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editoriál

Tak a je tu. Druhý polrok a spolu s ním druhé vydanie nášho školského 
časopisu. Rada by som vám priblížila, čo všetko sme zažili a čo všetko 
ešte zažijeme, ale popravde ani neviem, kde začať, pretože tento polrok 
je ozaj nabitý programom a rozhodne máme o čom. Zhrniem to ručne 
stručne a začala by som asi tým, že konečne sa nám rozbehli projekty 
ako napríklad Erasmus+, vernisáže, súťaže… no skrátka nabehli sme späť 
na vlnu. A čo ďalej? Dozvieš sa aj zopár zaujímavostí zo sveta, kam  
na výlet cez krásne slnečné letné dni, čomu sa venujú naši žiaci  
vo voľnom čase a tak ďalej. Takže schmatni časák a čítaj. Samozrejme, 
aby som nezabudla, ak máš chuť písať, tvoriť alebo by si chcel/a prispieť 
niečím do nášho školského časáku si vítaný/á. Totižto by sme boli veľmi 
radi, kebyže sa práve TY pridáš k nám do redakčnej rady. Tak šup šup,  
pretože nikdy nie je neskoro. 

Vaša šéfredaktorka Simča
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budúcnosť pre umelcov?
Predstavte si, že si na internete 
kúpite digitálne umelecké dielo, 
obrázok, video, alebo pesničku 
a získate tak jedinečný token, 
ktorý dokazuje vaše vlastníctvo 
nad zakúpeným dielom.  
Takáto možnosť teraz existuje 
vďaka NFT. Je to skratka  
pre nezameniteľnú jednotku  
na blockchaine, čo znamená,  
že ho nemožno nahradiť  
ani vymeniť, pretože má  
jedinečné vlastníctvo. Aby ste 
pochopili NFT, musíte rozumieť 
blockchainom a kryptomenám. 
Blockchain je séria údajov, 
pričom každý kúsok odkazu-
je na predchádzajúci kúsok 
ako reťaz. Keďže každý odkaz 
obsahuje informácie z pred-
chádzajúceho, je ťažké reťaz 
zmanipulovať. Každý článok 
reťazca kryptomien predstavuje 
transakciu a každá transakcia 
nadväzuje na predchádzajú-
cu. Takto v podstate zostávajú 
kryptomeny a NFT relatívne 
bezpečné. Tvorcovia obsahu  
teraz predávajú NFT ako 
evolúciu zberateľstva výtvar-
ného umenia, spôsob, akým  
si jedna osoba môže nárokovať 
vlastníctvo konkrétneho diela. 
Ak sa kúpou dostanete  
do účtovnej knihy pre krypto-
menu Ethereum, máte niečo, 
čo môže dokázať, že dielo patrí 
vám. Hodnota spojená s NFT má 
absolútne nulové poistenie  
a záruku v porovnaní  
s Bitcoinom, alebo Ethereum. 

Je oveľa jednoduchšie klamať  
o skutočnej hodnote NFT ako  
s inými kryptomenami. Preto  
je dôležitým krokom na začiat-
ku nájdenie stabilných krypto-
mien na investovanie. Na trhu 
je momentálne veľa nových po-
tenciálnych možností. Je veľmi 
náročné odhadnúť, ako sa bude 
trh pohybovať a akú hodnotu 
bude mať práve NFT zakúpené 
vami. Dalo by sa to prirovnať  
k hazardu. Pri propagácii 
rôznymi influencermi a celeb-
ritami stúpa hodnota, čím sa 
dostáva na vrchol a tým pribúda  
na cene. Formou aukcií,  
alebo priamych nákupov, tým 
tá najspodnejšia cena vzrastie. 
NFT sú cenné len preto, že ich 
ľudia kupujú za cieľom predaja 
za vyššiu cenu alebo túžby  
za vlastníctvom niečoho 
drahého. Vo svete umenia  
veľa ľudí kradne diela umelcov  
a predáva ich ako NFT  
bez akéhokoľvek povolenia. 
Väčšina NFT je tvorená pomo-
cou jednoduchej šablóny a ich 
výroba je nenáročná. Myšlienka 
NFT bola vytvorená s dobrým 
zámerom. Technológia by mala 
umelcom umožniť vykonávať 
kontrolu nad ich prácou, ľahšie 
ju predávať a silnejšie chrániť. 
No sen o posilnení postavenia 
umelcov sa zatiaľ nenaplnil, 
len priniesol množstvo 
komerčného zneužitia.

text: Tereza Zelenáková
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Všetko okolo nás má narodeniny?!

Asi ani netušíš, čo všetko osla-
vuje svoj sviatok. Každý z nás 
určite vie, kedy je napríklad taký 
Valentín, Sviatok práce, Deň 
matiek, otcov alebo dokonca 
Deň detí. Tieto sviatky sú takými 
bežnými sviatkami, ale vedel si, 
že aj čokoláda má svoj vlastný 
deň? Presne 13.9. je  
medzinárodný deň čokolády. 
Takže, ak si milovník čokolády, 
zapíš si tento dátum  
do kalendára! Tak a spoločne  
sa môžeme ísť  pozrieť na ďalšie  
medzinárodné dni. 

Začneme tak niečím tradičným 
slovenským. Ty si vedel,  
že máme Medzinárodný deň 
borovičky? Áno, čítaš správne. 
Tento náš… nazveme to sviatok 
…sa oslavuje 24.júna  na Jána.  
V tento deň sa organizuje 
množstvo ochutnávok, súťaží, 
miešania kokteilov  a podobne. 
Dokonca aj samotní organizáto-
ri hodnotia tieto aktivity pozitív-
ne a vraj je záujem tak obrovský, 
že už parkrát museli siahnuť až 
do zásob. :D  

Každý pravý fanúšik Harryho 
Pottera by mal vedieť to,  
že existuje Medzinárodný  
deň Harryho Pottera. 

 

Tento deň sa oslavuje 2.mája  
a vieš prečo? Je to dátum, kedy 
bol Voldemort definitívne pora-
zený. Takže odporúčam každý 
rok 2.mája ľahnúť si na celý deň 
do postele a pustiť si maratón 
všetkých častí, poprípade  
aspoň chytiť do ruky knihu  
od J.K.Rowlingovej. 

A čo tak taký Deň komplimen-
tov, ktorý sa oslavuje 24. januára.  
Komplimenty sú druh meny, 
ktorú by svet mohol používať 
viac. Takže na to,  
aby ste niekomu zlepšili deň, 
stačí len vysloviť nejaký milý 
kompliment a kto vie… možno 
niekomu zmeníte tým  
aj celý život. 

Čo hovoríš napríklad na taký 
Medzinárodný deň nevrátených 
dózičiek, Medzinárodný deň 
hádok o tom, kam ideme jesť, 
Medzinárodný deň blondínok 
alebo Medzinárodný deň zabud-
nutých slúchadiel? Aspoň vidíš, 
že v dnešnej dobe môže byť 
medzinárodný deň ozaj všetké-
ho a možno práve to je dôvod, 
prečo ich máme toľko.  Predsa 
máme ich na to, aby bol každý 
jeden deň dôvodom na oslavu! 

text: Sima Kotuľová
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V dnešnej dobe študenti čelia  
rôznym finančným rozhodnutiam  
už v mladom veku. Skoré záväzky  
a dlhy na kreditných kartách  
môžu spôsobiť problémy, 
ktorým by sa dalo zabrániť. 
Mnoho mladých ľudí totiž v živote  

urobilo množstvo  
finančných chýb.  

Stratili svoje pe-
niaze na burze, 

padli do pasce 
pôžičiek alebo 
investovali  
do oblasti 
kryptomien. 
Ako mladí 
ľudia sa často 

učíme o penia-
zoch neformálne 

prostredníctvom 
socializácie,  

napríklad pozorovaním  
a počúvaním svojich rodičov,  
dospelých a rovesníkov. 
No nie sme dôsledne oboznámení  
s formálnejším poučením o peňažných 
záležitostiach. A tak to mnohých  
z nás vedie k nesprávnemu rozhodo-
vaniu. To vedie k tomu, že nemáme 
takmer žiadne úspory ani investície. 
Finančná gramotnosť nám otvorí oči 
do sveta.  Mať finančné vzdelanie  
je naozaj podobné ako mať školské 
vzdelanie, pretože bez neho, 
by spoločnosť nemohla existovať. 

