
KUPÓN
slúži na jednorázové ospravedlnenie 
pri ústnej odpovedi, predkladá sa len 
s celým vydaním školského časopisu 
Ikvač, je neprenosný, podpisuje sa 

učiteľom, platný do piatka 19. 
februára 2016.

.....................................
podpis

Kupón platí u 99% učiteľov.

Výroky slávnych

ročník XVIII. / január 2016 / cena 0,50€

– Vymenujte 3 vedecké objavy na 

začiatku 20. st. 

– Mobily, telegramy, TV, žiarovka, 

súčiastky.

– Vymenuj 2 dôsledky Viedenskej 

arbitráže:

– Spadol meteorit na dinosaury.

– Ako volali Musoliniho a Hitlera?

– Buče, ulízaný vlas.

– Čo je to arbitráž?

– To som vedela!

– To boli povolaní mladí ľudia bojovať 

do vojny, aj keď nechceli.

– Výstava.

– Čo je to čechoslovakizmus:

– Poslovenčovanie.

– Čo znamená skratka NSDAP?

– Hitľerova robotnícka strana.

– Národná socialistická strana 

robotníkov a pracovníkov.

– Čo je nacionalizmus?

– Myšlienkový a politický smer, národ 

je jediná spoločnosť.

– Aký je rozdiel medzi fašizmom a 

nacizmom?

– Má rozdielnych panovníkov.

 ̶ Kto je to kacír?

 ̶  Malý veľmož, ktorý slúži na dvore kráľa.

  ̶  Nejaký týpek.

  ̶  Aké boli dôsledky tatárskeho vpádu?                

 ̶  Uhorsko ukrylo vojsko, ktoré Tatári 

naháňali.

  ̶  Charakterizuj anarchiu.

 ̶  Je to sekta.

ikvač
Vstup v maske 
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na kapra,  šmykľavé chodníky a 

predčasne vybuchnuté petardy!

3. Na Vianoce som sa chcela 

aspoň posnažiť nebyť pripojená. 

Sviatky mali byť časom pokoja a 

spoločne stráveného času a ten 

vám wifi a facebook nezaručia. 

Dúfam, že ste odložili mobily, 

tablety a notebooky, sadli si k 

telke s rodinou a spoločne si 

pozreli Tři oříšky pro popelku už 

asi 150krát a určite to stálo za to. 

 Na záver mi dovoľte, aby 

som vám za celú redakčnú radu  

popriala do Nového roka len to 

najlepšie, veľa trpezlivosti s 

učiteľmi aj so sebou samými. 

Nech sa vám splnia všetky 

novoročné predsavzatia spolu s 

tým, čo si sami želáte. Veľa 

pochopenia učiteľom a málo 

učenia nám, študentom. Odteraz 

sa vidíme a čítame v roku 2016.

Kto by s tým počítal, mesiace 

ubehli ako voda a my môžeme zas 

len spomínať na Vianoce. Hlavná 

ulica už nerozvoniava vareným 

vínom, punčom a klobáskami. 

Ale my študenti sme sa asi viac 

ako  na  Vianoce  teš i l i  na  

prázdniny, predsa len tri týždne 

sú tri týždne. Smutné je, že práve 

Vianoce a vianočné „darčeky“ 

nám vedeli tento konečne voľný 

čas pokaziť. A práve preto je tu 

malý zoznam toho, čo podľa 

môjho názoru nikto z nás na 

Vianoce  nechcel: 

1. Na Vianoce som nechcela 

premýšľať len nad školou. Preto, 

vážení učitelia a učiteľky, vieme a 

vedeli sme, že sme mali kopec 

voľného času a priestoru na 

vzdelávanie sa a študovanie, aby 

s m e  p o  p r á z d n i n á c h  

zregenerovaní skočili znovu do 

tohto kolobehu, ale ani vám sa 

predsa nechcelo celé prázdniny 

opravovať  písomky,  r ieš i ť  

známky a čítať práce. Verím, že 

sme si všetci popriali krásne 

sviatky s rozumným množstvom 

učiva a domácich úloh, aby z nich 

krásne sviatky naozaj boli. 

