
KUPÓN
slúži na jednorazové ospravedlnenie pri 

ústnej odpovedi, predkladá sa len s celým 
vydaním školského časopisu Ikvač, je 

neprenosný, podpisuje sa učiteľom, platný 
do 12. januára 2017.

.....................................

podpis
Kupón platí u 99% učiteľov.

– Doplň dvojicu:

– Hamlet a Olívia

– Hamlet a Cladius

– Hamlet a Shakespaere

– Hamlet a lebka

– Shrek a oslík

– Bambuľka a otec Jozef

– Anna Kareninová a Hronský

– Orfeus a Eurytica

– Odyseus a Odyssea

– Odysseus a bohyňa s neznámym menom

– Pán učiteľ, Zuza kopla Paľa do 

primitívnych miest!

– Pán učiteľ, mi spadlo pero medzi medzery.

– Kto zjednotil Taliansko? 

– Pápež a anonym.

– Čo je gilotína?

– Slúži na výrobu ostrých predmetov.

– Kto bol posledný francúzsky kráľ a 

kráľovná?

– Napoleon a sv. Helena.

– Napíšte dva ľubovoľné verše 

šarišskej ľudovej piesne.

– Bum, bum, bum, borovička, rum.

– Učiteľka pri výklade o Veľkej 

Morave:

– A Svätopluka v tej bitke vtedy porazil 

Vladimír Nemec...

– Pani učiteľka, aj náš kaplán sa tak volá.

– Je to červené, pripútané k búde a za 

bielym plotom, čo je to?

– Svokra.

– Kto pozval Konštantína a Metoda na 

Veľkú Moravu?

– Štúr, Hurban a Hodža.

Výroky slávnych

ˇ
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o pár týždňov, teraz si dopriavam 

pohodu. Nenechajte si ani vy, či 

už učitelia alebo žiaci, ukradnúť 

tento pohodový čas, pokojne ho 

trávte tak, ako chcete. Veď preto 

sme ľudia, aby sme si aj my sem-

tam bez výčitiek oddýchli. 

Tak vám teda želám teplé deky, 

veľa čaju a hlavne omnoho 

silnejší imunitný systém ako ten 

môj.

Sme späť a to neskôr, ako sme 

čakali.

Musím sa priznať, že tento 

editoriál píšem s dosť veľkým 

omeškaním. Jesenné mesiace sú 

obdobím, kedy sa to len tak hemží 

chorobami, vírusmi a baktériami. 

A ako to už u mňa býva zvykom, 

nevyhla som sa jednej takej asi za 

všetkých mojich spolužiakov. Ale 

ozaj iba asi... 

No aj napriek tomu, že tieto 

riadky píšem z tepla postele, 

musím povedať,  že lenivo 

nestíham. Neviem, či to aj vy 

takto máte, ale práve toto 

obdobie je tým najťažším na tzv. 

rozpohybovanie sa. Všetci vieme, 

že je december a je to už teraz 

taká jemná výstraha pred 

p o l r o č n ý m  v y s v e d č e n í m .  

Povedzme si úprimne, december 

zbehne ako voda, o januári 

nehovoriac. Máme pár dní na to, 

aby sme s čistým svedomím 

mohli odísť na prázdniny, ale 

teraz s rukou na srdci, kto to ozaj 

využije? Všetci radšej pozeráme 

nové časti zahraničných seriálov, 

trávime večery vonku aj napriek 

otrasnej „kose“ a posedávame pri 

čaji len tak s kamarátmi. 

Netuším, či je to len mnou, ale 

jeseň pre mňa presne toto 

predstavuje. Aj napriek tomu, že 

viem, ako veľmi budem stresovať 

Editoriálikvac
ikvac
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SHORTKY SHORTKY
V uplynulom mesiaci sa 

konala  súťaž  školských 

č a s o p i s o v  P r e š o v s k é h o  

samosprávneho kraja, na 

ktorej náš/váš časopis získal 

zaslúžene 1. miesto v rámci 

mesta Prešov a celkovo 7. 

miesto spomedzi všetkých 

magazínov v kraji. Môžete byť 

právom hrdí na vašu redakciu.