Finančná gramotnosť  
je pre nás veľmi dôležitá,  
ak sa chceme stať podnikateľmi  
a založiť si vlastný podnik.  
Nie matematika, ale finančná gramot-
nosť je najdôležitejšou znalosťou, ktorú 
môžete mať pri začatí vlastného pod-
nikania. Na začiatok môže byť výhodné 
otvoriť si sporiaci účet a vkladať  
si tam, či automaticky nechať prevá-
dzať čo i len 10 eur mesačne.  
Nájsť rozdiel medzi potrebou a chce-
ním. Nekupovať na splátky, ale snažiť  
si našetriť potrebné peniaze pre vy-
hnutie sa dlhom. Dôležité je rozlišovať, 
čomu mládež v súvislosti s finančnými 
témami nerozumie. Je tiež prospešné 
pochopiť špecifické obavy, ktoré majú 
mladí ľudia, keď ide o peniaze. Znalosti 
o financiách môžeme získať samoštú-
diom, čítaním kníh alebo článkov 
na internete. Musíme predsa vedieť, 
kam idú naše peniaze, kde sme ich 
minuli a ako často ich míňame.

ušetri tých 10 eur!
Mladí ľudia a peniaze

text: Tereza Zelenáková



Save 
the 
cash
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keď som  
nastúpila do 
práce, učitelia 
sa mi snažili   
dávať zadania.
Rozhovor s  pedagogickou asistentkou  
Vladimírou Podolákovou.
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Mohli by ste sa predstaviť  
a povedať odkiaľ pochádzate? 
Volám sa Vladimíra Podoláková  
a pochádzam z Považskej Bystrice,  
no vydala som sa do Žiliny.  
Na  chodbách si ma síce mýlia  
so študentkou, no v skutočnosti mám 28 
rokov a dve deti. :D (Najmä na  začiatku,  
keď som nastúpila do práce, sa mi učitelia 
snažili dávať zadania. Bolo to milé.)
 

Keď idete ráno do práce, aké  
sú veci, na ktoré sa najviac tešíte? 
Myslím si, že na stretnutia s ľuďmi.  
Na drobné rozhovory, úsmevy a príležitosti 
niekomu pomôcť,  prípadne uľahčiť situáciu.  
Druhou vecou, ktorá ma veľmi teší,  
je možnosť pozorovať toľko mladých  talen-
tov pri ich tvorbe. Sama som sa vo voľnom 
čase venovala výtvarnému umeniu,  
a tak mi je celé  prostredie  
školy veľmi blízke. 

Aká je vaša práca snov/ 
“dream job”? 
Momentálne popri práci študujem 
psychológiu a tak sa v budúcnosti 
vidím ako psychologička - tera-
peutka. Rada by som však mala 
možnosť pracovať voľnejším štýlom, 
nezatvoriť sa na 8 hodín  
do “kancelárie”, odmakať si svoje  
a ísť domov. V tomto sa sama  
na sebe niekedy smejem, aká som  
rozpoltená. Na jednej strane  
je pre mňa práca s ľuďmi  
nesmierne obohacujúca (čo je  
pre profesiu  psychológa dôležité :)) 
a naopak,  niekedy si poviem,  
že by som sa najradšej zatvori-
la sama do malej  izby a písala, 
maľovala, či šila. Takže moja práca 
snov by bola niekoľko dní v týždni 
pracovať s  ľuďmi - pomáhať im, 
sprevádzať ich, a zvyšok času stráviť 
niekde na samote v lese tvorením. 
veľkú radosť. Nuž a v neposlednom 
rade je pre mňa hobby aj moje štú-
dium psychológie. Čítať knihy  
z tejto oblasti a prenikať viac a viac 
do tajov ľudskej duše je fascinujúce, 
najmä ak natrafím na niečo, čo je 
možné využiť aj v mojej práci.

najradšej by som  
sa zatvorila sama  
do malej  izby  
a písala, maľovala,  
či šila. 
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Čo všetko obnáša vaša práca? 
Pracujem ako pedagogická asistentka  
a to veľmi dobre popisuje moju náplň práce. 
Snažím sa  uľahčiť učiteľom vyučovanie.  
Venujem sa individuálne žiakom, ktorí to po-
trebujú, môžem im  pomôcť rozhovorom  
o ich problémoch, no viem s nimi  
aj riešiť vzniknuté situácie prakticky.  
Snažím sa mať preto oči aj uši otvorené,  
aby som dokázala vyhodnotiť správne situá-
ciu, ktorá si vyžaduje moju prítomnosť.  
Vždy ma veľmi teší, ak ma kolegovia či žiaci 
oslovia s prosbou o  pomoc. Pri mojej práci 
považujem za najdôležitejšie zapájať empatiu 
a vytvárať prostredie, kde je  možné vyriešiť 
každý problém. Vždy existuje cesta a je dôleži-
té si to uvedomiť, najmä keď sa cítime byť  
pod prílišným tlakom alebo vystresovaní. 

Prečo ste sa rozhodli práve  
pre túto prácu? 
S ponukou práce ma oslovil  
môj kamarát, psychológ a posmelil  
ma, aby som sa o ňu uchádzala.   
Najprv som mala trošku obavy,  
keďže som v tomto nemala prax,  
no po vysvetlení pracovnej náplne  
som si už bola viac istá. Už predtým som 
pracovala s deťmi a mladými ľuďmi v centre 
zameranom  na canisterapiu - terapiu  
so psíkom. No a ako som už spomínala,  
veľmi sa mi páčila možnosť pohybovať  
sa v prostredí umeleckej školy :). 

Aké sú veci, ktoré rada robíte vo svojom 
voľnom čase, resp. vaše hobby? 
Uff, čo je to ten voľný čas? :D  
Pri dvoch deťoch, práci a škole  
ho nenachádzam a nenachádzam.  
No ak by som ho konečne objavila, využila  
by som ho najviac na maľovanie, písanie 
a šitie. Mňa celkovo veľmi bavia a fascinujú 
ručné práce, na materskej som napríklad 
veľa háčkovala amigurumi (háčkované  
hračky). Naučila som sa tiež štrikovať a šiť.  
Zároveň rada tvorím a píšem, v  hlave mám 
veľa nápadov a veľmi by ma tešilo vidieť as-
poň zopár uskutočnených v realite. Prípadne 
by som sa rada začala opäť venovať divadlu, 
keďže tým som žila celú moju základnú 
a strednú  školu.  Veľmi ma tiež baví chov 
zvierat - mám doma dvoch psíkov a králika  
a tráviť s nimi čas je pre mňa  skvelou  
formou relaxu. Vždy sa mi páčila predstava 
vychovávať deti spolu so zvieratkami - učiť 
ich  vzájomnému rešpektu a citlivosti. Teraz, 
keď pozorujem, ako sa spolu hrávajú, mám 
veľkú radosť. Nuž a v neposlednom rade je 
pre mňa hobby aj moje štúdium psycholó-
gie. Čítať knihy z tejto  oblasti a prenikať viac 
a viac do tajov ľudskej duše je fascinujúce, 
najmä ak natrafím na niečo, čo je možné 
využiť aj v mojej práci.

autor: Alex Ovšáková

Snažím sa mať  
oči aj uši otvorené.
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Nový deň 
nová téma
Keďže koniec školského roka klope  
na dvere, tak sme si spríjemnili jeden  
z posledných týždňov v škole. Na každý 
deň v týždni sme sa rozhodli zadať si 
tému, podľa ktorej sa oblečieme.  
Ďakujeme aj všetkým žiakom, ktorí  
sa zúčastnili tohto nášho malého  
projektu a dúfame, že o rok nás bude 
zapojených viac. No ale poďme si teda 
priblížiť priebeh tohto týždňa. 
Pondelok sa začal témou starých  
dobrých 90-tok. Typické biele tričká,  
šuštiakové bundy a jeansy boli  
najpočetnejšia voľba. Móda 90. rokov 
má stále čo ponúknuť a my sme sa  
vrátili opäť v čase a zažili túto éru nano-
vo. V utorok sme si obliekli outfity v štýle 
známeho herca Adama Sandlera. Naj-
viac comfy ako to len mohlo byť. Ani by 
ste nevedeli, že práce Adam Sandler je 
pre rok 2021 módnou ikonou, však? Pri-
tom sa o módu nijak výrazne nezaujíma. 
Veľké tričko a voľné kraťasy sú voľba. 
Hneď by sme si na takýto štýl každý deň 
zvykli. Streda sa niesla v znamení Hip-
hop štýlu a tento deň sme okorenili  
aj o no backpackday. Naši žiaci sú ozaj 
kreatívní. Od prepravok na zvieratá  
cez krabice na topánky až po nákup-
ný vozík, skrátka kreativite sa medze 
nekladú. Slávnostné odevy bola predpo-
sledná téma. Naše dievčatá sa obliekli 
napríklad aj do svadobných šiat  
a niektorí žiaci vyzerali ako praví busine-
ssmani. A je tu piatok. Deň, kedy sme  
sa mali obliecť ako postavy z filmu  
alebo rozprávky. My umelci máme  
veľké fantázie, a tak to aj dopadlo.

autor: Alex Ovšáková
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To je tá Viedeň,  
v hlave mi hrá  
jej pieseň.

