
KUPÓN
slúži na jednorázové ospravedlnenie pri 
ústnej odpovedi, predkladá sa len s 
celým vydaním Ikvača, je neprenosný, 
podpisuje sa učiteľom, platný na všetky 
komisionálne skúšky v auguste 2014.
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Uveď jeden znak voľného verša.
Nemá interupciu. 
Ako sa volala prvá žena vo vesmíre?
Valentína.
Aký typ rozprávača je použitý v 
ukážke?
Všadeprítomný rozprávač.
Čo znamená skratka KBSE?
Komunistický blok spoločnej Európy.
Vysvetli skratku NATO.
Národná asociácia teroristických 
oligarchov.
Charakterizuj normalizáciu v 70-tych 
rokoch 20. storočia.
Je to prestup na iný režim ako 
komunistický.
Ktorý slovenský film získal Oskara?
Ostro sledované vtáky.
Uveď dva charakteristické znaky 
studenej vojny.
Veľa mŕtvych na oboch stranách.
Ako sa rozdelila Kórea po 2. svetovej 
vojne?
Na Južnú a Severnú, pričom v Severnej 
bol komunizmus pod vládou Japonska.
Kto boli v socializme „triedni 
nepriatelia“?
Rómovia a Židia.
Vysvetli vtip: „S kým susedí Rusko?“
„ S kým chce.“
Znamená to, že Rusko je všade.
Vysvetli pojem disident.
Je to zástupca neprítomného 
prezidenta.
Čo znamená skratka NDR?
North Deutsche Republik.
Utvor rozkazovací spôsob od slovies 
byť a vedieť.

By! Byme! Byte! Ja viem! Ty veď! On 
nech vie!
Vysvetli frazeologizmus  bojovať s 
veternými mlynmi.
To znamená, že vietor nikto neporazí.
Aký druh románu je Jozef Mak?
Sociálno-citologický.
Ako voláme jav, keď k ženským 
priezviskám pridávame „ová“?
Zženšťovanie alebo feminizácia.
Koľko častí encyklopédie Beliany 
vyšlo?
Asi  veľa ...
Na ktorú politickú udalosť reaguje 
Hviezdoslav v Krvavých sonetoch?
Na Slovenské národné povstanie.
S kým sa rozprával hlavný hrdina v 
diele Malý princ?
Hlavne so zvieratkami, napr. s 
medveďom.
Čo je podstatou časomiery?
Predniesť text čo najrýchlejšie.
Film má viacero častí, to závisí od 
série.
Kto si čo odserie?
Mne sa tá dnešná hudba vôbec 
nepáči, samé tie Rihanny...

Výroky slávnych

Študentský časop is Gymnáz ia a Zák ladnej ško ly svätého Miku láša v Prešove

Ten kôš zaplatí Mirka
Reportáž z lyžiarskeho výcviku

Čo tak súťaž bez športu?
O úspechoch našich žiakov na olympiádach

Posledné zavýjanie býkov
Kritika televíznych speváckych šou

Bude to pre mňa životná i Božia výzva
 Posledný rozhovor s kaplánom Jánom Kulanom
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 Ľudia sa odjakživa zamý-
šľali nad rôznymi vecami. Veď 
aj vďaka týmto „zaduman-
com“ dnes používame na-
príklad telefón či máme k 
dispozícii grahamovú múku. 
Málokto však vie, že tieto dve 
veci vymyslela jedna osoba.
 Aj dnes ľudia rozmýšľajú 
nad zaujímavosťami, no rie-
šia najmä úplné zbytočnosti a 
tým sa ukracujú o svoj dra-
hocenný čas. Musím sa pri-
znať, že aj ja sa občas stávam 
„obeťou“ riešenia takýchto 
banalít, avšak po čase si to 
uvedomím a automaticky sa 
snažím prejsť na inú tému. 
Informáciu, pri ktorej sa mi to 
tak ľahko nepodarilo, som sa 
dopočul pred pár týždňami. 
Konkrétne šlo o vyhlásenie 
výsledkov hlasovania Euró-
panov v speváckej súťaži 
Eurovision Song Contest 
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Bude to pre mňa 
nová životná i 
Božia výzva
Kam smerujú kroky Jána 
Kulana a kto ho nahradí?
strana 6

Ten kôš zaplatí 
Mirka
Reportáž z lyžiarskeho 
výcviku. 
strana 20

Londýn alebo 
všade samé kone
Študentská reportáž z 
výletu do Londýna.
strana 21

03 Editoriál
 Slová šéfredaktora.

04 [Short]ky
 Aktuálne spravodajstvo z 

diania na našej škole.

06 Bude to pre mňa nová 
životná i Božia výzva

 Posledný exkluzívny rozho-
vor s kaplánom  Jánom Ku-
lanom.

08 O ďalšiu silnú generáciu 
novinárov sa báť nemu-
síme

 19. ročník celoslovenskej 
novinárskej súťaže stredo-
školákov vo Zvolene.

10 Posledné zavýjanie 
býkov

 Kritika televíznych šou od 
Tomáša Goboňu.

11 Posledné zúčtovanie na 
slovine

 Anketa s maturantmi pred 
a po maturite.

11 Fotogaléria
 Keď išli maturanti mestom.

15 Užitočné „strávenie“ 
večera

 Anketa po divadelnom 
predstavení Ťapákovci v 
Divadle A. Duchnoviča.

16 Nastička, máme ťa radi 
 Interview s olympijskou 

medailistkou Nasťou 
Kuzminovou.

17 Čo tak súťaž bez 
športu?

 Rozhovor s účastníkmi 
biologickej a geografickej 
olympiády.

20 Ten kôš zaplatí Mirka
 Reportáž z lyžiarskeho vý-

cviku.

21 Londýn alebo všade 
samé kone

 Študentská reportáž z výle-
tu do Londýna.

24 Výroky slávnych
 Tie najlepšie výroky zo 

študentských prác.