2. Na Vianoce som nechcela 

s t r e t n ú ť  n a  p o h o t o v o s t i  

s p o l u ž i a k o v  a l e b o  i n ý c h  

zamestnancov školy, preto 

dúfam, že ste si všetci dali pozor 

Editoriálikvac
ikvac
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SHORTKY SHORTKY
Na súťaži stredoškolských časopisov 

Prešovského kraja 2015 bol náš školský 

časopis Ikvač ocenený ako najlepší 

stredoškolský časopis v Prešove, celkovo 

sa umiestnil v striebornom pásme.

27. novembra sa v Košiciach uskutočnil 

Krajský matičný festival amatérskeho 

divadla žiakov základných škôl Košického 

a Prešovského kraja  Divadelné Košice –
Jozefa Adamoviča a Jula Zborovjana, na 

ktorom Trnky brnky pod vedením Zity 

Sedlákovej získali 1. miesto a cenu 

primátora mesta Košice.

V pondelok 7. decembra sme oslávili o 8:30 v 

konkatedrále sv. Mikuláša spoločne na svätej 

omši sviatok patróna našej školy. Po skončení 

svätej omše bola do školskej kaplnky natrvalo 

premiestnená relikvia nášho patróna svätého 

Mikuláša. Svätú omšu celebroval prešovský 

dekan Jozef Drondzek. Na svätej omši sa 

predstavil aj mládežnícky zbor z našej školy a 

Komorný zbor učiteľov GaZŠ a Cirkevnej 

základnej umeleckej školy sv. Mikuláša. Po sv. 

omši sa žiaci 2. stupňa ZŠ a všetci žiaci 

gymnázia zúčastnili divadelného predstavenia 

AMERICAN DREAM, hraného po anglicky, v 

kine Scala.

20.  novembra sa v  gymnáziu 

Šrobárova v Košiciach konalo krajské 

kolo piškvoriek. Naše družstvo (v 

zložení Stano Duch, Dano Pavlík, Miro 

Vaňo, Juliána Onuferová a Zuzka 

Poklembová), ktoré postúpilo ako 

prvé z oblastného kola v Prešove, sa v 

krajskom kole umiestnilo na 3. mieste. 

Výhra im unikla o chlp.

Pred Vianocami sme nezabudli ani na 

chudobných a ľudí v núdzi. Veľa detí a ich 

rodičov z našej školy sa zrieklo množstva 

sladkostí, potravín a hygienických potrieb a 

venovalo ich občianskemu združeniu MAGIS, 

ktoré podporuje týrané ženy a obete 

domáceho násilia, ako aj sociálne slabé 

rodiny. Činnosť MAGIS koordinujú rehoľné 

sestry Congregatio Jesu na Konštantínovej 2. 

Za všetky dary nám sestry úprimne 

poďakovali a pre celé spoločenstvo školy v 

modlitbách vyprosujú hojnosť Božích milostí. 

Taktiež sme organizovali zbierku pre sociálne 

slabšie rodiny z našej školy. Zbierky sa 

zúčastnili študenti aj učitelia. Vyzbieralo sa 

703 eur. Všetkým darcom ďakujeme. 
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Všetko to začalo, keď nám pani učiteľka 

Feretová navrhla, aby sme sa do tohto 

programu prihlásili. Sprvu som si myslel, že 

mňa určite nevyberú, no aj tak som sa do toho 

zapojil. Po dvoch rozhovoroch som dostal 

pozvánku na LEAF Community Annual Event 

& LEAF Award Ceremony. Povedal som si,  

prečo nie...

	 Záštitu nad prvým ročníkom LEAF 

AWARD prevzal prezident SR Andrej Kiska, 

ktorý sa taktiež zúčastnil galavečera 14. 

novembra 2015 v Bratislave a osobne všetkým 

nominovaným zablahoželal. Udalosť začala 

rôznymi prednáškami a debatami, celý čas ste 

však mohli chodiť po budove a rozprávať sa s 

ľuďmi z celého sveta, ktorí spolupracujú s 

LEAFom. Osobne som mal možnosť 

podebatovať s ľuďmi z Veľkej Británie, 

Singapuru a južnej Afriky. Večer prišlo to 

hlavné – odovzdávanie ocenení. Z nás šiestich 

nominovaných získali cenu traja. Cenou sa 

myslí grant vo výške 3000 až 6000 €, ktorý 

môže pomôcť vylepšiť váš projekt. Ja som 

cenu nezískal, no bol som šťastný, že ju získali 

také dobré projekty, ako napríklad workshop 

na výrobu a predaj vecí na podporu detských 

onkologických pacientov. 