Viedeň… Predstavte si ako sa vrátite späť  
v čase o niekoľko storočí dozadu.  
Krásna hudba od velikánov ako Strauß, Mozart,  
Beethoven alebo Haydn. Nádherná architektúra, 
množstvo zbierok umenia od slávnych majstrov 
ako Monet alebo Schiele, Španielska jazdecká 
škola s bielymi koníkmi a mnoho ďalšieho.  
Viedeň poznačilo predovšetkým baroko,  
hlavne v dobách vlády cisárovnej Márie  
Terézie a cisára Franza Josepha.

Hlavným záchytným bodom nášho výletu bola 
Rakúska národná knižnica, ktorá bola za dávnych 
čias cisárskou knižnicou. Tento jedinečný skvost 
barokovej éry nájdete v neďalekom viedenskom 
Hoffburgu. Centrum Viedne sme prebehli aj  
s výkladom pani učiteľky Darinky Arce, ktorá  
učí predmet dejiny výtvarnej kultúry a preto,  
to bol omnoho väčší zážitok. Preto som  
poprosila aj zopár žiakov, aby sa s nami podelili  
o svoje pocity z tohto úžasného výletu. 

Ako prizvaný hosť k výletu do Viedne z nášho 
školského časopisu som bol veľmi potešený a bolo 
mi veľkou cťou stať sa členom výpravy. Vo Viedni 
som bol naposledy v 7. ročníku na základnej škole. 
Keď som bol menší, nechápal som úplne účel 
toho, čo tam vlastne robíme a aký bol cieľ nášho 
výletu. V tomto čase to bola pre mňa nová krajina, 
ale zároveň to bol pre mňa len ďalší výlet typu, 
hlavne, že nie sme v škole.  



11 / cestovanie

Tento rok sa opäť po dlhej dobe vraciam do tohto, 
teraz pre mňa už veľkomesta a všímam si všetkých 
tých veľkolepých vecí, ktorých som si roky späť nevši-
mol. Čo viac povedať, ohromné. Obrovská historická 
architektúra, sochárske umenie, krásne upravené 
parky a umelecké diela. Tieto slová zasiahnú každého 
správneho umelca. V sprievode učiteľského zboru 
sme prešli veľkú časť historického centra Viedne, do-
zvedeli sme sa mnoho faktov, dokonca aj o budovách, 
s ktorými sme sa stretli na hodinách dejín. Prešli sme 
slávne historické pamiatky, knižnice či múzeá. Bol to 
skvelý zážitok, v skvelom meste s úžasnými ľuďmi.  
Ďakujem za takúto úžasnú príležitosť.
Tristan Tvrdý

Bolo poznať, že nie sme na Slovensku. Prvé, čo som  
si na Viedni všimla, bola čistota okolia. Nemyslím si,  
že som niekde natrafila na smeti. Bavilo ma spozná-
vanie mesta a jeho histórie, slnečné počasie bolo 
priaznivé na fotenie. Celý tento zážitok ma naisto obo-
hatil. Rakúska národná knižnica sa mi zdala fascinujú-
ca a ochotne som si pochodila aj po Albertíne  
a obdivovala umelecké diela. Zo všetkého najviac  
ma asi zarazili ceny obeda, keď sme sa šli najesť.  
Ale to sa asi dalo očakávať, keďže sme navštívili  
hlavné mesto.
Veronika Orlická

Som veľmi vďačná za túto príležitosť vycestovať  
do Viedne. Získala som nový pohlaď na svet a uvedo-
mila som si, že cestovanie je naozaj úžasné a každý by 
mal spoznávať svet. Mesto bolo neuveriteľne krásne 
a inšpiratívne. Konečne som mala príležitosť vidieť 
naživo pamiatky o ktorých sme sa učili na dejinách 
výtvarnej kultúry. Taktiež som rada, že som sa bližšie 
spoznala s ľuďmi zo školy, sú to veľmi milí ľudia. 
Viedeň ešte určite navštívim, pretože za jeden deň  
sa nedalo pozrieť všetko čo by som chcela.  
Ďakujem a teším sa na ďalšie zážitky.
Sára Ozaňáková
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Viedeň je ohromujúca. Pre milovníkov histórie  
alebo v našom prípade aj dejín výtvarnej kultúry  
je toto mesto rajom na zemi. Či už čo sa týka  
architektúry, umenia alebo dokonca aj hudby,  
každý si príde na to svoje. Pobehali sme centrum 
mesta a naozaj na každom rohu si človek hovorí 
,,wau“. To práve možno aj z dôvodu, že nám pani 
učiteľka Arce robila osobného sprievodcu, a tak  
sme prepojili užitočné s príjemným. Záver tohto 
výletu bola aj návšteva Albertiny. Táto budova  
v časoch Habsburgovcov slúžila ako palácové sídlo 
a dnes funguje ako medzinárodne uznávané  
múzeum umenia. Viedeň rozhodne podľa mňa 
patrí medzi najkrajšie mestá Európy.
Sima Kotuľová

Pri cestovaní si uvedomujem aká som maličká  
oproti celému svetu. 

V tomto meste zazriem biedu iba kde-tu.
Kultúrne mesto, bohaté budovy  

a zaujímavá architektúra, 
to je kúra môjho srdca. 

Knižnica s dvestotisíc knihami
vlastní žáner, aký sa mi primarí.

Albertina, galéria plná diel, 
po odchode mi ostal iba jeden halier. 

Mária Kristína a Antonio Canova, 
oči žiarivé ale duša boľavá.

Fakty od pani Arce a všetko vidím jasne. 
Naschmarkt plný chaosu, 
chytám z neho husacinu.

To je tá Viedeň, v hlave mi hrá jej pieseň.
Veronika Bugáňová 
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Kam vo Viedni?
Ak chceš stihnúť toho čo najviac odporúčam ti spraviť si výlet  
tak minimálne na celý víkend. Takže, kam na výlet do Viedne?
1. Prater, zábavný park s veľkým ruským kolom
2. Hofburg, rezidencia kráľov a cisárov, nájdeš tu napríklad  
Rakúsku národnú knižnicu
3. Zámok Schönbrunn, bývalé letné cisárske sídlo
4. Zoo Schönbrunn, najstaršia zoologickú záhradu v západnom svete
5. Albertina, múzeum v srdci Viedne
6. SchmetterlingHouse, dom motýľov
7. Kunsthistorischesmuseum a MUMOK

foto: Ema Valientová
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ÚNAVA A SVALOVICA
Zasnežené hory, brázdenie svahov, 
skvelá atmosféra a skupina ľudí,  
v akej by si každý človek želal byť. 
Takto sme si už počas cesty autobu-
som predstavovali, že budeme môcť 
doma opísať rodičom a priateľom náš 
lyžiarsky výcvik. A myslím si, že očaká-
vania sa stali skutočnosťou. Náš kurz 
sa začal v nedeľné ráno, dvadsiateho 
siedmeho februára, vykročením  
po schodoch výletného autobusu,  
ktorý nás mal dopraviť na miesto. 
Skupinka žiakov druhého a tretieho 
ročníka sa plná očakávaní viezla  
cez doliny stredného Slovenska  
až priamo ku kopcom Žiarskej doliny. 
Mnohí hovoria, že je to jedna z najkraj-
ších a najnavštevovanejších dolín.  
A nebolo tomu inak. Po príchode nás 
prekvapil studený, no zároveň svieži 
čerstvý vzduch, ktorý som si ja, ako  
dievča z mesta, užívala tieto dni  
najviac. Ubytovanie na chatkách pre-
behlo bez problémov a po spoločnej 
porade a vysvetlení si bezpečnosti 
na svahu, mohli sme si  užiť spoločné 
spievanie pri gitare a zaslúžený spá-
nok. Zvuk budíka. Všetci ho poznáme,  
ale zároveň nenávidíme. Vypínali sme 
ho takto každé ráno, aby sme nezaspa-
li na raňajky. Rozospatí sme na seba 
navliekli všetko teplé oblečenie, ktoré 
sme mali, otepľovačky, bundy a hurá  
najesť sa. Keď sme naplnili žalúdky  
a dobili energiu, vzali sme lyže  
a nastúpili do autobusu, ktorý bol  
pripravený na jazdu na svah. 