#3 jún 2014

Tomáš Goboňa
Šéfredaktor školské-
ho časopisu Ikvač

2014. Moment, keď som sa 
dopočul o víťazovi či víťazke, 
si budem pamätať ešte dlho. 
Taký zarazený a udivený som 
už dávno nebol.
 Žeby nejaký rakúsky tran-
svestita bol zvolený nami, 
Európanmi, za absolútneho 
víťaza tohtoročnej súťaže – TA 
TOTO ŇE! Keď si uvedomíme, 
že Európu tvoríme aj my Slo-
váci a téma registrovaných 
partnerstiev sa nás v posled-
nej dobe čoraz viac týka...
 Nechcem tu teraz nikoho 
navádzať k nenávisti určitej 
osoby či monštra, len sa, pro-
sím, zamyslite aj nad týmto 
problémom nášho sveta.
Verím, že spoločnými silami 
dokážeme zmeniť či zvrátiť 
nielen túto nepríjemnú sku-
točnosť.

 Do začítania, milí priatelia!
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Aj tento rok naša škola podporila 

charitatívnu činnosť občianskeho 

združenia Magis, a to výťažkom z Chrá-

mového koncertu siedmich speváckych 

zborov. 18. mája vystúpili samostatne aj 

ako zmiešané zbory  študenti aj učitelia 

Cirkevnej základnej umeleckej školy v 

Konkatedrále svätého Mikuláša po sv. 

omši o 18.00.

[Short]ky

Na podnet učiteľov Cirkevnej základnej 

umeleckej školy, konkrétne Stanislava 

Salanciho, začala naša škola s novou 

tradíciou modlitbových stretnutí Taize. 

Prvýkrát sa učitelia aj rodičia stretli pri 

spoločnom rozjímaní – modlitbách, 

spevoch a meditáciách, v jedálni školy 

12. mája o 17.00. Zatiaľ bez účasti 

žiakov, ktorí v ten deň absolvovali 

branné cvičenie.

N U C E M  –  N á r o d n ý  ú s t a v  

certifikovaných meraní zverejnil na 

svojej internetovej stránke výsledky 

Externej časti maturitných skúšok. 

Pe rc e nto  v y j a d r u j e  p r i e m e r n ú  

úspešnosť školy v testovaní. 63 

študentov oktávy A a B dosiahlo 

nasledovné výsledky: slovenský jazyk a 

literatúra 76, 2%, anglický jazyk (úroveň 

B2) 66, 5%, matematika 72, 4%.

Študenti septimy A vyhotovili dotazníky 
o zdravom stravovaní  a voľnom čase 
spolužiakov. Skúmali aj sladené nápoje v 
školskej jedálni. V zdravom stravovaní  
dievčatá jednoznačne viedli. Chlapcov si 
doprajú energetický drink, slaninku, 
klobásu aj o jedenástej večer. Aj v 
školskej jedálni sa našli džúsy, ktoré 
obsahujú éčka. Vedenie školy ich stiahlo 
z obehu a teraz pijeme najzdravšiu čistú 
vodu z vodovodu. Našťastie, v bufete si 
kupujeme len doplnkovú stravu, čiže ten 
nám zostane. 

14. mája 2014 sa na našej škole 

uskutočnili voľby do Europarlamentu, 

ktorých sa mohli zúčastniť všetci 

študenti s občianskym preukazom, t. j. 

starší ako 15 rokov. Z celkového počtu 

149 oprávnených voličov sa volieb 

zúčastnilo len 73 študentov kvinty až 

oktávy. Z týchto hlasov boli 3 neplatné. 

Voľby vyhrala  strana OĽANO (Obyčajní 

ľudia a nezávislé osobnosti) s celkovým 

počtom 15 hlasov.

24. – 26. 2. 2014 sa študenti našej školy 

Štefan Krištof (O7B), Štefan Malatinec 

(O7A) a Veronika Garbárová (O8A) 

zúčastnili pod vedením RNDr. Marcela 

Tkáča na štátnom kole 50. ročníka 

Chemickej olympiády v Bratislave. Naj-

lepšie z našich sa umiestnila  V. Garbá-

rová (6. miesto). Š. Krištof (17.) a Š. 

Malatinec (20.) sa umiestnili v prvej 

dvadsiatke. Všetci traja sa stali úspe-

šnými riešiteľmi. Oceňovanie prebehlo v 

Primaciálnom paláci v Bratislave.
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Bude to pre mňa nová životná i Božia výzva

 Ako ste sa isto dopočuli, náš pán kaplán Janko Kulan odchádza. Spolu s 
ďalšími 16 odvážlivcami z celého sveta sa chystá odísť v auguste tohto roku 
študovať psychológiu do Ríma. Nasledujúce štyri roky sa bude vzdelávať a 
zdokonaľovať svoje vedomosti.  Charizmatický a vždy usmievavý človek, ktorý sa 
nám zdôveril so svojimi plánmi do budúcnosti. Chcete vedieť o tomto 
dobrodružstve viac? Čítajte ďalej.

Kaplán Ján Kulan na púti v Levoči.  Foto: Peter Sedlák

Slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme, kde budem bývať štyri nasle-
dujúce roky počas môjho štúdia. Bývajú 
tam kňazi z celého Slovenska, ktorí 
momentálne študujú v Ríme.    
Keďže sú už všetci trochu zvedaví, 
nevedeli by ste povedať, kto bude váš 
nástupca?
Áno, už je to známe. Namiesto mňa  
príde duchovný otec Vladimír Nemec, 
rodák z Plavnice, ktorý naposledy 
pôsobil šesť rokov v Kazachstane ako 
misionár. 
Prosím, prijmite ho tak dobre a milo, ako 
ste prijali mňa. Nech sa tu darí šíriť Božiu 
lásku, pokoj, radosť a milosrdenstvo.
Čo by ste chceli odkázať študentom, 
učiteľom a zamestnancom našej školy?
Som šťastný, že som tu na našej škole 

