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Milí naši čitatelia, priaznivci nášho gymnázia, 
všetci oslávenci!

 Nie vždy všetko vyjde tak, ako by sme chceli. Aj preto 
sa vám dnes, konečne naposledy, prihováram z tohto miesta, a 
rovno pri takej významnej udalosti, akou je 95. výročie založenia 
našej školy. I keď už viac nie som študentkou Gymnázia Pavla 
Horova v Michalovciach ani šéfredaktorkou Kociek a mnohí sa 
isto pýtate, prečo už nerobím niečo iné, jedinou odpoveďou na 
túto otázku môže byť len konštatovanie, že prestať navštevovať 
strednú školu neznamená navždy s ňou pretrhnúť puto. Veď to 
asi ani nejde. Stredná škola, a obzvlášť táto, zanecháva vo svojich 
študentoch nezmazateľnú stopu, pamiatku na časy, keď už všetko 
vedeli, ale ešte sa nemuseli presviedčať, či je to naozaj tak. 
Gymnázium Pavla Horova, naše povestné „GPH“, nenávidené i 
milované zároveň, za skoro storočie svojej existencie vyslalo do 
sveta tisícky takýchto duší, aby ich preveril. Zažilo všelijaké možné 
politické režimy i štátne zriadenia, mien malo viac než dosť. A 
predsa dodnes stojí. Nie je to úžasné? Venujme mu preto aspoň 
chvíľku zo svojho času. Napríklad tak, že si prečítame výročné 
číslo Kociek, tak neodmysliteľne spätých s naším gymnáziom. 
Tentoraz už definitívne s novým redakčným vedením. Držím Ti 
palce, Mura (aj keď to nepotrebuješ, lebo i tak si šikovná :)), a 
ďakujem redakcii aj pani profesorke za krásne chvíle, ktoré som 
tu mohla stráviť. 

     Martina

 Prihováram sa k vám aj ja, milí naši čitatelia, 
v septembri vždy príde niečo nové. Znova zasadáme do školských 
lavíc, prváci v novej škole, k novým spolužiakom, štvrtáci čo 
chvíľa pred maturitnú komisiu, nová pani riaditeľka na novú 
stoličku. Skrátka – u každého sa vždy objaví čosi nové. Taký 
život jednoducho je, no nie? Ale prečo to tu píšem práve ja? Toto 
mimoriadne číslo, ktoré práve držíte v rukách, som písala už 
šéfredaktorským perom. A toto je zas pre mňa niečím novým.  Ako 
malý prváčik by som si nikdy nepomyslela, že tým perom budem 
niekedy písať práve ja. Neviem, či to prisúdiť Bohu, šťastiu alebo 
len mojej práci, no každopádne sa z toho veľmi teším a budem sa 
snažiť, aby ste Kocky čítali rovnako radi, s obľubou a nadšením. 
Mám čo robiť, pretože bývala šéfredaktorka Martinka nasadila 
latku poriadne vysoko! Píše pre vás s láskou, snahou a obrovským 
zanietením. Takýto prístup k práci nie je cudzí ani mne, tak verím, 
že vás nesklamem. 

     Mura
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(viac než)
Dva v jednom

 Milí čitatelia, určite to poznáte. Dva v jednom, dve muchy jed-
nou ranou... Frazeologizmov je mnoho, a predsa všetky označujú to 
isté. Predovšetkým tvorcovia reklamných sloganov si ich veľmi ob-
ľúbili. Káva dva v jednom (lebo pridať si cukor samostatne je také 
náročné), notebook a tablet v jednom... Možností je veľa. Redakčnej 
rade Kociek sa však podarilo spojiť do jedného článku čosi oveľa 
vzácnejšie. Presnejšie, dvoch oveľa vzácnejších ľudí.

 Keď sme v júni na facebooko-
vej stránke Kociek uverejnili odkaz s 
prosbou o kontakty na absolventov Gym-
názia Pavla Horova v Michalovciach, 
dúfali sme v množstvo podnetných mien 
a adries, ktoré by nám pomohli a trocha 
uľahčili pátranie po zaujímavých príbe-
hoch niekdajších študentov. No čo, veď 
aj redaktori môžu snívať. Nádej však 
zomiera posledná. Napísal nám jediný 
človek, náš, dnes už bývalý, štvrták An-
drej Tomči, a odkázal nás na istého pána, 
ktorý zmaturoval na našom gymnáziu 
ešte v roku 1948. No páni, fantázia! Po-
mysleli sme si. To bude zrejme najstarší 
absolvent, akého zoženieme. Ten si snáď 
zaslúži aj samostatný článok. O tom, aký 
hlboký a zaujímavý rozhovor nás čaká, 
sme však ešte netušili.
 Absolvent, o ktorom hovoríme, 
sa volá Štefan Halás. Narodil sa 1. sep-
tembra 1928 v obci Senné a na vtedajšom 
osemročnom gymnáziu v Michalovciach 

študoval v rokoch 
1940 až 1948. 
Stretli sme sa 
s ním s pô-
vodným zá-
merom po-
rozprávať 
sa o jeho 
š t u d e n t -
ských ča-
soch a spo-
mienkach na 
michalovské 
gymnázium. 
 Aby som 
sa vyjadril o celkovej s i t u -
ácii – v štyroch zemplínskych okresoch 
(Vranov nad Topľou, Trebišov, Michalov-
ce, Humenné) nebola jediná vyššia vzde-
lávacia inštitúcia. Až v roku 1922 bolo 
založené gymnázium v Michalovciach, 
ktoré združovalo študentov zo všetkých 
týchto okresov. My, cezpoľní študenti, 

sme sa do školy nemali ako dostať, len na 
bicykloch. Kým bolo pekné počasie, bolo 
dobre, no často sme sa museli trmácať v 
daždi a po blate. Riadnych ciest nebolo, 
iba také poľné cestičky. Cesta nám (z 
dediny Senné, pozn. red.) trvala hodi-
nu, hodinu a pol. Bolo treba počítať aj s 
týmto časom, aby sme vyučovanie stihli. 
V zime, kým bol sneh a nedalo sa dochá-
dzať už ani bicyklom, sme boli odkázaní 
žiť v podnájme v rodinách Michalovča-
nov.
  Gymnázium v Michalovciach 
bolo školou s vysokými nárokmi na svo-
jich študentov. Prepadnúť – to nebola 
nijaká hanba. Pri polročnom vysvedčení 
zvykla prepadať aj tretina triedy. Mnoho 
študentom sa ani nepodarilo školu do-
končiť. Čo sa týka profesorského zboru, 
ten bol z prevažnej väčšiny českej národ-
nosti. Len jediný profesor na gymnáziu 
bol Slovák – ThDr. Štefan Hlaváč.
 Aha! Tu sme sa po prvýkrát 
v rozprávaní stretli s menom profesora 
Hlaváča. Hovorí vám niečo? Lovte v pa-
mäti. Stretávate sa s ním každý deň as-
poň raz, keď utekáte do jedálne na obed. 
Pamätná tabuľa s jeho menom visí pred 
lietacími dvermi na chodbe na 1. poscho-
dí. Alebo možno patríte k tej hŕstke Mi-
chalovčanov, ktorí si všimli, že povestná 
ulička „Leninka“ už dávno nenesie meno 
Vladimira Uľjanova, ale že sa tiež volá 
po profesorovi Hlaváčovi. Hm. Čím bol 
Štefan Hlaváč taký výnimočný, že po 
ňom pomenovali ulicu? Vie to niekto? 
Zabúdame. Ešte, že sa nájde zopár ľudí, 
ako je pán Štefan Halás, aby nám ho pri-
pomenuli.

 Profesor Hlaváč bol výnimočný 
človek. Skromný ľudomil. Bol patrónom 
chudobných, rozdával aj to málo, čo mal. 
Často práve vďaka jeho pomoci chudob-
nejší študenti dokázali školu dokončiť, čo 
bol aj môj prípad. Bezplatne napríklad 
zapožičiaval učebnice študentom zo soci-
álne slabších rodín z knižnice Bibliotheca 
pauperum (Knižnica chudobných), ktorú 
sám založil a spravoval so svojimi štu-
dentmi. Takto zachránil pred vylúčením 
napríklad Emila Lastomirského, chlap-
ca, ktorého rodina si nemohla dovoliť 
zakúpiť mu drahý atlas sveta na hodinu 
zemepisu. Profesor mu na prvej vyučova-
cej hodine pohrozil, že ak si do budúcej 
hodiny atlas nezoženie, nemusí sa už vra-
cať. Emil nevedel, čo robiť, jeho skúse-
nejší spolužiaci však hneď cez prestávku 
utekali k profesorovi Hlaváčovi a všetko 
mu povedali. Ešte v ten deň Emil dostal 
atlas a vyhol sa vylúčeniu. 
 Pekných príhod s profesorom 
Hlaváčom mali študenti mnoho. Nebol 
totiž „len“ učiteľom náboženstva a správ-
com knižnice. Založil skautský oddiel, 
pracoval ako nemocničný kaplán, po-
mohol vybudovať saleziánske stredisko, 
ktoré dodnes stojí a teší sa veľkej obľube, 
vychovával a staral sa o mládež aj mimo 
múrov školy.
 Mnoho študentov nemalo ani 
len na stravu. Profesor Hlaváč si takých-
to študentov brával k sebe domov, do ma-
lej nemocničnej izbičky, v ktorej sám toho 
nemal mnoho, a obedoval tu spolu s nimi. 
Predstavte si, takýmto spôsobom dokázal 
nasýtiť 60 študentov! Aj ja som medzi 
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nich patril. Na vlastné náklady zabezpe-
čil, aby sme nemuseli cez deň hladovať. 
 Profesor Hlaváč bol tiež veľmi 
iniciatívny. Organizoval množstvo zbie-
rok, vďaka ktorým vedel chudobným štu-
dentom zabezpečiť napríklad nové oble-
čenie, ak ho potrebovali. Často daroval 
aj svoje vlastné nové oblečenie, hoci on 
sám chodil v obnosených šatách. Vždy 
na Vianoce zobral zopár študentov do 
mesta a kúpil im nové zimníky či topánky. 
A vôbec nezáležalo na tom, či bol daný 
študent katolík alebo protestant. Profesor 
Hlaváč nerobil rozdiely, i keď bol kato-
líckym kňazom.
 Tiež nám dokázal zabezpečiť 
rôzne spôsoby, ako sme si mohli privyro-
biť. Často šikovnejším študentom doha-
dzoval deti zo zámožnejších rodín, ktoré 
v škole zaostávali, aby sme ich doučova-
li. Ja som doučoval latinčinu a vďaka pá-
novi profesorovi sa mi podarilo zarobiť si 
nejaké peniaze.
 Rozprávanie o profesorovi 
Hlaváčovi a všetkých jeho šľachetných 
činoch nemá konca. Najprv nám to pri-
šlo čudné, keď sme sa sem-tam pokúsili 
zviesť rozhovor naspäť smerom ku gym-
náziu a neuspeli sme. Postupne sme však 
pochopili, čo nám chcel pán Halás svo-
jím rozprávaním o profesorovi Hlaváčovi 
povedať. Jeho štúdium na michalovskom 
gymnáziu existovalo vďaka pánovi pro-
fesorovi. S jeho pomocou sa mu podarilo 
doštudovať a jeho cestu aj nasledoval, 
keď si po maturite zvolil štúdium teoló-
gie, za ktoré bol neskorším totalitným re-
žimom väznený rovnako, ako aj profesor 
Hlaváč, aj keď sa ničím neprevinili. Ani 
jeden však svoje rozhodnutia neoľutoval. 

 Pán Štefan Halás spolu s ďal-
šími študentmi profesora Hlaváča na 
svojho učiteľa ani s odstupom času ne-
zabudol. Po jeho smrti v roku 1983 za-
ložili spolok Rodina profesora Hlaváča. 
Už názov spolku naznačuje, ako veľmi 
mali študenti svojho profesora radi. Svo-
je životy od tohto momentu zasvätili cie-
ľu, aby sa na výnimočného a skromného 
profesora nikdy nezabudlo. Počas svojej 
existencie vydali množstvo publikácií a 
zorganizovali množstvo podujatí zame-
raných na šírenie mena Štefana Hlaváča. 
V Kockách vám teraz prinášame úryvky 
z výpovedí ďalších absolventov Gymná-
zia Pavla Horova v Michalovciach, kto-
rí mali tú česť byť študentmi profesora 
Hlaváča, uverejnené v publikácii tohto 
spolku Taký bol Hlaváč.

 Spomínam si na jednu príhodu 
s novým kabátom pána profesora, ktorú 
zažili moje priateľky Rozália a Katka. 
Raz na Štefana sa vybrali obidve gratu-
lovať pánu profesorovi k jeho meninám. 
Doma v nemocničnej izbičke ho však ne-
zastihli, našli tam len nahnevanú uprato-
vačku. Trocha sa vyľakali, nuž spýtali sa 
jej: „Mary néni, prečo sa na nás hnevá-
te?“ A Mary néni hlučným hlasom im vy-
svetlila príčinu svojho hnevu šťavnatou 
zemplínčinou: „Ňe na vas še hňevam, aľe 
na pana profesora. Už roki mu hutorime, 
žebi sebe kupiľi novi gerok, bo tot stari už 
na haňbu šveta. Aj sebe kupiľi a co čort 
ňechcel, prišol jakiška smarkati chlapec 
gimnazista, ta mu daľi gerok. Daľi, no ňe 
stari, aľe tot novi. No vidzel to švet daco 
taki!“

Eva Babecová-Pánthyová

Svojim žiakom pomáhal aj mimo školy, aj 
cez vojnu počas evakuácie. O obci Kubrá 
(rodisko profesora Hlaváča, pozn. red.) 
som prvýkrát počula, keď sa odtiaľ vrátil 
môj brat, ktorý sa tam skrýval u matky 
pána profesora i s ďalšími študentmi. 
Pán profesor ich chránil a živil z toho 
mála, čo sám mal.

Mária Macková-Pavlíková

Profesor Hlaváč odovzdal nám kus svoj-
ho „ja“: skromnosť, poslušnosť, zodpo-
vednosť, bohabojnosť a povedomie prís-
lušnosti k slovenskému národu. Mnohých 
z nás vychoval ako svedomitých, zod-

povedných i vysoko postavených členov 
našej spoločnosti. Spomíname na neho 
s láskou a to, čo vštepil do našich sŕdc, 
navždy v nás zostane. Sme hrdí na svojho 
profesora.

Ján Ducko

Štefan Halás (úryvok z diela Dvojsonet 
o tom, aký bol Hlaváč)

(pán Halás sa venoval aj písaniu poézie, 
pozn. red.)

 Na záver už len jediné – Gens 
una sumus. Hoci pán profesor nemohol 
tušiť, že rodina bude raz zakotvená aj 
v motte nášho gymnázia, nepotreboval 
to vedieť. Vytvoril ju i tak. A jeho deti 
nám aj dnes pripomínajú, akého veľkého 
človeka sme kedysi na našej škole mali. 
Našou úlohou je teraz nezabudnúť a brať 
si z pána profesora príklad. A čo, že žil 
pred takmer storočím? Isté veci sa neme-
nia ani po deväťdesiatich piatich rokoch.

Martina
foto: autorka

To nedávam ti – iba poži-
čiavam v núdzi

Keď budeš mať tak chu-
dobným to potom vráť...

Pán profesor však s darom 
vždy mal naporúdzi

Aj slová ktoré núdznym 
vedel milo povedať
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S VĎAKOU PROFESOROVI 
KASARDOVI

 Na GPH som študovala v ro-
koch 1982-86. Som rodená Michalov-
čanka, tak je akosi prirodzené, že niekto-
rí dnešní profesori tejto školy sú mojimi 
bývalými spolužiakmi (Beátka Semková, 
Katarína Bušaničová, Katarína Olšavo-
vá). Keďže som chvíľu na tejto škole aj 
učila, tak mám medzi terajšími profesor-
mi aj svojho žiaka (pozdravujem Michala 
Košičana :)). Občas nám ako študentom 
suplovali Jozef Smrek aj Marta Guľová.  
Ešte donedávna na tejto škole učili aj 
moji bývalí profesori (Ján Novák, Má-
ria Pirkovská, Rudolf Gadomský, Anton 
Hnáth...). Všetkým spolužiakom, žiakom 
aj bývalým a terajším profesorom, ktorí 
mi skrížili študijnú a teda aj život-
nú cestu, chcem poďakovať, 
že som ich mohla spoznať. 
Verím však, že sa neura-
zia, ak s najväčšou úc-
tou spomínam najmä 
na jedného svojho 
profesora - Mikuláša 
Kasardu. Slovenčinu 
som vďaka nemu na-
ozaj milovala. Vďaka 
nemu som pochopila 
aj zmysel tvz. povin-
ného čítania, kedy som 
ešte počas prázdnin uteka-
la za klasikmi - spisovateľmi 
do knižnice. Profesor Kasarda 

bol stredoškolským učiteľom ako vy-
strihnutým zo starých filmov. Okrem lás-
ky ku knihám a k materinskému jazyku 
nás učil slušnosti, úctivosti, pokore, zod-
povednosti...  Slovenský jazyk a literatú-
ru som milovala najmä vďaka nemu. Keď 
mi raz moja matematikárka prorokovala, 
že iba zo slovenčiny v budúcnosti žiť 
nebudem, nevedela vtedy, ako veľmi sa 
mýli. Aj keď som po maturite vyštudova-
la filozofiu a etiku, slovenskému jazyku 
som ostala vďaka profesorovi Kasardovi 
verná doposiaľ. On ma priviedol k recitá-
cii, k moderovaniu a následne k divadlu. 
To všetko po vysokej škole vyústilo do 
práce v rádiách (Kiks a Východ), v no-

vinách (Michalovčan, Zemplínske 
noviny, Korzár...), dostalo ma 

na pozícii hovorcu a teraz 
už desiaty rok aj k práci 

v televízii (TV Mistral). 
Takže to, čím sa už 
roky živím, som sa 
naučila najmä tejto 
škole – na Gymnáziu 
Pavla Horova - pod 
prísnym ale láskavým 
a úctivým dohľadom 

Pána Profesora Miku-
láša Kasardu. Vďaka mu 

in memoriam.
Profesor Mikuláš Kasarda v 

kresbe jeho žiaka Miroslava Ba-
binčáka (študent GPH 1982-1986)

Viera Pakánová
foto: archív VP

V triede GPH 
rok 1985

Rok 1985, riaditeľ 
M. Lopuch 
a profesorka M. 
Pirkovská

Maturanti roku 1986
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Od prvého dňa na strednej sa dievča teší 
na jedno – dokonalú stužkovú

Retro zmienky 
o Gépéhá

 Budúci študent gymnázia prichádza do školy s mnohými oča-
kávaniami, plánmi, víziami. Túži čosi dosiahnuť, nadobudnúť vedo-
mosti a vybrať sa tým správnym smerom ďalej. A nielen to, zažije 
mnoho, prekonáva prekážky, zapisuje si množstvo krásnych zážitkov, 
príhod, spomienok – o tých nám čosi povedala aj naša respondentka 
Zuzana Mrázová.

Triedna učiteľka: PaedDr. Gabriela 
Vasiľková 

Zuzana Mrázová, 4.B, 2006 – 
2010
 Po skončení gymnázia ma prija-
li na vysokú školu do Prešova, kde som 
študovala učiteľstvo- ruský jazyk a este-
tická výchova. Po roku som však zistila, 
že to nie je to, čo ma baví a napĺňa a odiš-
la som..
 Následne som si urobila nad-
stavbové štúdium v Bratislave- učiteľka 
v MŠ a ŠKD. 
Aktuálne pracujem ako učiteľka v det-
ských jasliach, kde mám maličkých jas-
ličkárov od 1. r.
 V dobe, kedy som sa rozhodo-
vala nad výberom strednej školy, bolo 
GPH veľmi v kurze. S výborným   

prospechom to nebolo až také ťažké do-
stať sa tam. S odstupom času by som 
však svoje rozhodnutie zvážila a vybrala 
si takú strednú školu, po ktorej ukončení 
by som mala uplatnenie a nemusela ísť 
na vysokú školu. 
 A spomienky? Pri imatrikulá-
cii bola určite najzaujímavejšia časť chy-
tanie sliepok.
 Pekne si tiež spomínam na moju 
najobľúbenejšiu hodinu ruštiny s pani 
profesorkou V. Želinskou, ktorá bola plná 
srandy ale, samozrejme, sme sa i veľa na-
učili. Tiež rada spomínam na pána profe-
sora J. Sibala a na túry, ktoré som s ním 
absolvovala.

Navždy sa zachová? Navždy sa za-
chovala 
Pesnička ,,Elán – Stužková“ hrala už mi-

nimálne týždeň pred, aby nás dostala do 
správnej nálady. Ako každá žena, i ja som 
sa na tento deň tešila od chvíle, čo som 
nastúpila na strednú školu. Riešili sme 
šaty, vlasy, make up...
 A tak, ako som sa tešila od ná-
stupu na školu sa moje očakávania  na-
plnili a naozaj ,,NAVŽDY SA ZACHO-
VÁ V PAMÄTI STUŽKOVÁ“.
 Ale nie je to len o zábave, oslá-
vili sme a prišla MATURITA. 
Veľké stresy, veľké obavy, nespavosť, 
bolesť žalúdka - toto sprevádzalo moje 

prípravy na maturitu. No všetko toto v 
prvý deň opadlo, keď som vstúpila do 
triedy, kde bola komisia, ktorá sa na mňa 
milo usmiala. Hneď mi docvaklo, že sa 
nemám čoho báť a keďže som sa svedo-
mito pripravovala, maturitu zvládnem. 
A tak i bolo, úspešne som zmaturovala 
a mohla sa pripravovať na prijímačky na 
vysokú školu.

Mura
foto: archív ZM
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Zabudli sme na písomky 
či kvapky potu pri skúšaní! 

V pamäti utkvelo 
všetko dobré, a to 

nezostarne.
 Keď sa písal rok 2014, 4.G končila svoju „povinnú jazdu“ na 
strednej. Spečatili, zmaturovali a každý študent išiel tou svojou ces-
tou. V nej aj Bc. Martin Capík, ktorý si s veľkou dávkou humoru spo-
mína na svoje stredoškolské časy. Gymnázium mu vraj dalo mnoho 
vedomostí, nasmerovalo ho a zároveň mu vďaka skvelému kolektívu 
prinieslo aj veľa spomienok.

Triedna profesorka: Mgr. Beáta Ry-
níková 

Bc. Martin Capík, 4.G, 2010-
2014 
 Po skončení gymnázia som sa 
rozhodol pre Univerzitu Komenského. 
Študujem na  Katedre rusistiky a výcho-
doeurópskych štúdií. Uplatnenie v od-
bore som našiel priamo na Katedre či už 
prostredníctvom projektu Ukrajina v po-
hybe alebo ďalších iných činností. Tak-
tiež som druhý rok účastníkom Visegrad 
Youth Forum, kde chodím prezentovať 
názory Katedry na bezpečnosť a spolu-
prácu s NATO.
 Na svoje pôsobenie na GPH stá-

le spomínam s úsmevom na tvári. Veď 
kto by sa vo svojich spomienkach vracal 
k písomke z matiky či poteniu sa pri od-

povedi z chémie? O diktátoch rozprávať 
ani nemusím, moja najlepšia známka po-
čas štyroch rokov bola štvorka. Nuž ale 
spomínam skutočne len rád.
 Veľkou výhodou prvého škol-
ského dňa bolo to, že naša trieda sa viac-
-menej nemusela zoznamovať s novými 
tvárami, nakoľko sa nás stretlo až 20 ľudí 
z rovnakej triedy z 1. ZŠ. Ako kolektív 
sme si sadli natoľko, že v októbri už ne-
bolo cítiť, kto je súčasťou „starej partie“ 
a kto do nej vstúpil až na gymnáziu. Po 
celé 4 roky sme dostávali „zákulisné 
info“ z klasifikačnej, či informácie zo 
zborovne ako prví. Mojimi spolužiakmi 
totiž boli Dávid Andreev, Vlado Opalka a 
Nina Žolnová. Vedeli sme teda, že v stre-
du bude chýbať profesorka V.  Želinská, 
teda písomka z dejepisu nebude a teda 
utorok večer bol program jasný. Často 
sme z Pivničky či Kaemka odchádzali 
poslední. 
 Dnes sa ako trieda stretávame 
takmer pravidelne, no žiaľ, nikdy nie v 
plnom počte, čo je na druhej strane po-
chopiteľné. Povedal by som, že na vyso-
kej škole sa vytvorili skupinky Bratislav-
čanov, Košičanov či Pražákov, no počas 
sviatkov, ako sú Vianoce či Veľká noc sa 
vieme stretnúť. Ako jednotný kolektív 
sme vystupovali na úrovni študijnej ale 
aj na úrovni zbojstiev a šibalstiev. Na 
priblíženie našich vilomenín by mi snáď 
nestačil ani celý časopis Kocky. 
 V súvislosti s nasledujúcimi 
riadkami by som chcel vyzdvihnúť trpez-
livosť našej triednej pani profesorky B. 