Naši žiaci budú opäť reprezentovať SR na 

3 najväčších prestížnych súťažiach pre 

stredoškolákov v USA a v Estónsku. 10. až 

12. novembra sa v Bratislave konal 

Festival vedy a techniky. Naši boli skvelí a 

všetci postúpili na svetové súťaže: Mirka 

Feretová a Samo Smoter na najväčšiu 

svetovú súťaž, ktorá sa bude konať v máji 

2017 v Kalifornii v USA. Peťo Škripko na 

celosvetovú súťaž do Texasu USA v máji 

2017. Lukáš Marcin a Aďa Pazdičová na 

najväčšiu vedeckú súťaž EU pre mladých 

vedcov, ktorá sa uskutoční v septembri 

2017  v Estónsku.

Malí prváci sa 3. novembra stretli s 

Včielkou a Lienkou, ktoré ich 

oficiálne pasovali za prváčikov. 

Hosťom ukázali, čo sa doteraz v 

škole naučili. Čítali, písali, počítali, 

hovorili po anglicky, spievali, 

pričom vzorne sedeli v laviciach. 

Pozdravili a privítali ich aj pán 

riaditeľ s pani zástupkyňou. Našim 

prvákom želáme veľa Božích 

milostí, trpezlivosti a nadšenia pri 

objavovaní nového sveta. 

5

Otec biskup Marek Forgáč 24. novembra 

požehnal pri sv.  omši priestory 

renovovanej kaplnky. V tento deň 

súčasne škola zastrešovala arcidiecéznu 

súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, 

Pane.  Po sv. omši si otec biskup Marek 

prezrel priestory školy a potom sa spolu s 

pozvanými hosťami  (darcovia  a  

pomocníci pri rekonštrukcii kaplnky) 

naobedoval v školskej jedálni.

V roku čitateľskej gramotnosti, čiže v 

šk. roku 2016/2017, pripravila vedúca 

školskej knižnice Miriam Kohutová 

26. októbra spolu s krúžkom Mladí 

knihovník na Deň knižníc rozprávkový 

kvíz. S pomocou študentov vyšších 

ročníkov si aj príma A precvičila 

čítanie s porozumením a aktívne 

počúvanie. Víťazi boli odmení, resp. 

vyvážení cukríkmi.

Na celoslovenskom Fesivale vody 5. – 6. decembra 

v Bratislave žiačky tercie B K. Vargovčíková, E. 

Čuhová a E. Halčáková prezentovali spoločenskú 

hru Waterplay so zaujímavými otázkami o vode. 

Svoj  projekt  obhajoval i  v  pr iestoroch 

Vodárenského múzea, kde sa festival uskutočnil. 

Ich hra Waterplay sa umiestnila na druhom 

mieste. Získali tak zaujímavé ceny, ale aj 

množstvo nových skúseností.
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U nás je Mikuláš každý deň

 Nadácia Volkswagen podporila 

sumou 2000 eur náš projekt  EKO 

VYLEPŠOVÁK. Ide o súťaž žiakov, či už 

jednotlivcov, tímov alebo celých tried z našej 

školy. Počas decembra a januára prebehnú v 

triedach vyučovacie hodiny s rozširujúcou 

tematikou environmentálnej výchovy. 

Následne zapojení žiaci predstavia svoj EKO 

VYLEPŠOVÁK prostredníctvom formulára, 

ktorý bude zverejnený na stránke školy. 

Formulár je nutné poslať elektronicky na 

skolasvm@zsgmik.sk a odovzdať vytlačený 

v kancelárii zástupcov do 25. januára 2017. 	

Vo februári bude prebiehať predstavovanie 

p r e d l o ž e n ý c h  ž i a c k y c h  p r o j e k t o v  

prostredníctvom workshopov a prezentácií a 

v marci  hlasovanie o víťazoch. Hlasovať 

budeme elektronicky – víťaz hlasovania získa 

ceny v hodnote 50 eur. O absolútnych 

víťazoch a držiteľoch cien v hodnote 250 eur 

potom rozhodne 5-členná komisia. V apríli a 

máji bude prebiehať realizácia víťazných 

projektov. Na realizáciu máme pripravených 

1800 eur. A čoho by sa EKO VYLEPŠOVÁK 

mal týkať?