Čo vás zaujalo na psychológii a prečo 
práve Rím?
Psychológia je dnes veľmi potrebná a 
aktuálna. Kňaz je tak trochu aj 
psychológ, predovšetkým pri vyslu-
hovaní sviatosti zmierenia a duchovných 
rozhovoroch. Otec arcibiskup mi pove-
dal, že pre našu Košickú arcidiecézu je 
potrebné mať teraz vyštudovaného 
kňaza psychológa, ktorý sa bude môcť 
viac uplatniť pri rôznych duchovných a 
psychologických pohovoroch, posud-
koch na cirkevnom súde a ako duchovná 
pomoc v kňazskom seminári i celej 
Košickej arcidiecéze. Tak som to skúsil.     
Ako ste sa dostali na Gregoriánsku 
univerzitu? Určite to bolo veľmi ťažké.
V januári som bol dvakrát v Prahe, kde 
som absolvoval s jednou rehoľnou 
sestričkou, ktorá tiež skončila tento 
Inštitút psychológie Gregoriánskej 
univerzity v Ríme, dva psychologické 
pohovory (spolu osem hodín sedenia), 
testy a IQ testy. Bolo to náročné, no 
nakoniec mi pred Veľkou nocou prišiel 
list z Ríma o prijatí. Prijali nás spolu 16 
študentov (kňazov a rehoľných sestier či 
bratov) z celého sveta (hlásilo sa okolo 
50).    
Ako je to s vašou angličtinou a talianči-

nou? Určite je to výzva študovať v 
cudzích jazykoch...
Áno, bude to pre mňa nová životná i 
Božia výzva. Jazyky mám celkom rád. V 
angličtine sa dorozumiem, hoci to bude 
náročné študovať, lebo prevažná časť 
literatúry bude práve v angličtine. 
Prednášky budú v taliančine. Taliančinu 
som mal v kňazskom seminári v 
Košiciach pred dvanástimi rokmi v 
prvom ročníku. Mám slabé základy. V 
lete sa chystám na intenzívny 
šesťtýždňový kurz taliančiny do 
mestečka Urbania (od 4. augusta do 14. 
septembra 2014).       
Kedy vám to letí?
Po skončení kurzu taliančiny sa chystám 
ísť do Ríma a nasťahovať sa do 

ako školský kaplán mohol stráviť spolu s 
vami krásne a nezabudnuteľné dva roky. 
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Prvým paradoxom nášho výletu bola 
päťhodinová cesta vlakom s prestupom 
vo Vrútkach (pozdravujem). Na súťaži 
sme boli poučení, že opisovať cestu 
samotnú je zbytočné a zdĺhavé, preto 
vynechám banality ako chlieb vo vajci a 
panika z miesteniek. Hneď po vystúpení 
z vlaku ma Zvolen ako mesto neskutočne 
očar i l .  Na  rozd ie l  od  Prešova  
(NESŤAŽUJEM SA) bolo všetko blízko a 
na námestí nepremávala „mhdečka“. Po 
krátkej ceste sme sa ubytovali v 
školskom internáte. To bol druhý 
paradox našej cesty, pri ktorom sme 
zabudli, že súdiť treba podľa vnútra 
(človeka, knihy, intrák...) a nie podľa 
vonkajšieho vzhľadu.

O ďalšiu silnú generáciu novinárov sa báť nemusíme

A začíname
Približne o 12.00 sme vyrazili do Krajskej 
knižnice Ľudovíta Štúra, kde sa súťaž 
pod záštitou televízie Markízy konala. 
Moderoval ju Patrik Herman, ktorý čas 
sršal humorom a bavil nás sladko ironi-
ckými poznámkami. Na rozdiel od minu-
lých rokov sme začali veľmi zhurta, a to 
„tlačovkou“ s riaditeľom televízie 
Markíza Matthiasom Settelom a  
šéfredaktorom spravodajstva TV 
Markíza Tiborom Mattyašovským.
Osobne som bola veľmi prekvapená 
štipľavými otázkami ostatných súťažia-
cich - mladých novinárov, ako nás na-
zvali, ktoré boli fakt „na telo“. Druhým 
hosťom, na prekvapenie všetkých (keď-

že to nijako nesúviselo s podstatou súťa-
že), bola naša olympionička Nasťa 
Kuzminová. Usmiata (ako vždy) reagova-
la na každú otázku a na prekvapenie 
všetkých nemala problém so slovenči-
nou až na slovné spojenie „strieľať si z 
niekoho (biatlonisti si predložku z za-
mieňajú za do). Pre nedostatok času 
nepodpisovala všetky ruky, čelá a iné 
partie, ale dostali sme vopred podpísa-
né podpiskarty. Pár rýchlych fotiek a 
Nasťa už bola preč.

Kebab do ruky
Krátka vytúžená pauza zvaná aj „bude-
me jesť to, čo je najbližšie“, nám veľmi 
dobre padla a najedení, nakúpení a 
nadupaní kofeínom sme sa vrátili späť 
do knižnice, aby sme sa rozdelili do troch 
skupiniek, v rámci ktorých sme si 
vypočuli hodnotenie a kritiku (s rado-
sťou oznamujem, že bola viac pozitívna 
ako negatívna). Najprv Lukáš Diko, šéf 
spravodajstva a publicistiky RTVS. Počas 
hodnotenia iných časopisov sme boli asi 
až príliš aktívni a vymysleli sme všetky 
témy do tohto čísla a tiež sme stihli 
zmeniť grafiku. V druhej skupine sme 
boli hodnotení Pavlom Vitkom z 
Ministerstva obrany SR, ktorý Ikvaču dal 
3 jednotky a chválil štýl písania Danky 
Džubinskej (bývalá O8A), ktorá, žiaľ, už v 
Ikvači nepíše. Koniec kritiky, ide sa na 
večeru. Mali sme ísť aj na spoločný 
program v rámci súťaže, ale predsa 
nezabijeme jediný večer vo Zvolene 
ďalšou besedou...

Mokrí do poslednej nitky? Prečo nie!
Niektorí boli s pančkou na pizzu, iní na 

spomienkovom stretnutí so známymi. 
Všetko by bolo fajn, keby CELÝ ČAS, čo 
sme tam boli, NEPRŠALO. Na izbu sme 
dobehli veľmi rýchlo a zábava pokra-
čovala. O polnoci nám došla smska od 
pančky, nech sme už konečne ticho, tak 
sme sa teda nejako prispôsobili.