Po oceňovaní k nám prišiel pán prezident 

Andrej Kiska, s ktorým sme sa mohli každý 

jeden z nás aj osobne porozprávať o projekte 

alebo o všetkom možnom. Potom sa s nami, 

samozrejme, aj odfotil. Veľa ľudí sa ma pýtalo 

na samotný dojem z nášho pána prezidenta. 

Čisto na rovinu, pôsobil veľmi milo a 

vyrovnane a pri rozhovore takisto. Jeho 

slovami: „Keď si spomeniem, čo som ja robil v 

pätnástich...“ 

	 Som rád, že na Slovensku máme 

organizácie ako, je LEAF, ktoré dokážu 

realizovať zmysluplné veci na úrovni. A ako 

som už spomínal, toto bol 1. ročník LEAF 

AWARD, čiže budúci rok dáva šancu iným 

ľuďom vo veku 10 – 16 rokov, ktorí majú 

realizovateľné plány do budúcnosti. Preto, ak 

máte v hlave nejaký nápad, s ktorým ste už 

možno začali, no na ďalšie realizácie 

potrebujete finančnú pomoc, tak sa ďalší rok 

určite prihláste. Nemusíte to vyhrať (viď ja), 

no môžete stretnúť veľa zaujímavých ľudí z 

celého sveta a takisto získať nové skúsenosti. 

samo.smoter

	 Už aj na Slovensku máme ponuky rôznych organizácií, ktorých cieľom je 

pomôcť mladým študentom. Väčšinou ide o podporu v oblasti ich záujmov, či už 

športového, umeleckého alebo vedeckého. Ja a moji traja spolužiaci sme sa tento 

rok do jedného takéhoto programu zapojili. Ja som mal dokonca aj možnosť 

stretnúť sa s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Za všetkým je 

LEAF AWARD 2015.

Ako sa stretnúť s pánom prezidentom

Samo Smoter s ministrom školstva Jurajom Draxlerom.
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Ak má byť kaplnka srdcom školy a 

máme v nej cítiť Boha, jeho prítomnosť, je 

potrebné, aby bola čo najlepším miestom na 

modlitbu. A to sa nepodarí za jej súčasného 

stavu. Preto sa vedenie školy rozhodlo celkovo 

zrekonštruovať našu školskú kaplnku, aby 

sme sa tam cítili ako v ozajstnom Božom 

stánku. 	

Naším hlavným problémom sú dve 

veci: priestor a ticho. A je aj veľa ďalších 

“háčikov“, ktoré prekážajú dobrej modlitbe, 

no všetko toto bude už onedlho minulosťou. 

Presne tak, renovácia už nie je len 

sen. Ako by mohla takáto obnovená kaplnka 

vyzerať? V prvom rade sa zväčší a odhluční, čo 

sa dosiahne novými presklenými dverami, 

ktoré budú už pred miestom, kde teraz na 

našich omšiach spieva zbor. Tento nový 

prístup zabezpečí viac priestoru, ale aj nové 

možnosti pri celoškolských omšiach či iných 

akciách – dvere sa počas omše odsunú a tak 

vznikne jeden veľký priestor, kde majú všetci 

žiaci možnosť vidieť na oltár. Rovnaký systém 

by sa zaviedol aj pri vchode do jedálne, kde by 

konečne mohol prvý stupeň našej základnej 

školy vidieť kňaza, ako slúži omšu. Zároveň by 

tieto sklené tabule dodali kaplnke viac 

prirodzeného svetla, ktorého je tam teraz 

veľmi málo. 

Interiér kaplnky bude doslova 

umelecké dielo: na stenách citáty z Biblie, 

oživené veľkými farebnými začiatočnými 

písmenami, ktoré by tvorili jedno veľké 

posolstvo svetu; krajší oltár (niežeby ten náš 

nebol pekný), nový Bohostánok ... To všetko 

prispeje k tomu, aby sa miesto, kde sa 

stretávame v modlitbe, stalo najkrajším 

miestom na škole. A keď už bude srdce pekné, 

opeknie hneď aj celé telo – celá škola.