Ryníkovej, ktorá to s nami nemala nao-
zaj ľahké. Čitateľom však prezradím, že 
v niektorých šibalstvách dokonca išla s 
nami. :D Veď kolotoče počas hodiny AJ 
je vraj „výborný nápad“ a to rozbité okno 
v škôlke nejako utajíme. 
 Z najvtipnejších zážitkov by 
som spomenul takmer každodenné vy-
hadzovanie najmenšieho spolužiaka (D. 
Andreeva) (viď. FOTO) do vzduchu, 
ktoré neskôr prešlo do tzv. Stage divin-
gu, úmyselné zlostenie pani bufetárky či 

napríklad zamknutie upratovačiek v ich 
miestnosti pri vstupe vzadu napravo. Nie-
ktorí členovia zborovne to s nami nemali 
naozaj ľahké a časom pochopili, že ude-
ľovanie prasiatok do elektronickej žiac-
kej knižky nemá zmysel. Raz ma jedna 
pani profesorka chcela vyhodiť zo školy, 
lebo som jej počas voľnej hodiny praskol 
pred kabinetom škatuľku od džúsu. Netu-
šil som, že je vo vnútri. Do dvoch sekúnd 
bola vonku...skúste uhádnuť, či mi nese-
dela na maturite ako prísediaca? 
 Ako tretiaci sme dostali od pána 
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profesora V. Liščíka úlohu maľovať škol-
ský plot. Keďže nám to trvalo príliš dlho, 
ďalšie dni nám na pomoc poslal ďalších 
spolužiakov. Nikdy nezabudnem na jeho 
vetu spolužiakovi Mancimu: „Manci, ja 
som ťa tam poslal, aby si to tam potiahol, 
no ty si to potiahol akurát tak do karč-
my!“
 Obľúbenou činnosťou bolo 
aj napodobňovanie profesorov, čo sa 
koniec-koncov premietlo aj do nášho 
programu na stužkovej. 
 Keď sme všetci dostali vodič-
ské preukazy, rutinou sa stalo pretekanie 
sa, kto zaparkuje na miesta vyhradené 
pre vedenie školy. Sebavedomie nám 
však rýchlo sfúkla spolužiačka Ivana, 
ktorá prišla do školy na obrovskom trak-
tore (FOTO). 
 Súčasným študentom GPH by 
som chcel povedať len toľko, aby si uží-
vali chvíle so svojimi spolužiakmi, počas 

vysokej školy budete radi, ak sa stretnete 
aspoň v malom počte. 
 Gymnázium môjmu životu 
dalo veľa. Spomienky za 4 roky sú ne-
odlučiteľnou súčasťou môjho života. 
Niektoré priateľstvá sa stali priateľstvom 
na celý život.  
 Takže na záver zopakujem to 
isté, čo bolo spomenuté v úvode - kto by 
spomínal na písomku z matiky a odpo-
veď pri tabuli, keď sú tu takéto zážitky. 
:) Nedá mi však na záver nepoďakovať 
všetkým profesorom za ich snahu a pre-
dané vedomosti. Každý z nich mi dal 
niečo nového a usmernil ma v mojom 
živote, ktorou cestou sa vybrať. Osobit-
ne ďakujem pani profesorke V. Želinskej, 
ktorá mi ukázala, že študovať cudzie ja-
zyky nebola zlá voľba. 

Mura
foto: archív MC

Maturitou sa to nekončí. 
maturitou to všetko začína.

Keď si traja informatici 
zaspomínajú…

 Do výročného čísla sme zbierali spomienky, kde sme len mohli. 
S úsmevon a chuťou zaspomínať si na svoje stredoškolské časy sa 
nám prihlásila Oľga Danišová Počátková spolu s jej spolužiakmi Vla-
dimírom Janovom a Veronikou Skubeňovou. Tí zo svojej truhlice spo-
mienok vytiahli, čo našli. :)

Ing. Vladimír Janov (V.J.)
Po ukončení GPH som pokračoval v štú-
diu informatiky na FIIT STU v Bratisla-
ve, kde som počas štúdia začal svoju od-
bornú kariéru ako programátor. Rok po 
ukončení štúdia som sa rozhodol nado-
budnúť skúsenosti v zahraničí a otesto-
vať tak svoje schopnosti na medzinárod-
nej úrovni. Po 6 rokoch a prirodzenom 
posune do manažérských pozícií som sa 
vrátil späť na Slovenko a momentálne 
pôsobím v košickom T-Systems, kde sa 
venujem manažmentu rizík a projektové-
mu manažmentu. Zaujímavosťou je, že 
na pohovore boli dvaja zo štyroch ľudí 
bývalí absolventi GPH a momentálne sú 
mojimi kolegami, takže všetky tie krásne 
spomienky na našu “Alma mater” len tak 
nezostarnú.

Ing. Veronika „Nika“
Skubeňová (N.S.)
Momentálne pracujem ako Biznis analy-
tik interných projektov pre Orange Slo-

vensko, a.s. (telco odvetvie). V práci ma 
viac bavia a zaujímajú analyticko-krea-
tívne činnosti. Predtým som bola aktívny 
polo-profi športovec (basketball), teraz 
trávim voľný čas rekreačným športom a 
cestovaním, ak je to možné.

MVDr. Oľga „Olinka“ Danišo-
vá (r. Počátková), PhD. (O.P.D.)
Moje kroky po maturite viedli na Univer-
zitu veterinárskeho lekárstva a farmácie  
(UVLF) v Košiciach, kde som ukončila 
odbor všeobecne veterinárske lekárstvo 
a pokračovala v doktorandskom štúdiu 
v odbore infekčné a parazitárne ochore-
nia zvierat a ľudí so zameraním na mo-
lekulovú biológiu a genetiku patogénov. 
Po ukončení PhD. som ostala na UVLF 
ako vedecko-výskumný pracovník a za-
oberám sa touto problematikou naďalej. 
V tomto čase som na materskej dovolen-
ke a spolu s manželom sa tešíme na naše 
prvé bábätko :).
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Triedna učiteľka: RNDr. Jana 
Machová, 4.A, 2000-2004 

Prečo ste sa rozhodli študovať prá-
ve na GPH a čo vám to dalo??
V.J.: Hlavným dôvodom bolo zameranie 
na informatiku a programovanie, kto-
ré mi vytvorilo veľmi dobrý základ do 
ďalšieho štúdia na vysokej škole s po-
dobným zameraním. Takisto GPH, ako 
jedno z najstarších a najrenomovanejších 
gymnázií v kraji a na Slovensku, sa mi 
javilo ako adekvátna inštitúcia pre napl-
nenie mojich nárokov. Úplne som sa však 
presvedčil a rozhodol počas exkurzií zo 
základnej školy, tým by som chcel poďa-
kovať všetkým pekným gymnazistkám v 
tej dobe. :)
N.S.: V Michalovciach boli vtedy 2 gym-
náziá. GPH malo lepšiu povesť, študova-
la tam aj moja sestra, čiže to bolo viac-
-menej rozhodnuté za mňa. Nevedela 
som ešte presne, čím chcem byť, takže 
všeobecné vedomosti s možnosťou po-
kračovať v štúdiu na vysokej škole boli 
asi vhodným riešením. Mimochodom, 
čím som chcela byť, som nevedela ani po 
skončení GPH :)
O.P.D.: Nechce sa mi ve-
riť, že je to už 17 rokov, 
čo sme sa rozhodla ísť 
študovať práve na „GePe-
Háčko“, ktoré roky patrilo 
medzi najlepšie gymnáziá 
na Slovensku. Pozerám si 
webovú stránku GPH a ne-
stíham sa diviť, čo všetko 
sa zmenilo a ako to napre-
duje.  Za 4 roky štúdia na 

strednej som 1000-krát oľutovala odbor 
informatika a celé GPH a za ďalších 6 
(+4) na vysokej škole som bola vďačná 
za odbor informatika a celé GPH.  Sa-
mozrejme, že prvý impulz štúdia na tejto 
škole boli rodičia a ja som poslušne po-
čúvla, no hlavne odbor informatika bol 
o niečom inom, ako si to moja mamina 
predstavovala (nezahŕňal len informáciu 
o zapnutí a vypnutí PC, ale požadoval o 
doooosť viac vedomostí), takže som sa 
dosť potrápila...

Ako ste vnímali kolektív, stretávate 
sa…?
V.J.: Kolektív bol výnimočný a tá ché-
mia sa začala prejavovať už v prvých 
mesiacoch. Samozrejme, že sa utvorilo 
klasické “skupinkovanie”. Musím sa pri-
znať, že tá naša skupinka mala ďaleko od 
“príkladného” správania sa, čo som však 
kompenzoval celkom dobrými výsled-
kami. Stretávali sme sa takmer na kaž-
dodennej báze v miestnych podnikoch, 
samozrejme, po vyučovani (niektorí aj 
počas neho), kde sme v praxi napĺňali 
to, čomu sa dnes hovorí psychohygiéna a 
odburávanie stresu.

N.S.: Nastupovala som do triedy “A-
-čky”, ktorá mala zameranie na progra-
movanie. Kolektív bol pre mňa úplne 
nový, keďže väčsina mojich spolužiakov 
zo základky odišli študovať na iné školy. 
Pomer chalanov a dievčat bol tiež spo-
čiatku zvláštny – 29 chlapcov, 9 dievčat. 
No neskôr som to brala ako významné 
plus, že nemáme taký ten zženštilý ko-
lektív :) Chalanov som vnímala v takých 
3 skupinách: 
1. Kockáči (veľa vedeli a chceli vedieť 
ešte viac, preto sa vela učili)
2. Rebeli (niečo vedeli, no nechceli ve-
dieť toho oveľa viac, preto sa skôr flákali 
a hľadali cestičky ako si to uľahčiť a ako 
sa vyhnúť škole – tzv. Galaxy club)
3. Nezaradení (aj vedeli aj chceli vedieť 
viac, no nevedeli ešte presne čo)

No a dievčatá, to bol taký mix (aj kocky 
aj kočky, aj rebelky aj nezaradené, ale tak 
ženy mávajú v sebe viacero osobností, 
čiže to bola taká všehochuť).
 S odstupom času si myslím, že 
sme celkovo vychádzali v pohode, nebo-
li tam žiadne vyhranené situácie a že by 
sme mali problém s niekým v kolektíve.
V súčasnosti sa stretávame skôr “orga-
nizovane” na Vianoce, ja žijem mimo 
Michaloviec, evidujem, že niektorí spo-
lužiaci sú v Bratislave, kde som aj ja. No 
neorganizujeme žiadne stredoškolské 
stretávky ani nič podobné. Majú vlastné 
rodiny a tým sa venujú.
O.P.D.: Kolektív, trieda plná chala-
nov...a nás len 8 dievčat :),  sľuboval už 
od prvého dňa pocit, že to hádam všetci 
akosi prežijeme. A áno, prežili sme, od-
niesli si mnoho  vedomostí (znie to ako 

„cliché“, ale niekto, kto má 18 rokov to 
ešte nemôže posúdiť, to chce čas...), pria-
teľstiev, ktoré trvajú roky a spomienok. 
Spomienok vo veľkej miere pozitívnych 
a úsmevných, na ktoré si so spolužiakmi 
radi zaspomíname nielen na stretnutiach.

Imatrikuácia? 
V.J.: Imatrikuláciu sme, podľa tradície, 
mali v treťom ročníku na starosti my - 
“áčka”. Neskromne musím povedať, že 
bola v tej dobe revolučná. Priniesli sme 
nové elementy, ako napr. projektovanie 
videí, upútaviek, prezentácia výsledkov 
súťaží, dvojicu moderátorov, revival kon-
certy dvoch najväčších žijúcich legiend 
popu na svete (Martina Kittner a po ňom 
Michaela Jacksona) a podobne. Myslím, 
že to bola vydarená akcia. Spomínam si, 
že súčasťou zábavného program boli aj 
hlášky našich profesorov: 

Pán profesor Sibal: V momente, keď 
vstúpil do triedy, sa v zadných radoch 
dohrávala partia pokru (samozrejme už 
po maturite): „Štvrtá A, toľko zla je tu.“ 
„Dajte mi ten ťahák. Aj ten druhý! Aj ten 
tretí! Aj ten štvrtý!“
Pani profesorka Guľová: „Myslíš, že 
keď 5x prepíšeš zadanie, tak že sa ten 
príklad vypočíta sám?“

N.S.: Fúha, na toto si nespomínam. Ani 
na tú našu, akurát viem, že bola v športo-
vej hale. Vtedy sme boli ešte úplne nová-
čikovia. Viem, že ju pripravovala trieda 
mojej sestry. Čo mi utkvelo v pamäti je, 
že keď nastúpil do školy náš ročník, tak 
profesori aj starší študenti vraveli, že sme 
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“zberba”, že také drzé decká tam ešte ne-
boli. Hmno, myslím, že po nás to bolo 
ešte oveľa horšie :)
O.P.D.: Na vlastnú imatrikuláciu si ani 
nespomínam, ale na tú, ktorú sme orga-
nizovali my, áno a bola skvelá... vtedy 
sa mnoho veci udialo prvýkrát, tak ako 
to spomína Vlado, teraz je to už určite 
bežný štandard a dnešným žiakom by 

prišlo smiešné, možno až trápne, ako to 
vyzeralo vtedy…ale ja som bola nadšená 
a naši chlapci to na tu dobu zvládli nad-
štandardne :)
Školské výlety
O.P.D.: Školské výlety boli fajn, hlavne 
aj vďaka našej triednej, ktorá bola úžasná 
úplne vo všetkom a hlavne sa s nami od 1. 
triedy bavila ako s dospelákmi nie deťmi. 
Naozaj s odstupom času ju vnímam ako 
skvelého človeka, ktorý sa nám venoval 
nielen vtedy, keď musel, ale aj keď ne-
musel a snažila sa nám pomôcť úplne vo 
všetkom (napr. doučovala nás predmety, 

ktoré neboli jej nosné. Ak sme mali prob-
lem, tak nás nenechala v tom, ale snažila 
sa to vždy vyriešiť s čo najlepším výsled-
kom…proste skvelý človek, pedagóg...) 
A taká bola aj na výletoch, proste ďalší 
človek do partie…Jasné, že sme vystrája-
li aj to, čo sme nemali, ale kto nie? 

O profesoroch…
V.J.: Môj najobľúbenejší profesor 
bol pán V. Špak a pani M. Guľová. 
Obaja prísni, ale féroví, so svoj-
ským prístupom a humorom, ktorý 
len bolo treba pochopiť a stotožniť 
sa s ním. Tí, čo  to nedokázali, zrej-
me neprežívali najpohodovejšie 
hodiny (nebolo ich málo).
 Pri legendárnej hláške p. pro-
fesorky Guľovej už pri vstupe do 
triedy “DIKTUJEM…” sme v se-
kunde zabudli na všetku srandu z 
prestávky, vlastne sme zabudli, že 
nejaká prestávka bola. Stres sa dal 
krájať a v hrobovom tichu bolo 
počuť len šepot ixov a ypsilónov. 

Doslova závod o prežitie a o dobré meno 
u “šéfky”.  
O.P.D.: Začať by sme mohli aj slovami 
pána Jozefa Sibala: „4.A, ste rafinova-
ná, na vás si musím davať pozor, veľa 
zla je tu…” a rozdal nám obrysy mapiek 
dodnes neidentifikovateľných tvarov. 
Taktiež prvá veta v 1. ročníku pani Marty 
Guľovej: „Hoc nič nebudete vedieť, ale 
obsah gule budete vedieť vypočítať vždy, 
aj keby som vás osobne prišla zobudiť 
o polnoci!!!” to nám stačilo na to, aby 
sme mali obavu z matiky celé 4 roky, ale 
inak to bola super profka :) Pre nás nie 

Mura
foto: archív

moc zdatných z fyziky (doteraz neviem, 
čomu sa rovná m... základná rovnica a to 
hneď sme šli nejaké lejzre prepočítavať 
– fyzika moja nočná mora) sa nám naša 
triedna snažila všetko vysvetliť. Občas 
to zafungovalo a nemusela zhodnotiť 
pred vysvedčením.. „No Oľga, je to tu 
také homogénne, tak sa dohodneme že 
to bude za 4.” So zapisovaním známok 
do triednej knihy to už bola iná sranda na 
seminároch z matematiky,  keď po hláške 
prof. A. Hnátha: „Tá jedna päťdesiatina, 
čo ma počúva (bolo nás 38) si zapíše…” 
nám zapisoval aj známky v tvare zlom-
kov…ako sa to nakoniec vypočítalo do-
kopy, nik netuší…

Maturita
V.J.: Na moje prekvapenie zmaturovali 
všetci. Za všetko spomeniem odpoveď 
nemenovaného spolužiaka, jednej z 
“legiend” školy, ktorý pri maturite z an-
gličtiny na otázku- kto je prezidentom 
Spojených štátov, odpovedal s istotou: 
Bill Clinton (správna odpoveď: George 
Bush).
O.P.D.: Netreba mať same jednotky, sta-
čí si vybrať smer, ktorý nás zaujíma a byť 
v tom dobrý. To sú slová mojho tatika, 
tiež absolventa tohto gymnázia, za ktoré 
mu ďakujem a nejakú 4, sem-tam 5 som 
nikdy neriešila. Maturitou sa to nekon-
čí, maturitou to všetko začína.
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„Jednou z vecí, na ktoré 
spomínam dodnes, sú bri-
gády, ktoré organizovala 
škola, napr. zbieranie ja-
hôd, malín, fazúľ... A ako 
každý mladý človek sme 
sa tam aj my zakrádali do 
tmavých kútov a pokúšali 
sa fajčiť.“ 

Jana Chlebáková sa s nami podelila o pár príhod, na ktoré nikdy ne-
zabudne. Predsa len, všetci sme raz boli deti... 

„Odohralo sa to v druhom ročníku na 
gymnáziu. Naháňala som sa so spo-
lužiakom po triede, keď mu zrazu na-
padlo, že po mne začne hádzať špon-
giu na umývanie tabule. Samozrejme, 
že sa mi to nepáčilo, a tak som vybehla 
z triedy a zavrela za sebou dvere. To 
už ale bolo dávno po zvonení, čiže som 
na chodbe stretla profesora matemati-
ky, pána Šoltinského, ktorý práve šiel 
k nám do triedy na hodinu. Chvíľku 
predtým, ako som ho stretla, som po-
čúvala za dverami, či môj spolužiak 
nehodil špongiu do dverí. Nestalo sa. 
A tak som ako slušná žiacka otvorila 
dvere profesorovi, aby vošiel dnu. Vte-
dy ho trafila špongia, ktorá bola veno-
vaná mne, rovno do tváre.“ 

„Na hodine biológie sme sa rozprá-
vali o kadejakých rastlinách a vtedy 
vyletela spolužiakova ruka do vzdu-
chu: 
,,Súdružka učiteľka, a majú hady 
uchá?“ 

Mgr. Peter Kaščak, poradca primátora hlavného mesta SR, 
Bratislava
Absolvent Právnickej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach
Triedna profesorka: PhDr. Brigita Porvazníková, ročník: 2004-2008

 Gymnázium Pavla Horova, to 
je pojem. Medzi gymnáziami na Slo-
vensku má svoje výnimočné postavenie. 
Táto škola má svoju históriu. Vyštudovať 
GPH bola pre mňa veľká česť. 
 Pre mňa osobne znamenali 4 
roky na tejto škole určenie budúceho 
smerovania. Táto škola je výnimočná 
v tom, že je jedno, aké povolanie si 
v živote vyberiete. Chcete byť chemi-
kom, matematikom alebo právnikom a 
politikom ako ja?  Všetci vás v tomto 
vašom životnom cieli podporia.
 Osobne si neviem vybrať jednu 
výnimočnú spomienku na moje štúdium. 
Je ich mnoho. Prvý deň v škole,  nadvä-
zovanie priateľstiev s mojimi spolužiak-
mi, učenie sa zodpovednosti, získavanie 
nových poznatkov a zisťovanie, že vaši 
profesori vás chcú pripraviť na váš nový 
život. Spomienky na triednu profesorku, 
ktorá v každom ohľade vám chce dať 
všetky svoje vedomosti z literatúry a 
nemčiny. Na triednu profesorku, ktorá pri 
vás stojí v dobrom aj zlom. Lebo ona vie, 
že raz opustíte brány gymnázia a potre-
bujete sa na ten svet tam vonku pripraviť.
 Nebol som ideálny študent. Ne-
vynikal som v matematike, chémii, fyzike. 
Vybral som si svoju cestu. Aj napriek tomu, 
že profesorky, ktoré ma tieto predmety 

učili, mali mnoho-
krát zo mňa  neuveriteľné nervy, pocho-
pil som, že im na mojom vzdelaní zále-
žalo. Pani profesorka D. Opalková, pani 
profesorka K. Olšavová sa so mnou na-
trápili. Ale ja im dnes ale aj ďalším, ktorí 
ma vyučovali, môžem vysloviť len jedno 
veľké ďakujem.
 Gymnázium Pavla Horova nie 
je obyčajná stredná škola. Postupom času 
pochopíte, že to je štýl života. Kto tie 4 
roky prežil, vie, že časť z neho je navždy 
GPH. 
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MUDr. Ján Dobrovol-
ský

Základnú školskú dochádz-
ku som absolvoval  v rokoch 
1959 až 1967,  začal som na 
Osemročnej strednej škole 
na Ul. kpt. Nálepku. V roku 
1960 sme sa presťahovali 
a po dvoch ročníkoch som 
pokračoval v 3. ročníku na  
vtedy Dvanásťročnej stred-
nej škole, od 4. triedy na Zá-
kladnej deväťročnej škole, 
kde som aj ukončil  základ-
nú školskú dochádzku už na  
IV. Základnej deväťročnej 
škole. (Vlastne bez sťaho-
vania stále v jednej budo-
ve – dnešnom Gymnáziu 
P. Horova.) Pokračoval som 
potom na Vojenskej strednej 
škole J. Žižku v Opave a ná-
sledne na Lekárskej fakulte 
Univerzity Karlovej v Hradci 
Králové.

foto: archív JD

 Keď som bola oslovená, aby 
som si ako absolventka nášho gymnázia 
zaspomínala na svoje študentské časy, 
neubránila som sa úsmevu, keďže som 
ešte ani nestihla poriadne zistiť, ako svet 
mimo múrov nášho GPH vyzerá a fun-
guje. Moje spomienky sú veľmi čerstvé 
a ešte sa mi v hlave nestihli 
uležať, zatiaľ sa len hmýria 
ako mravce v mravenisku. 
Raz si spomeniem na pána 
profesora J. Sibala a hodiny 
geografie, ktoré sa dajú opí-
sať len slovom neopísateľ-
né, inokedy na plač mojich 
spolužiačok po písomke z 
matematiky (a na ich šťastné 
tváre o deň neskôr, keď všet-
ky dostali jednotky). Pamä-
tám si nekonečné hlásenie 
pána zástupcu V. Čana, keď 
nechcel rušiť (práve počas 
môjho referátu z literatú-
ry...), aj nekonečné rady na 
obed. Pamätám si zimu na „kamčatke“ aj 
dusno na „kikirikí“. Môže to vyznieť, že 
si viem spomenúť len na to zlé, ale dnes 
mi všetky tieto čriepky tvoria nádhernú 
skladačku. Ako študenti sme na našu ško-
lu poriadne nadávali a určite aj vy, terajší 
študenti, tiež poriadne nadávate. Študent 
je skrátka raz taký, nič sa mu nepáči. Až 
keď zo školy odíde a nie je viac jej štu-
dentom, začne ho nahlodávať myšlienka, 
či mu predsa len nebolo dobre. Spomenie 
si na svoju triednu profesorku, ako mu 

na hodinách chémie nedala spávať, a že 
dnes vďaka nej zvláda skúšky z chémie 
bez problémov. Spomenie si na všetky 
výstrelky svojich spolužiakov a na prí-
hody, ktoré vymyslí len život. Spomenie 
si, ako sa čas v laviciach vliekol, a ako 
teraz splašene uteká. A zrazu vie, že tie 

štyri roky nepremárnil, a túži sa poďa-
kovať. Ale komu? Všetci prispeli svojou 
troškou, aby jeho štúdium bolo nezabud-
nuteľné. Profesori, spolužiaci, kuchárky, 
upratovačky, školníci, pani informátorka. 
Tak teda ďakujem vám všetkým. A hlav-
ne Tebe, Gymnázium Pavla Horova. 
Držím palce!

Martina
foto: gphmi.sk

Martina Podžubanová, 2013-2017, 
triedna učiteľka Mgr. E. Dudášová
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Aj keď učitelia boli v našich rokoch prísni, na školu stále spomínam v dobrom. 
Napriek tomu, že nás v triede  bolo 39, kolektív sme mali dobrý. Dokonca, jednou 
z mojich spolužiačok bola pani profesorka A. Hajniková, ktorú môžete vidieť na 
fotke zo stužkovej slávnosti. Túto školu som odporúčala aj mojej dcére, pretože aj 
keď je ťažšia, dá sa s troškou snaživosti zvládnuť a vie postaviť dobré základy do 
života.“
- Mgr. Dagmar Kostelníková

Michaela Mihaľová

Kockárka, ktorá brány našej školy opustila len nedávno (2016) a vydala sa študo-
vať tanec do ďalekého Londýna. Triednou jej bola pani prof. Košičanová. 