No ta ja nevstávam
Ráno bolo ťažké, budíček bol o 7.00 
(ach, jaj). Opäť sme išli počúvať hodno-
tenie, tentoraz s Patrikom Hermanom. 
Viac ako poučný bol však vtipný, a to 
hlavne nepodarkami výroby vecí z 
Lampárne. Veci ako kačka so 4 nohami 
alebo lev, čo kikiríka, momentálne 
vtipné nikomu nepripadajú, ale my sme 
išli do kolien. Nasledovala tlačovka o 
investigatívnej žurnalistike a ani sme sa 
nenazdali, bolo tu vyhodnotenie.

Kto povedal, že zúčastniť sa je aj tak 
podstatnejšie?!
Nič sme nevyhrali, veď podstatné je 
zúčastniť sa a nie vyhrať (či?!), a tak sme 
výhru ticho závideli časopisu Rozhľad. 
Po vypočutí verdiktu sa šéfredaktor veľ-
mi naštval, takto rozčúlení sme sa 
vlastne rozlúčili so súťažou. Nebudem tu 
hovoriť, že sme zožali len úspech, 
samozrejme, boli aj kritické pripomien-
ky, ale presne táto kritika nás posunula 
vpred. Už teraz vieme, čo všetko 
zlepšíme. Chcem sa ešte poďakovať pani 
učiteľke Banásovej za ochotu ísť s nami 
aj napriek chorobe a za to, že  počas 
celého výletu sme ani raz nepočuli zná-
me KZ a ODP a bola k nám fakt veľmi 
milá.

monikamitterová

 Welcome (to) Zvolen. Štúrovo pero je celoslovenská súťaž školských 
časopisov, ktorá sa každoročne koná vo Zvolene. Aj tento rok sme dostali 
pozvánky, tak sme sa v päťčlennej zostave (Mgr. Monika Banásová a skoro celá 
redakcia) rozhodli zúčastniť sa.

Redakčný tím Ikvača na 19. ročníku Štúrovho pera v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. 
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Posledné zúčtovanie na 
slovine

Po dlhšom zvažovaní sme sa predsa len 
rozhodli rozšíriť náš školský časopis o 
ďalšiu štvorstránku. Tá bude plná nielen 
slov od našich úspešných maturantov – 
nematurantov – úspešných absolven-
tov. Jej prvou časťou budú pocity 
maturantov PRED a PO ústnych maturit-
ných skúškach a tou druhou budú dô-
vody, pre ktoré radi či neradi chodili do 
tejto školy.

Aké sú tvoje pocity pred ústnymi 
maturitnými skúškami?
– Už sa teším, keď začnú tie maturity, 
pretože budem vedieť, že už sa nemu-
sím učiť, len zužitkovať to, čo viem.
– Nejako extrémne sa nestresujem.
– Je mi zle.
– Spolieham sa na šťastnú ruku pri ťaha-
ní otázok.
 Zmiešané – občas mám pocit, že je to – 
jeden veľký guľáš.

Aký je to pocit, mať za sebou ústne ma-
turitné skúšky  –  mesiace drvenia sa?
– Pocity sú úplne super – oveľa lepšie, 
ako som čakala.
– Sama zo seba som prekvapená a veľmi 
sa teším, že to dopadlo tak, ako to 
dopadlo – lepšie už ani nemohlo.
– Posledné zúčtovanie na slovine.
– Pocity po ústnych maturitách boli neo-
písateľné – zatiaľ najlepší pocit na svete.
– Konečne je to všetko za nami a môže-
me vkročiť do nového sveta.

Hádam každý z nás chce alebo 
potrebuje občas vypnúť. Jedným z 
druhov relaxu je aj pozeranie televízie. 
Osobne si na takúto aktivitu veľmi 
neviem nájsť čas, no nielen pre vytvore-
nie si všeobecného prehľadu som si ho 
nakoniec našiel. 
 Otváram dvojtýždenník a rýchlo 
prelistujem strany plné bulváru, aby 
som sa dostal k televíznemu programu. 
Keďže vo svojom televíznom balíčku 
mám aj službu „archív“, neváham 
pozrieť aj na už neaktuálnu ponuku 
televíznych staníc. Spomedzi rôznych 
stupidít si nakoniec vyberám spevácku 
šou X-factor. Chvíľu to síce potrvá, 
pokým sa preklikám všetkými rekla-
mami a začnem konečne pozerať danú 
reláciu, no určite ma neodradí ešte 
trochu počkať.
 Prekvapí ma priemerný mode-
rátor, niekedy naozaj nevie, ako má 
zareagovať, ocitne sa v rozpakoch a len 
tajne dúfa, že sa z toho akosi dostane.
 Osem najlepších spevákov z 
Česka aj zo Slovenska? Prosím? Osobne 
neviem spievať, no ten „žgrevot“ sa v 
niektorých prípadoch nedá prehliadnuť.
 Porotcovia – zo začiatku som si 
myslel, že to bude katastrofálna štvori-
ca, neskôr, že to až také zlé nebude, no 
napokon sa môj prvý dojem predsa 
potvrdil.
 „Spevácke“ trio mladých tíne-
džeriek vyzerá naozaj, ako keby bolo 
náhodne zoskupené. Spojenie ich troch 
hlasov je ako... Ja vlastne ani neviem, k 

čomu by som to prirovnal. No predsa sa 
mi to k niečomu hodí – posledné zavýja-
nie býkov. Síce som ich nikdy nepočul 
vydávať tento zvuk, ale približne takto si 
ho predstavujem.
 Napokon takmer päťdesiatroč-
ná PANI speváčka vypadla už v druhom 
kole živých prenosov. Teraz len rozmýš-
ľam, ako Slováci vôbec rozmýšľajú, pre-
tože ona má naozaj silný, prenikavý a 
okúzľujúci hlas, no zrejme o tom táto 
šou nie je. 
 Ktovie, možno sa tam vôbec 
neberú do úvahy naozajstné výsledky 
SMS hlasovania.