Bolo to tu. Prvé uzretie zjazdovky.  
Všetkým sa nám stretli pohľady,  
niektoré nadšené, niektoré znepokojené, 
no napriek tomu plné zvedavosti. Zapnu-
tie lyžiarok. Zvládnuté. Zapnutie sa  
do lyží. Zvládnuté. Už sa len rozdeliť  
do skupín a brázdenie svahov sa mohlo 
začať. Pani učiteľka Hrabovská sa ujala 
mojej skupiny, stredne dobre lyžujúcich, 
pán učiteľ Kľačko si zobral na staros-
ti najlepších lyžiarov, pán Bibík s pani 
zdravotníčkou úplných začiatočníkov. 
Snowboardisti boli rozdelení na skupinu 
pokročilých a začiatočníkov s vedúcimi 
inštruktormi. Lyžovali sme až do skorších 
poobedných hodín. Vyčerpaní a s očaká-
vaním poriadnej svalovice na druhý deň 
sme sa vracali každý do svojich chatiek. 
Zvyšné dni prebiehali pomerne rovnako. 
Užívali sme si krásne slnečné počasie, 
ktoré nás sprevádzalo celý týždeň, zlep-
šovali sme techniku lyžovania a samo-
zrejme, utužovali priateľstvá a vytvárali 
nové. Stredu som ja aj so skupinkou 
mojich spolužiakov začala pohľadom 
na nádherný východ slnka, na ktorý sme 
sa išli pozrieť na najbližší kopec a ukonči-
li sme ju všetci spoločným programom, 
ktorý nám bol pripravený zriaďovateľmi  
nášho piatkového  výletu do Tatralandie. 
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Štvrtok bol tu a my sme sa rozlúčili  
so zjazdovkou poslednými jazdami  
cez biely sneh. Nakoniec sme si  
na pamiatku spravili spoločnú fotku.  
Večer sme sa všetci zišli, aby sme z jednot-
livých skupín vybrali tých najlepších lyžia 
rov, ktorí sa za celý týždeň najviac posunu-
li. Z najlepšej skupiny lyžiarov to bola Re-
beka Mičudová, v skupine stredne dobre 
lyžujúcich Viktória Hanajíková,  
zo skupiny začiatočníkov Daniela Žilková  
a skupina snowboardistov mala výherky-
ňu Kristínu Oršulovú. Všetkým výhercom 
ešte raz gratulujem. Týmto sa skončil náš 
deň a my sme si mohli užiť posledný ve-
čer plný tancovania a zábavy na izbách.

V piatok ráno ráno sme si pobalili veci,  
upratali po sebe v izbách, naraňajkovali  
sa a rozlúčili sa s naším dočasným domo-
vom. Smer cesty – Tatralandia. Po týždni 
plného športovania naše svaly s radosťou 
uvítali plávanie a teplú termálnu vodu.  
Oddýchnutí a plní úžasných spomienok sme  
sa vracali naspäť domov.Myslím si, že každý  
z nás si bude pamätať tento týždeň, ako je-
den z najlepších zo strednej školy. Ďakujem 
za všetkých žiakov pani učiteľkám a pánom 
učiteľom za to, že to s nami celý týždeň 
zvládli a naučili nás niečo nové. Nikto sa ne-
jak vážne nezranil, samozrejme, došlo  
k pádom, ale vždy sme sa postavili a išli  
ďalej. A tak by to malo byť nielen pri lyžovaní, 
ale aj v živote.

autor : Alex Masná
foto: Tomáš Chytilek
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KAM, KDE, ČO NA SLOVENSKU?

Slanický ostrov
Keď sa v roku 1954 spustila Oravská priehra-
da zaplavilo niekoľko obcí. Väčšina obcí  
zmizlo úplne, no z obce Slanica ostal  
vo forme ostrova barokový kostol a kalvária.
Na ostrov sa dá dostať jednoducho,  
a to plavbou loďou z mesta Námestovo.  
Po príchode na ostrov sa môžeš pokochať 
už spomínaným kostolom Povýšenia sv. 
Kríža. Vo vnútri si môžeš pozrieť expozíciu 
tradičnej ľudovej plastiky a maľby, vonku 
zbierku oravskej kamenárskej tvorby z 18. 
a 19. storočia. V bývalej hrobke kostola zase 
nájdeš expozíciu venovanú výstavbe prie-
hrady a histórii zatopených obcí. Na ostrove 
sa tiež nachádza pomník Antona Bernoláka 
(kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny), 
ktorý sa v obci Slanica narodil. Celý ostrov 
sa vďaka týmto pamiatkam nazýva aj Ostro-
vom umenia a určite stojí za pozretie.

Chmarošský viadukt
Na tento majestátny most narazíš  
na ceste do obce Telgárt. Most  
pod Kráľovou hoľou je vysoký 18 m, dlhý 
113 m a má 9 oblúkov. Určite ťa na prvý 
pohľad zaujme aj preto, lebo sa podobá 
na most z Harryho Pottera.A keď nastú-
piš na vlak na železničnú trať Červená 
Skala – Margecany, môžeš sa cez tento 
most aj previesť a vychutnať si výhľady 
na miestnu horehronskú prírodu. Tiež 
uvidíš potok Chramoška, po ktorom je 
most pomenovaný. A ak by si sa nie-
kedy rozhodol podniknúť slávnu cestu 
hrdinov SNP, tak jednou zo zastávok je  
práve Chmarošský viadukt.



Rio de Klin
Socha s názvom Rio de Klin svojím výzorom 
aj názvom pripomína slávnu sochu  
Krista v Rio de Janeiro. Naša slovenská  
verzia brazílskej sochy je treťou kópiou  
na svete - druhá sa nachádza v Lisabone. 
Rio de Klin sa nachádza na Orave od roku 
2008. Socha Krista má 9,5m a rozpätie rúk 
7m. Pri dobrom počasí uvidíš spoza sochy 
Oravskú priehradu a Roháče až do Poľska. 
Tento výlet je vhodný či už pre rodinu 
s deťmi, ale aj pre jednotlivcov. 

Kaštieľ Betliar
Tento kaštieľ pri Rožňave sa ako 
jediný na Slovensku zachoval  
s pôvodným zariadením. Sídlil tu rod 
Andrássyovcov. Ich sídlo bolo vskut-
ku luxusné, malo 16 kúpeľní a mno-
ho apartmánov, kde sa stretávali  
na ich obľúbených poľovačkách.  
Mali tiež veľmi radi knihy – v ich 
knižnici sa nachádza vyše 14-tisíc 
zväzkov diel. Tiež mali v obľube ces-
tovanie a predovšetkým Staroveký 
Egypt. V Betliari sa preto nachádza 
expozícia s množstvom egyptských 
múmií, plastík a iných predmetov  
z tohto obdobia. Okrem toho 
na stenách uvidíš aj obrazy realis-
tov z 19.storočia. A keď sa vyberieš 
pozrieť do exteriéru Betliara, môžeš 
sa kochať historickým prírodným 
parkom, ktorý je najväčším svojho  
druhu na Slovensku.
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autor : Ema Valientová
ilustrácie: Viki Hanajíková
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AMFO 
2022

autor: Ema Valientová
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Rodinné balenie  
a antika

Dňa 8.2. 2022 sa konalo  
regionálne kolo neprofesio-
nálnej, fotografickej súťaže 
- AMFO 22. Do tejto súťaže sa 
zapojili aj naši študenti.  
Z môjho osobného pohľadu  
(Ema V.) musím povedať,  
že táto súťaž bola  
naozaj skvelá. 

