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Gymnáz ium a Zák ladná ško la svä tého M iku láša v P rešove

KUPÓN
slúži na jednorázové ospravedlnenie pri 
ústnej odpovedi, predkladá sa len s 
celým vydaním Ikvača, je neprenosný, 
podpisuje sa učiteľom, platný do 15. 4. 
2014.
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Stádo jeleňov ide k napájadlu. 
Zastaví ich ježko rezkým hlasom:
– Stojte! Je tu medzi vami nejaký 
tvrďas?
– Nie.
– Tak mi každý dá korunu!
Na druhý deň zase išli piť a zase ich 
haltuje ježko:
– Stojte! Je tu medzi vami nejaký 
tvrďas?
– Nie.
– Tak každý po korune a môžete ísť.
Na tretí deň jelene požiadali vlka, či 
by im nešiel robiť tvrďasa. Zastaví 
ich ježko:
– Stojte! Je tu medzi vami nejaký 
tvrďas?
Vystúpil vlk:
–Je. A čo má byť?
Spoza kríčka vyšiel medveď a 
hovorí:
– Tvrďas stovku a ostatní po 
korune!
– Aký je rozdiel medzi morbídnym 
vtipom a čiernym humorom?
– Morbídny vtip je, keď je 10 detí v 
jednom kontajneri.
– Čierny humor je, keď je v 10 
kontajneroch jedno dieťa.
Láska síce hreje, ale radiátor je 
radiátor.
Chuck Norris nikdy nemal problémy s 
alkoholom, ale alkohol mal problémy s 
Chuckom Norrisom.
Učiteľ, ktorý učí deviatu triedu, po 
pol roku učenia hovorí triede: 

90% z vás sa určite nedostane na – 
strednú školu.
Po chvíľke ticha sa postaví jeden 
žiak: 
– Pán učiteľ, veď nás toľko v triede 
ani nie je. 
V kresťanskej škole sa pýta učiteľka 
detí: 
– Tak deti, dám vám hádanku. Čo je 
to? Skáče to po stromoch a žerie 
oriešky. Prihlási sa Tomáško: 
– Ja myslím, že veverička, ale ako vás 
poznám, tak to bude Ježiš Kristus.

Vtipy

Pán  Novák  hovor í  pánov i  
Horákovi: 
– Počujte, po tom ako ste u nás boli 
s manželkou na návšteve, stratil sa 
nám jeden strieborný príbor! 
– Hádam si nemyslíte, že sme ho 
vzali my?! 
–  No, on sa potom hneď našiel, ale 
viete, to podozrenie tu už zostane.
Boh príde na Zem za Mohamedom a 
hovorí mu: 
– Mám pre teba pár prikázaní. 

To čo je? – 
Napríklad, že nezosmilníš. – 

– Nie, tým nás, prosím ťa, neobťažuj, 
to neprejde, však poznáš arabskú 
mentalitu. 
Pán Boh to skúsi u Rómov. Príde za 
vajdom: 
– Mám pre vás prikázania. 

To čo je? – 
Napríklad, že nepokradneš. – 

– Nie, neblbni, to Rómom zoberieš 
podstatu kultúry, to neprejde, kašli na 
to. 
– Tak Pán Boh do tretice skúša u Židov, 
ide k Mojžišovi a hovorí: 
– Počuj, Mojžiš, mám tu pre vás priká-
zania. 
– Koľko stoja? 

Nič, sú zadarmo. – 
Tak daj aj zo desať.– 

Študent pred skúškami:
– Viem, že nič neviem!
Študent v Čechách po fláme:
– Vidím, že nič nevidím!

konverzný kurz : 1€ = 30,126 SK

Pozor! Magnetický čiarový čip... 
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– Duchovná obnova je super kvôli 

tomu, že sa upevnia vzťahy celkovo 

medzi spolužiakmi. Je tam aj kopec 

srandy, nie je to celé o tom, že sa 

modlíme, ale aj o hrách. A topka bola, 

keď chalani umývali riady.

– Naučili sme sa byť duchovne čistí. 