tomášgoboňa

Posledné zavýjanie býkov

Na speváckej súťaži X-factor sa zúčastnila 
aj študentka septimy B Petra Gállová. 
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Šiel si do divadla zo zaujímavosti alebo 
si mal nejaký iný dôvod? 
– Do divadla som šla z dvoch dôvodov. 
Počula som na ňu skvelé ohlasy a keďže 
je to ako maturitná otázka, nebolo na 
škodu pozrieť si to.
– Preto, že to potrebujem do školy.
– Zo  zvedavosti.
– Chcela som sa tak lepšie pripraviť na 
maturitu, lebo je to pri povinnom čítaní.
Rozumel si všetko, keďže to bolo v inom 
jazyku?
– Jasne, rusínčina je veľmi podobná ša-
rištine, takže porozumie naozaj každý.
– Rozumel som zhruba polovicu.
– Väčšinou áno, iba pár slov nie.
Myslíš si, že to predstavenie bolo až 
také dobré, ako je opisované v škole?
– Určite áno.
– Nie, nerozumiem, prečo v nás vyvolá-
vali(učiteľky) toľké nadšenie.
– Z predstavenia som bola sklamaná, 
keďže učitelia ho v škole opisujú omno-
ho lepšie a zaujímavejšie.
– Predstavenie bolo obrovské sklama-
nie.
Šiel by si si to pozrieť ešte raz?
– Predstavenie som videla už 2x, no ne-
mala by som problém pozrieť si to 
znova.
– Nie, načo to budem pozerať 2x?
– Určite nie.
Je kniha lepšia ako živé predstavenie? 

– Veľmi rada čítam, no priznávam, Ťapá-
kovcov som akosi vynechala.
– Kniha je jednoznačne super, rád čítam, 
a nie je tam žiadny krik.
– Nečítala som knihu.
– Áno, viac sa mi páčil knižný koniec.
– Knihy sú stále lepšie a nie je tomu inak 
ani v tomto podaní.
Čo ti vyslovene prekážalo na predsta-
vení?
– Keďže ma po prestávke začala bolieť 
hlava, tak vresk, ktorý bol niekedy až 
prehnaný.
– Nezrozumiteľnosť v niektorých čas-
tiach.
– Niekedy rozprávali rýchlo a ťažšie sa im 
rozumelo, ale dalo sa pochopiť.
Chcel by si sa ocitnúť v tejto dobe, v 19. 
storočí? 
– Myslím, že skôr nie ako áno. Určite 
kvôli mentalite vtedajšieho vidieka, ich 
mysleniu.
– Nie, bola to otrasná doba. 
– Áno aj nie... áno kvôli jednoduchému 
životu, nie kvôli tomu, že žijem v dobe 
ktorá mi vyhovuje a kvôli moderným 
technológiám.
– Určite nie, pretože museli dosť ťažko 
pracovať, aby dokázali uživiť seba aj 
rodinu, museli bývať v malých domče-
koch viac generácií pokope.
 

luciaštastná

Užitočné „strávenie“ večera

 Vzdelávanie sa v rusínskom jazyku a.k.a. povinná maturitná téma. Spojili 

sme príjemné s užitočným a navštívili divadelné predstavenie Ťapákovci v DADe. 

No príliš ukričané predstavenie nám zanechalo všelijaké dojmy. Otázky som 

položila študentom, ktorí sa na predstavení zúčastnili.

Pre aké dôvody si rád navštevoval túto 
školu? Čo ti dala?
– Dala mi veľa priateľov, zážitkov a vtip-
ných momentíkov.
– Určite ma naučila trpezlivosti a vhod-
nej komunikácii.
– Rada som sem chodila kvôli skvelému 
kolektívu, triednemu učiteľovi (Ahoj, 
Voyo).
– Som vďačná za kaplnku, lebo tú nemá 
každá škola, často mi veľmi dobre padlo 
sa tam utiahnuť, pomodliť, poprosiť, 
poďakovať.
– Dala mi najúžasnejšiu priateľku.

Je niečo, čo ti prekážalo na tejto škole? 
Čo by si rád odkázal škole?
– Myslím, že niektoré veci by sa dali viac 
sfunkčniť, napríklad lepšia organizácia 
pri mimoškolských akciách (výchovné 
koncerty a iné kultúrne podujatia).
– Nerada som tu chodila kvôli vedeniu 
školy a prístupu niektorých učiteľov.
–  Žiaci niektorých tried by sa mohli troš-
ku spamätať a začať sa správať podľa 
noriem.
– Mohol by sa klásť väčší dôraz na šport, 
napríklad opraviť ihriská popri škole, 
veď sa tam pomaly ani nedá chodiť.

Všetkým respondentom ďakujem za ich 
odpovede aj vďaka veľkej časovej tiesni 
a v mene celej redakcie vám prajem 
úspešné štúdium na vysokej škole a ešte 
úspešnejšie uplatnenie v blízkej budú-
cnosti.

tomášgoboňa
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Nastička, potešila si nás

Mali ste niekedy moment, keď ste 
chceli všetko vzdať?
Bolo ich viac, ale športovec to nemôže 
priznať. Také chvíle boli napr. pri 
dospievaní, vtedy ma podporili rodičia, 
a potom, keď prišli neúspechy, horšie 
chvíle a sklamania. Pýtala som sa, načo 
to robím, veď mám rodinu, syna, vzdám 
to... Podpora rodiny ma však posunula 
dopredu, každý má tie slabé chvíle.
Prečo ste si vybrali práve biatlon?
Rodičia boli lyžiari, vyskúšala som teda 
aj bežecké lyžovanie, aj krasokorčuľova-
nie. V šestnástich prišla streľba nasucho 
a to sa mi zdalo zaujímavé.
Do akej miery sa stretávate s neprajno-
sťou verejnosti?
V medzinárodnom meradle málokedy. 
Počas sezóny alebo vrcholových podu-
jatí sú športovci sústredení a uzavretí do 
seba, všetky emócie dajú do preteku.
Ktoré víťazstvo si ceníte najviac?
Pre športovca je každý úspech cenný. 
Prvá zlatá olympijská medaila bola pre 
každého prekvapením, to nikto nečakal, 
lebo 6 týždňov pred Vancouvrom som 
bola operovaná. Iné to bolo pred Soči, 
keď všetci čakali víťazstvo. Na otázku, 
kto je najväčší súper, odpovedám – ja 
sama. Na streľbu je dôležité nastúpiť s 
čistou hlavou.
Nad čím rozmýšľate, keď netrafíte po-

slednú streľbu a medaila je na dosah?
Najlepšie je nemať v hlave nič, robiť 
všetko automaticky, mať v hlave akoby 
hmlu, nemajú tam byť žiadne emócie.
Ak by ste neboli športovkyňou, čo by 
ste chceli robiť?