1.Ochrany a zlepšovanie ŽP, teda vylepšenia v 

škole alebo v jej okolí.

2.Podporné aktivity a materiálna podpora na 

rozvoj environmentálnej výchovy  v škole.

 

Komisia bude hodnotiť kreativitu, 

aktivitu žiakov, využitie projektu pre školu v 

praxi a prezentáciu projektu.Takže pozorne 

sledujte naše stránky a prispejte svojím 

nápadom k zlepšeniu nášho životného 

prostredia v škole prostredníctvom jeho 

realizácie a popritom vyhrajte zaujímavé 

ceny.

Ďakujeme nadácii Volkswagen za podporu 

nášho projektu. 

vlasta.kopčáková

zástupkyňa školy

Súčasťou osláv 25. výročia školy bol 1. 

decembra koncert gospelovej skupiny 

Lamačské chvály pre žiakov a zamestnancov 

školy. Predchádzala mu celoškolská sv. omša 

s účasťou Braňa Letka a  skupiny. Spomínaný 

koncert bol malým darčekom žiakom a 

zamestnancom pri príležitosti výročia školy. 

Ešte väčším darom pre žiakov bolo projektové 

vyučovanie v piatok 2. a 5. decembra, keď si 

namiesto klasických hodín žiaci a študenti 

vyskúšali zdobenie medovníkov, pečenie 

vianočných oblátok, šitie bábik, nepečené 

cukrovinky, výrobu mydiel, sviečok, pro-

gramovanie aj literárnu kaviareň.

sebastián.matej

Ako Mikuláš zozelenie

Zaujímate sa o životné prostredie? Chcete konkrétne pomôcť tejto 

planéte? Poznáte spôsob, akým by ste pomohli Zemi, ale nemáte na jeho 

realizáciu prostriedky? Naša škola spojila sily s Nadáciou Volkswagen, aby vám 

pri premene vášho sna na skutočnosť pomohla.
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Kto je Adela Banášová popri tom 

všetkom navôkol? 

Ja si myslím, že celý tento môj obraz je celkom 

reálny. Samozrejme, všetko závisí od toho 

jednotlivca, ktorý ma vníma a urobí si svoj 

vlastný obraz, čo znamená, že tých obrazov je 

toľko, koľko je ľudí. Ale môžem povedať, že ja 

som v podstate taká, aká som aj v televízii, 

vnímajúc aj energiu, čo sa týka Chart show 

alebo Milujem Slovensko, je jasné, že je iná tu 

aj tam, ale stále som to ja. 

Aký je váš názor na komerčné televízie 

a ich show? Zapli by ste si sama nejaký 

masovejší program, povedzme Chart 

show?

Zapla by som si to určite a tiež si rada pozriem 

niečo, čo ma nezaťaží, pri čom sa môžem 

uvoľniť. Televízia nemá byť primárne len o 

tom, aby ľudí vzdelávala. Ak sa chcú ľudia 

vzdelávať, nech idú do knižnice a nech to 

nečakajú od televízie. Ale tiež je dôležité, aby 

ľudia prestali preceňovať intelektuálne 

 Knižnice ponúkajú mnoho spôsobov, ako sa vzdelávať, nájsť nový uhol 

pohľadu, vypočuť si názory iných. Presne takú možnosť sme vďaka pani učiteľke 

Slimákovej a Knižnici P. O. Hviezdoslava získali aj my. Porozprávať s jednou z 

najuznávanejších, momentálne najznámejších osôb nielen v šoubiznise, ale 

celkovo vo svete kamier, strihov a veľkých akcií. Rozhovor s inteligentnou, 

sčítanou mladou ženou, ktorá nepotrebuje ciele, aby sa stále posúvala, nielenže 

stál za to, ale ukázal, kto skutočne je  Adela Banášová.