Ako by si opísala tvoje pôsobenie v Kockách ?
Ja si vlastne ani nepamätám, ako som začala. Asi len nejako náhodne a zrazu som 
už bola redaktorka a písala články o túrach, uchaľaku, o plesoch.. Vo štvrtom 
ročníku som už bohužiaľ veľmi nestíhala. Bola to skvelá skúsenosť, niečo nové, a 
naučiť sa nové veci nikdy nie je na škodu. 
Spomínaš si na nejaké vtipné chvíle ?
S úsmevom spomínam na to, ako sa nám stále posúvala uzávierka. Hlášky profe-
sorov tiež vždy stáli za to. :)

Boli v Kockách...

Anna Schnitzerová

Ďalšia študentka-kockárka, ktorá sa rozhodla pre štúdium v zahraničí. Na našom 
gymnáziu zmaturovala v roku 2012, triednym jej bol pán prof. Hirjak. Anička 
študovala Russian studies na University College London, jeden rok aj v ruskom 
St. Peterburgu. 

Ako by si opísala tvoje pôsobenie v Kockách ?
Už si toho veľa nepamätám, ale články nám väčšinou rozdeľovala pani profesorka 
na základe nášho „suchého“ súhlasu na témy .:) Ja som robila skôr rozhovory, 
najmä s učiteľmi a snažila som sa im dávať viac osobné a netradičné otázky, keď-
že som chcela, aby ich študenti mali možnosť spoznať viac, vedieť o nich viac, 
nebáť sa ich a na základe prečítaného si ich aj viac obľúbiť. Nemyslím, že som 
svojím pôsobením v Kockách nejako vytŕčala z davu, písala som, pretože to bola 
možnosť robiť niečo naviac, niečo mimo „povinného“.
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Rozhovor s vôbec prvou riaditeľkou 
na pôde nášho gymnázia 

Jediná cesta, ktorá vedie 
k správnym rozhodnutiam, 

ide cez srdce.
 S týmto heslom ide riadiť naše gymnázium Mgr. Katarína 
Olšavová. Prišla na našu školu ako malý prváčik, neskôr ako pani 
profesorka a teraz je z nej už novopečená pani riaditeľka. Ako sama 
povedala - aká by to bola šéfka, keby odmietla školský časopis. :) V 
poskytnutom rozhovore nám prezradila, kam bude naša škola smero-
vať, aké zmeny nás čakajú, ale i či sa jej dostala dostatočná podpora.
 V mene všetkých študentov i v mene celej redakcie Kociek pani 
riaditeľke želáme úspešný štart v novej funkcii.

Krok do minulosti - pomysleli by ste si 
ako študentka gymnázia, že sa raz sta-
nete jeho riaditeľkou?
Určite nie (smiech). Ani vo sne! Nikdy 
som nemala takéto ambície, vždy som 
ale chcela byť učiteľkou. Po skončení 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Koši-
ciach som v roku 1995 začala učiť ma-
tematiku a chémiu na GPH, čo bol môj 
sen, keďže som tu aj študovala a bola to 
špičková škola, na ktorej by chcel učiť 
každý začínajúci učiteľ. Neskôr som sa 
stala vedúcou PK chémie a od roku 2005 
som bola zástupkyňou riaditeľa školy pre 
prírodovedné predmety. Zabezpečovala 
som organizáciu školského roka – rozvrh 
hodín školy, koordinovala som školský 
vzdelávací program, maturitné skúšky a 

podobne. Od roku 2007 som bola som 
štatutárnym zástupcom pána riaditeľa 
Gadomského. Takže v manažmente školy 
nie som nováčik, je to už  12 rokov.

Aké sú Vaše plány do budúcnosti so 
školou? Čakajú nás nejaké značné 
zmeny či už vo vyučovaní alebo v cel-
kovom fungovaní školy? 
Je treba povedať, že škola nestojí a nepa-
dá na osobe riaditeľa. Školu robí dobrou 
predovšetkým kvalitný vyučovací pro-
ces, za ktorým sú kvalitní učitelia, pro-
fesionáli, odborníci, ale zároveň ľudia s 
vysokou dávkou ľudskosti a empatie. A 
takých kolegov tu na našej škole máme.
Prajem si, aby naša škola bola tou naj-
lepšou voľbou štúdia pre najlepších žia-

kov nášho regiónu. Aby sme naďalej boli 
špičkovým gymnáziom reflektujúcim 
na aktuálne potreby trhu práce. Chcela 
by som sa zamerať na podporu vnútor-
nej motivácie, prepojiť školu s reálnym 
životom, vytvoriť pre žiakov a učiteľov 
príjemné školské prostredie založené 
na otvorenej 
komunikácii. 
Samozrejme, 
nesmieme za-
budnúť ani na 
rodičov, u kto-
rých chceme 
dosiahnuť dô-
veru a podpo-
ru, zapojiť ich 
do systému 
evalvácie ško-
ly a získavať 
od nich spätnú 
väzbu na zlep-
šovanie našej 
činnosti.

Kam bude škola smerovať?  
Sme školou s bohatými  tradíciami, ktoré 
treba udržiavať pre ďalšie generácie. Ale 
zároveň musíme kráčať dopredu a držať 
trend s modernou dobou. Smart revolú-
ciu nezastavíme a musíme jej prispôso-
biť aj vzdelávanie. Škola je nasmerovaná 
veľmi dobre, o tom svedčia jej výsledky. 
Flexibilne reagujeme na potreby spoloč-
nosti – vytvorili sme vzdelávacie moduly 
informatické, športové, jazykové, príro-
dovedné, teraz sa orientujeme na tech-

nické vzdelávanie. Máme bohatú mimo-
školskú činnosť. Takú širokospektrálnosť 
nemá asi ani jedna škola. Nový školský 
rok začíname s novým šatom našej bu-
dovy, novou webovou a facebookovou 
stránkou, čakajú nás oslavy 95. výročia 
školy a mnoho ďalších výziev, či už vo 

forme mi-
moškolských 
aktivít či pro-
jektov.

Rodová ne-
rovnosť je v 
21. storočí už 
dávno pasé, 
avšak cítite 
zo strany ko-
legov, najmä 
m u ž s k é h o 
pohlavia, ur-
čité počudo-
vanie sa a 
nedostatočný 

rešpekt ako voči riaditeľke-žene alebo 
sa Vám naopak dostalo uznanie a pod-
pora?
Je predčasné o tom hovoriť. Vo funkcii 
riaditeľky som dva mesiace. To by ste sa 
mali opýtať časom ich. Ako zástupkyňa 
riaditeľa školy som ale nemala problém s 
rešpektom či uznaním zo strany kolegov. 
Ľudia, ktorí ma naozaj poznajú, vedia, že 
som človek otvorený, zodpovedný a na 
tejto škole mi naozaj záleží. Rešpektujem 
tradície a hodnoty. Post riaditeľky beriem  
ako výzvu neustále na sebe pracovať. 
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Aj zo strany rodiny? Predsa len sa asi 
stávate čoraz viac vyťaženou a v mno-
ho prípadoch zodpovednejšou.
Ja som naozaj zodpovedný človek a nik-
dy by som bez podpory svojej rodiny do 
toho nešla. Snažím sa manažovať si čas 
pre školu  i pre rodinu, aj keď toto leto 
až na rodinnú dovolenku vyhrala škola. 
(smiech)

Aké vlastnosti by mala podľa Vás mať 
osoba, ktorá riadi najstaršiu vzdeláva-
ciu inštitúciu v regióne? 
Nemusí byť najstarší, však? (smiech)
Podľa mňa by mal byť manažérom i 
lídrom v jednej osobe, mal by mať pri-
rodzenú autoritu, charizmu, dobré orga-
nizačné schopnosti i odborné skúsenosti, 
tvorivý, pružný, primerane náročný na 
seba i iných, čestný, diskrétny. Dobrý 
manažér musí vedieť prevziať zodpoved-
nosť za svoje rozhodnutia, či už dobré 
alebo zlé, musí na sebe pracovať, byť 
rozhodný a cieľavedomý. Tých vlastností 
je určite veľa, ale predovšetkým to musí 
byť človek s veľkým srdcom, schopný 
rešpektovať druhých a aktívne načúvať 
požiadavkám rodičov, učiteľov, partne-
rov.
 Za tie dva mesiace vo funkcii 
riaditeľky som sa stala právničkou, me-
diátorkou, ekonómkou, stavbyvedúcou, 
upratovačkou, všetkým možným...Tak-
že nie je to jednoduché, ale ak nám ide 
o dobrú vec, tak sa budeme snažiť robiť 
všetko tak, aby sme to zvládli k radosti a 
spokojnosti všetkých.  Som presvedčená, 
že jediná cesta, ktorá vedie k správnym 

rozhodnutiam, ide cez srdce.
 Ja verím, že dôveru, ktorú mi 
preukázali členovia výberovej komisie 
pri konkurze a podporu kolegov i oča-
kávania žiakov našej školy nesklamem. 
Veď nám všetkým ide o správnu vec - o 
to, aby Gymnázium Pavla Horova aj na-
ďalej prekvitalo. 

Mura
foto: www.gphmi.sk

Podpísanie Memoranda  o spolupráci 
medzi Prešovskou univerzitou 
a Gymnáziom Pavla Horova

Čo robia, keď už neučia.

Keď je profesia 
poslaním i koníčkom

 RNDr. Mária Dományová pôsobila na GPH v rokoch 1977-
2012 ako profesorka matematiky a informatiky. Po celý čas sa s úspe-
chom venovala talentovaným študentom  a pripravovala ich na ma-
tematické súťaže; dlhé roky viedla predmetovú komisiu matematiky 
na škole. O jej početných pracovných i voľnočasových aktivitách sa 
možno dočítať na stránke domanyova.azurewebsites.net. Po odchode 
do dôchodku sa profesijne realizuje i naďalej (spolupráca s NÚCEM-
-om, so spoločnosťou MENSA, s tvorcami úloh pre MO) a voľný čas 
venuje i ďalším svojim záľubám a dvom vnúčatám. Pýtate sa, ako si 
spomína na GPH a čo je jej najväčším koníčkom? Redakcii Kociek 
prezradila to, no i omnoho viac.

Ako si spomínate na GPH?
Veľmi  rada a s láskou. GPH sa stalo (s 
výnimkou prvých troch bratislavských 
rokov) mojím celoživotným pôsobiskom,  
a hoci  tomu, že som sa ocitla v Michalov-
ciach (manželovom rodisku) dopomohla 
náhoda, po rokoch rada konštatujem, že 
to bola náhoda šťastná. Prostredie veľké-
ho gymnázia s bohatou tradíciou, kde sa 
vždy dbalo na kvalitu, mi plne vyhovova-
lo. Spoznala som tu mnoho zaujímavých 
a hodnotných ľudí, ako z radov kolegov, 
tak medzi študentmi. Vďaka ochote 
a nadšeniu našich matematikárov sa nám 
darilo popri snahe o vysoký štandard 
vo vyučovaní matematiky tiež  zapájať 

študentov do rôznych matematických 
súťaží: Matematický klokan, MAKS, 
Košický a Prešovský matboj, Náboj, ko-
rešpondenčný seminár STROM a mnohé 
ďalšie. Stálicou v našich snaženiach bola 
Matematická olympiáda, určená tým naj-
talentovanejším, a mali sme aj „unikum“  
- našu dlhoročnú  vnútroškolskú matema-
tickú súťaž SUPERMAT. V zmienených 
súťažiach sme vynikali nielen početným 
zastúpením, ale aj výsledkami. Napríklad 
v Matbojoch sme sa umiestňovali spra-
vidla v prvej desiatke zúčastnených škôl, 
ktorých bývalo okolo päťdesiat, pričom 
sme získali aj tretie, druhé a  v roku 2003 
v Prešovskom matboji dokonca prvé 
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miesto! V Matematickej olympiáde sme 
mali množstvo úspešných riešiteľov v 
krajských i celoštátnych kolách tejto vr-
cholnej matematickej súťaže, niektorí z 
nich sa stali dokonca víťazmi celoštát-
nych kôl (I. Tereščák, R. Vaľovský, J. 
Šafin), resp. „bodovali“ aj na medziná-
rodnom poli. Najvýraznejším úspechom 
bola bronzová medaila Jakuba Šafina z 
IMO (Medzinárodná matematická olym-
piáda) z roku 2013. Podrobnejšie sa o 
týchto výsledkoch možno dočítať  na 
mojej webstránke  v položkách Zlatá, 
strieborná a bronzová listina riešiteľov 
MO na GPH. 
  
  
 
  
  

Pri svojich spomienkach napokon nemô-
žem nespomenúť  dve úspešné súťaže, 
ktoré vznikli v spolupráci našich mate-
matikárov  s vyučujúcimi  fyziky,  ché-
mie, biológie a informatiky – je to Príro-
dovedný päťboj určený našim tretiakom 
a Gymnaziálny päťboj prírodovedcov, 
na ktorom sa každoročne stretávajú „v 

súboji“  študentské družstvá z gymnázií 
Zemplínskeho regiónu.

Spomenuli ste svoju webstránku. 
Myslím, že nie je také celkom bež-
né, aby si učitelia zhotovili a viedli 
vlastné webové stránky – mohli by 
ste nám prezradiť, kto Vás na jej 
vytvorenie inšpiroval? 
Inšpirovala ma, ba priam nahovorila, 
moja kolegyňa Mária Spišáková, ktorá 
bola v tom čase (písal sa rok 2002) tried-
nou profesorkou môjho mladšieho syna 
Dušana  a súčasne vedúcou krúžku, v 
rámci ktorého  sa študenti učili vytvárať 
webové stránky v HTML. Zhodou okol-
ností bola v tom čase vyhlásená súťaž 
o najlepšiu webovú stránku učiteľa a ja 
som už dlhší čas premýšľala o tom, ako 
„zastrešiť“ to množstvo materiálu, kto-
rý som nazhromaždila v rámci svojich 
snáh o popularizáciu matematiky (moje 
príspevky mali dovtedy svoje miesto  
poväčšine na školskej nástenke; občas 
som niečo publikovala aj v matematic-
kých časopisoch). A tak vznikla moja 
webstránka O matematike prevažne váž-
ne. Ako zaujímavosť uvediem, že na 3. 
celoštátnej konferencii Infovek 2002 v 
Modre získala v ONLINE hlasovaní  1. 
miesto...

To Vám blahoželám! Bude urči-
te zaujímavé si v nej „zalistovať“. 
Vrátim sa však k Vašim osobným 
spomienkam. Je nejaká príhoda, 
na ktorú si spomeniete ihneď, keď 
sa povie GPH?

Takých príhod je veľa. Príhod, aj príbe 
hov. Skúsim vybrať niečo, čo by mohlo 
byť pre čitateľov Kociek zaujímavé. :) 
Napadá mi jedna malá „kuriozitka“ v 
súvislosti s už spomínanou súťažou SU-
PERMAT. Hoci šlo o vnútroškolskú sú-
ťaž, nejako sa o nej dozvedeli a stali sa 
jej „externými riešiteľmi“ aj dvaja štu-
denti, ktorí nenavštevovali naše gymná-
zium (jeden z nich bol z Košíc a druhý zo 
Stropkova). Patrí k milým spomienkam, 
že títo, dnes úspešní profesionáli (jeden 
z nich „šéfuje“ istej známej počítačo-
vej firme v Košiciach a druhý prednáša 
na poprednej Univerzite v Nemecku) 
boli kedysi excelentnými riešiteľmi na-
šej školskej súťaže. :) Alebo príhoda z 
Letnej školy moderných učiteľov spred 
niekoľkých rokov - Vyhľadala ma brati-
slavská kolegyňa, s ktorou sme sa dovte-
dy osobne nepoznali, aby mi vyslovila 
svoj obdiv a uznanie ako predstaviteľke 
Gymnázia z „ďalekého východu Sloven-
ska“, ktoré tak prekvapivo „boduje“ vo 
všetkých relevantných matematických 
súťažiach (o našej úspešnosti  vedela iba 
z výsledkových listín súťaží). Naozaj, 
kombinácia talentu študentov a nadšenia, 
obetavosti a erudície  učiteľov, ktorí ich 
viedli, prinášala svoje ovocie. 

Spomeniete si na nejakého študen-
ta, na ktorého ste rada/nerada ne-
zabudli?
Fíha! Zaujímavá otázka :) Takých, na 
ktorých  som nerada nezabudla (či rada 
zabudla?) azda ani niet. A takých, na kto-
rých by som rada nezabudla, je naopak 
dosť veľa... Aby som pomohla svojej 

pamäti, zriadila som si svojho času „spo-
mienkovú škatuľu“. Do nej som vha-
dzovala kartičky a papieriky s textami 
či obrázkami, ktoré súviseli s aktivitami 
mojich študentov a ktoré nejakým spô-
sobom  „pohladili moju dušu“.  Čas od 
času z nej „vylovím“ nejaký ten papie-
rik či fotografiu a pripomeniem si „staré 
dobré časy“...:) Mám tu napríklad kúsok 
úsmevného textu, ktorý napísali na Deň 
učiteľov na tabuľu študentky jednej jazy-
kovej triedy, v ktorej som učila matema-
tiku:

Matika, už sa to blíži, 
vektory s vetami kríži,

my z toho hokej len máme, 
no aj tak sa nevzdávame. 

Alebo niečo podobné od jednej športovej 
triedy:

My matiku radi máme, 
vôbec  to nepopierame.
Netrápte nás výpočtami, 
objavujte život s nami!

 Mám tu tiež „žartovnú“  prvoa-
prílovú písomku, ktorou som raz zasko-
čila jednu matematicko-fyzikálnu triedu  
(obsahovala neriešiteľné príklady)  – i s 
uznanlivými komentármi od študentov, 
keď v priebehu písomky objavili, že ide 
o vtip...:)
 A tu je zase fotografia jednej ne-
zabudnuteľnej skupinky, ktorú som učila 
informatiku – možno na nej aj spoznáte 
súčasnú známu speváčku Dášku Kostov-
čík...
 Ak by som mala niekoho z ne-
zabudnuteľných študentov menovať, 
spomenula by som  určite Ľubomíra 
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Šoltésa  z mojej prvej (programátorskej) 
triedy, profesionálneho matematika a in-
formatika, pôsobiaceho  v USA. A tiež 
Mário Drosca, bývalého vynikajúceho 
olympionika, dnes významného finanční-
ka a donora prírodovedného vzdelávania 
na našej škole. A určite aj Rada Vaľovské-
ho, vynikajúceho matematika a informati-
ka, ktorý žiaľ už nie je medzi nami; skolila 
ho zákerná choroba. 
 Nemôžem nespomenúť ani 
svojich dvoch synov, ktorí nielenže boli 
úspešnými olympionikmi, ale mi aj po-
máhali v práci (spolu s Martinom sme na-
príklad navrhovali prvotné pravidlá súťaží 
Supermat a Prírodovedný päťboj, Dušan 
mi zas pomohol vytvoriť moju osobnú 
webstránku, venovanú popularizácii ma-
tematiky, ako som sa zmienila už skôr).

Čo rada robíte vo voľnom čase? 
Máte nejaké nezvyčajné koníčky?
Kto ma pozná, vie, že moja profesia bola 
pre mňa vždy aj koníčkom. Z mojej web-
stránky sa zase možno dozvedieť čo-to  
o mojich mimoprofesionálnych úletoch  
(umelecká tvorba). Teraz sa však priznám 

k niečomu naozaj nezvyčaj-
nému; rada totiž prefarbujem 
odevy! Mám na to taký veľký 
hrniec a práškové farby, ešte 
zo starých čias, a keď mi od-
tieň nejakej blúzky, trička či 
sukne celkom nesedí, šup s 
ňou/s ním do horúceho kú-
peľa!  Je to možno prejavom 
mojej veľkej citlivosti  na fa-
rebný súlad, ale určite aj po-
treby  meniť veci k lepšiemu. 

Boli ste vernou čitateľ-
kou Kociek? 

Ó, áno! Som vašou fanúšičkou. 

Ak by ste sa vrátili učiť, čo by bolo 
podľa Vás iné? Na čo by ste si asi 
nezvykli?
Ako by to bolo dnes? Popravde, neviem. 
Určite by som to však považovala za vý-
zvu. A myslím, že by som sa i naďalej 
snažila presviedčať  študentov o tom, že 
matematika je pekná, zaujímavá, ale aj 
užitočná. A že každý si môže obľúbiť as-
poň nejakú jej časť...:)

Chcete odkázať niečo študentom, 
bývalým kolegom alebo redakcii 
Kociek?
Možno to nebude ani  tak odkaz, ako skôr 
myšlienka, daná do pozornosti.  Na našej 
matematickej nástenke sa svojho času ob-
čas vyskytol citát niekoho slávneho. Nie-
ktoré zo sentencií  patria k mojim obľúbe-
ným; tu je jedna z nich: Posudzujeme sa 
podľa toho, čo sme schopní urobiť, iní nás 
však posudzujú podľa toho, čo sme urobili  
(Rémy de Gourmount).

Mura
foto: archív MD

Keď respondent spadne 

ako blesk z jasného neba 
Baterky dobíja prácou, 

divadlom, slovom, vlakmi 
i tancom

 Tentokrát sme nad našou respondentkou do rubriky Nevšedné 
príbehy všedných ľudí vôbec nemuseli premýšľať. Lebo ako jej príbe-
hy, tak i pani Jela Timková je nevšedná. Povedali sme si to, keď sme 
ju videli aj v divadle, aj v porote na študentských súťažiach a úplne 
vtedy, keď sme sa redakcia Kociek a ona stretli vo Zvolene. My sme 
šli zo Štúrovho pera a pani Jela z recitátorskej súťaže ako víťazka. 
:) Rozdávala úsmevy na všetky strany, plná optimizmu, talentu. „Kto 
iný, ak nie ona sa objaví v ďalšom čísle Kociek,“ vravíme si.  A tak 
nám o sebe čosi do Kociek prezradila.

 „Keď sme sa sťahovali z Ko-
šíc do Michaloviec, dala som manželovi 
podmienku. Len na dva roky, lebo domov 
do Brezna to budem mať veľmi ďale-
ko. Vlakové spojenie hrozné, autobusy 
natrieskané, auto nemáme... Odvtedy 
uplynulo 44 rokov a ja sa nikde nezbe-
rám. Zamilovala som si toto mesto i ľudí 
v ňom.“ takto začína rozprávanie o sebe 
Jela Timková – učiteľka, režisérka, reci-
tátorka, porotkyňa a cestovateľka. 
 Pracovný život pani Jely bol 
spätý so strednou priemyselnou ško-
lou. Po jej rozčlenení spolu s kolegom, 
teda jej manželom, učili na „elektrike“. 
„Nostalgicky spomíname na krásne uči-
teľské časy.“ Spomína na svojich žiakov 

a ich rodičov,  na Divadielko Spektrum, 
ktoré pätnásť rokov viedla. Na stužkové 
slávnosti. „Často som vystríhala žiakov: 
„Nás nepozývajte, lebo my prídeme. 
Mnohé stužkové som so žiakmi pripra-
vovala, lebo v uvoľnenej atmosfére mimo 
vyučovania boli nácviky veľmi veselé.“ 

Všetky záľuby jej ostali.
 Spolu s pani Helenou Andree-
vou z GPH vedie ochotnícke Divadlo pri 
fontáne pri MsKS Michalovce. Prvá reci-
tátorka, ktorú ako malú druháčku pripra-
vovala na súťaž v umeleckom prednese, 
učí na našej škole / Beáta Semková/. „Ťa-
hali sme to spolu niekoľko rokov až po 
maturitu. A po tejto výbornej recitátorke 
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to boli desiatky žiakov asi zo všetkých 
michalovských základných i niektorých 
stredných škôl.“ Pravdaže učila recito-
vať aj svoje dcéry. Jedna z nich /Slávka 
Štovková/ je tiež členkou pedagogické-
ho zboru na našej škole. K umeleckému 
prednesu viedla aj svoje vnučky. „Aj by 
som povedala koho, ale gymnazistke So-
ničke by sa to možno nepáčilo.“ :)

So slovom kráča ako recitátorka vo 
výslužbe.
 Pripravuje recitátorov na mnohé 
súťaže v slovenčine i ruštine /Šaliansky 
Maťko, Zlatá podkova, Hviezdoslavov 
Kubín, Horovov Zemplín, Ruské slovo, 

Štúrov Zvolen, Sárova Bystrica a mnoho 
ďalších/.
 Ako členka poroty pôsobí v 
Michalovciach, Humennom, Trebišo-
ve, Prešove, Žiari nad Hronom, Banskej 
Štiavnici, Kremnici, Košiciach. Ako po-
zorovateľka - kam sa jej podarí dostať. 
Ako vraví, slovo si dokáže aj pritiahnuť. 
„Prapodivnými cestami sa ku mne dosta-
nú knihy, ktoré chcem čítať alebo ich z 
nejakého dôvodu potrebujem.“ 
 

Som rada, keď môžem byť osožná 
ako učiteľka.
 „Špeciálnou radosťou je pre 
mňa učiť slovenský jazyk cudzincov.“ 
Američanka, Turkménka, ukrajinskí žia-
ci, všetci sa stali jej priateľmi a ona sa 
od nich veľa naučila. „Ja mám šťastie na 
snaživých žiakov. Mnohí sa naučia rých-
lo rozprávať. Písanie je náročnejšie, ale 
niektorí, napríklad Charlene, by tromfli 
aj mnohých Slovákov.“ 

A čo ešte miluje? 
 Predsa svojich päť vnúčat. Naj-
radšej pre ne varí halušky, „tým najkla-
sickejším spôsobom, že ich hádžem do 
vody z doštičky, ako ma to naučila moja 
mamka.“ Má rada spev a svoju skvelú 
učiteľku. Nech by bola akokoľvek una-
vená, baterky si rýchlo dobije tancom. 
Každý rok chodí s manželom na niekoľ-
ko zábav, špeciálne majú radi country 
bály. No nie je to skvelé? :)

Aj vlaky, a tie od mladosti! :)
 Cestuje - ako príde. Žiaci o nej 
hovorili, že je taká neposedná. No z vla-
ku vraj nemôže nikde odbehnúť. Ako 
tvrdí, tam je počas cesty jej pracovňa, 
čitáreň, psychologická poradňa či miesto 
stretnutia so zaujímavými ľuďmi. „Opäť 
sa chystám do Brezna. Budeme mať 
stretnutie po päťdesiatich rokoch. Aj ho 
organizujem. Dnes, keď máte internet a 
telefón, môžete robiť čokoľvek. A mne sa 
za spolužiakmi zo strednej školy často 
cnie.“
 

Cestuje aj s rodinou, aj sama a niekedy 
ani sama nevie, kde vystúpi, akým vla-
kom pôjde. „To je pre mňa ten pocit slo-
body. Pred dvomi rokmi som si len tak 
odbehla do Komárna. Na moste ma spo-
znala moja žiačka, ktorá cestovala autom 
z Bratislavy do Budapešti. Tak ma vzali 
do Maďarska. Alebo som sa vybrala na 
kávu do Viedne. Podebatovali sme si tam 
s paňou z Bulharska po rusky a čuduj 
sa svete - v reštaurácii po slovensky. Vo 
vlaku som si vypočula niekoľko životných 
románov a veľa som odpozorovala.“ 

Dôkazový materiál, že sa pripletie aj do múzea v Kremnici. Kráľom je jej zať, dvorná 
dáma staršia dcéra.