No a kedy sa budú všetky tieto 

zmeny realizovať? Možno budete prekvapení, 

ale to záleží aj na vás – stačí, ak ste si niečo 

kúpili na našej vianočnej burze, a ani neviete 

ako, prispeli ste na opravu kaplnky. Čím viac 

ľudí prispelo, tým skôr sa vyzbiera suma 

potrebná na realizáciu našich predstáv a tým 

skôr sa začne s prácami. Všetci pevne dúfame, 

že sa to podarí už do letných prázdnin, aby nás 

v novom školskom roku privítala nová, 

krajšia, lepšia kaplnka.

Finančné dary na obnovu školskej 

kaplnky za dva mesiace od zverejnenia výzvy 

priniesli 1365 eur. Za všetky dary vyslovujeme 

Pán Boh zaplať. Naďalej hľadáme štedrých 

darcov, ktorí majú záujem podporiť toto 

ušľachtilé dielo.

Svoje príspevky môžete zasielať na 

účet s číslom IBAN: SK96 0200 0000 

3500 2593 8572, variabilný symbol: 

14999. 

františek.straka

Sen sa stáva skutočnosťou
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Ako staré známe klišé hovorí – stužková je len raz. Nedovoľte preto, 
aby sa z tej vašej stalo fiasko, na ktoré ľudia snáď do týždňa zabudnú. 
Vypočujte si preto tieto veľmi neoriginálne rady, ktoré ste určite ešte 
nikdy od nikoho nepočuli.

Rady od posledných nedospelých maturantov
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Začnite už teraz

Na plánovanie stužkovej nie je nikdy 

priskoro, ale zbytočne sa tým budete sužovať, 

keďže do októbra  sa aj tak nikdy nič 

n e v y m y s l í .  Z a č n i t e  v y b a v o v a n í m  

kameramanov, fotografov, oznámení, 

pozvánok... Nie je všetko o programe. 

Neuspokojte sa s prvým návrhom, ktorý vám 

podhodia v katalógoch o stužkovej. Platíte si 

za to a preto sa necíťte trápne pri vyjadrovaní 

námietok proti lacným gýčom. 

Hľadajte kompromisy

Pri relatívne veľkej skupine ľudí, ktorej každý 

člen má svoje vlastné povinnosti, ktoré sú mu 

momentálne dôležitejšie ako stužková, ktorá 

má byť napríklad až o mesiac, je ťažké 

rozbehnúť organizáciu. Keď to konečne príde, 

každý chce mať odrazu hlavné slovo. Treba si 

uvedomiť, že úplná zhoda názorov nikdy 

nenastane, a preto sa snažte nenamietať proti 

každej maličkosti, ktorá nie je podľa vašich 

predstáv. Konflikty sa objavia vždy. Aj v 

najlepších triedach (osobná skúsenosť 

autora).

Nešetrite nerozumne

Obetujte pár eur navyše za polovičky vašich 

učiteľov, kvalitného fotografa, kameramana a 

DJa. Každý rok sa nájde niekto v triede, kto 

chce zlanáriť ostatných, že on sám alebo jeho 

blízky vie profesionálne fotiť pred bielou 

stenou svojej detskej izby, preto je veľmi 

dôležité si zachovať kritické myslenie pri 

výbere. Nebuďte tou triedou, z ktorej videa sa 

stane nemý film a z ktorej učiteľky zutekajú 

po večeri domov, lebo ich tam čaká znudený 

manžel pred telkou.

Inovujte tradície, buďte kreatívni

Nikto nechce trpieť tú agóniu pozerania sa na 

cca 25 ľudí, ktorí sa v snahe o čo najrýchlejší 

z á v e r  ú v o d n é h o  v i d e a  o b l i e v a j ú  

šampanským. Vymyslite niečo nové, na 

základe osvedčených prvkov, ktoré na 

stužkových nesmú chýbať. 

Neignorujte rodičov ani učiteľov

Je to vaša noc, no nezabúdajte na tých, 

ktorých ste pozvali a ktorí si vyhradili celý 

večer pre vás. Začleňte ich, zabavte a uvidíte 

ich v úplne inom svetle ako v svetle 

praskavých neónov v učebniach 

našej školy.