  Nepochybne najväčším prekvapením pre mladých žurnalistov Štúrovho 
pera vo Zvolene bola nečakaná tlačová beseda s dvojnásobnou olympijskou 
víťazkou ruského pôvodu Nasťou Kuzminovou. Vedeli ste, že je pôvodným 
povolaním právnička? My tiež nie... Prinášame zopár otázok a odpovedí.

Napríklad úpravu interiérov, kulinár-
stvo, v súkromí rada robím jednoduché 
ženské domáce práce. Inak som vyštu-
dovaná právnička, v Rusku som pra-
covala ako právnička na ministerstve 
vnútra.
Ako ste sa dostali na Slovensko?
Manžel pretekal na Bielej stope a 
oslovila ma aj krajina, kopce, srdeční 
ľudia, u nás na Sibíri nie sú také kopce.
V živote športovca je zväčša cieľom 
získať olympijskú medailu. Čo je teraz 
váš cieľ?
Tu na stole vidíte zlatú aj striebornú 
medailu, takže cieľ je získať ešte 

bronzovú...
Aj váš syn športuje?
Zaujímajú ho zbrane, ako 2,5-ročný 
začal lyžovať, dúfam, že z neho raz bude 
tiež športovec.
Čo vás motivuje ísť ďalej?
Zlato je najvzácnejší kov, no nie som 
majsterka sveta... Motivuje ma, že sa 
ozvalo veľa ľudí, ktorí majú radosť, 
zoberú palice, idú von a chcú byť ako Ku-
zminová. Stretnú ma na ulici a povedia: 
„Nastička, potešila si nás.“

   
redakcia 

Čo tak súťaž bez športu?

 Čo rozumieme pod pojmom olympiáda? Tvrdá drina? Roky prípravy? 

Možno nie v našom školskom podaní. V tomto príspevku som „vyspovedala“ našich 

študentov, ktorí sa  zúčastnili na olympiádach vedmostných. Na biologickej nás 

reprezentovala Slávka Nemčíková (SN), na geografickej Peter Križan (PK), Tomáš 

Goboňa (TG) a Barbora Ivanková (BI). Ich osobné dojmy a poznatky si prečítajte v 

článku.

Čo bolo najťažšou úlohou na príprave 

olympiády? 

PK: Najťažšie na príprave olympiády bol 

výber témy, lebo rozhodnúť sa medzi asi 

20  témami bolo fakt ťažké.

TG: Celková príprava bola zložitá, keďže 

som sa prvýkrát zúčastnil na takejto 

olympiáde, no chcelo to poriadnu dávku 

trpezlivosti a námahy, ktorá napokon 

stála za to.

SN: Najťažšie na príprave mojej práce 

bolo vôbec sa donútiť niečo napísať a 

neskôr prácu upravovať. S projektmi, 

ktoré z času na čas robíme do školy sa to 

nedá porovnať, bolo toho ďaleko viac a 

musela som sa riadiť presnou šablónou 

a pokynmi (zo začiatku sa zdalo, že tie 

pokyny budú nápomocné, no opak bol 

pravdou).

BI: Na príprave práce nebolo nič tak 

extra ťažké. Pre mňa osobne najťažšou 

úlohou bolo sa postaviť a obhajovať 

moju prácu, keďže je to dosť stresujúce 

(môj názor).

Ako dlho si sa pripravoval/a?

PK: Keď som to dobre spočítal, tak na 

olympiádu som sa pripravoval asi 

mesiac a pol, a bolo to naozaj ťažké 

obdobie.

SN: Ak berieme prípravu od samotného 

 „Ikváči“ zľava: Tomáš Goboňa, 
Lucia Šťastná a Michaela Mašlejová na fotke 
s olympioničkou Anastasiou Kuzimovou.
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tiež pracovala na veľkej časti projektu. 

Po dvoch mesiacoch intenzívnej prípra-

vy prišlo krajské kolo olympiády a práve 

to bolo na celej práci pre mňa osobne 

najťažšie - prezentovať. Takéto veci ozaj 

nevyhľadávam...

BI: Prácu som robila veľmi narýchlo, čiže 

taký mesiac a pol. 

Získal/a si nejaké nové poznatky? 

PK: Tak určite, 700 - 800 strán materiá-

lov o prešovskej doprave v hlave niečo 

zanechá.  

...ikvač spomína

TG: Samozrejme, o tom niet pochýb. Aj 

keď som písal prácu o svetoznámom 

mieste, myslím, že som sa o ňom dozve-

del minimálne päťkrát viac informácií, 

ako som  mal doteraz.

SN: K plusom patrí aj fakt, že som sa 

dozvedela mnoho o elektrosmogu, čo 

nás obklopuje aj o nepriaznivých účin-

koch mobilov (teraz telefonujem oveľa 

menej - je to ozaj škodlivé) a iných spo-

trebičov, čo denne používame. 

BI: Samozrejme, najviac poznatkov som 

získala o geografii na Slovensku, čo je 

fajn, keďže chcem pokračovať v štúdiu 

geografie. Spoznala som veľa ľudí, s 

ktorými sa aj plánujeme stretnúť.

Popíš nejakú vtipnú príhodu. 

PK: Pre mňa bolo veľmi vtipné to, keď 

začali obhajoby a prišla tam hneď prvá z 

Bardejova obhajovať , a tak to obhájila, 

že som sa až hanbil ústa otvoriť. 

TG: Vtipných príhod mi napadá viacero, 

no vyberiem tie naj. Pred začatím 

písania vedomostného testu z geografie 

nám organizátorka vravela organizačné 

pokyny. Po chvíľke ticha sa ozval chlapec 

zo zadných radov, že čo bude na obed 

(úplne „odveci“). Taktiež za vtipné mo-

menty považujem to, ako sa súťažiaci z 

Bardejova postavil, spustil svoju prezen-

táciu a vyše dvadsať sekúnd bol ticho, 

ani slovo z neho nevyšlo. 