Šťastie podľa Adely

hodnoty  a  zároveň podceňovať  t ie  

energetické. Pretože na svete je veľa múdrych 

ľudí, ktorí dokážu rozprávať vo veľmi 

negatívnej energii veľa múdrych vecí, ale 

spoločnosti to pomôže menej, ako keď je 

niekto len ticho a je šťastný a pôsobí tak aj na 

svoje okolie. 

Mali ste už skúsenosť s hosťom, ktorý 

vám „nesadol“, resp. cítili ste, že to 

bude ťažšie, než ste čakali? 

Určite boli aj takí, no našťastie ich bolo menej. 

Ale v tomto si myslím, že je potrebné byť 

empatický a že mne sa to nejako zatiaľ darí, čo 

znamená vyčítať, v akej nálade ten človek je, 

vycítiť, kde ma pootvorené dvierka, kadiaľ ma 

pustí a zas sa netlačiť tam, kam nie, lebo je to 

potom ešte uzavretejšie a ešte ťažšie.

Čo by ste poradili študentom ako ja, 

ktorí sa ocitajú na „rázcestí“, kam ísť a 

kam nie, podľa čoho vyberať školu a na 

čo sa podľa vás zamerať?

Dnes by som asi postupovala podobne ako 

kedysi. Ja som nikdy nejako nič neplánovala, 

nemala som žiadne ciele, ktoré som chcela 

striktne dosiahnuť. Ale chápem, že spoločnosť 

je dnes nastavená inak a že je potrebné si 

vytýčiť cieľ a ísť si za ním. Pritom veľa ľudí sa v 

tomto veku ešte ani nepozná, čo nie je nič zlé, 

ľudia sa hľadajú a nájdu aj v 60 rokoch. Čiže ja 

by som na to nejak netlačila. Možno pre 

každého nie je dôležité ísť na vysokú školu, 

kopec ľudí má vyštudované niečo len preto, 

aby mal titul, a venuje sa úplne niečomu 

inému. Môj vlastný cieľ a zámer bol byť 

šťastná a potom je ten zvyšok už len popri tom.

Viete o sebe povedať „Som šťastná“? 

Viem. Ale ešte stále pracujem s tým, že ma 

dokážu stiahnuť nejaké pomyselné 

spoločenské vzorce k tomu, aby som začala o 

tom mojom šťastí pochybovať.

juliána.onuferová
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Nadpis

Albert Einstein raz povedal: „Skôr rozbiješ jadro atómu 

ako predsudok.“ Úprimne, my kviňťania sme mali, 

nazvime to obavy o to, ako imatrikulácia dopadne a ako 

vôbec bude vyzerať. Septima A však dokázala jadro atómu 

rozbiť a akciu nejde hodnotiť inak ako pozitívne.

Ta zme še zabaviľi



ikvac ikvac

12 13

Vám, ktorí ste (iste z vážnych dôvodov) 

neprišli v štvrtok do 'hľadiska' sa iste zdá 

názov odlišný. Veď predsa slovenčinári nám 

šarištinu zakazujú a my ju tu dokonca dávame 

do popredia. Všetko však má svoj význam a 

všetko sa vysvetlí, nebojte sa. 

Pred samotnou imatrikuláciou sme dostali 

len minimum informácii – máme prísť 

oblečení slušne, v bielych košeliach, dievčatá 

v sukniach. Jediné, čo sme vedeli o téme bolo, 

že isto bude mať niečo do činenia s tradíciami 

nášho východu. Nečakali sme však takéto 

predstavenie, aké predviedli starší spolužiaci. 

Postavili dve triedy, kvintu A a prvákov zo 

štvorročného proti sebe, aby súťažili o ruku 

dedinskej „krásavice“ Hanky. Súťažiaci 

nešetrili protivníkov ani samých seba, lietali 

halušky, kvašne mľiko či klobúky. No a na 

záver programu: kultúrna vložka v podaní 

imatrikulovaných – báseň pre nevestu. Hoci 

zlátané len narýchlo, obe diela mali svoju 

hodnotu. Možno nie literárnu, ale ako 

pripomienku na našu nezabudnuteľnú 

imatrikuláciu.