Omamné a psychotropné látky v miere

Kto by chcel zabudnúť na túto jedinečnú 

udalosť alebo spomínať na ňu ako na noc, 

kedy ste presedeli pri záchode s niekým, kto 

vám držal vlasy a podával vodu? A ak to nie je 

dostatočne presvedčivé, spomeňte si, že ste za 

z d o k u m e n t o v a n i e  s t u ž k o v e j  p l a t i l i  

nekresťanské peniaze a bola by vážne škoda, 

keby ste tie fotky a DVD vyhodili od hanby do 

pivnice vedľa fotiek vašej mamy, keď fičala 

studená a účes na Darinku Rolincovú. Opite 

sa radšej niekedy, keď to je spoločensky 

akceptovateľné – na dozvukoch (čo autor 

nechápe vzhľadom na všeobecnú mienku 

proti alkoholizmu mládeže).

 Tieto rady, ako som už spomínal, vám 

iste nepomôžu. Organizácia stužkovej je 

veľmi náročná činnosť, vyžaduje veľa úsilia, 

nervov a častokrát premrhaného času 

rozmýšľania o veciach, ktoré sa nezrealizujú. 

Stojí to ale za tú námahu. Zapojte každého a  

hlavne sa poriadne zabavte! jozef.feťko
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Prečo ste si vybrali práve Slovensko?

J: Pred niekoľkými rokmi, niekedy okolo roku 

2006 som šiel na stretnutie misionárov z 

farnosti, pod ktorú patrím. Oni nám hovorili o 

možnostiach vycestovať a jednou z možností 

bolo východné Slovensko.  Hlavnou 

myšlienkou bolo šíriť medzi mladými 

posolstvo Ježiša. Prvou zastávkou boli Košice 

a až potom Prešov, lebo viete, ľudia poznali 

ľudí a nejako takto sme sa sem dostali.

Sú medzi Slovenskom a USA rozdiely, 

ktoré vy sami pociťujete ako dosť 

veľké? 

J: Tým, že som v školstve pracoval, to cítim 

najmä tam. Vy máte tú úžasnú možnosť 

študovať na cirkevnej škole. Samozrejme, aj u 

nás sú stredné školy, ktoré sú nejako spojené s 

náboženstvom, väčšinou súkromné, je to 

podobné, ako keď vy máte hotelovú alebo 

obchodnú školu. Ďalším podstatným 

rozdielom sú vaše triedy. Ste zvyknutí 

zostávať celý čas v jednej triede s tými istými 

ľuďmi, mať triedneho učiteľa. Takéto vzťahy 

sa v našich školách v USA nikdy nevytvoria.

Máte na Slovensku obľúbené miesto? 

J: Nedá sa nemať rád Tatry. Tá príroda v 

Nízkych Tatrách, v Slovenskom raji! Mal som 

tú možnosť cestovať po východnom a 

strednom Slovensku, napr. Poprad, Liptovský 

Mikuláš a tiež už spomínané Tatry. To je 
najďalej, kde som na Slovensku bol. Trošku 

severnejšie, Krásna Hôrka, tam sa mi tiež 

veľmi páčilo, samozrejme tesne predtým, ako 

vyhorela. V podstate Slovensko je krásna 

krajina, máte možnosť ísť von, z domu či bytu, 

a predsa to nevyužijete, pritom si môžete 

užívať takú krásnu prírodu.

K: Mojím obľúbeným miestom je Prešov. 

Lebo je také svojím spôsobom výnimočné, 

najmä ľudia ho robia výnimočným. Určite sa 

tu ešte vrátim.

Kde momentálne žijete? Ste v  

slovenskej rodine alebo vo vašej 

skupine? 

J: Keď sme sem chodievali na začiatku, 

museli sme zostať v hoteloch. Ľudia neboli 

takí ochotní komunikovať s nami. Ale teraz, ja 

napríklad bývam v bytoch, a teda v rodine 

alebo pri priateľoch, ale bežne ma za 3 alebo 4 

týždne aj dva-trikrát  presťahujú. Tento rok 

som býval na Sekčove, Sídlisku III, teraz 

bývam na Solivare. Mne úplne stačí matrac 

alebo teda posteľ.

K: Ja momentálne bývam na Šalgovíku v byte 

s dvoma kamarátkami.

Najdôležitejšia rada vás pre našich 

študentov?