 

Veľmi ma inšpirovala tvoriť a posunula moje fotografo-
vanie ďalej. Odporúčanou témou bola „Pamäť”, no mohli 
sme robiť prakticky hocičo. Ja som sa najskôr snažila 
tému dodržať, no keďže sme sa mohli zapojiť do viace-
rých kategórií, tvorila som aj mimo tejto témy. Kategórie 
boli tiež veľmi zaujímavé. Okrem klasickej čiernobielej  
a farebnej fotografie  tu boli aj „Cykly a seriály“ a „Ex-
periment“. Po oznámení výsledkov sa konala vernisáž 
ocenených diel v Makovického dome v Žiline. Pre svoje 
ocenenia si okrem mňa prišli aj talentované fotografky 
z druhého a štvrtého ročníka.  

autor: Nina Baránková
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autor: Markéta Michalíková



21 autor: Anna Kováčová
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AMFO

autor: Alexandra Berešová
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 veková skupina – autori od 15 do 25 rokov –
 „Čiernobiela fotografia“ – Ema Valientová z II.B – Mladosť duše (3. miesto),
 „Farebná fotografia“ – Ema Valientová z II.B – Sk(líčka) dotykov, Papilárne línie (1. miesto),  
Alexandra Bérešová zo IV.B – Antika (3. miesto)
a Anna Kováčová z II.B – Spojenie, databáza spomienok (čestné uznanie) 

 bez rozlíšenia veku 
„Cykly a seriály“ – Ema Valientová z II.B – Rodinné balenie (2. miesto)
„Experiment“ – Markéta Michalíková zo IV.B – My mind I – V (1. miesto),
Nina Baránková zo IV.B – Architektúra I – III (2. miesto)
a Ema Valientová z II.B – Miznúce detstvo I – III (čestné uznanie)

2022
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Viki Hanajíková Viktória Gončárová

Frederika Dirnbachová

Martina Švecová

Viviána Ščuryová 
Ema Horáčková
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NIELEN VAJÍČKa namäkko
Ako je na našej škole už jedenásť 
rokov zvykom, aj túto jar mali naši 
žiaci možnosť zapojiť sa do súťaže 
o kreatívnu dizajnérsku kraslicu. 
Jediná podmienka súťaže je použi-
tie reálnej vajíčkovej škrupiny, inak 
máš pri tvorbe voľnú ruku. 

Všetky kreatívne výtvory máme 
možnosť vidieť vystavené vo vitrín-
kach na prízemí vo vestibule školy. 
Na záver práce je treba vajíčko pek-
ne nafotiť. Výtvory sa vždy objavia 
aj na facebookovej stránke školy, 
aby mala verejnosť možnosť vybrať 
si svoju obľúbenú kraslicu a autor 
vajíčka s najväčším počtom ,,like“ 
dostane Cenu za hlasovanie.
 
Za prvú časť hodnotenia zodpove-
dala odborná komisia zložená  
z pedagógov našej školy – Mgr. art 
Martina Škrobianová, Mgr. art  
Martina Michnicová, PaedDr. Peter  
Majer a doc. Mgr. art. Sylvia Jokelo-
vá z katedry dizajnu na VŠVU. 

Víťazom tohto ročníka súťaže  
sa stala Viviána Ščuryová so Svetel-
nými objektami, druhé miesto zís-
kala Martina Švecová s Odtlačkom 
prsta a na treťom mieste sa umiest-
nila Viki Hanajíková s čajovou sadou  
Krehkejšou ako porcelán. 

V druhom hodnotení, prebieha-
júcom online, prvé miesto získala 
Chobotnička Emy Horáčkovej,
 na druhom mieste sa umiestnil 
Veľhad Frederiky Dirnbachovej  
a na treťom Veselí futbaloví hráči  
Viktórie Gončárovej.  

Nápady a následné realizácie kraslíc 
našich žiakov boli skutočne krea-
tívne. Je úžasné vedieť, že to všetko 
vzniklo z obyčajnej  
vajíčkovej škrupiny.

Tak a čo ty, dúfam, že sa budúci 
rok zapojíš taktiež! 

autor: Veronika Orlická
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DVA DNI 
PLNÉ  
DISKUSIÍ
„Kým duch v národe, národ žije.“

Autorom tohto citátu nie je nik iný ako Ľudovít Štúr. Vynikajúci pedagóg na bratislavskom  
revanjelickom lýceu, novinár, básnik, politik, poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen, 
propagátor ľudovej slovesnosti a priekopník modernej slovenskej žurnalistiky.  
Toto všetko bol tento muž.

„A prečo by tento pravopis nebol slovanský? Že tam niet y? No to je malý znak  
slovanskosti. Ale načo nám y, keď je v našom vyslovovaní nula? Prezývaš ešte  
aj tento pravopis mojím svojepisom.”
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DVA DNI 
PLNÉ  
DISKUSIÍ

Štúrovo pero. Konečne sme  
sa ho dočkali.  
Po dvoch rokoch prestávky 
sme sa opäť stretli vo Zvolene.  
Pre tých, ktorí nevedia  
o čo ide, tak “Štúrovo pero” 
je najväčšia celoslovenská 
novinárska súťaž stre-
doškolákov a vysokoškolákov. 
Tento ročník sa uskutočnil  
vo vynovenej Krajskej knižnici 
Ľudovíta Štúra vo Zvolene. 
Boli to dva dni plné diskusií, 
čerpania nových inšpirácii, 
hodnotenia časopisov a najmä 
nadväzovanie nových kon-
taktov. Čo sa týka diskusií, tak 
najzaujímavejšia bola práve tá 
so Sajfom a Veronikou Ostri-
hoňovou, kde sa riešil najmä 
rozdiel medzi novinárom  
a influencerom, a aké  
je to fungovať v interneto-
vom svete. Tak isto sme sa 
zúčastnili diskusii s pánom 
ministrom obrany Jaroslavom 
Naďom a s pani ministerkou 
kultúry Natáliou Milanovou. 
Zo strany študentov padli 
veľmi zaujímavé a aktuálne 
otázky.Bolo jasne cítiť odhod-
lanosť mladých novinárov.
Členovia organizačného 
výboru Štúrovho perá  Patrik 
Herman, Pavol Vitko a Lukáš 
Diko nám odovzdali veľké 
množstvo užitočných rád.  
Čo je správne, čo je nesprávne 
a v akom smere sa treba ďalej 
pohnúť. Samozrejme rady 
sme si vzali k srdcu a budeme 
usilovne pracovať ďalej na 
našom skvelom “Art News 
Ten”. Musíme sa pochváliť  
aj tým, že sme si priniesli 
cenu. A to konkrétne ocene-
nie Krajskej knižnice Ľudovíta 
Štúra vo Zvolene. Nesmieme 
zabudnúť na to, že aj naša 
skvelá pani učiteľka Kučerová 
dostala cenu za snahu  
o prepojenie umenia  
a žurnalistiky. A ešte na koniec 
by sme sa chceli poďakovať  

za skvele podaný výkon celej  
redakčnej rade, tak isto 
bývalým členom spolu  
s bývalou šéfredaktorkou 
Rebekou Zacharovou  
a všetkým ostatným, ktorí  
sa spolupodieľali na vyt-
váraní dvoch najnovších 
čísel. Ps: Ak chceš, kľudne  
sa môžeš pridať k nám  
do redakčnej rady, chceli  
by sme vybudovať skvelý 
tím, ktorý by to mohol  
dotiahnuť ďaleko!  
A nezabudni na to, že: 
,,Nemusíte byť skvelí, aby ste 
začali, ale musíte začať, aby 
ste boli skvelí.” ;))

Vaša šéfredaktora Sima  
Kotuľová a grafička Viki 
Hanajíková zo školského 
časopisu “Art News Ten”
 
PS: Ak budete niekedy  
vo Zvolene, určite 
odporúčame navštíviť  
Michelle-Coffee (je to ozaj 
nádherná kaviareň) :)

text: Sima Kotuľová
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ÚSVIT 2022
Škola umeleckého priemys-
lu v Prešove zorganizovala  
3. ročník celoslovenskej  
súťaže ÚSVIT – Cena  
za študentský dizajn.  
Tento rok sa zapojili  
do súťaže aj žiaci  
Súkromnej školy umelec-
kého priemyslu  
v Žiline. Súťaž sa uskutoč-
nila digitálne. Žiaci mohli 
poslať svoje diela  
do piatich hlavných ka-
tegórii a to: Naj portrét,  
Ilustrácia, 3D dizajn, Rekla-
ma a animácia. Zapojilo  
sa celkovo 17 škôl a viac  
ako 500 súťažných prác.
Gratuluje všetkým našim  
žiakom, ktorí sa umiestnili  
v rôznych kategóriách  
s cenou alebo čestným 
uznaním a tešíme sa  
z ich úspechu.