Mura
foto: archív JT
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popri interných učiteľoch GPH aj exter-
nisti, predovšetkým z radov pracovníkov 
ŠVS (Ing. I. Schubert, Ing. M. Koban, 
Ing. Gecko, Ing. S. Kráľ a Ing. Kmetó-
ny).
      V tých časoch bola daná gymnáziám 
aj iná možnosť, ako svojim študentom 
sprístupniť poznatky z rôznych odborov, 
a to prostredníctvom tzv. blokov voliteľ-
ných predmetov v 3. a 4. ročníku štúdia. 
U nás na škole vznikol blok poľnohos-
podársky, chemický a programátorský. 
Keďže záujem študentov o predmety sú-
visiace s počítačmi bol veľký, vyučujúci-
mi predmetov Algoritmy, Programovanie 
a Numerické výpočty sa stali popri už 
menovaných aj ďalší matematikári, resp. 
matematikárky – Mgr. E. Smereková a 
Mgr. M. Guľová. 
 A čo študenti tých čias? Mnohí 
absolventi programátorských tried, ale 
aj programátorského bloku predmetov s 
radosťou využívali výhody, ktoré im zo 
vzdelania poskytnutého na našej škole 
plynuli, a v ďalšom štúdiu sa zamerali 
na odbory a smery, ktoré s výpočtovou 
technikou či strojovým spracovaním hro-
madných údajov súviseli. Viacerí sa ne-
skôr zamestnali v počítačových firmách 
zvučných mien, alebo si založili firmy 
vlastné, ktoré s úspechom viedli, resp. 
vedú dodnes (z michalovských spomeň-
me aspoň firmy IN4VENT Plus, spol. s 
r.o., DECENT SC, s.r.o.,  či Singularity, 
s.r.o., v Bratislave pôsobí veľmi úspešná 
firma ALEF NULA a.s. nášho vynikajú-
ceho absolventa Ľubomíra Zlackého). 
V Prahe pôsobia ako IT špecialisti naši 
bývalí študenti Marek Jakub, Henrich 
Paľo a Róbert Drotár, posledne meno-

vaný ako mimoriadne úspešný odborník 
v oblasti internetu a jeho využitia v mé-
diách (pracuje pre viacero  významných 
televízií v Čechách, na Slovensku, ale aj 
v ďalších krajinách EÚ). Napokon ne-
môžeme nespomenúť v týchto súvislos-
tiach ani tých, ktorí si na programovaní 
založili svoju (aj) akademickú kariéru. 
Ľubomír Šoltés, absolvent jednej z pr-
vých „áčok“, vynikajúci matematik a 
programátor, pôsobí v USA striedavo na 
univerzitách v Memphise a vo Virgínii, 
ale aj ako programátor- špecialista vo 
viacerých firmách.
 Pod vplyvom búrlivého rozvoja 
výpočtovej techniky sa postupne meni-
lo aj vyučovanie informatiky; na školy 
prichádzali prvé osobné počítače (PMD 
85), vznikali nové programovacie jazy-
ky (BASIC, Pascal), menili sa učebné 
osnovy, plány. Vyučovanie informatiky 
prichádza na GPH posilniť Ing. M. Ne-
delský, neskôr Ing. V. Špak. Kurzy na 
prípravu vyučujúcich sú nahradzované 
plnohodnotným vysokoškolským rozši-
rujúcim vzdelávaním a naša škola takto 
získava ďalšie informatičky (RNDr. M. 
Spišáková, RNDr. J. Machová, RNDr. 
R. Sušková - Gaľová, v súčasnosti zá-
stupkyňa riaditeľky školy pre prírodo-
vedné predmety).
 V oblasti hardvéru sú prudkým 
tempom vyvíjané osobné počítače, a tak 
sa postupne oboznamujeme s PC 286, PC 
386, PC 486, s pentiami a ďalšími. Na 
škole je zavedená prvá počítačová sieť 
– Novell. Naši študenti „bodujú“ v rôz-
nych programátorských súťažiach (Zenit 
programátor a iné), zapájajú sa aj do 
Matematickej olympiády, kategória 

GPH na pulze doby
O začiatkoch výučby 

informatiky na našej škole

 O Gymnáziu P. Horova v Michalovciach je všeobecne známe, 
že poskytuje popri vysokom štandarde výučby klasických gymnazi-
álnych predmetov aj možnosť získať v rámci špecializovaných tried 
hlbšie poznatky z oblasti programovania, informatiky a výpočtovej 
techniky. Vedeli ste však, že táto možnosť je na našej škole už neuve-
riteľných 42 rokov? A že GPH patrilo svojho času ku priekopníkom 
v tejto oblasti?

 Je to naozaj tak: Prvá programá-
torská trieda vznikla na GPH už v roku 
1975, pričom na celom Slovensku boli v 
tom čase zriadené iba štyri triedy tohoto 
zamerania (popri GPH aj na gymnázi-
ách v Piešťanoch, v Liptovskom Hrádku 
a na Gymnáziu J. Hronca v Bratislave). 
Zavedenie programátorských (neskôr 
informatických) tried si vyžiadal prudký 
rozvoj vedy a techniky v oblasti počíta-
čov. V tých časoch ešte neexistovala na 
vysokých školách systematická príprava 
budúcich učiteľov informatiky a výpoč-
tovej techniky; učiteľov bolo potrebné 
pripravovať „za chodu“, pričom najbliž-
šie k predmetnej problematike mali vy-
učujúci matematiky. Nadšenci z radov 
matematikárov boli zaškoľovaní v rámci 
rôznych kurzov, aby následne zasväco-
vali svojich študentov do tajov algorit-
mizácie, programovania v  tzv. vyšších 
programovacích jazykoch (Fortran, Co-

bol), oboznamovali ich s numerickými 
metódami vhodnými pre počítačové 
spracovanie , resp. ich oboznamovali aj 
so základmi technickej skladby počíta-
čov. 
 Prvou matematikárkou na na-
šej škole, ktorú zlákali nové predmety, 
bola RNDr. Mária Pirkovská. Ku nej 
sa pridal RNDr. Anton Hnáth (neskor-
ší riaditeľ GPH), pribudla RNDr. Mária 
Dományová. Bolo to obdobie veľkých, 
„sálových“ počítačov. V priestoroch 
SPŠE bolo zriadené Školské výpočtové 
stredisko (ŠVS) a v ňom bol inštalovaný 
počítač EC 1021, na ktorom si študenti 
„ladili“ svoje programy. Tieto boli za-
znamenávané na špeciálnom médiu, tzv. 
diernych štítkoch. Počítač obsluhovali 
špeciálne vyškolené pracovníčky – ope-
rátorky, ktoré sprostredkúvali učiteľom a 
žiakom výstupy z počítača v tlačenej po-
dobe. Na výučbe študentov sa podieľali 
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lógiách a mať možnosť osvojiť si dôle-
žité programovacie praktiky a algoritmy.

Videli ste rozdiely medzi sebou a ostat-
nými študentmi vysokých škôl, u kto-
rých nebola informatika vyučovaná 

rozsiahlejšie?
Predovšetkým v prvom ročníku som mal 
oproti niektorým iným študentom výho-
du. Mnohí to postupne dohnali, ale našli 
sa aj takí, ktorí to nezvládli.

 Volám sa Daniela Blahová, bývam v Bratislave. Vyštudovala 
som na FMFI UK v Bratislave odbor informatika, zameranie počíta-
čová grafika, paralelné algoritmy, pedagogické minimum z informati-
ky. Získala som titul PhD. v odbore vyučovania počítačovej grafiky.

Bolo pre vás v budúcnosti veľkým plu-
som, že ste absolvovali na škole odbor 
informatika v takej miere? Boli ste 
viac pripravená pre ďalšie štúdium?
Určite bolo vtedy aj potom prínosom. Po 
osobnej stránke mi informatika veľmi 
vyhovovala a prispela k môjmu osobné-
mu rastu. Okrem toho mi uľahčila ďalšie 
štúdium na vysokej škole (FMFI UK). A 
bez informatiky by som si asi 
sotva vedela predstaviť, čo programova-
nie obnáša, a či mi dáva zmysel sa 
tomu venovať.

Čo vás ako jedných z prvých študentov 
odboru informatika lákalo najviac? 
Programovanie. A všeobecne práca s po-
čítačom bola v tej dobe niečím atraktív-
nym. Teda aspoň pre mňa.

Videli ste rozdiely medzi sebou a ostat-
nými študentmi vysokých škôl, u kto-
rých nebola informatika vyučovaná 
rozsiahlejšie? 
Na odbore informatika nás bolo len asi 
8% dievčat. Z ich pohľadu to viem posú-
diť dokonale. To, čo sme sa na informa-
tike učili pozvoľna možno 2-3 roky, sme 
tam museli zvládnuť za tri mesiace. Moje 
vedomosti a skúsenosti boli nesmiernou 
výhodou. Okrem toho som vedela, že 
ma to baví. Nie o každom študentovi sa 
to dalo povedať, keď sa prvýkrát stretol 
s programovaním. Myslím tým skutoč-
né programovanie, nie kreslenie s ko-
rytnačku v Inagine.  Práca s počítačom 
bola nevyhnutnosťou. Niečo ako vedieť 
čítať. Drvivá väčšina študijných materiá-
lov bola v elektronickej podobe. To bolo 
oproti iným odborom aj oveľa lacnejšie :)

P (programovanie). Výrazné úspechy 
v krajských a celoštátnych kolách dosa-
hujú M. Drosc, Ľ. Zlacký, M. Fekete, 
M. Domány, J. Hrúz, R. Vaľovský, P. 
Vasiľ  ml., Ľ. Nistor, M. Berta a mnohí 
ďalší. Martin Domány prináša prvú me-
dailu z nadnárodnej súťaže (2. roč. CEOI 
– stredoeurópskej olympiády v informa-
tike).
 Začiatkom 90. rokov minulého 
storočia sa zavádza na všetkých gymná-
ziách na Slovensku vyučovanie informa-
tiky pre všetkých prvákov a druhákov a 
začína sa písať nová kapitola našej témy. 
Informatická olympiáda sa oddeľuje od 
matematickej a naši študenti bodujú aj v 

jej v celoštátnych kolách (T. Dzetkulič, 
M. Dzetkulič, D. Domány, M. Ďuriš 
a ďalší), niektorí aj na medzinárodnej 
scéne – na CEOI a IOI (medzinárodná 
olympiáda v informatike). Spomeňme 
aspoň najskvelšie výsledky našich štu-
dentov, na ktorých sme právom hrdí: 
Tomáš Dzetkulič prináša v roku 2002 z 
IOI striebornú medailu a Jakub Šafin 
po bronzovej medaili z roku 2012  o rok 
nato dokonca  medailu zlatú!
 To sme ale možno už presko-
čili niektoré zreteľahodné skutočnosti v 
súvislosti s vyučovaním informatiky v 
nových podmienkach... O tom možno až 
niekedy nabudúce.

RNDr. Mária Dományová

 Volám sa Dušan Domány. V súčasnos-
ti pôsobím ako softwérový inžinier vo firme 
Springtime GmbH, Mödling, Rakúsko.

Bolo pre vás v budúcnosti veľkým plu-
som, že ste absolvovali v škole odbor 
informatika v takej miere? Boli ste 
viac pripravený pre ďalšie štúdium?
Rozhodne mi to pomohlo začať sa včas 
vzdelávať v odbore, ktorý ma dnes živí. 
Aby som parafrázoval reklamu na mi-
nerálnu vodu Vöslauer, kto chce zostať 
mladý, musí s tým skoro začať: Kto chce 
byť úspešný, musí s tým skoro začať.

Čo vás ako jedného z prvých študentov 
odboru informatika lákalo najviac?
V tej dobe to bolo predovšetkým progra-
movanie a algoritmy. Ale zaujímal som 

sa o všetky 
m o d e r n é 
technoló-
gie.

Aké ste 
mali oča-
kávania?
Na to si už 
popravde 
veľmi ne-
pamätám, 
ale keby som sa mal vcítiť do svojho 
mladšieho ja, asi by som chcel získať čo 
najviac poznatkov o moderných techno-
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Bolo pre vás v budúcnosti veľkým plu-
som, že ste absolvovali v škole odbor 
informatika v takej miere? Boli ste 
viac pripravený pre ďalšie štúdium?
Bezpodmienečne áno!:) Naučil som sa 
myslieť v postupných krokoch, myslieť 
štruktúrovane, zoznámil som sa so sie-
ťami, programovacími jazykmi a spra-
vil certifikát s Excelom, PowerPointom, 
Wordom, pochopil fungovanie počítača, 
správe zložiek a súborov a hlavne práca 
s Internetom – naučenie sa hľadania in-
formácií.

Čo vás ako jedných z prvých študentov 
odboru informatika lákalo najviac? 
Tvorenie – vytvárali sme programy, ktoré 
za nás robili úkony, počítali, zjednodušo-
vali a pomáhali riešiť problémy.

Aké ste mali očakávania?
Na strednej škole som nemal očakávania, 
možno len ak ujsť od rodičov čo najďalej 
a pokračovať v informatike :)

Videli ste rozdiely medzi sebou a ostat-
nými študentmi vysokých škôl, u kto-
rých nebola informatika vyučovaná 
rozsiahlejšie? 
Jednoznačne. Dievčatá potrebovali cha-
lanov ako my a v prácach uprednostňo-
vali ľudí so skúsenosťami s Excelom a 
programovaním. Každá firma rada ušet-
rí alebo zarobí peniažky. A to sa dá len 
zjednodušením ich vnútorných postupov 
alebo nájdením niečoho nového, čo po-
môže klientom.

Volám sa Martin Tóth, Bratislava - som majiteľ spoločnosti na výro-
bu Cloudových aplikácií, EMTEA s.r.o.

Tomáš Dzetkulič
GPH už oslavuje 95? Veľká gratulácia!
 Ja osobne si spomínam, že v 1996, keď 
som bol ešte na základnej škole (ZŠ  T. J. 
Moussona), tak už i tam vznikol progra-
movací krúžok a naučili sme sa úplné zá-
klady a aj vďaka tomu som sa potom roz-
hodol pre programátorskú triedu na GPH 
a neskôr pre informatiku na MFF UK 
v Prahe. Stále to hodnotím ako správ-
ne rozhodnutie, pretože informatika a 

Bolo pre vás v budúcnosti veľkým plu-
som, že ste absolvovali na škole odbor 
informatika v takej miere? Boli ste 
viac pripravená pre ďalšie štúdium?
Štúdium informatiky na GPH hodnotím 
spätne z pohľadu mojej súčasnej kariéry 
ako kľúčové. Získala som nielen základ-
né vedomosti a zručnosti – napr. som sa 
naučila slušne algoritmovať a programo-
vať – avšak rozsah vzdelania mi do znač-

nej miery poskytol i náskok voči väčšine 
mojich spolužiakov na začiatku vysokej 
školy. Už po prvom ročníku VŠ som sa 
dokázala uplatniť v IT odbore – počas VŠ 
štúdia som postupne pracovala na nie-
koľkých zaujímavých projektoch zväčša 
na programovacích pozíciách.

Videli ste rozdiely medzi sebou a ostat-
nými študentmi vysokých škôl, u kto-
rých nebola informatika vyučovaná 
rozsiahlejšie?
Jednoznačne. Okrem spomínaného sko-
rého zaradenia sa do pracovného procesu 
mi štúdium informatiky veľmi pomohlo i 
v niektorých ďalších predmetoch. Počas 
môjho štúdia na GPH (2000-2004) sme 
mali veľmi rozšírené vyučovanie mate-
matiky. Pod vedením úžasnej a nikým 
nenahraditeľnej pani Marty Guľovej som 
získala fantastické základy, z ktorých 
niekedy čerpám doteraz, hoci už v pozícii 
učiteľa. Zaujímavým zážitkom bolo však 
určite to, keď som sa na jednu zo skúšok 
z geometrie vo štvrtom (!) ročníku pri-
pravovala zo svojich maturitných zošitov 
a dostala som A. Doteraz mám svoje stre-
doškolské zošity z matematiky poruke a 
čerpám z nich inšpiráciu pri vyučovaní 
nižších ročníkov VŠ.

Volám sa Martina Bátorová, v súčasnosti deviaty rok učím na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave (FMFI UK) predmety 
na pomedzí geometrie, počítačovej grafiky a vedecko-technickej vizu-
alizácie.
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 Vybrať si odbor Informatika na 
GPH bola, s ohľadom na moje budúce 
štúdium informatiky na vysokej škole a 
to, že som z Michaloviec, najlepšia voľ-
ba, akú som mohol po základnej škole 
spraviť. V odbore informatika bol okrem 
informatiky veľký dôraz na matematiku 
a fyziku a silné matematické základy, 
ktoré mi GPH dalo (vďaka hlavne RNDr.  
J. Novákovi, RNDr. M. Dományovej a 
RNDr. J. Smrekovi), mi štúdium na VŠ 
veľmi uľahčili. 
 Začnem najprv subjektívnym 
kritickým pocitom, ktorý vo mne rezo-
nuje z výučby informatiky na základných 
a stredných školách; píšem vo všeobec-
nosti, nemusí sa jednať o situáciu na 
GPH.  Mám dojem, že na základných a 
stredných školách sa na hodinách infor-
matiky kladie väčší dôraz na konkrétne 
počítačové aplikácie a technológie, kto-
ré sú už v čase výuky zastaralé, ako na 

všeobecne platné princípy. Aplikácie sú v 
dnešnej dobe také intuitívne a tak rýchlo 
sa menia, že vyučovať nejakú konkrétnu 
a bazírovať na „bifľovaní“ sa jej funkcií 
(napr. preberať „formátovanie dokumen-
tov v MS Word 2007“) mi príde rovnako 
absurdné ako vyučovať na matematike 
obsluhu kalkulačky typu Casio. Nech-
cem ale písať rozsiahly komentár na 
túto tému, preto len tento jeden príklad... 
Na druhej strane chcem vyzdvihnúť, že 
konkrétne na hodinách informatiky na 
GPH, ktoré sa zaoberali algoritmizáciou 
a programovaním, sme riešili zaujímavé 
a pokročilé úlohy (riešenie sústav line-
árnych rovníc, Lagrangeov interpolačný 
polynóm ... - vďaka RNDr. M. Spišáko-
vej), ktoré svojou zložitosťou a zaujíma-
vosťou predčili aj problémy riešené na 
úvodnom kurze programovania na TU v 
KE. 

Volám sa Milan Jančár, pôsobím ako doktorand na Katedre počítačov 
a informatiky TU v Košiciach.

rých nebola informatika vyučovaná 
rozsiahlejšie? 
Jednoznačne áno, ale nebola to len in-
formatika. Nakoľko som absolventom 
technickej univerzity, musím povedať, 
že pravé znalosti z matematiky, fyziky 

a informatiky strednej školy mi výrazne 
zjednodušili prvé ročníky vysokej školy 
(oproti mojim spolužiakom aj z iných 
gymnázií) a za to som naozaj vďačný 
svojim profesorom z GPH. 

programovanie ma stále baví a živí. V 
súčasnosti pracujem ako softwarový in-
žinier pre Google Switzerland GmbH. 
 Na GPH ma učil p. M. Nedelský 
a spomínam si, že v tej dobe prebiehal 
boom internetu. Zatiaľ čo na základnej 
škole boli počítače samostatné zariade-

nia, na GPH sme sa prvýkrát stretli s pre-
pojenou sieťou, ktorá dáva ich využitiu 
úplne iné možnosti (v tom čase nás sa-
mozrejme najviac zaujímali sieťové hry). 
Jednou z najdôležitejších vecí pre mňa 
bolo, že mi bolo umožnené pripravovať 
sa a zúčastňovať na súťažiach.

Volám sa Peter Janičkovič, aktuálne pracujem ako projektový riadi-
teľ vo firme ColosseoEAS, kde som zodpovedný za projekčné oddele-
nie a oddelenie riadenia projektov.

Bolo pre vás v budúcnosti veľkým plu-
som, že ste absolvovali na škole odbor 
informatika v takej miere? Boli ste 
viac pripravený pre ďalšie štúdium?
Určite áno, GPH už v tom čase posky-
tovala nadpriemerne vzdelávanie a to nie 
len v odbore informatika. Som si istý, že 
mne a mojim spolužiakom stredná škola 
odhalila mnohé pojmy a princípy toho, 
čo na nás vysoká vybalila.

Informatika bola vašou záľubou a 
chceli ste si svoje zručnosti rozšíriť 
alebo ste išli do niečoho nového?
Záľubou boli počítače, práca s nimi ako 
taká. Zaujímalo nás všetko, počítačo-
vý hardvér, siete, internet, napster, hrali 
sme hry, chatovali na IRC (áno, aj to). 
Zaujímavé však bolo to, že za všetkým 
sme hľadali odpoveď na otázku: „Ako to 
tvorcovia hry či programu urobili?”. Ako 
sa robí grafika, simulácia fyziky v nej, 
alebo ako sa otáča objektom v 2D a 3D 
priestore?! Tieto odpovede sme očakáva-

li od informatiky, matematiky a fyziky či 
iných predmetov. 

Videli ste rozdiely medzi sebou a ostat-
nými študentmi vysokých škôl, u kto-
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dia som často cestu Praha - Michalovce 
a Michalovce - Praha absolvoval stopom. 
Raz sa mi pošťastilo stopnúť auto z Ko-
šíc do Bratislavy a za volantom sedel 
„mladý chalan“ - jeden zo spolumajite-
ľov ASSET, s. r. o. - spoločnosti, ktorá 
programovala informačné systémy pre 
banky. Celú cestu sme sa rozprávali o 
programovaní a skončilo to pozvaním do 
Bratislavy na pohovor. Výsledkom bol 
vznik pražskej pobočky a naša prvá prá-
ca začala v kanceláriách na Václavskom 
námestí pre Českú spořitelnu. Boli sme 
prví štyria zamestnanci ASSET Praha. 
Mňa v tej dobe stále viac a viac zaujímal 
internet a po čase som začal pracovať pre 
najväčšiu komerčnú televíziu v Českej 
republike (TV Nova).
 Čoraz viac som sa venoval vi-

deo streamingu a pôsobil som ako pred-
seda komisie streamovaného videa pod 
SPIR (www.spir.cz), kde som bol ako 
nominant za TV Nova. V Nove som sa 
ako „senior solution architect“ podieľal 
na vzniku nadnárodného VoD projektu 
VOYO.
 Dnes sa naďalej venujem OTT 
platformám a ako „Solution architect“ v 
ČR a pod mojím vedením vznikala Prima 
PLAY (play.iprima.cz) a VIA PLAY pre 
tri baltské krajiny (viaplay.ee, viaplay.lt 
a viaplay.lv). V tejto chvíli finalizujeme 
novú OTT platformu pre slovenského 
partnera, ktorá by sa mala čoskoro spus-
tiť. V prvej fáze ako HbbTV pre dve slo-
venské televízie.