J: Precvičovanie. Stačí 10 minút. Všetci z 

n a š i c h  s k u p í n  s a  s ú s t r e ď u j ú  n a  

zdôrazňovanie práve precvičovania. Je 

podstatné sa nebáť, nebáť sa robiť chyby, ale 

cvičiť. Čím viac cvičíte, o to viac ste sebaistejší, 

o to menej chýb urobíte. To je moja 

najdôležitejšia rada. Cvičte!

juliána.onuferová

Practise, practise, practise

Angličtina sa stáva povinnou súčasťou každého z nás. Škola využila možnosť a 

dala nám príležitosť  vyskúšať  si komunikáciu s Američanmi na vlastnej koži. Čo 

nám odporučili Jim a Kristine?

Jim a Kristine s našimi angličtinárkami - V. Šutkovou, M. Kuchárikovou a A. Mirilovič.

Kristine so sextou B.
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Risk je zisk

Na Hanusove dni (19. – 22. november) som sa rozhodla ísť z dvoch dôvodov. Prvý 

bol jednoduchý – môj záujem o históriu, umenie a trošku o politiku a druhý, 

samozrejme, možnosť uliať sa zo školy. Vždy tu však bola neistota, či nie som na to 

primladá, či budem všetkému rozumieť, ale hlavne, či ma to bude zaujímať. Risk je 

zisk. 

Pod Lampou

Natáčalo sa vo štvrtok večer v PKO, od 

začiatku som cítila nostalgiu z detstva, keď 

som to s rodičmi sledovala a nič nechápala. 

Teraz som pozerala na Hríba a rozumela asi 

tak každé tretie slovo. Ako skúsenosť to bola 

dobrá a poučná, medzinárodná politika, 

Rusko a Západ a pod.

Nenápadní hrdinovia

V piatok pokračovali Hanusove dni 

p r o j e k t o m  Ú s t a v u  p a m ä t i  n á r o d a .  

Celoslovenská súťaž, kde stredoškoláci 

prezentovali svoj výskum. Nenápadný hrdina 

bol napr. kňaz, rehoľná sestra či obyčajný civil 

prenasledovaný počas komunizmu. 

Spišská Kapitula

Nasledoval prevoz spoločným autobusom do 

Spišskej Kapituly. Ubytovaná som bola so 

študentkami z Humenného v bloku C 

kňazského seminára, čo sa neskôr ukázalo 

ako kameň úrazu a jedno obrovské bludisko. 

Presúvanie na prednášky nám zabralo veľa 

času, ale za ten čas sme spoznávali 

bohoslovcov, stále iných, podľa toho, na 

ktorej chodbe sme zablúdili. Niekedy som 

mala pocit, že aj Rokfort by sa mohol skryť s 

jeho pohyblivými schodmi.

Hneď prvý  večer  bol  neočakávane  

nezabudnuteľný. Istí mladí páni prišli na našu 

izbu s návrhom: „Poďte, ideme sa rozprávať, 

bude taká, hmm... neformálna diskusia.“ Ja v 

domnienke, že to je ďalší program, vybrala 

som sa spolu s mojimi spolubývajúcimi za 

chlapcami. Nakoniec z toho celého vysvitlo, že 

to nie je diskusia, ale „ožieračka“. Na 

vysvetlenie, každý doniesol jedlo a delil sa s 

ostatnými. Na stole bola pestrá ponuka od 

tresky s rožkami až po korbáčiky a začali sme 

sa predstavovať. Spočiatku sa mená pamätali 

ľahko, keďže sme boli siedmi, ale potom 

začali prichádzať ľudia z Bratislavy vo 

vekovom rozhraní od 16 po 40. Ja som, 

samozrejme, znižovala vekový priemer. Boli 

to právnici, lekári, študenti rôznych vysokých 

škôl, mnohí už mali rodiny. Rozprávalo sa o 

záľubách cez jedlo až po hudbu či umenie. 

Popíjalo sa víno, teda oni popíjali víno, ja som 

s pokojom pila Drobčeka. Výborná diskusia, 

keďže o nej nevedelo vedenie, bola oficiálne 

neoficiálna. Nové videnie sveta týchto ešte 

mladých ľudí, ďalšie skúsenosti.

V oficiálnom programe v sobotu ráno boli 

prednášky o umení, diskusie o politike a 

prehliadky Katedrály sv. Martina, kaplnky či 

biskupského úradu. Všade sme chodili 

neskoro, ale neboli sme samy. Často sa 

stávalo, že sme stretli inú skupinku blúdiacich 

a šli sme blúdiť spolu.