 Rozprávka teda už možno má zvonec, ale toto 

rozhodne ešte nebol koniec – nasledovala 

tancovačka ako na riadnej dedinskej zábave! 

Atmosféra sa tak rozprúdila, že dokonca aj 

naši nie až tak mobilní spolužiaci odhadzovali 

barly a tancovali ako sa patrí. Ľudovky sa 

striedali s modernou hudbou, Tradičné tance 

obmieňali dnešné „ruky hore“ a tak si na svoje 

prišiel takmer každý.

Všetko však má svoj koniec. Aj touto klišé 

hláškou teraz končím svoj článok, hoci 

spomienky na imatrikuláciu ostávajú navždy.

     františek.straka

Jednou z disciplín bolo kŕmenie haluškami.

Už mi, lásko, není dvacet let
Naša škola tento rok oslavuje dôležité výročia svojho vzniku, je 25 rokov 

existencie veľa alebo málo? Pre žiakov nudiacich sa na hodine určite nekonečno, 

no pre šiestich učiteľov, ktorí sú tu štvrťstoročie, akoby to bolo včera. 

Stručné dejiny Gymnázia a ZŠ sv. 

Mikuláša pre súčasníkov a zábudlivých

– 1. septembra 1991 zriadenie Základnej školy 

sv. Mikuláša Rímskokatolíckym biskupským 

úradom v Košiciach,

– prvá cirkevná škola na území mesta Prešov, 

vznikla konverziou niekdajšej štátnej 

základnej školy,

– prvý šk. rok: 26 tried, 724 žiakov, 6 oddelení 

družiny, školská jedáleň pre približne 600 

stravníkov,

– otvorenia školy sa zúčastnil aj JUDr. J. 

Čarnogurský, vtedajší premiér vlády SR,

– od šk. roka 1993/1994 sa zriadilo 

gymnázium s jednou triedou 8-ročného a 

jednou triedou 4-ročného štúdia,

– 1993 nový zástupca riaditeľa školy pre 

gymnázium Ján Goliáš, zástupcom pre ZŠ bol 

od začiatku Róbert Hudák,

– 1995 : 27 tried, 735 žiakov,

– 2000: 31 tried, 878 žiakov,

–  šk. rok 2000/2001 prichádza J. Brudňák, 

ekonomická zástupkyňa V. Jacková,

–  1 .  január 2004 premenovanie  na 

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 

Prešov,

– 2006 zriadenie Cirkevnej základnej 

umeleckej školy,

– 21. 9. 2010 získanie budovy a niektorých 

pozemkov do vlastníctva školy

– šk. rok 2015/2016 odchod J. Bertu do

dôchodku (riaditeľ školy 24 rokov),

– 2016/2017 Základná škola: 14 tried, 301

žiakov, 26 učiteľov, Gymnázium: 15 tried, 313 

žiakov, 31 učiteľov, 19 nepedagogických 

zamestnancov.

Učiteľský kolektív v školskom roku 1993/1994. Ktoré tváre sú vám povedomé? 
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Ako sme oslavovali

S prípravami na oslavy sme začali už niekoľko 

týždňov pred 6. decembrom – modlitby, 

pobožnosti, príprava programu a infor-

mačného bulletinu. V deň výročia nášho 

patróna 6. decembra celebroval o 9:00 v 

Konkatedrále sv. Mikuláša sv. omšu emeritný 

biskup Alojz Tkáč, ktorý si živo zaspomínal na 

ťažký zrod školy. Na omši sa zúčastnila aj 

primátorka Prešova Andrea Turčanová, 

riaditelia cirkevných škôl, bývalí učitelia, 

absolventi a pozvaní hostia. Veriacim rozdali 

žiaci po omši malé darčeky – medovníky. Po 

presune do PKO začal slávnostný kultúrny 

program a recepcia. 

Tí, ktorí vydržali doteraz

Na škole máme šesť učiteľov, ktorí si môžu 

zaspievať Čože je dvadsaťpäťka, sú to učitelia 

Darina Kuzmiaková, Beáta Fecková, Mária 

Cehelníková, Róbert Hudák, Gabriela 

Kobulská a Eduard Pavlík. Tu sú spomienky 

niektorých z nich:

Ako si spomínate na začiatky školy?