Volám sa Jakub Mana. Aktuálne 
vediem vlastnú firmu, ktorá ma 
2 zamerania, vývoj cloudových 
aplikácií a televízna produkcia.

Videli ste rozdiely medzi sebou a ostat-
nými študentmi vysokých škôl, u kto-
rých nebola informatika vyučovaná 
rozsiahlejšie? 
Tu jednoznačne musím povedať, že áno. 
Už na prvých prednáškach bolo jasne 
vidno, kto sa s programovaním stretol 
na strednej škole a kto nie. Tí, ktorí mali 
tú možnosť, mali počas prvého semestra 
náskok, avšak v tom druhom sa to všetko 
dorovnalo a ročník sme ukončili s rovna-
kými vedomosťami. 

Váš osobný komentár ku vyučovaniu 

informatiky v súčasnosti?
Je pre mňa veľmi komplikované sa vy-
jadrovať k akémusi stavu vyučovania 
informatiky v súčasnosti, nakoľko už nie 
som v akademickom kruhu. Čo ale mô-
žem povedať je, že doba ide veľmi rýchlo 
dopredu a to, čo som sa ja učil na gymná-
ziu, by som už neodporúčal. Jednoznačne 
treba sledovať trendy a k nim aj prispô-

Volám sa Peter Bašista, som programátor vo Vacuumlabs.

Myslíte si, že by mala byť informatika 
jedným z primárnych predmetov?
Neviem, aká je definícia primárneho 
predmetu. Ak by to mal byť taký pred-
met, ktorý je nevyhnutný pre vývin vše-
obecného logického uvažovania o ve-
ciach okolo nás, tak si myslím, že nie. 
Tam je podľa mňa najdôležitejšia mate-
matika, lebo hovorí o tom, ako vôbec lo-
gicky uvažovať. Potom nasleduje fyzika, 
lebo hovorí o tom, ako rozumieť veciam 
okolo nás. Informatika je postavená na 
princípoch matematiky a fyziky a podľa 
mňa akákoľvek prioritizácia informatiky 
musí nasledovať až po predošlej prioriti-
zácii matematiky a fyziky.

Váš osobný komentár ku vyučovaniu 
informatiky v súčasnosti.

Ak sa hovorí o výuke informatiky na 
stredných školách, tak často nie je vôbec 
jasné, čo to presne znamená. Niektorí 
ľudia si dodnes myslia, že študenti sa 
tam učia, ako používať rôzne existujúce 
počítačové programy. Bol by som rád, 
keby sa urobila jasná deliaca čiara medzi 
„informatikou“ v zmysle predošlej vety a 
výukou programovania a jeho princípov. 
Nazývajme veci pravým menom. Na 
GPH v odbore informatika sme sa učili 
v prvom rade programovať. Výuka pou-
žívania existujúcich programov by podľa 
mňa mala úplne vymiznúť z učebných 
osnov. Kto chce, môže sa tieto veci ľahko 
naučiť sám. Škola by mala byť zameraná 
na podstatné veci, teda na vývin logické-
ho myslenia a algoritmizáčné techniky.

 I napriek tomu, že som nebol v 
„áčku“, ale v „béčku“, zišli sme sa v trie-
de štyria nadšenci, ktorí skončili v Prahe 
na MFF, kde sme spoločne študovali in-
formatiku.
 Programovanie bolo pre nás 
veľkým koníčkom už od základnej školy 
a gymnázium nám umožnilo túto vášeň 
pre informatiku ďalej rozvinúť. Zúčast-
ňovali sme sa na olympiádach v matema-
tike, fyzike i v programovaní. I keď nás 
bavila matematika i fyzika, najviac nás 
priťahovalo programovanie.
 Naše prvé reálne zamestnanie 
začalo tak trochu náhodou. V čase štú-

Róbert Drotár
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Na GPH som absolvoval jazykovú, ne-
meckú triedu. :D Informatiku som si za-
písal v poslednom ročníku ako prípravu 
na maturitu z informatiky. Aj to málo bol 
dobrý základ pre vysokú školu. 

Videli ste rozdiely medzi sebou a ostat-
nými študentmi vysokých škôl, u kto-
rých nebola informatika vyučovaná 
rozsiahlejšie?
Študentov by som v prvom roku rozdelil 
medzi tých, ktorí prišli z odborných škôl 
a nerobilo im problém programovanie ale 
matematika a tých, ktorí prišli z gymná-
zií a mali lepšie základy z matematiky 
ale väčšie nedostatky z programovania. 
Výhodou vždy bude znalosť matematiky 
a s ňou spojené logické myslenie. Asi na 
každej technickej škole si treba prejsť aj 
matematikou alebo fyzikou aspoň jeden 
rok. Študenti GPH mali výhodu, že mali 
možnosť získať dobrý základ aj z progra-
movania aj z matematiky. Nakoniec 
úspešne dobojovalo viac gymnazistov.

Myslíte si, že by mala byť informatika 
jedným z primárnych predmetov?
Jednoznačne. Ale závisí aj od obsahu 
učiva. Možno by som aj samotnú infor-
matiku rozdelil na hospodársku, ako je 
znalosť balíka MS Office a aplikovanú 
informatiku, ako samotné programova-
nie.

Váš osobný komentár k vyučovaniu in-
formatiky v súčasnosti.
Neviem, čo sa učí v súčasnosti, ale pred-
pokladám, že osnovy sa nezmenili. Za 
mojich čias sa programovanie učilo v ja-
zyku Pascal. Zrejme preto, že vývojové 
IDE bolo zadarmo. Určite by som prešiel 
do nejakého populárnejšieho jazyka, ako 
napríklad Python, Ruby, Java alebo aj zá-
kladné C-čko, v ktorom sme začínali na 
VŠ, aj keď základy sa dajú naučiť dob-
re vo všetkom, dokonca aj v Pascal-e a 
princípy sú. 
 

Jakub Šafin – absolvent Bc štú-
dia na MFF UK (Praha) v odbore 
fyzika, organizátor súťaží

Keď som prišiel na gymnázium, mal som 
dosť skúseností s normálnou prácou na 
počítači, ale v programovaní som začínal 
od nuly. Nevedel som ani to, čo všetko sa 
dá programovať a najdostupnejšia bola 
olympiáda (plánoval som hneď skúsiť 
najťažšie kategórie mnohých olympiád, 
v informatike som s tým rok počkal). K 
iným oblastiam informatiky ako súťažné 

Technológie v IT sa uberajú veľmi rých-
lo dopredu a naše školstvo nestíha, čo je 
škoda. Samozrejme začiatočnícke zákla-
dy ostávajú rovnaké, ale po tom úvode 
do IT by som uvítal venovanie sa viac 
“up to date” technológiám, vyučovaniu 
relevantných jazykov, zahrnúť do osnovy 
aj prácu s Linuxom atď. A hlavne nalá-
kať viac dievčat do IT. Príklad zo života, 
spolužiačka šla do nemenovanej veľkej 
IT firmy v BA na pohovor s tým, že ne-
vedela nič a mala len nejaké základy, ale 
že sa chce učiť. Prejavila záujem, v IT 
je málo dievčat a výsledkom bolo, že ju 
zobrali. Na SVK nepotrebujeme milión 
doktorov a právnikov, v IT to nie je časo-
vo, ani stresovo také náročné a zvyčajne 

s lepším platom a benefitmi.

Volám sa Martin Dulovič, som systémový administrátor vo firme Web-
support s.r.o.

Volám sa Jakub Gedera, na GPH 
som maturoval v školskom roku 
2011/2012 a tento rok som úspeš-
ne ukončil aj inžinierske štúdium 
na FIIT STU v BA. Momentálne 
pôsobím v softvérovej firme ako 
junior frontend developer.

sobovať obsah vyučovania. Nakoľko si 
však uvedomujem, že pri tejto rýchlosti 
nie je možné pre profesorov byť vždy 
“up to date”, odporučil by som naučiť 
študentov niekoľko vecí:
1. Čítať dokumentácie a pracovať s nimi. 

2. Sledovať trendy a získavať infomácie.
3. Kolaborácia - práca v tímoch. (Toto 
bol problém aj na VŠ.)
4. Komunitná práca - rovnako ako prijať 
pomoc je dobré ju aj ponúknuť.
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Kocky ako 
komunikačný most 

medzi ľuďmi
 Miluje Kocky, pravidelne nám prispieva, rada pracuje so slo-
vom i s umením, vždy núti zamyslieť sa a... spomínala som, že miluje 
Kocky? Taká je Ivana Mochorovská a toto je jej žičenie mladým pub-
licistom Kockáčom. :)

Milí Kockáči! 
 Máte pred sebou ďalší ročník 
vášho i nášho školského časopisu. Mala 
som možnosť vidieť niekoľko čísel jeho 
vydania. Je na mieste konštatovať úroveň 
tohto printového média, ktorým ste ako 
mladí študenti a možno budúci nádejní 
redaktori a novinári zodvihli „laťku“ po-
riadne vysoko. 
 Nie nadarmo ste si zvolili pre 
školský časopis názov Kocky. Je au-
tentický, nakoľko odráža predovšetkým 
logiku a usporiadanie. To je spojené s 
múdrosťou. Je povzbudivé, že stránky ča-
sopisu nezahŕňajú len pulz života plynúci 
na vašej škole. Na stránkach časopisu je 
evidentná schopnosť jednotlivých študen-

tov, ktorí chcú pracovať so slovom a lá-
mať ho pre druhých v zmysle rôznorodos-
ti a zároveň celistvosti života. Nechýba v 
ňom humor, poézia, obsah kníh či filmov, 
ktoré vás oslovili. 
 Som vďačná za to, že vaša prá-
ca v istom zmysle rozvíja dialóg, upriami 
pozornosť na iného, ktorého tým viete 
pokladať za lepšieho od seba samých. V 
týchto faktoch je vyjadrený veľmi dôleži-
tý vzťahový charakter printového média. 
Týmto staviate komunikačný most medzi 
ľuďmi. Práve toto je impulz tvorivosti a 
motivácie, lebo my sme v podstate vzťa-
hom a slovom živí. Preto Vám želám veľa 
tvorivých síl. 

Ivana Mochorovská

Myslíte si, že by mala byť informatika 
jedným z primárnych predmetov?
Pre ľudí, ktorých to zaujíma určite áno. 
Pre ostatných skôr nie. Podľa mňa je pre 
neinformatikov oveľa viac dôležité štú-
dium matematiky a na nejakom predmete 
ich učiť abstraktne myslieť (pokojne na 
matematike alebo aj informatike).

Váš osobný komentár ku vyučovaniu 
informatiky v súčasnosti? 
Vôbec netuším, ako sa momentálne vyu-

čuje informatika na GPH. Myslím si ale, 
že aj na GPH tak ako na veľa iných ško-
lách sa príliš zanedbáva práve abstraktné 
myslenie. Vysoká škola ma naučila, že 
nie je dôležité naučiť sa na škole nejakú 
technológiu či konkrétny jazyk. Progra-
mátorské jazyky sa rýchlo vyvíjajú a 
technológie ešte rýchlejšie. Oveľa dôle-
žitejšie je chápať súvislosti, vedieť si to 
predstaviť, mať teoretické základy.

Volám sa Martin Kravec, vyštudoval som Teoretickú informatiku na 
MatFyz UK v Bratislave, následne doktorandské štúdium- zamera-
nie Bioinformatika, momentálne pracujem ako programátor v malej 
firme Mintensive, zameriavajúcej sa na mobilné technológie, špecia-
lizácia Android, Java, Go, serverové a cloudové riešenia (Appengine, 
Amazon AWS, Azure, Node.js+Express).

Ľubo Šoltés, pôsobí v USA.

Čo sa týka starých čias, napadlo mi, že 
som bol v podstate v správnom čase na 
správnom mieste, aspoň pokiaľ ide o 
Slovensko. V tom čase asi veľa gymnázií 
nevyučovalo programovanie. Takže keď 
som šiel na vysokú školu, tak som mal 
viac skúseností ako iní študenti.

programovanie som sa dostal vlastne až 
na univerzite.
 Z toho, čo som počul, mám po-
cit, že na mnohých školách je informatika 
považovaná za úplne nepodstatnú, skôr 
možnosť ísť na internet ako predmet. 
Veľa toho robí bratislavské KSP – semi-

nár pre SŠ, nedávno aj ZŠ, sústredenia, 
letná škola, organizovanie olympiády... 
ale je tam aj snaha o skvalitnenie škol-
skej informatiky. Tam, kde sa vyučovanie 
informatiky berie seriózne, sú často ľudia 
spojení s KSP.

foto: archív
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 Keď skupinka konečne dorazila 
do hostela v Holešoviciach (mimocho-
dom, veľmi pekného), čakalo ich nemilé 
prekvapenie. Viete, ono je to tak. Čím 
viac rečí ovládate, tým viac ste domota-
ní, či ako sa to hovorí. Čeština je nášmu 
uchu síce blízka, má však svoje špecifi-
ká. A tak sa stalo, že vedenie hostela tak 
trošku nepochopilo našu požiadavku na 
ubytovanie v máji, a zabezpečilo nám 
izby teprve v červnu. Našťastie sa však, 
keďže bol daný hostel pomerne veľký, 
našlo dosť miesta pre všetkých aj v květ-
nu a výprava nemusela hľadať náhradný 
nocľah pod Karlovým mostom ani nikde 
inde. 
 Len čo sa študenti a profesorky 
dali po hodinách strávených vo vlaku 
ako-tak dokopy, presunuli sa (tentoraz 
električkou, kde bola pohonná látka všet-
kým jasná už z názvu) priamo na výsta-
visko. Tam už na zvedavcov čakala naša 
výborná bývalá študentka Slávka Spišá-
ková, ktorá v súčasnosti študuje na 2. 
lekárskej fakulte v Prahe a zároveň stíha 
brigádu ako sprievodkyňa na Body The 

Exhibition. Keďže si Slávku mnoho na-
šich študentov ešte pamätá (a Slávka si 
pamätá ich), bola prehliadka výstavy o to 
pútavejšia. Previedla ich všetkými sústa-
vami tela, od opornej cez dýchaciu a obe-
hovú až po nervovú a rozmnožovaciu. 
Nechýbali ani časti venované vývoju em-
brya či prvej pomoci. Počas takmer troch 
hodín si študenti zopakovali učivo bioló-
gie celého tretieho ročníka a množstvo 
nového sa aj dozvedeli. Slávka mala pre-
dovšetkým pre potenciálnych medikov z 
radov štvrtákov najrôznejšie otázky, kto-
ré na veľké potešenie pani profesoriek (a 
niekedy aj svoje vlastné) správne zodpo-
vedali. Snáď sa im takto podarí bodovať 
aj na prijímacích skúškach! 
 Keď skupinka konečne opusti-
la výstavu a hladina všeobecného úžasu 
zo sveta opäť klesla na bežnú hodnotu, 
spomenuli si študenti, akí sú hladní. Na-
šťastie pre nich sa neďaleko holešovic-
kého výstaviska  skrývala typická čes-
ká hospůdka, ktorá svojím „knedlom, 
vepřom a zelom“ zahnala hlad ďaleko 
za horizont. Po výdatnom obede sa štu-

denti a profesorky vrátili na 
hostel, aby nechali nohy od-
počinúť pred ďalšou menšou 
prechádzkou. Večer už totiž 
boli na programe Hradčany. I 
keď ubolení a zmorení, všetci 
poctivo kráčali a spoznávali 
krásy českej histórie. Zasta-
vili sa pri Katedrále sv. Víta 
i v Zlatej uličke a pozreli si 
aj panorámu Prahy v zapa-
dajúcom slnku. Krása, nebyť 
toho vysokého múrika, ktorý 
znevýhodňoval nedobrovoľ-

To metro ide 
na benzín?

Študenti GPH na výstave Body 
The Exhibition v Prahe

My, študenti Gymnázia Pavla Horova, sme veľkí cestovatelia. Každo-
ročne podnikneme mnoho výletov do najrôznejších kútov sveta, či už 
s cieľom oddýchnuť si, alebo spoznávať nové. Niekedy ani nemusí 
ísť o ďalekú púť. Aj kratšie „odskočenie si“ do neďalekých miest vie 
priniesť mnoho zážitkov. Študenti bývalých tried III.A a IV.C by vám 
o tom vedeli rozprávať veľa.

 Ako ste sa už iste dovtípili z 
predchádzajúcich riadkov, študenti pre-
važne prírodovedného modulu navští-
vili celosvetovo úspešnú výstavu Body 
The Exhibition, ktorá je 
sprístupnená vo výstavis-
ku Holešovice v Prahe. Ide 
o unikátny príbeh, ktorý 
zobrazuje telo človeka do 
najmenších detailov, všet-
ky vystavené exponáty sú 
skutočné ľudské orgány. 
Vzhľadom na to, že veľká 
časť týchto študentov má 
záujem o štúdium rôznych medicínskych 
odborov, len čo sa dozvedeli o takejto vý-
stave, nadšene sa pustili do organizácie 
výletu do metropoly Českej republiky. 
I keď narazili na množstvo problémov, 
nezľakli sa ich a všetko sa im podarilo 
zariadiť. 
 Z michalovskej železničnej sta-

nice vyrazila nadšená skupinka vedená 
pani profesorkami RNDr. Andreou Haj-
nikovou a PaedDr. Erikou Virágovou  už 
vo štvrtok večer, aby v piatok vystúpila 

v stovežatej do mokrého 
rána. Predsa len, aký by 
to bol výlet, keby aspoň 
raz ako na truc nepršalo? 
Unavení a dolámaní sa pod 
dáždnikmi (prípadne pod 
kapucňami alebo čímkoľ-
vek iným) preto presunuli 
na stanicu metra. Metro je 
vskutku podivuhodný vy-

nález. Možno preto ho ešte na Slovensku 
nemáme. Keďže množstvo našich štu-
dentov sa ním zviezlo po prvý raz, bol to 
pre nich hotový zážitok. Podzemné vlá-
čiky zaujali niektorých natoľko, že sa o 
jeho chod začali intenzívne zaujímať už 
na výlete.
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ne menších. Ale študenti GPH si vedia 
pomôcť v každej situácii. 
 Na druhý deň čakalo skupinku 
po dobrých raňajkách ďalšie chodenie. 
Sme predsa v Prahe, treba to využiť! Štu-
denti (čítaj pani profesorky) sa rozhodli 
pre návštevu Vyšehradu. Nádherný par-
čík a ďalší výhľad na Prahu (tentoraz s 
primerane vysokým múrikom) sa zapáčil 
asi každému. Najpútavejším miestom bol 
však cintorín, kde sú pochovaní význam-
ní českí rodáci. Vlastenecká výchova je 
veľmi dôležitá a naše pani profesorky to 
dobre vedia. „Za selfie s Purkyněm do-
stanete jednotku!“ lúčili sa so študent-
mi, keď im udelili hodinový rozchod. Tak 
teda zmätení študenti išli hľadať slávne-
ho českého fyziológa, ktorého si matne 
pamätali z hodín biológie. „Poznáš tu 
niekoho?“ ozývali sa sem-tam hlasy. Ako 
tak kráčali a míňali hroby Boženy Něm-
covej či Vítězslava Nezvala, hlavne štvr-
táci pociťovali náhle nutkanie pozrieť sa 
do poznámok z literatúry. 
 Keď sa rozchod skončil, mnoho 
študentov (najmä chlapcov) už snívalo o 
dobrom obede. Dievčatá im však rázne 
prekazili plány. Na Vyšehrade sa totiž 
práve konala svadba a ony stoj čo stoj 
túžili vidieť nevestu. Hlad-nehlad, obed 
musel počkať. Ktovie, ako sa asi muse-
la cítiť daná (ešte) slečna, keď jej rovno 
pred autom stálo dvadsať nedočkavcov. 
Nečakané publikum však dokázala ukáž-
kovo odignorovať a keď sa za svadob-
čanmi zatvorili brány kostola, chlapci 
nastavili jasný kurz – obchodné centrum 
Palladium. 
 V Palladiu uspokojil svoje po-
žiadavky snáď každý. Keď sa všetci na-

obedovali a absolvovali ešte rých-
lu prechádzku na Karlov most a 
naspäť, študenti opäť dostali dlhý 
rozchod, tentokrát priamo v ob-
chodnom centre. Dostatok 
priestoru a času nakupovať 
sa páčil najmä dievčatám, no 
nepohrdli ním ani chlapci.
 Večer, keď už sa 
výlet chýlil ku koncu a 
vyzeralo to, že aj veselým 
príhodám je koniec, náhoda 
dala študentom ešte jednu šancu 
zasmiať sa. Totiž, počas celých 
dvoch dní strávených v Prahe sa 
pani profesorkám darilo nikoho v 
dave nestratiť. Svojich zverencov 
poctivo rátali na každej zastávke 
a vždy ich našli v plnom počte. O 
to zaujímavejšie preto bolo, keď na jed-
nej z posledných niekto chýbal. Ako sa 
tak študenti hľadali, prišli na to, že kde-
si v metre stratili jednu pani profesorku. 
Či chceli, či nechceli, nemohli sa neza-
smiať. Za všeobecnej veselosti a rýchle-
ho telefonátu sa prišlo na to, že dotyčná 
pani profesorka sa zviezla o zastávku ďa-
lej.
 Našťastie sa nikto nikam nepo-
náhľal, preto mohla neúplná skupinka 
počkať na zatúlanú pani profesorku, kto-
rú nadšeným potleskom neskôr privítala. 
„Pozor!“ povedala pani profesorka, 
keď potlesk utíchol, „ja len kontrolu-
jem, či sa kontrolujeme.“

Martina
foto: internet, M. Hajdučko

Päť júnových poznávacích dní 
tentokrát vo Švajčiarsku

A zas sa vydaril!
 Ani tento rok nebol výnimkou a teplý jún sa nezaobišiel bez 
poznávacieho zájazdu žiakov gépéhá. Tentokrát to bolo  Švajčiarsko. 
CERN, Ženeva či Bern rýchlo prilákali priaznivcov „poznávačiek“ a 
mohlo sa cestovať. O tom, že to bol opäť vydarený výlet pod vedením 
pani profesorky Heleny Andreevy, pani profesorky Jany Kunčovej a 
pána profesora Eugena Furdu – o tom niet pochýb. Ako sa im páčilo 
a čo všetko navštívili, nám prezradil v mene účastníkov zájazdu 
Samuel Šikra.

Začíname
 Je 16:45, všetci účastníci výletu 
už len nedočkavo čakajú, kým hodiny od-
bijú 17. hodinu, aby sa náš zájazd oficiál-
ne začal. Prvou zastávkou bolo technické 
múzeum Technorama vo Winterthur. 
Švajčiarske vedecké centrum plné inte-
raktívnych pokusov, týkajúcich sa príťaž-
livosti, elektriny, matematiky a mnoho 
ďalších zaujímavostí. Fyzikálni nadšenci 
si určite prišli na svoje.

Už sme v polovici
 Plán pre tento deň znel jasne - 
pešia prehliadka hlavného mesta kantónu 
Ženevy. Študenti videli viaceré historic-
ké budovy a miesta - Katedrála Sv. Petra, 
Bourg-de-Four (dominanta mesta z rím-
skych čias), radnica, pamätník venovaný 
dejateľom reformačného hnutia (Jean 

Calvin a iní – tzv. Reformation Wall), 
kvetinové hodiny. Mali dokonca mož-
nosť stáť na mieste, kde pred takmer  120 
rokmi bola zavraždená rakúska cisárov-
ná Alžbeta Bavorská (Sisi). Nasledovala 
výstava Microcosm a Globe, po ktorej 
ukončení sa študenti vrhli na hlavný bod 
celého zájazdu – CERN. 
 Predposledný deň patril nád-
hernej (podhorskej) horskej dedinke 
Chamonix a tí, ktorí si chceli užiť výlet 
lanovkou a výhľad z vrchu Aiguille du 
Midi v nadmorskej výške 3842 m, si 
určite mali čo pochvaľovať. Návrat do 
Ženevy mal jasný účel – návšteva Palá-
ca národov OSN. Neuveriteľný zážitok 
a možnosť vidieť priestory, kde zasadajú 
členovia OSN z viac ako 180 členských 
krajín- bolo niečo neuveriteľné. 
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Keď je čas ísť domov... 
 Deň piaty a zároveň aj posled-
ný. Prehliadka hlavného mesta Švajčiar-
ska, Bernu. Fascinujúce historické mesto 
plné krásnych pamiatok. Za zmienku 
stoja určite zvonica s orlojom Zytglosse, 
Kláštorný chrám Sv. Vincenze a múzeum 
A. Einsteina, ktorý tu počas svojho poby-
tu vytvoril teóriu relativity. 

 „Po náročnej a vyčerpávajúcej 
ceste sme si ale povedali, že výlet stál 
určite za to a naša vďaka patrí hlavne 
pani profesorkám Kunčovej, Andreeve, 
Semkovej a pánovi profesorovi Furdovi.  
A určite netreba zabúdať aj na skvelého 
pána sprievodcu, bez ktorého by tento zá-
jazd bol o čosi menej zaujímavý.“ Chváli 
výlet Samuel.