Na víťazné diela sme sa opýtali aj autorov  
samotných a tu sú ich odpovede:

foto: Karin Fergelová
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„Projekt Urbanchess vznikol ako moja predstava o moderných šachoch v mestskej spoločnosti. 
Táto práca mi hneď teda prirástla k srdcu. Najmä minimalistické plagáty vytvorené spojením 
vizualizácie a doplnenej malej typografie. Pri vyhlásení súťaže Úsvit som vedel, že plagát potre-
bujem prihlásiť. Do súťaže som išiel s tým, že môžem ukázať širokej verejnosti môj pohľad  
na moderný dizajn. Asi by som si nikdy nemyslel, že moje grafické spracovanie bude dosta-
točne ambiciózne na výhru. Mám radosť, že plagát sa dostal na výslnie sveta a ďalej šíri moju 
myšlienku o dizajne.“ Tristan Tvrdý

u r b a n c h ess
  mestské šachy     4,5 x 3,3 x 4,5 
  tristan tvrdý     21-22  

„Pracovala som s grafickým tabletom na aplikácií 
clip studio paint. Chcela som dosiahnuť pokojnú 
atmosféru leta. Preto som i využila žiarivé farby.  
V jednej z prác (honeysuckle) som využila  
symboliku kvetu, podľa ktorého bolo aj dielo  
nazvané Zemolez.“ Kika Matisová
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„Bola to úloha na klauzúrnu 
pracú, téma znela hračka. 
No a ja osobne milujem 
mäkké veci a plyšové hračky, 
tak mi napadlo… môžem 
urobiť plyšáka… a pridanú 
hodnotu bude mať ukladací 
priestor. Samozrejme som  
aj do tohto návrhu vyberala 
materiál a spôsoby realizácie. 
Nakoniec som sa rozhodla 
pre plstenie. Takže vznikla 
mojkacia hračka  
do postele, na hranie a aj  
na ukladanie tajných pokla-
dov. A volá sa Eruca Nubes…  
Ako larva a nebíčko…“  

Karin Fergelová

„Tento rok to bolo prvýkrát čo som  
sa dozvedela o súťaži ÚSVIT - cena  
za študentský dizajn. Samozrejme,  
že som išla do toho, tak ako pri každej 
súťaži, ktorá sa mi pozdáva, prípadne 
mi padne do oka. Zúčastnila som  
sa v kategórii ilustrácie, pretože tá mi 
je momentálne ešte viac bližšia ako 
grafický dizajn a taktiež si v nej aj viac 
verím. Prihlášku som posielala úplne 
na poslednú chvíľku, no nakoniec  
z toho predsa len niečo bolo. Získala 
som čestné uznanie za svoj herný  
fanart. Pri práci som použila rôzny  
materiál od akvarelu až po pastelky  
V kategórii ilustrácie mám už celkom 
kvalitnú prax, keďže to robím aj na zá-
kazku. Ďalší rok to určite skúsim znova, 
možno aj v grafickej kategórii a ktovie… 
možno sa znovu niekde umiestnim.“  

Viki Hanajíková
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„Pri tvorbe Škriatkov  
z kufra som sa zamerala  
na vekovú kategóriu detí predškol-
ského veku. Chcela som dať svojej 
práci určitý vzdelávací charakter. 
Preto som k ilustráciám vytvorila  
aj krátky rýmovaný príbeh. Išlo  
o naviazanie prvotného kontaktu 
u dieťaťa s hudobnými nástrojmi. 
Vzhľadom na vek detí, pre ktoré 
je ilustrácia určená,  použila som 
jednoduchú, prívetivú štylizáciu, 
ktorá vzhľadom evokuje hudobný 
nástroj, ktorý škriatok reprezentuje. 
Kresbičky som realizovala čiernymi 
perami a dokolorovala akvarelom.“  

Andrea Hellová

Všetky súťažné práce si môžete pozrieť na stránke: https: www.
usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk.
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TVORBA 2022
Krajské kultúrne stredisko  
v Žiline realizovalo regionálne kolo súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výt-
varné spektru - TVORBA 2022. Súťaž 
každoročne vyhlasuje Národné osvetové 
centrum v Bratislave. Súťaž zameraná 
pre neprofesionálnych výtvarníkov oslo-
vila aj našich študentov. Témou pre 59. 
roník bola Pamäť a Krajina. V kategórii 
Maľba sa na prvom mieste umiestnila 
Andrea Hellová z III.A s dielami Mesto slo-
nov, z Ríma. Na druhom mieste skonila 
Daniela Žilková z II.A s kolekciou obrazov  
na skle. V kategórií Kresba a grafika 
získala prvé miesto Andrea Žilková  
z II.A s prácami na Inktober.

,,Maľbou som chcela podčiarknuť vzťah 
človeka s prírodou. Ako zástupcu prírody 
som zvolila slona. Je monumentálny  
a človek je oproti nemu maličký, tak ako 
svet zvierat a rastlín je pre nás obrovský  
a my sme iba jeho malou časťou.  
To, že slony sú umývané, má podčiarknuť 
akúsi duchovnú očistu v prírode. Techni-
ka je tuš a akryl. Kombináciou kresby  
a maľby by som sa snažila zvýrazniť at-
mosféru a myšlienku celej práce. Maľby  
z Ríma a Benátky sú akvarely. Snažila 
som sa na nich experimentovať a poňať 
realitu po svojom,” uviedla  

Andrea Hellová.
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,,Do tohtoročnej Tvorby 2022 som sa zapojila  
s cieľom a odhodlaním vytvoriť 27 grafík  
na formát A4, avšak do súťaže som zapojila iba 8 z nich. 
Grafiky boli konštruované na témy tohtoročného  
Inktobru, realizované linermi rôznych hrúbok  
a dizajnérskymi fixami. Každá téma bola veľmi osobitá  
a inšpiratívna, takže som s vymýšľaním grafík nemala 
najmenší problém. Prostredníctvom týchto obrázkov  
by som chcela ľuďom predať kus môjho sveta, ukázať 
pohľad akým sa na život môžu pozerať, pocity, ktoré  
v nich grafiky môžu zanechať, či prinajmenšom 
ponúknuť útek z reality, ktorú tak dôveryhodne poznáme.  
Som veľmi vďačná, že som aj tento rok mohla byť 
súčasťou niečoho tak veľkého a spoznať cestou  
množstvo nielen talentovaných, ale aj srdečných ľudí, 
ktorých vášňou je zdieľať a šíriť nadšenie z umenia,” doda-
la Daniela Žilková, ktorá sa umiestnila na druhom mieste.

„Tento rok som sa zúčastnila tvorby 2022, do ktorej som 
sa zapojila so 4 mojimi výtvormi. Dielami som sa chcela  
priblížiť najmä pocitom, ktoré sa niekedy nedajú opísať 
slovom. Ich realizácia ma napĺňala a celý proces som si 
neskutočne užívala. Všetky diela som spracovávala najmä 
technikou maľby akrylovými farbami na zrkadlá 
a sklá formátu A3, tiež som však trošku experimentovala  
s vyrývaním suchou ihlou na zadnú stranu zrkadla. Moje 
práce niesli názvy Odovzdanie, Trhanie reality, Splynutie  
a Uhol pohľadu. Prostredníctvom tejto súťaže som 
zároveň mohla spoznať a stretnúť sa s množstvom ľudí, 
ktorí ma inšpirovali a mnohé mi dali. Počula a videla som 
rôzne pohľady a názory na svet, za čo veľmi ďakujem.  
Pevne verím, že zapojenie sa do tejto súťaže nevynechám 
ani v roku 2023,” komentovala svoje práce Andrea Žilková.
Výstava diel prebiehala od 21. apríla do 6. mája 2022,  
kde si práce mohla pozrieť aj verejnosť. 
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autor : Andrea Hellová



36

Na počesť  
jednému  
z najväčších 
dramatikov 

Byť či nebyť 
Myslím si, že táto veta sama o sebe prezrádza o kom asi tak tento článok môže byť 
napísaný. Áno, je to práve William Shakespeare. Doslova by som povedala, že veta: ,,Byť  
či nebyť“ zobrazuje Shakespearov život, pretože sa tradujú reči o tom, či vlastne naozaj  
existoval. Označili ho ako skupinu ľudí, čo písala známe Shakespearovské diela len  
pod jeho pseudonymom. Aká je ozaj pravda, to naozaj netušíme, ale minimálne ja pevne 
dúfam v to, že tento velikán bol naozaj skutočný.  Na počesť jednému z najväčších drama-
tikov sa u nás v škole koná anglická súťaž vo výtvarných a hudobných kategóriách.  