Kobulská: Začiatky školy boli veľmi náročné. 

Začínali sme na „zelenej lúke“ a jej vzniku 

predchádzali veľké problémy, ktoré sme 

ustáli. Rodičia a učitelia tvorili jedno veľké 

spoločenstvo. Už počas augusta sa všetko 

opravovalo a maľovalo. Vždy nás spájala láska 

a porozumenie.

Cehelníková a Fecková: Bol to „boj“. Učitelia a 

rodičia zo štátnej školy nechceli dovoliť, aby 

vznikla cirkevná škola. V škole, pred školou, v 

meste sa konali protesty. Bolo to obdobie 

štrajkov, hádok, urážok, vzájomných 

napádaní. Začiatok bol ťažký, nemali sme 

pomôcky. Zariaďovali sme triedy, prenášali 

nábytok, natierali lavice, maľovali. Domov zo 

školy sme chodievali neskoro večer. Boli sme 

nielen učiteľmi, ale aj majstrami remesiel. Ale 

boli sme šťastné, že môžeme pracovať na 

cirkevnej škole. 

Darina Kuzmiaková: Prvá cirkevná škola 

mala vlastne vzniknúť na ZŠ Matica 

slovenská, ale všetci pedagógovia boli proti. 

Druhou alternatívou bola ZŠ na Duklianskej. 

Za bolo iba šesť učiteľov (p. Rusnáková, 

Kuzmiaková, Tereková, Šarníková, M. 

Gajdošová a Pastoráková) a vtedajší zástupca 

školy p. Seman. Našťastie vznik cirkevnej 

školy podporilo mnoho Prešovčanov. Vtedajší 

prešovský dekan Matej Babčák poprosil 

učiteľov na celoškolskom rodičovskom 

zdužení o verejnú podporu v prítomnosti 

štátnych verejných predstaviteľov. Pamätám 

si, že celé stretnutie sa nieslo v búrlivej 

atmosfére naladenej proti vzniku cirkevnej 

školy. V tejto napätej situácii sme my – veriaci 

učitelia verejne vystúpili a podporili vznik 

školy. Rozdelili sme sa na dva tábory a začala 

ostrá výmena názorov. Boj o školu pokračoval 

ďalšie mesiace v znamení urážok a invektív zo 

strany kolegov, rodičov... Kolegovia nás úplne 

vylúčili zo svojich radov, v jedálni si k nám 

nikto neprisadol na obed, na chodbách na nás 

dokonca niektorí nepekne pokrikovali. Trpeli 

aj naše deti, ktoré boli na škole, zažili neférové 

správanie zo strany spolužiakov aj učiteľov. 

Vznikol štrajkový výbor a stalo sa aj, že nás 

nechceli vpustiť do školy alebo do tried ku 

žiakom. Písali sa petície, no s podporou 

rodičov a verejnosti sme bojovali ďalej. 

Chodievali sme na Okresný úrad, písali do 

novín,  diskutovali  s  predstaviteľmi  

školského úradu a chvalabohu, boj sme 

vyhrali a prvá cirkevná škola v Prešove bola na 

svete. Začiatok bol ťažký, bolo treba urobiť 

celú inventarizáciu, každý pomáhal ako 

mohol a často sme zostávali v práci dlho do 

noci. Boh však držal nad touto školou 

ochrannú ruku.

Ako sa v priebehu rokov zmenili žiaci a 

škola?

Kobulská: Škola sa vzmáhala duchovne, 

odborne a materiálne (vybavenie kabinetov). 

Svojimi úspechmi v celoslovenských 

súťažiach a hlavne medzinárodných sa 

dostávala do povedomia širokej verejnosti. 

Veríme, že žiaci sú dobrí, ale dobro treba v 

nich hľadať, objavovať. Správanie sa veľmi 

zmeni lo .  Sú  menej  d isc ip l inovaní ,  

sebavedomí, až drzí. 

Cehelníková a Fecková: Žiaci prichádzali z 

rôznych škôl v meste a z okolitých dedín. 