Samuel Šikra, Mura
foto: SŠ

Najväčší sen 
Sheldona Coopera

 Hoci sa leto skončilo pomerne nedávno, každý správny štu-
dent už skoro zabudol, že mal prázdniny. Všetci poctivo „zarezávame“ 
a snažíme sa presvedčiť profesorov, že sme toho počas dlhého voľna 
nezabudli až tak veľa. Alebo aj nie. Nech už to je akokoľvek, účast-
níci júnového výletu do Švajčiarska naň určite v dobrom spomínajú 
ešte aj teraz. Okrem iného tu navštívili aj Európsku organizáciu pre 
jadrový výskum, známejšiu pod skratkou CERN.

Deň prvý. Zastavovať sa v hoteli – načo? 
Vedecko-technologický park Technorama 
nepočká. Študenti sa nevedeli vynadívať.

Základné info

Kto? 
Kto chcel. Za profesorov Mgr. Jana 
Kunčová, Mgr. Helena Andreeva, 
RNDr. Beáta Semková, Mgr. Eugen 
Furda. 

Kedy? 
7. – 12. júna 2017

Kde?
Švajčiarsko: krížom-krážom
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Najhlavnejší cieľ výletu dosiahnutý.

Urýchľovač častíc. Teda, len jeho zmenšený model. K skutočnému sa kvôli prebiehajúcim 
experimentom naša skupinka nedostala.

Ženeva. Krásna, historická... A 
plná turistov, najmä Japoncov a 
Číňanov.
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Selfie s pani profesorkami nesmie chýbať.

  Presné švajčiarske hodinky.

A znova sme v Ženeve. 
Fontána, ktorá sa nevy-
pína...

... aj papier zo železa. Sú na ňom zobra-
zené najvýznamnejšie (nielen) fyzikálne 
rovnice a vzťahy.
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Pred budovou OSN. Stolička s troma nohami symbolizuje poctu obetiam nášľapných mín.

Teraz priamo v areáli. Hlasovacia miestnosť.
Hora Aiguille du midi, nadmorská výška 3842 m n. m. Lanovkou, samozrejme. 
Prejsť desať schodov spôsobuje v riedkom vzduchu ťažkosti. Ale ten výhľad!
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Popcorn

Kráľ Artuš: Legenda 
o meči
Guy Ritchie, režisér, ktorý nám priniesol 
filmy ako Podfuk, Sherlock Holmes (s 
Robertom Downeym Jr.) či Krycie meno 
U.N.C.L.E., opäť nesklamal. 
Film rozpráva príbeh Artuša a jeho ro-
diny. Artušov zlý strýko, Vortigern, za-
bil jeho otca, anglického kráľa, aby sa 
mohol zmocniť trónu. Artušovi sa pred 
Vortigernom podarilo ujsť na loďke, kto-

rá ho dopravila až do centra mesta. Tam 
sa ho ujali ženy z nevestinca, ktoré ho 
vychovali ako svojho. O niekoľko rokov 
neskôr sa Artuš, už ako dospelý muž do-
zvedá pravdu o svojom pôvode. Ľudia po 
celej krajine si šepkajú chýry o kráľovi, 
ktorý ich zachráni z krutej nadvlády Vor-
tigerna. Artuš musí ovládnuť magický 
meč Excalibur a s jeho pomocou zvrhnúť 
z trónu svojho strýka.

Filmy, ktoré sa oplatí 
vidieť!

Socha jedného z najvýznamnejších po-
litikov všetkých čias. Dúfame, že viete 
ktorého.

A napokon posledná zastávka. Bern a Múzeum Alberta Einstei-
na. Nechýbajú všeobecné i dôverné informácie o živote geniál-
neho vedca. Dokonca ani jeho toaleta.

Martina
foto: Marek Podžuban

kresba: Tamara Posypanková
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Keď Pro Musica 
cestuje,

 tak perfektne reprezentuje Slovensko a hlavne naše mesto, 
spoznáva krásy sveta, stretáva nových ľudí, ochutnáva skvelé jedlo a 
študenti si oddychujú od školy :).
 Presne takéto dni prežívali speváci z detského a mládežnícke-
ho speváckeho zboru Pro Musica v španielskych mestách Villarreal a 
Torrevieja. Teraz rozprávanie nechávam na mojich spolužiakov - Pet-
ra Pichonského a Maroša Horňaka, ktorí sa na tomto výlete zúčastni-
li. :)

 Kráľ Artuš by sa dal stručne 
charakterizovať ako jeden veľký chaos. 
Chaos, ktorý si zamilujete. Film je plný 
akčných scén od začiatku až do konca. Je 
aj skvelo zostrihaný. Udalosti majú taký 
rýchly spád, že sa ani nestihnete nudiť. 
Kto má čas na vykecávanie, keď sa mô-
žete rovno vrhnúť do akcie?
 Jedno veľké plus je hudba v po-
zadí. Naozaj príjemné melódie s rýchlym 
tempom, ktoré by ste mohli počúvať celý 
deň, vás ešte viac vtiahnu do deja. 
 Film som si užila, no aj napriek 
tomu je čo vytknúť. Herecké obsadenie 
je síce skvelé, no postavám predsa nie-
čo chýba. Vortigern, zlý strýko, ktorého 
stvárnil Jude Law zabil viacerých rodin-
ných príslušníkov, aby sa mohol zmocniť 
trónu. Dôvod sa asi nikdy nedozvieme. 
Vortigen je jednoducho zloduch a hoto-
vo, ideme ďalej. S postavou Vortigerna 
mohli síce ísť trocha viac do hĺbky, no 
našťastie to Jude Law svojím hereckým 
výkonom zachránil. 
 Kráľ Artuš nie je film pre kaž-
dého. Zatiaľ čo fanúšikovia fantasy a fil-
mov nabitých akciou sa majú na čo tešiť, 
milovníci histórie a faktov si možno ne-
prídu na svoje.
 Všetci poznáme knihy, ktoré by 
sa dali označiť ako „oddychové čítanie“. 
Síce vám neodpovedia na otázky týkajú-
ce sa vašej existencie, ani nepomôžu v 
čase krízy. No na letný oddych sú priam 
perfektné. Rovnako je to aj s filmom 
Kráľ Artuš: Legenda o meči. 

Nenechajte si ujsť...
Baby Driver
Film Baby Driver rozpráva príbeh mladí-
ka menom Baby, ktorý robí šoféra banko-
vým lupičom. Šofér kriminálnikov však 
nie je práve najbezpečnejšia profesia a 
tak sa Baby čoskoro dostane do problé-
mov. Pri pohľade na herecké obsadenie 
musí byť snáď každému filmovému fa-
núšikovi jasné, že Baby Driver bude stáť 
za to!
V hlavných úlohách: Ansel Elgort, Lily 
James, Jamie Foxx, Kevin Spacey.
V kinách od 27. júla 2017.

Zabijakov osobný strážca
Ten, kto si myslí, že zabijaci nepotrebujú 
osobných strážcov, je na omyle. Osobný 
stražca Michael, ktorého stvárni Ryan 
Reynolds dostane ako najnovšieho klien-
ta zabijaka, ktorý sa potrebuje dostať 
na Medzinárodný súdny dvor, kde bude 
svedčiť. Môžu to títo dvaja stihnúť včas? 
V hlavných úlohách: Ryan Reynolds, 
Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Gary 
Oldman.
V kinách od 17. augusta 2017.

Alex
foto: internet
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Aj Pro Musica nahadzovala úsmeviky na spoločnú fotku, ktorá nesmie chýbať! :)

Števka
foto: archív PP a MH

Túto krásu si priniesli 
domov.

Chlapci, ako prebiehala 
cesta?

Cestovali sme autobusom do Prahy, z 
Prahy do Valencie sme leteli lietadlom, 
autobusom sme sa presunuli do Villarre-
alu a po pár dňoch zase do mesta Torre-
vieja.

A prečo práve Španiel-
sko? Konala sa tam pre-
hliadka alebo súťaž?

Áno, konala sa tam súťaž, ktorá bola 
organizovaná pod záštitou španielskej 
monarchie. Bohužiaľ, princeznú sme ne-
videli :(. 

Ako ste obstáli na súťaži 
a s akými krajinami ste 
súperili?

Skončili sme na 3. mieste z ôsmich zbo-
rov. Boli tam zbory zo Španielska, Rus-
ka, Columbie, Ukrajiny. Na prvom mies-
te skončili Rusi, 2. boli Španieli a tretí 
teda my.

Ako ste si užívali Špa-
nielsko okrem súťaže-
nia?

Súťaž bola až v predposledný deň náš-
ho zájazdu, čo bolo nepríjemné v tom, 
že celý zájazd sme museli byť discipli-
novaní a dávať pozor na hlasivky. Avšak 

snažili sme sa užiť si tento zájazd, keďže 
pre mnohých z nás to bol posledný zájazd 
s Pro musicou. Videli sme mesto Villar-
real, ktoré nás až tak neoslovilo, naopak 
nás veľmi potešila VIP prehliadka štadió-
nu, videli sme šatňu futbalistov, najvyš-
šiu tribúnu- bol to pre nás naozaj „brutal“ 
zážitok. Mali sme tam aj jeden koncert s 
mestským zborom Villarrealu, kde bol aj 
primátor mesta.

Boli ste aj pri mori? Ako 
vám doprialo počasie?

Boli sme dosť sklamaní z počasia, keďže 
v náš najteplejší deň bolo len 21°C. Boli 
sme sa teda len poprechádzať po pláži.

A čo hovoríte na Španie-
lov (prípade Španielky)?
 

Sú to veľmi pokojní ľudia, ústretoví, 
ktorí sú vám ochotní stále pomôcť. A 
radi sa smejú. :)

A čo jedlo? Chutilo vám?

Čo sa týka jedla, nie všetci si prišli na 
svoje, avšak mne (Marošovi, pozn. red.) 
veľmi chutilo, keďže sa tam nachádzali 
morské plody a ryby, ktoré mám nao-
zaj rád. A tak isto bolo skvelé ovocie. S 
niektorými jedlami sme sa nevedeli po-
pasovať. Jedli sme teda po svojom, to, 
čo poznáme. Horšie bolo, keď na nás 
čašníci krivo pozerali. 
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Alex
foto: autorka

kresba: Tamara

v PowerPointe prezentovali svoju prácu 
spolužiakom a trojčlennej komisii, kto-
rá pozostávala z predsedníčky komisie 
RNDr. A. Ivanovej, triednej profesorky 
RNDr. B. Semkovej a profesora, ktorý 
bol oponentom danej práce. 
 Témy ročníkových prác boli 
rôzne. Napriek tomu, že 2.C je prírodo-
vedná trieda, nechýbali ani práce z oblas-
ti dejepisu, či psychológie. 
 „Myslím si, že písanie i pre-
zentácia mojej práce ma veľa naučili. 
S písaním podobných prác sa v bu-
dúcnosti určite ešte stretnem. Pevne 
verím, že práve vďaka tejto skúsenosti 
na to budem dobre pripravená,“ tvrdí 

Slávka z 2.C. 
 Na záver už len prajeme veľa 
šťastia mladším žiakom, ktorých to isté 
čaká na budúci rok. Držíme vám palce. 
Ste na rade!

Obhajoby
ročníkových prác

 Žiaci bývalej 2.C obhajovali v júni svoje ročníkové práce. Žia-
ci sa tak naučili správne pracovať s odbornou literatúrou a rôznymi 
zdrojmi a pripravili sa na písanie podobných prác, ktoré ich čakajú na 
vysokých školách.

 Obhajoby prác v uto-
rok ráno odštartovala pani Mgr. 
Katarína Olšavová. Študentov sa svojimi 
slovami snažila povzbudiť a takisto všet-

kým popriala veľa šťastia v obhajovaní 
svojich prác. Postupne sa predstavilo 26 
študentov 2.C triedy, 13 v utorok a ďal-
ších 13 v stredu. Pomocou prezentácie 
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Sobota večer. Po 
chvíľke oddychu za-
čína prvé štúdium. 
Ideme len zľahka, 
máme predsa ešte 
celý týždeň pred se-
bou.

Pondelok ráno. Prvý nával paniky. Predsa tých okru-
hov z fyziky nebolo až toľko! Alebo áno...?

Naposledy
 Slovíčko „naposledy“ sa v našich životoch vyskytuje pomerne 
často. Naposledy si bol takto neskoro v noci vonku, naposledy som 
urobil túto chybu... Zvyčajne, keď si o čomsi aj myslíme, že sa deje 
naposledy, ide v skutočnosti len o našu domnienku. Mnohokrát ne-
odhadneme silu svojich slov a sľúbime, že už čosi nedopustíme, i keď 
už pri skladaní sľubu dobre vieme, že sa nám to nepodarí. Je však aj 
zopár vecí, ktoré sa naozaj dejú naposledy. Jednou z nich sú aj posled-
né odpovede na strednej škole. Nadáva sa im aj maturita. Veru, matu-
rita sa deje len raz. A keď sa raz udeje, nie ste viac študentom svojej 
strednej školy. Smutné. Či nie? Pozrime sa, ako prežili svoje posledné 
odpovede a prípravu na ne minuloroční štvrtáci.

Piatok poobede. Akademický týždeň začína posledným pípnutím.
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Piatok poobede. Rodičov už omrzelo študenta 
ľutovať a nosiť mu dobrôtky. Namiesto toho si 
neboráka skrývajúceho sa pred maturitou pod 
dekou nadšene odfotia. Chudáčik, ešte, že tá 
deka ho chápe.

Nedeľa večer. Rodičia sa dostali do ďalšej 
fázy. Keď im študent s plačom a výkrikmi 
typu: „Odkiaľ mám vedieť, aké sú rezonančné 
vlastnosti obvodu RLC v sérii?!“ behá po ce-
lom dome, smiech ustane a vystrieda ho zlosť. 
A tak študenta vyženú na prechádzku.

Utorok večer. Mamky je chudáka študenta ľúto a z lásky mu uvarí puding. Ani 
ten však nedokáže zaplniť prázdne miesto v duši, na ktorom chýba systém nižších 
rastlín.

Streda večer. To o čom je tá Kapitánova dcéra? To sme čítali?
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Michalovce – mesto 
privilégií

Turné najslávnejšieho 
muzikálu na svete odštarto-

valo na Zemplíne
 Čudujete sa titulku? Všetkým neprajníkom odkazujeme jedno 
– je to čistá pravda. Minimálne v spojení s menom Jána Ďurovčíka. 
Uznávaný režisér muzikálov, zakladateľ Slovenského divadla tanca a 
slávny michalovský rodák cestuje so svojimi dielami po celom svete, 
no na svoje korene nezabúda. Keď vlani priviedol do Michaloviec 
svoj muzikál Atlantída, za všeobecného nadšenia publika sľúbil, že 
od toho dňa sa bude snažiť, aby sa slovenské turné každého ďalšie-
ho muzikálu začínalo predpremiérou práve v jeho a našom rodnom 
meste. Slovo dodržal. Nielen, že sme na jeseň mali možnosť navštíviť 
revival najúspešnejšieho slovenského muzikálu Na skle maľované, 
no v máji sa Michalovčanom dostalo nesmiernej pocty – predpremié-
ra najslávnejšieho muzikálu na svete Jesus Christ Superstar v Chem-
kostav Aréne.

 Bravúrne. Úžasné. Dokonalé. 
Iné recenzie ani neskúšajte hľadať. Ne-
existujú. Prečo by aj? Spojenie vrcholu 
svetovej muzikálovej tvorby a najtalen-
tovanejšieho súčasného slovenského 
choreografa znie výborne už aj z počutia. 
Skeptici sa však nájdu všade. Ani ja som 
celkom nerozumela nadšeniu a predo-
všetkým obavám, ktoré prežívali všetci 
protagonisti na čele s režisérom, keď mu-
zikál v roku 2015 uvádzali na scénu. Z 
rozhovorov pre internetové portály som 
sa dozvedela, že predovšetkým pre Jána 
Ďurovčíka je obrovskou poctou režírovať 

muzikál Jesus Christ Superstar. Rocková 
opera z dielne Andrewa Lloyda Web-
bera a Tima Ricea o poslednom týždni 
života Ježiša Krista je totiž taká slávna, 
že získať licenciu na jej naštudovanie je 
nesmierne ťažké. Zvlášť pre také malé 
divadlo, akým je divadlo Tower Stage 
Jána Ďurovčíka. Herci na čele so svojím 
režisérom to však dokázali, dokonca im 
bolo udelené povolenie na tzv. non co-
pyright verziu, teda muzikálu vo vlast-
nom prevedení. „Toto je vrchol. Všet-
ka moja práca smerovala k Ježišovi,“ 
povedal Ďurovčík v príhovore divákom 

Pondelok ráno. 
Veľký týždeň sa 
začína. Srdce 
ide študentovi 
vyskočiť z hru-
de. Ako mohol 
a k a d e m i c -
ký týždeň tak 
rýchlo utiecť? 
Veď on nič ne-
vie! Ako bude 
odpovedať?

 Nakoniec... nakoniec však všetko zvládne. Študent to má totiž v 
povahe. A maturant špeciálne. Do skúšobnej miestnosti vkročí s pocitom, 
že už nevie ani to, ako sa volá, vytiahne si tému (zhodou okolností presne 
tú jedinú, ktorú nechcel) a napokon všetky otázky excelentne zodpovie. 
Teda, ten, ktorý sa učil. No i ten menej dôkladný vyviazne bez ujmy na 
zdraví, i keď možno s o niečo menej lichotivými známkami. A keď si po 
celom úmornom týždni spokojne vydýchne a raduje sa so svojimi spolu-
žiakmi z ukončenia strednej školy, v duchu si povie – veď to vlastne nič 
nebolo.

Martina
foto: autorka

kresby: Tamara
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Martina
foto: internet,

Človekom, ktorému možno nerobilo až 
takú veľkú radosť bojovať každý deň s 
nepriazňou a nepochopením, človekom, 
ktorý nechcel trpieť, človekom, ktorého 
možno milovať aj ako obyčajného člove-
ka. A že sa aj napriek tejto svojej ľudskej 
podstate obetoval pre tých, ktorí si ho ne-
vážili. Všetky jeho skutky tak v závere, 
keď jeho učeníci vzdávajú hold nielen 
svojmu učiteľovi, ale aj všetkým tým, 
ktorí jeho príklad v budúcnosti nasledo-
vali a premohli svoju ľudskú podstatu s 
cieľom niečo tomuto svetu dať, naberajú 
celkom nový rozmer.

 Jesus Christ Superstar je vskut-
ku kontroverzný muzikál. Berie si na 
mušku najznámejší a pravdepodobne aj 
najdôležitejší príbeh ľudských dejín, aby 
ho pretvoril do drastickej podoby a ná-
stojčivo ľuďom pripomenul jeho odkaz. 
Bez ohľadu na to, či je divák konzervatív-
ny katolík alebo ateista, tento muzikál ho 
dostane. Ako, to už je na každom z nás. 
Môžeme sa uraziť, môžeme byť nadšení, 
môžeme cítiť rozpaky. V každom prípade 
však nemôžeme necítiť nič. Myslím, že 
už chápem, prečo Ján Ďurovčík túžil byť 
súčasťou tohto mimoriadneho diela.

pred predstavením a myslel to vážne. Už 
pred začiatkom bolo cítiť dôkladnú prí-
pravu a vysoko nastavenú latku. Masívna 
železná konštrukcia a vyvýšené špeciál-
ne pódium pre živú kapelu I.M.T.Smile, 
ktorá hercov po celý čas sprevádzala, 
naznačovali všeličo a diváci netrpezlivo 
vyčkávali na zhasnutie svetiel. 

 Viete, nikdy som si nemyslela, 
že slovné spojenie „civieť s otvorenými 
ústami“ naozaj existuje. Vždy som ho 
brala ako mierne zveličujúce. Až tento 
muzikál ma presvedčil o tom, že civieť 
s otvorenými ústami je naozaj možné. Aj 
keď ste sa sem-tam náhle pristihli a rých-
lo pusu zavreli, o pár minút bola otvo-
rená znova. Schválne som si pôvodnú 
sfilmovanú verziu muzikálu Jesus Christ 
Superstar pred účasťou na tej slovenskej 
nepozrela, aby som nemohla porovnávať, 
a preto som skoro nemala tušenia, čo ma 
čaká. 
 Príbeh Ježiša Nazaretského je 
tu zasadený do moderného prostredia 
ulice, len ľudia sú tí istí. Páchajú tie isté 
hriechy, nevážia si tie isté zázraky a tak 
isto ľutujú, keď si uvedomia, čo všetko 
napáchali. Paradoxne (a možno to nie je 
až taký paradox) na scéne nedominuje 

Ježiš, ktorého v Michalovciach stvár-
nil Roman Tomeš, ale Judáš Iškariotský 
v podaní Lukáša Adamca. Jemu patria 
hneď úvodné minúty, v ktorých sa zmieta 
v bolesti skôr psychickej než fyzickej, a 
z jeho pohľadu sledujeme celé Kristovo 
vyzradenie, umučenie a ukrižovanie, za 
ktorým stál práve on. Od prvej po posled-
nú chvíľu sme svedkami vynikajúcich 
speváckych a tanečných výkonov, ktorý-
mi sa pýšia herci v každej Ďurovčíkovej 
hre. Dej je veľmi dynamický a má rýchly 
spád sprevádzaný nemilosrdnými rocko-
vými tónmi a miestami doslova krutý.
 Veriaci divák si možno pomys-
lí, že o Ježišovom živote sa už viac no-
vého dozvedieť nemôže, opak je však 
pravdou. Nejde ani tak o zobrazenie no-
vých skutočností, ako o uhol pohľadu, z 
ktorého sa tu na postavu Ježiša dívame. 
Rok čo rok sa s ním v kostoloch na Veľ-
kú noc stretávame ako so Synom Božím, 
ktorý nás vykúpil a očistil od hriechov 
a všetky jeho skutky vidíme takmer ako 
heroickú obetu, pre ktorú sa rozhodol už 
ako dieťa a hrdo ju vykonal. Až muzikál 
Jesus Christ Superstar pripomína, že aj 
Ježiš, hoci bol synom Boha, bol aj člo-
vekom, na čo si už málokto spomenie. 
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Lebo povinná 
neznamená nudná

Matice a skrutky

 Milí Kockári! Ak ste v našom hrubom časopise zablúdili až 
na stránky tejto rubriky, zrejme máte vážny problém. Ale to nič! Veď 
sme tu na to, aby sme vám pomohli. V minulom čísle Kociek sme vám 
predstavili slovenskú klasiku menom Maco Mlieč, ktorá mnohých po-
tešila, no našli sa aj názory typu: „Veď Maco Mlieč je ľahký! To dajte 
radšej Dom v stráni, o tom nemám ani šajnu!“ Hlas ľudu, hlas Boží, 
ako sa vraví, tak teda poďme na to.

Kto to, čo to? Základné infor-
mácie
 
 Aby sme to spresnili hneď na 
začiatku, jablko nepadlo ďaleko od po-
sledného článku (frazeologizmus ako 
bič). Dom v stráni totiž vyšiel z pera 
slovenského autora Martina Kukučína, 
ktorý s Jozefom Gregorom Tajovským 
(autorom Maca Mlieča, keby ste si náho-
dou nepamätali) zdieľa spoločné obdobie 
tvorby. Kým však Tajovský kritizuje a 
patrí do druhej, teda kritickej polovice 
realizmu, Martin Kukučín kraľuje tej 
prvej – opisnej. Ťažko povedať, či „kra-
ľuje“ je vhodný výraz. V opisnom realiz-
me totiž nájdeme aj také esá slovenskej 
tvorby, akým je napríklad Pavol Országh 
Hviezdoslav. Martin Kukučín, vlastným 
menom Matej Bencúr, rodák z Jasenovej, 
však stojí za toľkými láskavými riadkami 

o slovenskom ľude (a nielen o ňom), že 
ho pod nimi pre jeho veľkú skromnosť a 
dobrotu takmer nevidno. A práve preto si 
zaslúži našu pozornosť a obdiv. 

Nehaňte ľud môj!