SN: Dohromady som bola na troch 

„olympiádach“ (prezentáciách), no to 

stačilo na to, aby som sa zasmiala. 

Napríklad na krajské kolo došiel jeden 

chalan až z Popradu s obrovskou 

cestovnou taškou, v ktorej mal niekoľko 

druhov jelenieho parožia na ukážku, a 

vytiahol aj roh na vábenie jeleňov. 

Vábenie aj názorne predviedol a tváril sa 

veľmi začudovane, keď sa porota aj s 

obecenstvom začala pučiť od smiechu. 

Neskôr na SOČku priniesol jeden 

chlapec hada a dosť nás tam všetkých 

vystrašil.

Stalo to úsilie za to? 

PK: Myslím si, že stálo. Získal som tam 

veľa nových skúseností, spoznal nových 

ľudí, prvýkrát (a asi aj posledný) som 

videl Prešovskú univerzitu zvnútra, a aj 

som sa naučil veľa nového.

TG: Určite to za to stálo. Spoznal som 

nových ľudí, nasmial som sa na obhajo-

bách, no hlavne som sa veľa naučil, a to 

aj prostredníctvom obhajob ostatných 

súťažiacich. Vrelo odporúčam každému 

študentovi. Skúsenosť na nezaplatenie!

SN: Nad tým, či to celé stálo za to, som sa 

zamýšľala neustále. Musím povedať, že 

v eufórii po víťazstve v mojej kategórii 

bola odpoveď jednoznačná. No samot-

ná príprava bola náročnejšia, ako som 

čakala, a naozaj som s tým celým chcela 

veľakrát skončiť. Napr. vtedy, keď som 

nad tým denne sedela aj zopár hodín. 

Začala som mať averziu. Neviem, akoby 

to celé skončilo nebyť prisviedčacích 

schopností a trpezlivosti pani učiteľky 

Feretovej.

BI: Myslím, že to úsilie, tie nervy a 

vyhradenie veľa voľného času stáli 

určite zato, keďže som sa umiestnila nad 

moje očakávania. Napriek tomu teraz už 

neľutujem, že som sa na to dala. Bola to 

pekná a veľmi užitočná skúsenosť pre  

štúdium na vysokej škole. 

luciašťastná

výberu témy, tak mi to trvalo necelé dva 

mesiace, i keď ostatní súťažiaci z iných 

škôl tomu venovali vyše pol roka.

SN: Na práci som s pomocou a 

konzultáciami pani učiteľky Feretovej 

pracovala cez 2 mesiace a môžem pove-

dať, že sme tomu venovali obrovské 

množstvo času. Musím spomenúť, že aj 

samotný experiment bol veľmi pracný a 

asi by som sa na to celé vykašľala hneď 

na začiatku, nebyť mojej kamarátky a 

spolužiačky Kláry Kalinayovej, ktorá tak-

Zľava: Baša Fedorková, Klára Kalinayová, Mons. Stanislav Stolárik, Ingrid Lojová a 
Slavomíra Nemčíková na morálnom oceňovaní v uršulínskom kostole v Košiciach. 
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Začiatočné info
Nebudem vám tu vypisovať každý jeden 
deň dopodrobna, pretože všetko si už 
nepamätám. Niežeby som mal krátko-
dobú pamäť, ale lyžiarak bol v marci, 
tento článok píšem na sklonku apríla a 
tipujem, že Ikvač vyjde až niekedy v máji. 
Možno som sa aj trafil. (Netrafil si sa ani 
zďaleka :D   grafik ).–

Ako na letnej dovolenke
Po výstupe z autobusu sme sa cítili 
naozaj ako niekde v Grécku. Jediným 
rozdielom bolo to, že nám nepadla 
mena. Bolo veľmi horúco, bundy šli z 
ľudí do rúk a slnko sa nás pokúšalo 
naštvať svojimi priamočiarymi lúčmi. Ak 
toto číta aj pán šofér (o čom silno 
pochybujem), tak nech sa neurazí, ale 
jeho nervozita bola namieste.

Ten kôš zaplatí Mirka
Varili dobre
Ubytovanie bolo celkom dobré, varili tu 
samé chutné jedlá a mali sme možnosť, 
ktorú by som veľmi rád privítal aj na 
našej škole: výber z dvoch jedál. To však 
nechám na premyslenie našej pani 
vedúcej.

Lyžiarak z pohľadu člena I. skupiny
O pomenovaní sme dlho nepremýšľali, 
jednoducho sme sa nazvali Vlkiho 
svorka. Doris však stále bojovala o 
pomenovanie Svorka lykantropov. Ako 
skúsení lyžiari sme sa v tejto skupine 
veľa naučili a vždy nás po cvičeniach veľ-
mi potešilo voľné lyžovanie. Mimocho-
dom, učili sme sa lyžovať na hranách 
(naozaj sme to zvládli a dali tam nejaký 
ten uhol), robiť nejaké 180-ky a 
samozrejme aj nejaké tie podliezačky 
(pravdaže na lyžiach).

Keď učitelia spia, žiaci majú hody
Tunajší nočný život mal svoju úroveň. Čo 
všetko sa tam dialo a čo všetko sme 
vystrájali, si radšej necháme pre seba. 
Pri hraní slepej baby sa rozbil kôš, ale ten 

zaplatí Mirka (len žartujem, poskladali 
sme sa naň).

Prehľad toho, čo si ešte pamätám
Nakoniec by som vám ešte chcel priblížiť 
náš týždňový program:
Pondelok – šťastné dorazenie do hotela, 
ubytovanie, hranie hier.
Utorok – prvý deň lyžovania, prvé pády.
Streda – málo som spal v noci, nič si 
nepamätám.
Štvrtok – očarujúca nočná hra.
Piatok – súťaže, vyhodnotenie, ocene-
nia, odchod domov.