Navzájom sa nepoznali. Aj pre nich bolo 

všetko nové. Boli však slušnejší, úctivejší, 

zdravili v škole, mimo školy, teraz nezdravia 

vôbec. Na svojich bývalých učiteľov z I. stupňa 

úplne zabudli. Pozdravia iba vtedy, keď niečo 

potrebujú. Máme viac svätých omší, 

duchovných cvičení – duchovný život je 

aktívnejší. Len neviem, či sa to odráža na 

správaní žiakov a učiteľov.

 anna.chomová, mária.chomová

 

Pán riaditeľ s príhovorom pred emeritným biskupom Alojzom Tkáčom.
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Mrznúci  dážď v  pochmúrnom 

novembrovom počasí ma prebral k životu. Je 

15. november a ja stojím pod bránou 

pracovného tábora politických väzňov Vojna 

Příbram v Českej republike. Spolu s ostatnými 

účastníkmi projektu Nenápadní hrdinovia v 

zápase s komunizmum kráčame po stopách 

nespravodlivo odsúdených Slovákov i 

Čechov. 

Cieľom projektu je sprostredkovať 

žiakom a študentom stretnutie s tými, ktorým 

komunistická totalitná moc zavraždila 

príbuzných, uväznila otcov, matky, ako aj s 

tými, ktorí na vlastnej koži okúsili hrôzu 

komunistickej totality. Umožňuje žiakom 

realizovať samostatný historický výskum s 

podporou učiteľov, historikov a členov 

Konfederácie politických väzňov Slovenska.

Určite sme už počuli o koncentračnom 

tábore Auschwitz v Poľsku. Tu je to veľmi 

podobné. Aj tu nad bránou čítam zdanlivo 

optimistický slogan Prácou k slobode. Mali 

sme možnosť vidieť príšerné podmienky, v 

akých boli vtedajší väzni ubytovaní a týraní 

pobytom na samotke alebo priamo popravení. 

Počasie  všetkému len dodávalo na 

autentickosti, pršalo a šmýkalo sa a pri 

myšlienke, že aj v takejto zime tam väzni 
museli normálne fungovať, som hneď zabudla 

na bolesť chrbta z autobusu. 

 Prvú noc sme prespali v Jáchymove, kde 

nás ráno prekvapil sneh a ako malé deti sme 

sa s radosťou a hrdosťou zguľovali. 

Nasledujúci deň sme absolvovali prehliadku v 

jáchymovskom múzeu minerálov. Tam sa k 

nám pripojil bývalý politický väzeň a z prvej 

ruky porozprával o skutočne hrôzostrašných 

podmienkach v tomto priestore. Tu nás 

sprevádzal aj na našej ďalšej ceste do bývalej 

uránovej bane, podobnej tej, v akej musel 

kedysi pracovať aj on sám. Taktiež sme sa 

vďaka nemu dostali k Veži smrti, kam by sme 

normálne nemali prístup. Tam mukli (muži 

určení k likvidácii) preosievali uránovú rudu 

bez akýchkoľvek ochranných pomôcok. 

Dôsledkom bola rakovina pľúc a iné 

onkologické choroby. Keď sme prišli k bráne 

do areálu, kde sa nachádzala aj spomínaná 

veža, pani pri bráne bola celkom odmeraná, 

no po tom, ako uvidela nášho vzácneho hosťa, 

okamžite nám utekala s úsmevom otvoriť.  

Zapôsobilo na mňa, že napriek všetkému je 

stále usmievavým a optimistickým človekom. 

 P o  n a š o m  n á u č n o m  c h o d n í k u  

pokračujeme späť na Slovensko, konkrétne k 

hradu Devín pri rieke Morava. V týchto 

miestach sa nachádza pamätník obetiam 

komunizmu, ktorí sa tu snažili prebrodiť rieku 

a dostať sa tak do Rakúska za lepším životom. 

Kvôli tejto túžbe po slobode boli surovo 

zastrelení. 