 Lepší názov pre tento odsek 
snáď ani nejestvuje (ďakujem, pán Slád-
kovič). Chcem si tu totiž vybaviť čosi 
osobné. Dielo Dom v stráni je aj so všet-

Listovanie v 
zápisníku z 
Antarktídy

Košická vedecká 
cukráreň 2017

 Antarktída. Zamrznutá, vzdiale-
ná, neskutočná. Teda, neskutočná vlastne 
nie. Len nepredstaviteľná. Málokomu sa 
v živote dostane možnosti navštíviť ju. 
Mnoho z nás si ani nevie celkom predsta-
viť, čo by sme tam vlastne robili. Iní však 
majú jasnú predstavu. Jedným z týchto 
ľudí je aj prof. RNDr. Martin Bačkor, 
DrSc. Profesor Bačkor, okrem 
iného vedúci Katedry botaniky 
na PF UPJŠ v Košiciach, rast-
linný fyziológ a lichenológ, sa 
na prelome rokov 2016 a 2017 
zúčastnil vedeckej expedície 
Antarktída 2017, ktorej cie-
ľovou stanicou bola polárna 
stanica Johanna Gregora Men-
dela na ostrove Jamesa Rossa. 
Výprava, zložená prevažne zo zástupcov 
Masarykovej univerzity v Brne, mala za 
úlohu rozvinúť rozsiahly výskum, ktorý 
sa zameriaval napríklad aj na spôsob pre-
žitia rastlín v extrémnych antarktických 
podmienkach (verte či nie, aj na Antark-
tíde sa nájdu machy či lišajníky).
 Keďže vyše dvojmesačná ex-
pedícia bola úspešná a profesor Martin 
Bačkor sa domov vrátil živý a zdravý, 

usporiadalo Regionálne centrum mláde-
že v Košiciach podujatie Vedecká cukrá-
reň, ktoré má za úlohu propagovať vedu 
a techniku a ktorého hosťom bol v tom-
to ročníku práve pán profesor Bačkor. 
Cukráreň sa konala vo štvrtok 22. júna a 
prebehla v príjemnej rodinnej atmosfére 
v RCM, pričom medzi účastníkmi nechý-

bali ani naši študenti. 
 Profesor Bačkor v 
priebehu 90 minút svojim po-
slucháčom porozprával rôzne 
zážitky spojené s cestou na 
Antarktídu a samotným vý-
skumom, pričom mnoho z nich 
sa netýkalo len vedy a patrilo k 
tým, ktoré si jednoducho nevy-
myslíme. Prstencové zatmenie 

Slnka v Patagónii, „útoky“ uškatcov, kto-
rým sa nechcelo fotografovať, ale i kŕče 
z nedostatku minerálov – rozprávaniu ne-
bolo konca, no poslucháčov neubúdalo.  
  Na konci prednášky 
zožal pán profesor úprimný potlesk a ob-
div. A Antarktída je bežným smrteľníkom 
zas o čosi bližšia...

Martina
kresba: Tamara
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nadšená. Vôbec sa jej nepáči, že si Niko 
vybral manželku bez jej súhlasu, ešte k 
tomu sedliačku. Veď ona mu vymyslela 
celkom inú nevestu! Má však svojho je-
diného syna príliš rada. A tak sama pôjde 
za Matem, svojím verným poddaným, 
aby mu vysvetlila okolnosti. Mate nesie 
rozmar svojej najmladšej dcéry veľmi 
ťažko. V jednej z najdramatickejších pa-
sáží knihy šore vyhodí na oči všetko, čo 
si myslí o pánoch – okrem iného aj to, že 
mladí páni podľa neho len ničia usporia-

dané sedliacke rodiny a že zemania vô-
bec nejdú svojim poddaným príkladom. 
A to všetko stále s úctou a rešpektom. 
Frajer, že? Nakoniec mu však šora An-
zula aj tak nedovolí snúbencov od seba 
odtrhnúť. Namiesto toho spolu vymyslia 
ultimátum – nariadia deťom, aby ešte rok 
so svadbou počkali. Počas tohto roka sa 
majú zbližovať, spoznávať a postupne 
donútiť verejnosť, aby si na netradičné 
spojenie zvykli. 
 Čo si myslíte, ako ultimátum 

dopadne? Podmienky pred-
sa nesvedčia žiadnej láske. 
Tobôž nie takej, ktorá ne-
vznikla z úprimnej náklon-
nosti a nemala čas dozrieť. 
Niko s Katicou v priebehu 
roka, ako postupne plynú 
ročné obdobia, pochopia, že 
sa k sebe nehodia. Teda, naj-
mä Niko, ktorý sa napokon 
zaľúbi do inej (dokonca tej, 
ktorú mu pôvodne vybrala 
mama), tomu porozumie 
naozaj. A Katici, nedočka-
vej za panským životom, 
po ktorom napokon túžila 
možno ešte viac než po Ni-
kovi, zostali len oči pre plač. 
Čo už. Život je skrátka taký 
– niektoré priepasti nepre-
klenie ani silná náklonnosť 
a pekné oči. Preto treba ro-
zumne zvážiť každé jedno 
rozhodnutie.

Martina
foto: internet

kými svojimi postavami (a že ich je mno-
ho) v školách často odsúvané na vedľaj-
šiu koľaj a takmer žiadny študent s ním 
nechce mať nič spoločné. Nerozumiem 
prečo a búrim sa. Ide o krásny román, na-
písaný veľmi citlivo a pokorne, ktorý od-
ráža skromnú dušu spisovateľa a jeho ne-
smiernu vieru v dobro človeka. Napadá 
mi len jeden dôvod. Dom v stráni má fakt 
veľa postáv. Ale čo by človek od románu 
asi tak čakal, že? Poďme si preto spraviť 
základný prehľad, aby sme sa nestratili.
 Hop, ešte niečo, o čom som sa 
zabudla zmieniť – Dom v stráni sa odo-
hráva na ostrove Brač v Chorvátsku. 
Martin Kukučín tu totiž prežil význam-
nú časť svojho života. Všetky mená sú 
chorvátskeho pôvodu (asi som našla ďal-
ší dôvod, prečo toto dielo odrádza hlavne 
zábudlivcov...).
 Mate Berac – otec ústrednej 
rodiny príbehu (ktorá býva v tom povest-
nom „dome v stráni“), rozumný sedliak, 
má manželku Jeru a tri deti – Ivana, Ma-
tiju a Katicu. Prosím vás, nepleťte si 
Matiju s Katicou ani nevymýšľajte hyb-
ridné tvary mien typu Matica. Nepotre-
bujeme ani matice, ani skrutky.
 šora Anzula – tak ju volajú 
všetci naokolo (šora = pani). V skutoč-
nosti sa volá Angeolina Dubčićová. Je to 
zemianka, vdova po kapitánovi Lukovi, 
a i keď panuje svojmu majetku sama, ve-
die ho rozumne a spravodlivo. Má syna 
Nika.
 Mimochodom, všimli ste si tú 
podobu? Mate Berac, Matej Bencúr... 
Nerada sa prikláňam k tvrdeniu „Kuku-
čín určite chcel zobraziť sám seba v po-
stave Mateho“, ale niečo na tom môže 

byť. Mate spolu so šorou Anzulou sú naj-
rozumnejšími postavami celého románu 
a ich názory na svet sú pravdepodobne 
totožné s názormi skutočného Mateja 
Bencúra. 

Romantika, happy end... Ale-
bo ani nie.

 Nezabúdajme, že Martin Ku-
kučín bol realista. Nezobrazoval svet 
taký, aký ho chcel vidieť, ale taký, aký 
ho videl naozaj. A takto zobrazil aj lásku 
Katice Beracovej a Nika Dubčića, ktorá 
láskou vlastne nikdy nebola. Ale poďme 
po poriadku. Všetko sa začalo, keď sa 
Katica s Nikom stretli na fiere. Na tom-
to dedinskom plese sa zúčastnila značne 
zmiešaná spoločnosť – sedliaci aj páni. 
Síce sa k sebe veľmi nemali, no nejako 
sa stalo, že krásna Katica padla Nikovi 
do oka a ten s ňou pretancoval celý večer. 
Poblázneniu netreba veľa pomáhať. Sta-
čí pár minút a človek ani nevie, kam dal 
hlavu. A tak aj oni dvaja. Unáhlené činy 
na seba nenechali dlho čakať a Niko na 
tajnej prechádzke v olivovom háji požia-
dal Katicu o ruku. Katica, akosi neberúc 
do úvahy, že sa ledva poznajú, že si nie 
sú spoločensky rovní, že jej rodičia ani 
netušia, čo sa robí, nadšene súhlasila. 
 Mladí celí žiaria šťastím. 
Pravda, len do chvíle, keď sa treba po-
chváliť aj starším. Katica, len čo trochu 
vytriezvie z momentálnej eufórie, chytro 
príde na to, že u Beracovcov by zatiaľ 
nemala s ničím vyrukovať. A tak chu-
dák Niko oznamuje svoje zásnuby doma 
prvý. Šora Anzula, jeho mama, nie je 
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žia tam slovensky naspievané pesničky, 
ktoré sa do finále posúvajú SMS hlasmi. 
Samotné finále a víťaza vyberá porota, 
ktorú v našom prípade tvoril napr. Igor 
Timko, Čeky... My sme do tejto súťaže 
nešli ani s tým, že vyhráme. A stalo sa. 
Dokonca sme to celé vyhrali s historic-
ky najvyšším počtom hlasov. Súťažná 
pieseň Dva svety sa spravila na poslednú 
chvíľu a poslali sme ju až v deň uzávier-
ky. A až potom, ako vyhlásili 1. miesto s 
naším menom, sme na seba len pozerali a 
hovorili si, „to nemyslíš vážne“. 

Posunulo vás víťazstvo 
alebo nejakým spôso-
bom motivovalo? 

Samozrejme. Ako cenu sme vyhrali 450 
eur a možnosť nahrávať videoklip k ví-
ťaznej skladbe. Okamžite sme to využi-
li a šli natáčať. Po vydaní klipu sme sa 
dostali ku kontaktu na manažérku, ktorá 
nám už riešila koncerty a dopomohla k 
vydaniu albumu. To znamenalo byť od 
rána do večera v štúdiu, za čo ale patrí 
veľká vďaka všetkým chlapcom. A vzni-
kol album s názvom „Človek a klaun.“ 

 
Možno povedať, že sa ti 
z koníčka stala práca? 

Prácou by som to zatiaľ nenazýval. Keď 
si prácu definujeme tak, že je to istý ľud-
ský výkon, za ktorý dostane adekvátnu 
finančnú odmenu, tak do tejto miery by 
som to ešte nevsádzal. Niektorí chlapci 
sú študenti, iní máme prácu. Je to nieke-

dy ťažké skĺbiť obe veci, no s pomocou 
občasného porušovania cestných predpi-
sov to stíhame. Zatiaľ sme v štádiu, kedy 
to viac berie, ako dáva. Ale myslím, že 
sa to oplatí. Pôsobíme už 4 roky a to je 
dostatočne dlhý čas na to, aby sme si uve-
domili, či to naozaj stojí za to. 

Ako vašu kapelu vníma 
okolie, rodina? Podpora 
tam teraz určite je, ale 

bola tam aj od začiatku? 

Takáto vec sa bez podpory rodiny, okolia 
a kamarátov robiť nedá. Už len tá psychi-
ka, jemne motivačná podpora je dôležitá. 
Mali sme šťastie, že nás okolie podporo-
valo či už po finančnej stránke alebo tej 
psychickej. Otcovia nám opravujú káble, 
kamaráti pomáhajú v štúdiu... A to bez 
nároku na honorár. Podpora tam určite je, 
za čo všetkým ďakujeme! 

Čo vás inšpiruje pri pí-
saní pesničiek a kto ich 

vôbec tvorí?

Vo väčšine prípadov to je Kristián Dufi-
nec, on je dvorný textár. On príde s nápa-
dom, nie dokonalým ale už sčasti hoto-
vým a už to spolu dotiahneme do finálnej 
podoby. Nie je to ale len o ňom, Kristián 
príjme stále nové nápady. Niekedy nám 
to trvá 15 minút ale inokedy aj polroka.  
A čo ho inšpiruje? Myslím, že hlavne 
okolie. Napríklad, text k piesni Chcem 
Zmenu je búrlivý, až revolučný, k čomu 

Iconito či Incognito?
 Pamätáte sa na klip plný rodákov z Michaloviec, spievajúcich 
burcujúcu pieseň „Chcem zmenu“? Naši profesori, žiaci a známi boli 
súčasťou tohto klipu z tvorby chlapcov zo skupiny Iconito, z tvorby 
chlapcov pochádzajúcich z Michaloviec. Za 4 roky pôsobenia v hu-
dobnej sfére stihli vyhrať Košický zlatý poklad, vydať album a získať 
podporu a obdiv fanúšikov. Ondrej Choma, jeden zo šiestich členov 
už spomínanej kapely nám dovolil preniknúť do života v kapele, aké 
to je a či sa to vôbec oplatí, v krátkom rozhovore.

Po meste sme mali mož-
nosť vidieť rozlepené 
plagáty s dátumami vy-

stúpení skupiny Iconito. Pre 
tých, ktorí náhodou nevedia, 
kto vlastne ste a ako ste sa 
dali dokopy? 
 
Sme lokálna skupina tvorená zo 6 čle-
nov - kamarátov, ktorí spolu vyrastali 
v Michalovciach. Prvé základy kapely 
boli položené už keď mali chlapci 11-12 
rokov, ja som sa k nim pridal ako po-
sledný. Kristián Dufinec ako frontman 
skupiny spoločne s gitaristom Martinom 
Bertičom sa hudbe venovali už od mala, 
mali ju v krvi. Následne sa k nim pripojil 
bubeník Lukáš Farbár, môj brat Michal 
Choma s gitarou a klavír v podaní Róber-
ta Hvostaľa. Už ako malí trénovali v rôz-
nych kabinetoch, garážach – jednoducho 
hocikde, kde sa dalo. Ja som hrával v inej 
skupine, potom som sa ale pridal k chlap-
com. Začali sme hrávať po podnikoch a 
následne vyšiel prvý singel Chcem Zme-

nu, ktorý to všetko odštartoval.

Prečo práve „ICONI-
TO“? 

Zo začiatku si nás možno poniektorí pa-
mätajú ako „Inkognito“. Keď sme na-
rýchlo potrebovali oficiálny názov sku-
piny, nikomu nič nenapadlo. Tak sme si 
povedali: „Buďme inkognito.“ Nie ná-
zvom, ale buďme inkognito, bez názvu. 
Pod týmto názvom sme šli aj do Zlaté-
ho pokladu, ktorý sme potom vyhrali a 
keďže nás ľudia poznávali už pod týmto 
názvom, chceli sme to zmeniť trochu, no 
nie úplne. Tak sme prišli s Iconitom. 

Keď už spomínaš Ko-
šický Zlatý poklad, čo to 
vôbec je? Nie je to doslo-

va poklad, však nie?

Nie, nie. Je to jediný formát pesničkovej 
súťaže tohto typu na Slovensku. Súťa-
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HÁDAJ, KTO SOM?!
Kde je úsmev na tvári, 

tam sa dobre darí.

 Tentoraz sme si vybrali istú pani profesorku, ktorá u nás, na 
GPH-čku, vzdeláva študentov už dlhší čas. Aby ste netvrdili, že sme 
vám nijako nenapovedali, prezradíme vám, že túto pani profesorku by 
ste márne hľadali v kabinete chémie, biológie či slovenského jazyka. 
Učí totiž informatiku a fyziku.

Ako dlho učíte na GPH? 

„Na škole učím od roku 1993, bude to 
teda už 24 rokov.“

Spomínate si na nejakú 
vtipnú historku so 
žiakmi? 

„Myslím, že by som mohla spomenúť 
vtipnú situáciu, ktorá nastala v mojej 
bývalej triede. Študent sa pokúšal počas 
prestávky vytvoriť ospravedlnenku, 
spolužiak ho pritom odfotil a  hneď to 
pridal na Snapchat. V návale entuziazmu 
si ale neuvedomil, že to uvidím aj ja 
(keďže ma mal v priateľoch). No, bola 
to veľmi zaujímavá situácia... :) (Moja 
rada pre študentov – pridajte si triednych 
učiteľov na Snapchat až po maturite :)). 
Dnes som ale rada, že sa mi študenti z 
mojej bývalej triedy stále ozvú. Práve 
cez spomínanú aplikáciu mi posielajú 

foto svojich úspechov, napr. odfotia 
index, v ktorom je zapísaná úspešne 
zvládnutá skúška z fyziky. To ma vie 
veľmi potešiť.“

ho inšpirovali nielen voľby ale takisto 
jeho presťahovanie sa do Bratislavy, styk 
s novými ľuďmi a aj to, že začal viac sle-
dovať politickú situáciu. 
 

Aké je to byť v chlapčen-
skej kapele? Hádate sa 
veľa? Tak medzi nami, 

neleziete si na nervy?
 
Je to naozaj ťažké. Už nás len dať doko-
py na jednu skúšku alebo koncert je na 
nervy. Raz ma niekto školu, iných nepus-
tia z práce. A samozrejme sa aj hádame, 
kričíme po sebe. Dokonca sa stáva, že 
mávame pozapínané mikrofóny, čo si ale 
neuvedomujeme a jeden na druhého kri-
číme, nadávame a ľudia to počujú a po-
tom sa len pozerajú, čo sa deje... (smiech) 
Ale všetky nezhody a hádky sú  dôkazom 
toho, ako na tom každému nesmierne zá-
leží. 

Leto ide, festivaly takis-
to. Máte už naplánované 
nejaké vystúpenia? Kde 

vás uvidíme?

Je toho teraz viac, všetky termíny nájdete 
na našej instagramovej alebo FB stránke 
s názvom Kristián Dufinec & Iconito. 
Do budúcna chystáme veľké prekvape-
nia, na leto novú skladbu, ktorá je už na 
cieľovej rovinke, môžete sa na ňu tešiť. 
Všetko sa točí okolo novej piesne, či sa 
chytí u ľudí, v rádiách. A takisto neza-
budnite sledovať našu webovú stránku 
www.iconito.sk - všetky novinky, fotky a 
pikošky zo zákulisia.

Ďakujeme Ondrejovi za 
rozhovor a celej skupine 
Iconito prajeme veľa úspe-
chov a vydarených koncer-
tov!

   
Ema

foto: archív
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Bookshelf
 Leto je za nami. Každý správny knihomoľ ale vie, že naj-
lepším spoločníkom na sychravé jesenné dni je dobrá kniha.

 Verím tomu, že každý z 
vás pozná seriál s názvom 13 rea-
sons why. Tento seriál je totiž na-
točený podľa knihy Mŕtve dievča 
neklame od Jaya Ashera. 
 Clay Jensen jedného dňa 
príde domov a pred dverami objaví 
zvláštnu škatuľku. Vnútri sa nachá-
dzajú magnetofónové pásky, ktoré 
nahrala jeho spolužiačka Hannah. 
Tá ale spáchala samovraždu a už 
je dva týždne mŕtva. Jej hlas na 
páskach mu prezradí, že existuje 13 
dôvodov, prečo sa Hannah zabila. 
13 osôb, ktoré zapríčinili jej smrť. 
A on je jedným z nich.
 „Pravidlá sú veľmi jedno-
duché. A sú len dve. Pravidlo číslo 
jeden: Počúvaš. Pravidlo číslo dva: 
Posúvaš ďalej. Dúfam, že nič z 
toho pre teba nebude ľahké.
 

Mŕtve dievča 
neklame

Čomu sa rada venujete 
vo voľnom čase?

„Ak mám nejaký voľný čas, tak sa 
venujem poézii, ktorú som si obľúbila 
už ako študentka. Venovala som sa 
prednesu poézie i prózy. Láska k poézii 
ostala, občas niečo aj napíšem. Moje 
prvé básne boli uverejnené v antológii 
duchovnej poézie - Kvet pre dušu.  V 
letných mesiacoch mám rada plávanie a 
bicyklovanie, občas zájdem aj do fitness. 
Môj voľný čas patrí aj môjmu psíkovi.“

Ako ste sa dostali k 
informatike a fyzike?

„Očarili ma experimentálne vedy, tak 
som si zvolia štúdium na PF UPJŠ v 
Košiciach, práve v odbore fyzika – 
chémia. To som ešte netušila, že neskôr 
sa na PF UPJŠ vrátim a budem študovať 
aj informatiku. V roku 2009 som využila 
možnosť zapojiť sa do projektu ŠPÚ s 
možnosťou doplnenia aprobácie o ďalší 
predmet informatiku. Štúdium bolo 
veľmi zaujímavé a po šestnástich rokoch 
učiteľskej praxe som si to ako študentka 
opäť užívala.“

V škole vás stretávame 
vždy s úsmevom. Ako 
sa dokážete toľko 

usmievať?

„S úsmevom to vždy ide ľahšie. Ako sa 
hovorí – Kde je úsmev na tvári, tam sa 

dobre darí.“

Prečo by ste odporučili 
študentom, aby študovali 
informatiku či fyziku?

„Vysokoškolské vzdelanie v oblasti 
technických vied a hlavne informatiky 
je dnes veľmi žiadané na trhu práce 
a finančne lukratívne ohodnotené. 
Absolventi týchto odborov nájdu bez 
problémov uplatnenie nielen doma, ale 
aj v zahraničí. Preto študentom vrelo 
odporúčam tieto odbory.“

Ďakujeme pani profesorke za 
rozhovor.

Tamara
foto: vlastný archív

kresba: Tamara Posypanková
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Musíme pracovať, keďže dnes sa platí 
aj za čerstvý tatranský vzduch :)

Ako sme si zarobili, 
aj sa čosi naučili

 Leto sa nám spája so slnkom, dovolenkou, zábavou či od-
dychom. Nič však nie je zadarmo. Študenti nášho gymnázia počas 
prázdnin nelenili. Pýtali sme sa Veroniky, Niky, Diany a Katky, aké 
rôzne brigády mali, čo sa im počas nich prihodilo, ale i to, čo im to 
okrem peňazí dalo.

V akej oblasti si praco-
vala?

Veronika – V hoteli ako barmanka a čaš-
níčka. 
Nika –  V Kauflande.
Diana – Pracovala som ako recepčná 
v istej sieti firiem.
Katka – V upratovacej službe.

Aká bola tvoja náplň 
práce?

Veronika - Moja náplň práce je rôzna. 
Záleží od toho, či som za barom alebo 
obsluhujem. Pri obsluhe ide hlavne o to, 
aby bol zákazník spokojný. Náš zákaz-
ník, náš pán. Byť profesionálna, usmie-
vavá, mať záujem pracovať (alebo to as-

poň predstierať :) ) – to je základ, pretože 
to je prvé, čo si zákazník všimne. Zane-
chať dobrý dojem je výhra.
Ak pracujem ako barman, mojou úlohou 
je pripravovať drinky, kávy a všetko, čo 
si u čašníčky zákazníci objednali. Nao-
pak, ak som čašníčka, tak mojou úlohou 
je priniesť zákazníkovi to, čo si praje.
Nika – Bola som zaradená na MOPRO, 
t.j. mliečne oddelenie + pečivo. Mojou 
náplňou práce je udržiavať čistotu na od-
delení, vykladať a dokladať palety  
s mliečnymi výrobkami a pečivom. 
Diana – Mojej práci vravím „zlata robo-
ta“. Mojou náplňou bolo ráno roztriediť 
noviny do firiem, pre ktoré si počas dňa 
prišli recepčné z firiem a okolo 10. hod. 
ísť po poštu. A potom sedieť, sedieť, 
sedieť, usmievať sa, sedieť a sem-tam 
usmerniť návštevy, na aké poschodie a 

 Keď dopočúvaš všetkých tri-
násť strán kaziet – pretože každý príbeh 
má trinásť strán – pretoč kazety, vráť ich 
do škatule a posuň ich komukoľvek, kto 
nasleduje po tvojom malom príbehu. A 
ty, šťastné číslo trinásť, ty si kazety mô-
žeš vziať so sebou rovno do pekla. Zále-
ží na tom, v čo veríš, ale možno sa tam 
stretneme.“  
 A tak Clay počúva nahrávky. 
Jednu za druhou. Nasleduje jej slová po 
celom meste a postupne odkrýva všetky 
jej tajomstvá. 
 Napriek tomu, že som už mala 
pozretý celý seriál, keď som začala čítať, 
knihu som si zamilovala. Rozdiely medzi 
knihou a seriálom sú ľahko badateľné. V 
knihe si Clay vypočuje všetky nahráv-
ky takpovediac na jeden šup, zatiaľ čo 
v seriály mu to trvá niekoľko dní. Páčilo 
sa mi najmä to, že išli naozaj do hĺbky 
s každou jednou postavou, a preto sme 
oveľa lepšie dokázali pochopiť všetky 
ich rozhodnutia a činy. Kniha je pomerne 
krátka a celý dej sa sústreďuje na Claya. 
Ostatné postavy sa tu vyskytujú väčšinou 
iba v nahrávkach, inak len sporadicky. Je 
síce pravda, že v niektorých veciach má 
seriál trocha navrch oproti knihe, no aj tá 
má svoje plusy. 
 Je to naozaj smutná kniha. Ak sa 
chcete pustiť do čítania, pripravte si balík 
vreckoviek. Mŕtve dievča neklame nepo-
núka oddychové čítanie. Ponúka náhľad 
do duše dospievajúceho dievčaťa, ktoré 

má pocit, že už niet cesty späť. 
 Posolstvo tejto knihy spočíva v 
tom, že každý človek by sa mal zamys-
-lieť nad tým, ako sa správa k ostatným. 
A to najmä preto, že nevie, čím si daná 
osoba v živote prechádza. Napriek tomu, 
že to možno nie je kniha pre všetkých, 
myslím si, že jednoznačne stojí za prečí-
tanie. 

 Túto knihu vrelo odporúčam 
všetkým stredoškolákom a takisto všet-
kým fanúšikom Young Adult literatúry! 
Je písaná rýchlym tempom a okamži-
te vás vtrhne do deja. Po dlhom čase 
som opäť natrafila na knihu, ktorú bolo 
takmer nemožné pustiť z rúk. Čítala som 
ju vo vlaku a takmer som zabudla vystú-
piť na svojej zastávke.