Aj tento rok sa súťažilo vo viacerých 
kategóriách a pribudla aj jedna nová – 
prvýkrát sme na Shakespeare´s Day  
mali pôvodnú drámu, scénku THE  
ARGUMENT, ktorú napísala Natália 
Remeňová z I.B a zahrala ju so svojimi 
spolužiačkami Viviánou Ščuryovou  
a Adrianou Rechtoríkovou.  
Ich vystúpenie patrilo k najlepším  
a najpresvedčivejším, aj keď v kategórii 
dráma obsadili „až“ druhé miesto  
za vynikajúcim výkonom Simony 
Oreničovej a Ingrid Zacharovej  z I.A,  
ktoré predviedli scénu z brilantnej  
tragikomédie DOCTOR   

FAUSTUS od Shakespearovho súčasníka 
Christophera Marlowa. Prekvapila  
aj ďalšia kategória – interpretácia  
vlastnej po anglicky písanej poézie,  
do ktorej sa zapojilo spolu 20 študentiek  
a do školského kola postúpilo 9 najlepších 
básní. V silnej konkurencii sa nakoniec  
o prvé miesto podelili Júlia Marcinková  
z II.B so svojou básňou CLOWN a Kristína 
Turiaková z III.A so svojou verziou MON-
DAY VISION. Druhé miesto sa porota 
rozhodla udeliť tiež dvom poetkám, 
Kristíne Matisovej z III.A a jej básni WAY-
WARD a Tereze Zelenákovej z III.A, ktorá 
súťažila s básňou LEATHER JACKET. 
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Na počesť  
jednému  
z najväčších 
dramatikov 

Plagát : 
1. miesto –  Timea Matejčíková z II.B, 
2. miesto – Karin Fergelová z II.B  
3. miesto – Laura Cvičková z II.B,

Knižný obal : 
1. miesto – Andrea Kianičková z III.B,  
2. miesto – Lea Psocíková z III.B   
3. miesto – Andrea Kianičková z III.B,
Komiks :  
1. miesto – Lea Psocíková z III.B  
2. miesto – Andrea Kianičková z III.B.

Na záver nám už len ostáva poďakovať  
sa všetkým zúčastneným, ktorí prispeli 
každý svojím dielom k tomu, aby  
Shakespeare’s Day 2022 bol pre nás  
hlbokým umeleckým zážitkom a vysloviť 
prianie, aby budúci ročník tejto súťaže  
bol aspoň taký dobrý a kvalitný ako tento.

Ď A K U J E M E!

Tretie miesto smerovalo opäť do III.A,  
a to Nine Zboranovej za jej báseň  
A CONSCIENCE. 

Tretia kategória – interpretácia vlastnej  
po anglicky písanej prózy bola síce kvanti-
tatívne menej zastúpená ako poézia, to jej 
však vôbec neubralo na kvalite. Vyhrala ju 
Andrea Kianičková z III.B so svojou prózou 
SCRAPS FROM DIARY (Doppelgänger?),  
na druhom mieste skončili Rebecca 
Kavacká z II.A s napínavým textom BEST 
FRIEND a Lea Psocíková z III.B so svojím   
MURPHY´S LAW a tretie miesto smerovalo 
do prvého ročníka Eliške Prišcovej  
z I.B za jej poeticky ladené rozprávanie  
ANCIENT HOUSE.

Kategória recitácia textu po anglicky 
píšuceho autora odhalila v radoch štu-
dentiek a študentov ďalšie skryté talenty 
– výborné recitátorky a básne v ich podaní 
boli skutočnou lahôdkou a umeleckým 
zážitkom. Túto kategóriu s veľkým pre-
hľadom vyhrala Silvia Zelinková z II.B  
s básňou Madeline Millerovej  THE SONG 
OF ACHILLES a na druhom mieste sa umi-
estnila veľmi nádejná recitátorka Ria Mag-
daléna Salajová z I.B s básňou SANCTUARY  
od Jean Valentinovej. 

Hudobná kategória, teda interpretácia 
piesne v angličtine, bola veľmi pôsobivou 
kategóriou, ktorá umocňovala celkový 
veľmi intenzívny dojem z podujatia  
a prebúdzala v obecenstve silné emócie. 
To sa najviac podarilo Laure Chovanovej 
z III.A, ktorá s piesňou I DREAM A DREAM 
obsadila prvé miesto a hneď za ňou sa um-
iestnili Andrea a Daniela Žilkové, Alexan-
dra Ovšáková a Alexandra Masná z II.A  
s piesňou RIPTIDE, o tretie miesto sa 
podelili Anna Kováčová z II.B s piesňou 
LIKE REAL PEOPLE DO a Veronika Orlická  
z I.B s piesňou z muzikálu Monte Christo.

Výtvarné kategórie boli aj tento školský 
rok zastúpené na Shakespeare´s Day  
vo veľmi slušnom počte, porota v zložení 
Mgr. Jana Hrabovská, Akad. mal. Peter 
Pisár a Ing. Jakub Záhorák vyberali  
a hodnotili tie najlepšie z takmer 30 prác  
a umiestnenie v týchto kategóriách  
je nasledovné:
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autor : Sima Kotuľová
ilustrácia : Viki Hanajíková
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Čítanie - najlepšie učenie

Ako pred približne 300 
rokmi povedal ruský 
básnik Alexander Serge-
jevič Puškin:  „Čítanie - 
najlepšie učenie,“ tak to 
platí aj dodnes. S čítaním 
sa stretávame každý deň, 
či už je to v televízii,  
pri rannom čítaní čer-
stvých novín alebo pri 
scrollovaní sociálnych 
sietí. Bez tejto činnosti  
sa bežný človek nezao-
bíde.  Čítanie kníh ma 
veľmi pozitívny vplyv  
na ľudí v dnešnej  
modernej dobe. Znižuje  
stres, posilňuje váš  
mozog, pripraví vás  
na dobrý nočný odpoči-
nok a dokonca aj 
pomáha zmierňovať 
príznaky depresie. Práve 
aj vďaka týmto dôvodom 
naša škola zaviedla 
čítateľskú súťaž  
pre žiakov, ako  
v slovenskom jazyku,  
tak aj v anglickom.  
Podmienkou zapojenia 
sa do súťaže je prečítať 
ľubovoľnú knihu  
v slovenčine alebo  
v angličtine a napísať 
o nej krátky text, čiže 
subjektívne hodnotenie 
diela. Motiváciou okrem 
pozitívnych vplyvov je 
taktiež aj knižná poukáž-
ka do kníhkupectva. 
Takže sa môžeš s chuťou 
pustiť rovno do čítania. 

Tu je pár víťazov školskej čitateľskej súťaže  
s názvom ,,Kniha“.  
Október 
Natália Magočová z II.A „Neviditeľný život Addie LaRue“  
od spisovateľky V. E. Schwab
Anna Kováčová z II.B „Beautiful Creatures“  
Kami Garcia a Margaret Stohl
November
Rebeka Zacharová zo IV.A „Odyseus – návrat“    
Valerio Massimo Manfredi 
Andrea Kianičková z III.B „The Subtle Art of Not Giving a F*ck“ 
Mark Manson
Decemeber
Veronika Gombárová z II. A „Nebo nepozná obľúbencov“   
Erich Maria Remarque
Daniel Veselka z III.B „A Clockwork Orange“ Anthony Burgess
Január
Viktória Hanajíková z III.A „Nikdekoľvek“ Neil Gaiman
Júlia Marcinková z II.B „Kafka on the Shore“ Haruki Murakami
Február
Andrea Kianičková z III. B „Jeden musí z kola von“  
Matthew J. Arlidge
Anna Kováčová z II.B „Supper Club“ Lara Williams
Marec
Natália Jablonovská z I.A „Duna“, Frank Herbert
Natália Remeňová z I.B „Wilder Girls“ Rory Power
Apríl 
Viktória Hanajíková z III. A „24 hodín v starovekej Číne“  
Yijie Zhuang
Anna Kováčová z II. B „Mort“ Terry Pratchett
Máj
Natália Magočová z II.A „Končí sa to nami“ Colleen Hoover
Natália  Remeňová z I.B „SELF/LESS“  AViVA

ČÍTANIE  
NAJLEPŠIE  
UČENIE

text: Sima Kotuľová



39 / poetické okienko

Andrea Kianičková 
BURY ME

Why won’t you bury me?
You’ve killed me three times already. 

So please carry me
to grave with my teddy. 

I’ve had enough of this agony, 
so why won’t you finish me?

You made this world of insanity,
why didn’t you save me?

You just keep on killing me.
Over and over again.

Why are you holding me
with this stupid life chain? 

I missed you so bad,
why didn’t you come for me?
You could before I was dead.

Why did you revive me?

But you are still leaving me
between life and death.

Why are you deceiving me
with this recurring breath?

So why won’t you bury me?
I want to be deceased.
You can go with me,

others will be pleased.

Kristína Červencová
Chaos 

The mouths that kept silent
What are the precise words?