Nápadne nenápadní hrdinovia
Nenápadní hrdinovia sú ľudia, ktorí boli prenasledovaní komunistickým 

režimom, no ich mená sa v učebniciach nespomínajú. Aj preto je dôležité nájsť a 

zdokumentovať ich svedectvo, lebo už od čias starovekého Ríma platí: to čo nie je 

zapísané, akoby sa nestalo. S mojimi spolužiačkami Vierou Bartošovou a 

Alexandrou Kreheľovou sme takto spoznali ťažký osud nespravodlivo uväznenej 

Márie Štefurikovej zo Zborova.

Väzenské baraky politických väzňov 

Jáchymovské peklo sú uránové bane, kam boli určení mukli - muži určení na likvidáciu.  
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Keďže sme tam boli v Deň boja za slobodu a 

demokraciu, 17. novembra, zišlo sa tam 

mnoho vojakov, vysokých hodnostárov, 

japonských turistov aj nás, mladých 

študentov, aby sme v tento deň svojou účasťou 

vzdali hlbokú úctu ich odvahe a obete.  

Takto sme sa dozvedeli o krutej realite života 

našich rodičov a starých rodičov, a mňa 

osobne nesmierne mrzí, že ešte stále žijú 

ľudia, čo s nostalgiou spomínajú, ako sa za 

komunistov žilo lepšie, všade bol poriadok, 

všetko bolo lacné a každý mal prácu. 

 Vo štvrtok, posledný a najdôležitejší deň, 

sme sa vydali krásne vyfintené na raňajky do 

Primaciálneho paláca. Také čosi sa podarí raz 

za život! Takto posilnené sme sa vybrali na 

stretnutie s osudom, čiže vlastne na to, kvôli 

čomu sme tam vôbec prišli – obhajobu projekt 

na študentskej konferencii.

 Tu musím spomenúť neustále nás 

prekvapujúcu M. Banásovú, na ktorú sa 

môžete spoľahnúť vo všetkom, či už vám 

chýba fén alebo sebavedomie. Prezentácia 

našich prác sa odohrávala v Zrkadlovej sieni 

pred zrakom  širokej verejnosti. Poznáte ten 

pocit, keď si hovoríte, že všetko bude fajn a že 

to zvládnete, no potom príde tenmoment a vy 

to totálne nezvládate? To sa nám, vďakabohu, 

nestalo. Teda, možno stalo, ale len vnútorne. 

Navonok sme podali veľmi slušný výkon, 

ktorý nám zaistil krásne miesto v striebornom 

pásme. Veď napokon to nebolo o nás. Robili 

sme to pre našu nenápadnú hrdinku.

  Pani Mária Štefuriková bola v roku 1954 

vzatá do väzby za účasť v proteste, ktorý sa 

konal len preto, že z dediny našej hrdinky bol 

štátnou národnou bezpečnosťou odvolaný 

kňaz pre „podozrenie z protištátnej činnosti“. 

Neprávom musela znášať dva mesiace 

neľudské podmienky na samotke a následne 

rok vo väzení. Aj napriek tomu, že ju odlúčili 

od jej troch detí a manžela, a vlastne jej celého 

normálneho života,  všetkým svojim 

väzniteľom odpustila a naďalej nás aj vo 

svojich deväťdesiatich troch rokoch 

neprestáva inšpirovať. Ďakujeme jej za jej 

príbeh a za hlbokú stopu, ktorú v nás 

zanechal.

Určite sa chceme tohto projektu 

zúčastniť aj ďalší rok a pozývame aj ďalších 

š t u d e n t o v ,  a b y  s a  k  n á m  p r i d a l i .   

 Máte možnosť brániť a vyniesť na svetlo 

tých, čo kedysi bojovali aj za našu budúcnosť. 

Nech zaznejú hlasy, ktoré už za seba hovoriť 

nemôžu, ktoré sú nevypočuté. Nenechajme 

týchto nenápadných hrdinov zapadnúť do 

prachu minulosti. Veď aj vďaka nim sme tu.                             

  dorota.oríšková

17. novembra na Devíne počas kladenia vencov obetiam komunistickej totality.

Slávnostné vyhásenie výsledkov súťaže.

V prezidentskom paláci s prezidentom SR A. Kiskom.
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