Doslov
Nech sa dialo, čo sa dialo, tak musím 
povedať, že naša škola to opäť dokázala 
a zorganizovala jeden skvelý lyžiarsky 
výcvik. Preto by sme chceli my, študenti 
oboch tercií a dvaja žiaci zo siedmej A, 
poďakovať celému inštruktorskému 
tímu – učiteľom Lucii Medoňovej, Marti-
novi Kipikašovi a Matúšovi Vlkovičovi 

P.S. Tešíme sa na ďalší lyžiarak v kvinte.

samuelsmoter

 Keď máte dobrú pamäť a pospomínate si na tohtoročnú zimu, tak si 
poviete, že by ste ju zimou možno ani nenazvali. A teraz si predstavte tohtoročnú 
lyžiarsku sezónu. Vidieť ste mohli akurát tak technický sneh. No telocvikári našej 
školy vždy nájdu spôsob, akým sa dá nielen lyžovať, ale dokonca aj vyučovať na 
snehu, a to všetko až v marci.

Študenti tercie na poslednom snehu tohoročnej zimy.

 Londýn alebo všade samé kone

Počas maturitného týždňa sme sa zúčas-

tnili zájazdu do Londýna. Ponorková 

choroba nebola to najhoršie, čím sme si 

museli počas 28-hodinovej cesty prejsť. 

Ako naivní cestujúci sme si totiž sadli  

dozadu, kde sme sa cítili ako na safari. 

Zato v prednej časti autobusu voda vo 

fľašiach takmer mrzla. 

Nečakané stretnutie na trajekte

26 hodín autobusom a takmer dve 

hodiny cesty starým trajektom, kde  sme 

stretli aj slovenské menšiny cestujúce 

do Anglicka,  a vystupujeme v centre 

ľudoprázdneho Londýna, kde sa len 

občas mihli nejakí športovci. Boli sme 

nevyspatí, dolámaní, špinaví, strapatí, 

no keď sme pri vystúpení z autobusu 

uvideli Big Ben, budovu Parlamentu a 

L o n d ý n s ke  o ko  n a ž i vo,  vš et k y  

„problémy“ išli bokom.
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Šok z multikultúrnych rodín
Po celodennom chodení po Londýne sa 
blížil čas rozdeľovania do rodín. Najväčší 
šok zažili skupinky, po ktoré prišli matky 
so zahalenou tvárou, takzvaným 
„nikábom“. Niektorí zo šťastlivcov boli 
práve v takejto pakistanskej rodine po-
zostávajúcej (aj s nimi) z 15 členov. Ďalší 
zas zistili, že ich rodina pochádza z Ta-
lianska. Prekvapilo nás, že všetky dom-
čeky boli malé, tehlové, bez väčších 
rozdielov. Maličké izby a úzke chodby vo 
vnútri pripomínali zmenšenú verziu do-
mu Dursleyovcov z Harryho Pottera.
 
Domáca strava nadovšetko
Delegátka nás vopred upozorňovala na 
ich odlišné sprchy, okná, ale hlavne 
zástrčky, takže sme si mysleli, že nás už 
nič nemôže zaskočiť. No život v rodinách 
sa nezaobišiel bez menších problémov, 

napr. zvyšného pokazeného jedla z cesty 
či nefunkčné otváranie kufra, ktorý sme 
museli vypáčiť. Na začiatku sa nám z 
únavy trochu plietli jazyky, ale keď sme 
išli na prvú večeru a odovzdali domácim 
malé darčeky zo Slovenska, boli sme 
nútení preorientovať sa na angličtinu. 
Väčšina rodín pripravovala na večeru 
pizzu (niektorí ju mali s hranolkami), 
hamburger, cestoviny... Raňajky v štýle 
mlieko a cereálie to vždy istili. Obedové 
balíčky vždy obsahovali čipsy (klasické 
solené, ale aj s príchuťou kreviet či 
octu), vodu a sendvič.

Škola bez stresu? To nie je fikcia
Na miesto stretnutia takmer každý 
meškal, no komu by už len prekážalo 
meškať do školy? Nebola to skutočná 
škola, ale voľnočasové centrum pre deti. 
Tie sa hrali na dvore, zatiaľ čo my sme sa 

v troch miestnostiach rozdelení do 
skupín zoznamovali s učiteľkami, ktoré 
sa po celý čas milo usmievali, chválili 
nás, komolili nám mená, no občas sa aj 
pohoršovali (napr. nedoniesli sme 
slovníky, v Londýne sme prvýkrát, 
máme radi predpoveď počasia). A tie 
naše, slovenské pani učiteľky, si mohli 
vychutnať nerušené dopoludnie na 
kávičke. 

Nohy na dvoch pologuliach
Navštívili a videli sme veľké množstvo 
pamiatok: Buckingham, Windsor – 
hlavné sídla kráľovskej rodiny; Green-
wich, kde sme sa prechádzali po druhej 
pologuli ako naša rodina; Tower of 
London; London Bridge; Oxford Street – 
jednu z najznámejších obchodných ulíc 
na svete, Baker street známu zo 
Sherlocka Holmesa, The Shard – najvyš-

šiu budovu EÚ... Múzeá a galérie nás 
očarili svojou rozlohou aj exponátmi a 
búrali stereotypy. Navštívili sme aj 
univerzitné mesto Oxford a internáty 
vrátane Christ Church, kde sa natáčali 
scény z Harryho Pottera, čo nás 
fascinovalo. Pri vstupe do niektorých 
pamiatok sme museli prechádzať 
prehliadkou batohov. Ruky prehľadáva-
júcich sa dostali aj medzi 4 dni staré 
rezne. 
Počasie bolo celý čas slnečné a horúce, 
no v druhej polovici výletu sme videli, 
ako sa môže počasie meniť doslova z 
minúty na minútu. Výlet sme si veľmi 
užili a za jeho zorganizovanie a dozor 
ďakujeme pani učiteľke Šutkovej,  
Petrušovej a Sedlákovej.
    

 jozeffeťko
 ivanaminčákováSexta A  pri neúspešnom pokuse prekonať rekord počtu telefonujúcich.

Kvinta a sexta unavená pamiatkami v uliciach Oxfordu. 
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