My mortal clock halts
Shivering in the darkness
To pretend you don’t exist

This is my fascination
With my the window to the soul

dark wants to know if your dark can come out
No tears please!

Soft winds of frost strike tombs
one man with a lonely grave

He’s an emo clown covered in blood,
he can’t find the light to guide him

I think there’s no hope for him
to pretend don’t exist

allow me to inhale utterly tragic reality?
My soul stirs for fear after dark

Sad thoughts so heavy they sit on park benches
so much dark that I burnt myself
This man want to steal my breath

like you’re afraid I’ll disappear.
I know I’m in deep;

I’m too far gone.

Klára Ciesariková
Beznádej

Nevieš, kde už ísť…
Máš chuť z cesty zísť…

Chceš všetko vzdať,
ale život ti stále má čo dať.

Hlavu máš už unavenú,
do problémov pohltenú.
Máš chuť už len skapať.

Nevieš, ako to máš chápať.
Dal by si všetko za chvíľu kľudu,

ale tie problémy tu navždy budú.
Zmätený si najviac ako sa dá.

A preto bude navždy tvoja tvár bledá.
Chceš nájsť to správne riešenie,

no ostatní ti nevedia pomôcť ,veru nie.
Tak len prežívaš zo dňa na deň, 

ale takto sa nedá navždy žiť, tak to zmeň.
Lenže zas je tu tá otázka, ako to zmeniť?

To nik nevie, ani hlava už nevie zaveliť.
Ako by aj mohla ,keď už ani nevie,

kto je, v nedohľadne je riešenie.
Domov pre ňu je už neznáme slovo,

keď sa tam necíti bezpečne ako by mohlo.
Snaží sa všetko nejak vyriešiť , uzavrieť,

ale myslí si, že jediné, čo zvládne, je zomrieť.

ŠKOLSKÉ 
MATINÉ
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Podujatia  
na leto 2022
Animefest , 20.-22.5.2022
Jedna z najznámejších akcií konajúcich 
sa po celom svete s témou Anime 
 a Manga sa objavuje tento rok aj v Brne 
na výstavišti s mnohými hosťami, akými 
sú Mistvein, Shiroku, Stylouz, Kabujiro, 
Cinderys a ďalší, spolu s fanúšikmi, ktorí 
prostredie a náladu isto obohatia jedi-
nečnými a prepracovanými kostýmami. 
Prostredie spríjemňujú stánky ako FYFT 
(Fill Your Free Time), Akuma Inn, Anime 
Craft, Arkadyn, Cesta čaje, Cosplay Shop 
a iné. Vstupné je 1000-1500 kč so zľavami, 
ktoré sa dajú pozrieť na stránke  
Animefest.cz.

Milan Čorba , 25.5.2022
Kostýmový výtvarník, pedagóg  
a scénograf. Milan Čorba, patriaci ku po-
vojnovej generácií tvorcov, ktorí položili 
základy modernej slovenskej kultúry 
sa objaví v dokumente Martina Šulíka, 
režiséra a absolventa VŠMU v Bratislave. 
V Rosenfeldovom paláci v Žiline sa 
premietne dokument, v ktorom sa na-
chádzajú autentické archívne zábery  
a ukážky diel Milana Čorbu, prelínajúce 
sa so spomienkami priateľov i blízkej 
rodiny. Vstupné: študenti 2,00 eur, dos-
pelí 3,00 eur, mladiství (do 18r.) a seniori 
vstup zadarmo. 

Jazzová Žilina, 1.6.2022
Mesto Žilina si pre nás pripravilo v Mests-
kom Divadle Žilina Jazzové podujatie 
troch hudobníkov: gitaristu M.Bugalu, 
kontrabasistu R. Balzara a klaviristu M. 
Vaňoučka zo spoločnosti Jazz Collegium 
+ S0H01 Gallery, ktorí chcú oživiť staré i 
mladé návštevnosti Mestského divadla.
Okrem troch spomínaných umelcov vám 
pri podujatí bude robiť spoločnosť v javi-
sku známy slovenský umelec a fotograf 
Ivan Kohler.

Staromestské Slávnosti, 16.-18.6. 2022

Verím, že mnohí z nás sa tešia, že 
 po dvoch rokoch, čo nás Covid oberal 
mimo iného aj o koncerty a zábavu, 
si tento rok môžeme plným dúškom 
vychutnať Staromestské slávnosti  
pod holým nebom na Hlinkovom  
a Mariánskom námestí v dňoch  
16.-18.6. 2022 V uliciachstretneme  
priaznivcov jazzu, rocku, klasického  
či ľudového umenia a našu zábavu 
budú sprevádzať stánky s občerst-
vením a remeselnými výrobkami. 
Mesto Žilina stále neprezradilo, aký 
bohatý bude program, na ktorom 
sa plánuje zúčastniť desaťtisíc 
návštevníkov, no veríme, že nesklame 
a prekvapí nás desiatky umelcov 
svojím talentom, zmyslom pre humor 
a tak budeme môcť odštartovať Leto 
plné Festivalov, podujatí a zábavy

Pohoda Festival, 7,-9.7.2022
Letisko Trenčín môže aj tento rok zau-
jať už len menami, ktoré sa objavujú 
na plagátoch Pohoda Festivalu a to 
sú The Bad Seeds, Nick Cave, Black 
Pumas, Wolf Alice, Slowthai, Kevin 
Morby, Yves Tumor, Gleb, Boy Won-
der, Porsche Boya iní, ktorých pred-
stavenia sa isto budú rovnať kvalite 
minuloročných. Vstupenka stojí 109 
eur pre osoby mladšie ako 26 rokov  
a pre deti do 17 rokov 89 eur.  
Dajú sa zakúpiť  
na stránke pohodafestival.sk.

Festival SKALY, 26.-28.8.2022 
Horkýže Slíže, Billy Barman, Dark-
ness Positive, Ukupunktúra a mnoho 
ďalších! Rajecké Teplice nás zas a zno-
va potešia festivalom na slnečných 
skalách v dňoch 26.-28.8.2022. Tento 
rok podujatie prezentujú ako elek-
tronickú scénu plnú zábavy, hudby, 
stánkov s občerstvením aj s atrakci-
ami a verím, že počasie túto sľúbenú 
atmosféru nepokazí, rovnako ako sa 
nestalo ani minulý rok. Vstupenka sa 
dá v predpredaji permanentne kúpiť 
pre jednu osobu za 49 eur na stránke 
festivaly.sk
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ZHRNUTIE

Ako účastník tohto štvorročného zájazdu musím pre-
hlásiť posledný polrok za absolútne najchaotickejší. 
Prijímačky na vysokú školu, písomné maturity, uzat-
váranie známok, maturitná práca, nekonečné písomky 
a prípravy na blížiace sa ústne maturity. Každý po tebe 
niečo chce a všetci sú vystresovaní. Stále máš nedo-
statok známok, priveľa absencii, termíny súria a blá blá 
blá.  Bolo to ako skúška odvahy. A najmä trpezlivosti. 
Niektorí sa zrútili, iní vytrvali. V takýchto chvíľach  
si človek uvedomí, že dokáže oveľa viac, než si myslel. 
Maká, občas nespí, snaží sa prekonať samého seba.  
A možno by sa rád aj posťažoval, ale nestíha. Samozre-
jme, okrem sveta SŠUP existuje aj ten bežný a tam je 
tiež potrebné existovať. Vzdelanie je síce dôležité, no 
oveľa dôležitejšie je byť šťastný. Tento rok bol posled-
ný a ja som si ho maximálne užila. Vyselektovala som 
to nepodstatné, zamerala som sa na seba a musím 
povedať, že som naozaj spokojná. Stres na mňa vplýva 
úplne opačne, takže čím viac som pod tlakom, tým 
som pokojnejšia. To je jeden z dôvodov mojej duševnej 
rovnováhy. A aj keď toho času bolo a stále je naozaj 
málo, stihla som všetko. Rada by som dodala, že bez 
problémov a s prehľadom, ale nebola by to celkom 
pravda. A teraz malá rada na záver. Nebude to ľahké. 
Priprav sa. Budeš makať. Bude toho fakt veľa a všetci 
budú stresovať. Možno budeš aj potiť krv. Ale nedaj sa! 
Nenechaj sa strhnúť tým šialeným stresom ani sa zby-
točne neznepokojuj pre veci, ktoré nedokážeš ovply-
vniť, či zmeniť. Sústreď sa len na seba a svoje ciele.  
Je to o tebe. Je to tvoj rok.
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