Alex
foto: internet
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lej mojej pracovnej doby. Raz však bola 
tak dobrá, že som zabudla ísť o 10. hod. 
po poštu. Riaditeľka celej budovy  mala 
svoju asistentku na dovolenke, teda po 
poštu prišla sama už v obedných hodi-
nách so slovami: „Diana, dnes žiadna 
pošta nebola?!!“  Vtom môj úsmev na 
tvári zamrzol. :) Tak som po ňu utekala, 
čo už mi iné ostávalo. Taaak veľa práce 
som mala. :) 
Katka – Zážitkov popri práci veľmi ne-
bolo. Nezvyčajné možno bolo, keď som 
občas išla z práce a vládala ďalej večer 
žiť. Bolo to ozaj celé náročné.
Príhodu som mala hneď, keď som prišla 
v prvý deň do práce. Jedna pani ma od-
prevadila do miestnosti, kde sídlili upra-
tovačky. Otvorila dvere a bol tam veľký 
vreskot. Kolegyne si totiž nadávali a há-
dali sa na pracovnej dobe. Tak som ihneď 
bola „nadšená“, v akom kolektíve budem 
pracovať. Viackrát sa to nestalo a moje 
kolegyne boli ozaj skvelé a vtipné. Vďa-
ka nim som sa do práce aj tešila. 
Vtipné aj možno bolo, keď sa stretli všet-
ky upratovačky a išli spolu fajčiť. Ja som 
vždy dostala, že nefajčím, ale stále niečo 
jem. :) 
A ešte jedna vec ma veľmi zarazila, moja 
kolegyňa, 56 –ročná pani, má dve vysoké 
školy a účinkovala v opere SND. Strati-
la nepríjemnou náhodou prácu - nebola 
schopná istý čas kvôli zdraviu pracovať 
a viac si už prácu adekvátnu jej vzdela-
niu nenašla, pretože je stará!  A tak moja 
kolegyňa, vzdelaná, múdra a inteligentná 
huslistka chodila s mopom po chodbách 
firmy.

Čo Ti brigáda priniesla?
Veronika - Brigáda prinesie mla-

dým ľuďom veľa skúseností, nazrú aspoň 
na chvíľu do sveta starších a zodpoved-
nejších, rodičov, ktorí takto pracujú kaž-
dý deň a často oveľa ťažšie. Práca s ľuď-
mi je naozaj ťažká, najmä keď sa okolo 
vás každý deň premelie veľké množstvo 
ľudí – či už prijemní, nepríjemní, milí, 
drzí či arogantní. Je to dobrá škola. 
Nika  - Myslím si, že každý študent by 
si mal skúsiť pracovať a byť zodpovedný 
za niečo. Získa tak veľa skúseností, no-
vých priateľov a prehľad o tom, ako to 
tam chodí a že nie je všetko také ľahké, 
ako sa občas zdá. :)
Diana – Samozrejme, zodpovednosť a 
nové skúsenosti. Som občas prekvapená, 
akí ľudia dokážu byť. Moja šéfka bola 
skvelá, riaditeľka celej budovy je taktiež 
skvelá, milá žena. A napríklad taká sek-
retárka o poschodie vyššie si nedovidí na 
koniec nosa. Je to také úsmevné občas. 
Mám tiež dobrý pocit z toho, že si tre-
bárs zálohu na dovolenku a kabát na je-
seň môžem kúpiť za vlastné a nemusím s 
tým ísť za mamkou. Plus je pre mňa aj to, 
že som mala počas prázdnin určitý režim, 
ktorý som dodržiavala. Predsa len počas 
prázdnin občas ani len nevieme, aký je 
deň. :)
Katka – Pevné nervy odolať neustálej 
kritike zo strany nadriadeného, často ne-
oprávnenej. To asi najviac. 

Mura

do ktorého výťahu majú ísť.
Katka  - Upratovala som v automobilo-
vej firme. Mala som s kolegyňou na sta-
rosti jedno poschodie. Vysávali sme kan-
celárie, utierali prach, udržiavali čistotu 
v kuchyni a na toaletách. Ak sme mali 
svoju prácu urobenú, išla som pomôcť 
kolegyni na prízemie, kde sa starala o 
„showroom“, teda miesto, kde boli za-
parkované autá pre kúpu. Obrovská plo-
cha, ktorá nemala koniec. 

Máš popri práci aj do-
statočné voľno na užíva-
nie si prázdnin? 

Veronika - Smeny si píšeme sami, to 
znamená, že pracujem, ako často chcem. 
Môžem si to prispôsobiť iným súkrom-
ným záležitostiam.
Nika – Pracujem 11-krát do mesiaca 
(ránko alebo poobedky). Stíham aj zará-
bať, aj si užiť čas s priateľmi a s rodinou. 
Diana – To áno, víkendy som mala voľ-
né, pracovala som nejaké 3 alebo 4 pra-
covné dni. 
Katka – Práca mi začínala každý pra-
covný deň o 6.00 ráno, cestovala som 40 
minút, takže to dalo zabrať. Končila som 
však skôr a mala som dosť času ísť poo-
bede trebárs na kúpalisko a večer von s 
priateľmi.

Aké máš zážitky?

Veronika  – Hm, zážitky sú rôzne. Stre-

távam sa s ľuďmi z rôznych krajín. Či už 
z Ameriky, Škótska, Španielska alebo aj 
s obyvateľmi zo susedných krajín. Zaují-
mavosťou je, že Poliaci napríklad nikdy 
nenechajú tringelt. :)
Drzí zákazníci sú pravidlom každý ví-
kend. Najskôr to sú mladí ľudia, ktorí si 
peniažky sami nezarobili, ale dostanú ich 
od rodičov. S nimi sa dokážu vyťahovať. 
Niekedy je to ozaj nechutné a nevhodné. 
Vedia byt naozaj protivní, dokonca do-
kážu nakrúcať čašníčku na Instagram či 
Facebook pri tom, ako sa jej vysmievajú 
a strápňujú ju.  Takže aj takéto zážitky 
máme.
Nika – Mám, množstvo príjemných ale aj 
nepríjemných zážitkov. Nemusíte byť na-
príklad policajt, aby ste vypátrali častých 
zlodejov. Raz ma zastavil náš ochrankár, 
ukázal mi kamerový záznam a pýtal sa 
ma, či nepoznám niekoľko dievčat, ktoré 
k nám chodia pravidelne kradnúť. Nepo-
znala som ich. Ako som si tak upratova-
la na oddelení, hodinu pred záverečnou 
okolo mňa tie dievčatká prešli. Pozerala 
som na nich chvíľu a vtedy som si uvedo-
mila, že ich poznám z toho kamerového 
záznamu. Zastali, poobzerali sa, či ich 
nikto nevidí a nahádzali si kopu vecí do 
vaku a rýchlym krokom odchádzali preč. 
Ja som ešte rýchlejším krokom utekala k 
nášmu ochrankárovi, ktorý ich chytil pri 
pokladniach. Neverili by ste, koľko im 
tam z toho vačika vybral. :)
Diana – Mala som v prvom rade veľmi 
milých a veľmi vtipných kolegov, teda 
vládla vždy príjemná atmosféra počas ce
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povedala, že som nikdy pred písomkou 
nešla za mamkou s tým, že potrebujem 
niečo vysvetliť. 

Aké sú tvoje záľuby?
Okrem písania do Kociek je to určite 

čítanie kníh, najmä fantasy. Keďže som 
veľký filmový fanúšik, často chodím aj 
do kina. Okrem toho sa venujem svojmu 
psíkovi. 

Kam sa chystáš na vysokú 
školu?

Túto otázku mi v poslednej dobe kladie 
mnoho ľudí. Znova môžem odpovedať 
len – neviem. Určite sú povolania, kto-
rým by som sa nechcela venovať. Zatiaľ 
na to idem vyraďovacou metódou.

Ďakujeme za rozhovor.

Alexandra s mamkou - pani zást. Renátou Gaľovou Števka
foto: archív AS

Deti profesorov, alebo je to naozaj 
(ne)výhodné?

Nie som len jedna 
z mnohých tvárí 

v dave. 
 Niekto je lekárom, právnikom, veterinárom, úradníkom, škol-
níkom, starostom, prekladateľom a niekto učiteľom! Mať mamku 
učiteľku nie je nič výnimočné. Avšak stretávať ju každý deň na chod-
be, môcť ísť za ňou kedykoľvek, poprosiť ju o pomoc  či desiatu, má 
svoje plusy! Avšak pritom všetkom musíš myslieť na to, že vždy ťa má 
na očiach! Naša redaktorka Alexandra to veľmi dobre pozná.

Vždy si chcela ísť na naše gym-
názium? 
         Priznám sa, že nie. Vždy som sa 

venovala cudzím jazykom, a preto som 
študovala na bilingválnom gymnáziu v 
Košiciach. Po roku som ale prestúpila 
sem a nemenila by som.   Musím pove-
dať, že v súčasnosti som na škole veľmi 
spokojná.

Aké je to mať mamku na škole? 
Je to výhoda, či skôr nevýhoda?

Určite to má svoje výhody. Najmä to, že 
máme jedna druhú takpovediac vždy po-
ruke. Je však jasné, že tu sú aj nevýhody. 
Vždy sa nájdu takí, ktorí si myslia, že 
mám nejakú protekciu,

 aj keď to nie je pravda. 

Máš pocit, že to máš na škole 
jednoduchšie, či naopak ťaž-
šie?

 Až takto som sa nad tým nezamýšľala. 
Je to možno ľahšie v tom, že učiteľov 
trochu viac poznám aj mimo školy. Ne-
výhodou je zas to, že aj oni poznajú mňa, 
a preto nie som len jedna z mnohých tvárí 
v dave. 

Ako si na tom s fyzikou, ché-
miou a informatikou? Patria 
medzi tvoje obľúbené?

Tieto predmety určite patria medzi moje 
obľúbené. No klamala by som, ak by som 
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Mura
foto: autorka

Projekt Ukrajina v pohybe opäť 
v Michalovciach

Dni ukrajinského 
filmu

 Predtým, ako sme odovzdali učebnice, upratali skrinky a na 
čas si povedali zbohom, nám projekt Ukrajina v pohybe, s ktorým 
prichádzajú členovia Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského spríjemnil posledné 
školské dni a zavítal do Michaloviec už po štvrtýkrát. Za podpory veľ-
vyslanectva USA a v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda 
Zvonického zorganizovali filmové podujatie – Dni ukrajinského fil-
mu.

 Nielen študenti nášho gymnázia 
či iných základných a stredných škôl, ale 
i široká verejnosť mali možnosť zúčast-
niť sa na premietaní filmov Krajina za-
budnutia, Mier vám všetkým a Hrani-
ca.
 „Cieľom podujatia bolo divá-
kom predstaviť Ukrajinu zmietanú voj-
nou a chudobou, ale aj ako krajinu s 
bohatou históriou a literatúrou.Vybrané 
filmy ponúkli pohľad do každodenného 
života obyvateľov Ukrajiny. Po prezretí si 
človek postupne uvedomoval, koľko vecí 
považujeme za samozrejmosť. Okamihy, 
ktorými si prešli naši susedia dokážeme 
len ťažko precítiť. My, predstavitelia ka-

tedry sa aj naďalej budeme snažiť vyvi-
núť čo najväčšie úsilie a zavítať k vám 
znova.“ predstavuje podujatie koordiná-
tor projektu Martin Capík.
 Páčilo sa aj študentom. „Opäť 
dobre zorganizovaný projekt. Baví ma 
jeho pestrosť a zároveň stabilita tema-
tiky. Posledná časť projektu venovaná 
ukrajinskej kinematografii bola dobrou 
voľbou. Divák sa prostredníctvom filmov 
zamýšľal nad príbehmi a životom ľudí, 
ktorým doň vtrhla vojna a nad jej krutými 
následkami. Teším sa na ďalší projekt or-
ganizovaný katedrou a na jej besedy plné 
podnetných informácií.“ tvrdí Barbora, 
ktorá sa na projekte zúčastnila.  
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niekto, komu sa čakať nechce, neberie 
ohľad na to, aká farba na semafore svie-
ti. Zaujíma ho len to, či sú na ceste autá. 
Ak ich nevidí, smelo vykročí. Alebo ste 
nebodaj sami takýmito odvážlivcami? 
Nemali by ste nimi byť. Nehovorím, že 
byť odvážnym je zlé. Byť ľahkovážnym 
je zlé. Cesta nie je chodník. Kým prie-
merný chodec sa pohybuje rýchlosťou 
asi 5 kilometrov za hodinu a váži toľko, 
čo vy, priemerné auto prejde okolo 50 
kilometrov za hodinu a má aj vyše tony. 
Opakujem, priemerné. Na ceste sa však 
zďaleka nevyskytujú len priemerní vodi-
či. Uponáhľaných ľudí je na svete dosť 
a rovnako, ako sa ponáhľate vy, ponáhľa 
sa aj ten, kto sedí za volantom. Ibaže on 
má v rukách oveľa nebezpečnejšiu zbraň 
ako vy. Ak pridá na rýchlosti, v jeho prí-
pade sa chôdza nezmení na ľahký beh, 
ako sa mení tá vaša. A čo myslíte, ako 
ľahko dokáže šofér zabrzdiť, ak mu zra-
zu vbehnete pod kolesá, pretože ste si ho 
nevšimli? Pri rýchlosti 90 km/h musí in-
tenzívne brzdiť až 70 metrov, aby celkom 
zastavil. Z takej diaľky (a pri takej rých-
losti) si vás všimne len ťažko. Možno sa 
pýtate – prečo by vodič po Masarykovej 
ulici uháňal deväťdesiatkou? Povolená 
rýchlosť na tomto úseku je len 50 km/h. 
Ibaže prechod cez cestu je tiež povolený 
len na zelenú. A dobre vieme, že mnoho 
chodcov toto pravidlo nerešpektuje. Ne-
čakajte od vodičov, že budú za vás dbať 
na vaše bezpečie. Aj vodič je len človek. 
Všeličo mu môže ujsť, všelijaké pravidlá 
môže chtiac-nechtiac porušiť. Keď však 

poruší pravidlo on, rozumnému chodco-
vi by sa nemalo nič stať. Ak je chodec 
obozretný a ešte aj na zelenú si overí, 
či je cesta naozaj voľná, nemusí sa báť. 
Opačne to však neplatí. Nerozvážny cho-
dec môže vbehnúť do cesty aj najskúse-
nejšiemu a najopatrnejšiemu vodičovi a 
aj tak to nemusí skončiť dobre. 
 Vždy si pamätajte – auto je ove-
ľa väčšie a ťažšie ako vy. Nechajte ho, 
nech prejde, aj za cenu toho, že budete 
musieť počkať. Nikdy si nepovedzte, že 
stíhate prejsť, kým to auto dorazí do kri-
žovatky. Neviete to z chodníka plnohod-
notne odhadnúť. Radšej počkajte. Veď 
čo je jedna minúta oproti celému životu? 
Neubudne z vás, ak si trochu postojíte. 
Naopak, môže vám to prísť veľmi vhod. 
Trebárs stretnete svojich spolužiakov a 
cesta do školy bude hneď príjemnejšia. 
Ako sa to vraví? Veď na najlepšie veci si 
vždy treba počkať.

To stíham.
Ešte nie je koniec.

 V škôlke sa deti učia množstvo vecí. Umývať si ruky, podeliť 
sa s desiatou... Niektorí autori dokonca tvrdia, že v škôlke sa naučíte 
všetko, čo potrebujete k životu. Zrejme ani nie sú tak ďaleko od prav-
dy. V materskej škole sa naozaj môžeme priučiť zvykom, ktoré nám 
neskôr môžu trebárs aj zachrániť život. Pravda, ak ich dodržiavame.

Pozor, deti, červená!
Červená stáť znamená.

Keď zelená dovolí, 
cesta sa ti otvorí.

 Tiež ste sa kedysi dávno učili 
takúto básničku? Určite áno, len si to už 
nepamätáte. Ktovie, či je to skôr zábudli-
vosťou alebo rebelantstvom. Kedysi sme 
všetci boli poslušné detičky (ale áno, 
aspoň na chvíľku). Spapali sme, čo nám 
dali, šli sme spať, keď nám povedali, a 
dospelí boli pre nás veľkou autoritou. 
Vetu „A nie, že pôjdeš cez cestu na čer-
venú!“, zvyčajne sprevádzanú hrozivým 
pohľadom a vystretým ukazovákom, sme 
vždy do bodky poslúchli. Kto by odpo-
roval? Všetky detičky poslušne stáli na 
každej križovatke, zatiaľ čo tí veľkí ná-
hlivo kamsi utekali, akoby ani nevedeli 
rozoznať červenú od zelenej. 
 Dnes sme stredoškoláci a väč-
šina z nás už na hrozivé pohľady a vy-
streté ukazováky zabudla. Nepamätáme 

si zásady, ktoré nám vštepovali doma i v 
škole, a čím sme starší, tým sme uponá-
hľanejší a menej ochotní niekde čakať. A 
tak na križovatkách márne svietia fareb-
né svetlá. 
 Naozaj sú také márne? Veď ne-
svietia pre nič za nič.
 Semafory nie sú zbytočné. Uka-
zujú nám, ako sa máme na zložitých 
svetelných križovatkách správať, či už 
sme vodiči, alebo chodci. Majú jasne 
definované farby a k nim prislúchajúce 
príkazy. Ak nám raz oči vypaľuje vrch-
né červené políčko, nemali by sme ako 
chodci vstupovať na vozovku. Naopak, 
zelené políčko hlása, že môžeme smelo 
vykročiť. Jednoduchý systém, ktorý vo 
svete funguje už od neuveriteľného roku 
1868 a stále je spoľahlivý. A predsa ho 
mnoho ľudí nerešpektuje. Určite to dob-
re poznáte – stojíte neďaleko od našej 
školy (áno, na tej slávnej križovatke, na 
ktorej sa každé ráno nastojíme nejed-
nu minútu) a kým vy poslušne čakáte, Martina, foto: D.D.
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autor: L. Gonda

„Okrúhliny“
Písal sa rok 1957, keď: 
- sa v Paríži  po prvý raz konal medzinárodný divadelný         
festival Divadlo národov.
- bola  premiéra muzikálu Leonarda Bernsteina- West Side 
Story na Broadwayi.
 -sa narodil  Cameron Crowe, americký filmový režisér, sce-
nárista a producent.
- sa narodila Táňa Radeva, slovenská herečka.
                      ....a ešte veľa iných pekných udalostí... 

 Avšak pre nás- obyvateľov zem-
plínskeho regiónu je tento rok výnimoč-
ný niečím iným. Vzniklo niečo, čo fun-
guje už krásnych 60 rokov, vychováva 
skvelých ľudí, tanečníkov, hudobníkov, 
spevákov, šíri a zachováva ľudové tradí-
cie a reprezentuje nás- naše mesto, región 
a aj našu krajinu. 
 Otcom a umeleckým vedúcim je 
pán Milan Hvižďák. Folklórny súbor vy-
stupuje nielen na Slovensku ale aj v za- hraničí. Na svoju oslavu pozýva vás všet-

kých, ktorí majú folklór v krvi, alebo sa 
len chcú pozrieť na svojich kamarátov, 
spolužiakov, súrodencov, ktorí dávajú 
folklóru to najdôležitejšie- samých seba! 
:)
 Všetko to vypukne 21. októbra 
v Chemkostav aréne. Chystajú sa aj pre-
kvapenia! Okrem kultúrneho programu 
budete mať možnosť stretnúť aj osobnos-
ti známe z mediálneho či kultúrneho sve-
ta, ktoré kedysi boli členmi FS Zemplín. 

Števka, kresba: FS Zemplín
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Perlorodky - Best of
P: Takže polovica to 
chápe, pokračujeme vo 
výklade látky.

P: Kto mohol byť v 
Aténach slobodný občan?
Ž: Kto nemal ženu?

Brigáda sa robí väčšinou 
fifty-fifty, čistá ryža.

Vy rozkošníci, buď 
prestanete, alebo vás 
pošlem kade- tade.

Počúvajte ma, do 
piatku si pekne natre-
pete hlavu do bunky!

Najväčší vták na Sloven-
sku je albatros, ale albat-
rosy na Slovensku nežijú.

Pred Vianocami si urobíme 
posedenie pri víruse AIDS.

Nenecháme vás zmaturo-
vať, keď nebudete krásni.

Keď majú obaja rodičia 
modré oči, pravdepodobne 
budú mať modré deti.

P: No aké je nerastné bo-
hatstvo Poľska?
Ž: Krowky!

Ž: Koľko stojí túra?
P: 8€
Ž: 8? Šak to je celá mesačná výplata!
P: To je pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. 
Ostatní na brigádu do Kauflandu.

Ž: Bachov absolutizmus? 
...to nebol spevák?

P: Ondrej, no ale ja vás 
mám rád. 
Ondrej: Aj ja vás, ale 
odty poty!

P: Videl si už 
kozu?
Ž: Aj dve.

Nastal čas vianočný,
chceli lásku do všedných dní.

Ďuro a Zuzka, brať sa šli, 
no ďaleko nedošli.

Ďuro a Zuzka pracujú,
Palčíkovci hodujú.

Statok je veľký, roboty dosť,
Ďuro však popíja v krčme,  len tak, pre radosť.

Beta Ďura na tanec zvádza,
a Zuzka, tehotná, odchádza.

A jej otec, Tomáš Kamenský,
dobre vedel, že lásky treba,

Ďuro a Zuzka, manželstvo bez chleba.

A na ďalšie Vianoce, 
Ďuro syna vidieť chce.
No Zuzka ho odmieta,

všetko zlé mu premieta.

Život sedliakov ťažký je,
hlavne ak zemania vládnu dedine.

A týmto typický,
je realizmus kritický.

K. Dékányová, K. Paleschová, J. Tutková, 
3.C

Hrušovský si večer sadol, 
o žobrákovi príbeh padol.

Pompilio pred bránou
chcel sa stretnúť s Madonou.

Bernardo sťa láska sama, 
v túžbe bráni mu od rána.
Kňaz je, že vraj presvätý, 
v duchu on však myslí si:

Žobrák jeden špinavý.

Nuž naproti smrti jeho, 
vše sa v dobré obrátilo.

A tak vidno v tejto básni, 
jak je život večne krásny. 

S. Dudášová, S. Bobaľová, 
A. Lacková, M. Pirkovský, 3.C

vlastná tvorba

Statky - zmätky a Pompiliova Madona 
trochu inak
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P: Koľko vnúčat má tvoja 
babka?
Ž: 5. Ale to aj seba mám 
rátať?
P: Áno.
Ž: Tak potom 8.

Dnes mám na 7. hodine 
konzultačky. Kto chce, 
nech sa príde potešiť.

Keď máte také pofidérne 
atlasy...

A vy dve tam pracujte, ne-
pozerajte do nebíčka!

Choč celá trieda odpíše, 
vy nie!

Pripomienky má Re-
povský, také priblblavé 
stále.

Do svojho pozerajte atla-
su! Keď nemáte atlas, 
pozerajte na plafón!Sedí na okne pri výklade 

profesora! P: Buchty na pare, bežte 
na obed!P: Ale najlepší je pán pro-

fesor Furda – ten by naj-
radšej jedol risku s riskou.

P: Ako sa volala košic-
ká univerzita za Márie 
Terézie?
Ž: Podľa nejakého sláv-
neho Slováka, nie?
P: Áno, a kto to bol?
Ž: Starják.

Musíte to tak opísať, 
aby každý chápal, o 
čo tam ide, ale záro-
veň aby to nechápal. 
Chápete?Ťukáme do tých pekel-

ných strojov. Ťuk-ťuk.

Na prijímačkách má každý 
milión päťsto pravítok a v 
prvom ročníku prestane 
platiť zákon zachovania 
pravítok.

Kolektív autorov

Keď ma ešte raz naštvete, 
začnem vám vykať! Toto 
chcete?!

P: Ak hovoríme o vonkajšej 
kompozícii, aká bola?
Ž: Vnútorná!

P: Michalovčan, s 
veľkým alebo malým?
Ž: S malým.
P: S veľkým.
Ž: Tak ja neviem, ja 
som Viniančan.

Ž: Páči sa vám Spiderman?
P: Nie, ja pozerám len ČT2 
a STV2 v soboty večer.

P: Čo je to vysoká kultúra?
Ž: Sochy na vysokých bu-
dovách.

Profesor: Ondrej, sadnúť 
dopredu! 
Ondrej (o spolusedia-
com): On nejde so mnou 
a ja nejdem bez neho!

Známka: trištvrte na dva.

... na hodine RUJ
To mi nehovor ani pri ma-
lom pive. To je také FUJ 
na fyziku sa pripravovať!

Ja keď poviem, že blbosť, 
žiak neopakuje, že blbosť!

P: Ja vám nebudem dik-
tovať poznámky, nie som 
diktátor!

Teraz vám prečítam niečo 
od Smreka, aby ste po-
chopili, že je erotický.

Dvadsiata prvá polovica 
dvadsiateho storočia.

P: Tak máme horúci 
hrniec a doňho nalejeme 
studenú vodu. Čo sa sta-
ne?
Ž: Sa schladí tota voda!

Neviem čítať, chýbala som v 
škole, keď sme sa učili písať.

...koniec vety, bodka a 
pokračujeme vo vete.