Najlepšia bola oficiálna neformálna diskusia 

v sobotu večer v malej prednáškovej sále, kde 

sa stretlo asi 40 ľudí. Hlavní hostia boli: 

bývalý poslanec SNR František Mikloško, 

politológ a vydavateľ Alexander Tomský 

(taktiež hosť v relácii Pod Lampou) a prof. J. 

Duda. Diskusia trvala asi dve hodiny,  po nej 

bol čas aj na netradičné otázky. Osobne som 

sa zoznámila s Františkom Mikloškom. Po 

rozhovore mi oznámil: „Si taká zlatá, ja ti 

pošlem knihu.“  Porozprávali sme sa o mojich 

záľubách a o tom, čo chcem študovať. Taktiež 

som dala podpísať knihu A. Tomskému a 

porozprávala som sa s historikom umenia Dr. 

Hromjakom. 

 Spať sme šli neskoro, asi 30 minút po 

polnoci sme sa vybrali na izbu. Problém bol, 

že všetci seminaristi už spali a od nášho 
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  Nikto nemal kľúče a každý spal. 

Zachránil nás bohoslovec, ktorý sa zrazu 

vynoril z tmavej chodby. Ako sme za ním 

kráčali, všimla som si, že šípky k nášmu 

pavilónu ukazujú opačný smer. Začali mi 

napadať myšlienky, že nás zavrie do pivnice a 

dá nás za trest kľačať na hrachu. V duchu som 

sa modlila, až sme stáli pred dverami 

telocvične. No perfektne, pomyslela som si, 

nie hrach, ale studená podlaha a ešte bez 

spacákov! Odomykal ďalšie dvere, dvere do 

skladu. Až vtedy som si uvedomila, aká je 

dôležitá večierka a dochvíľnosť. So strachom v 

očiach som vošla do skladu asi s ďalšími 15 

ľuďmi a čakali sme, čo sa bude diať. Vtedy 

otvoril okno a kázal nám vyjsť von do átria. No 

super, tak nakoniec zomriem zamrznutím... 

Keď sme došli k protiľahlému oknu, čakalo 

nás nemilé prekvapenie, bolo asi v 

dvojmetrovej výške. Spoločnými silami sme 

sa tam vyštverali a utekali do nášho 

vysnívaného pavilónu C. Cesta bola 

neuveriteľne dlhá, ale odmenou bola posteľ a 

teplá perina. Posledný deň, v nedeľu, sme 

mali sv. omšu v Katedrále sv. Martina, 

prehliadku biskupského paláca, výborný 

obed a šli sme domov.

Hanusove dni – tri nezabudnuteľné dni 

prežité s ľuďmi rôzneho veku a povolania z 

celého Slovenska. Odnášam si zaujímavé 

skúsenosti, nový pohľad na aktuálne otázky 

spoločnosti, umenia a politiky, migrantov i 

Európy, ale aj poučenie o dochvíľnosti. Tri 

dni, ktoré mi dali aj priateľov a to je dôležité. 

Môj risk priniesol neuveriteľný zisk.

Prof. Ladislav Hanus – človek s hlbokým 

duchovným životom a aktívne spoločensky 

angažovaný v prospech kresťanskej kultúry. 

Bol slovenským katolíckym kňazom, ktorý sa 

snažil o pozdvihnutie viery a kultúrneho 

života Slovákov. Jeho túžbou bolo, aby kňazi 

aj veriaci nežili svoje náboženstvo iba 

zvykovo, bezmyšlienkovo a pohodlne, ale aby 

spirituálne a ideovo zakorenení dokázali 

formovať život spoločnosti. Hanusove dni 

ponúkajú intelektuálny zážitok, ochutnanie 

bohatstva kresťanského myslenia, radosť z 

hľadania pravdy a spoločného nachádzania 

odpovedí. V rámci Hanusových dní vystupujú 

experti z daných oblastí spolu so zaujímavými 

slovenskými a zahraničnými osobnosťami. 

Organizátori sa usilujú o to, aby všetky 

podujatia prinášali zmysel pre dnešného 

človeka, aby diskutujúci prejavovali voči sebe 

a svojim názorovým oponentom rešpekt. 

Záleží im na tom, aby na podujatiach bola 

prítomná vášeň, tvorivé napätie, zanietenie 

pre vec, hľadanie pravdy a hĺbky.

vierka.bartošová
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