Človek si utriedil názory na život.

– Duchovná obnova je zážitok.

– Celkový dojem bol v pohode, ale 

nudil som sa, keď kňaz rozprával viac 

ako dve hodiny. Bolo to síce poučné, 

ale pre mňa nie veľmi zaujímavé. 

Spokojný som bol s možnosťou 

spovedania a s využitím voľného 

času.

– Veľa vecí sa zmenilo. Chalani sa 

správali úplne inak, ale iba tam. 

Mnohí z nás mali doma rozhovory s 

rodičmi alebo s priateľmi a mnohé sa 

zmenilo. Odporúčam. Teším sa na 

ďalšiu.

– Prednášky od otca Pavla povzbudia, 

pochopíte veľa vecí.

– Páčili sa mi hlavne prednášky od 

otca Pavla Hudáka. Určite by som 

tam išla znova, minimálne na tri dni.

– Prínosom z duchovnej obnovy bola 

pre mňa generálna spoveď, mnoho 

nových informácií o vzťahoch a iný 

pohľad na ľudí.

– Inak vnímam svet (všetko, čo sa 

deje okolo mňa).

– Mne duchovná obnova veľmi 

pomohla, aj keď by mi nikdy 

nenapadlo, že ma to tam bude baviť a 

zmení ma to. Rada by som si to všetko 

zopakovala aj tisíckrát. Odporúčam 

každému, aj tým, ktorí si myslia, že ich to 

tam vôbec nebude baviť a bude to len o 

modlení. 

– Vrelo odporúčam kvartám ísť na 

duchovnú obnovu. Keď už nie kvôli tomu, 

aby ste sa trošku zamysleli a stretli s 

Bohom, tak už len preto, že sa ulejete zo 

školy.

 kvintaA

Editoriál

 Zdravím vás!
   Polročné vysvedčenie máme za 
sebou, a preto sa môžeme s radosťou 
pustiť do toho ďalšieho, druhého, 
polroka. 
   Nazbierať výborné známky na 
začiatku polroka – to by chcel, hádam, 
každý, no únava a nechuť do učenia to 
mnohým z nás nedovoľujú.
   Ak chceme vykonávať určité 
povolanie, potrebujeme na to vzdelanie 
v danom odbore. Nechcem tým 
povedať, že na vykonávanie jednej 
profesie budete potrebovať podrobné 
znalosti z každého predmetu, ale 
vedzte, že všeobecný prehľad sa vám 
vždy zíde.
   To isté platí aj pri robení si vodičského 
preukazu, pretože nikdy nevieme, kedy 
n á m  ú p l n á  b a n a l i t a  z  č i a s  
stredoškolského štúdia pomôže - 
vravím to z vlastnej skúsenosti.
 Po mesiaci chodenia na hodiny 
teórie vedenia vozidla a trenažéra prišla 
prvá skúška v praxi – prvá jazda. 
Pochopiteľne, panovali vo mne 
zmiešané pocity, a to vo veľkom 
množstve, no stačilo sa upokojiť, 
zachovať chladnú hlavu a ísť do toho 
naplno.
   Tak, priatelia, snažme sa takto 
pristupovať aj k iným životným 
situáciám – nebáť sa a užívať si 
jedinečné chvíle, ako sa len dajú.
   Do začítania!

tomášgoboňa

 Aj naša škola sa zapojila do 
celoslovenskej súťaže v zbere 
plastových fliaš Myslite ekologicky - 
Ekohra, ktorú organizovala známa 
obchodná sieť Lidl. Súťaž prebiehala od 
17.2.2014 do 16.3.2014. V našej škole 
ju mala na starosti pani uč. Halčáková a 
Kohutová. Prvé tri školy získajú naozaj 
lákavú cenu  – super nové multifunkčné 
ihriská v hodnote 170 000 €. 
 Okrem 8.A a O7A sa zapojili 
všetky triedy, dokonca aj zborovňa. 
Spolu sme vyzbierali a odovzdali 30 038 
fliaš. 
Úspešnosť tried v našej škole: 
1. miesto: tercia A 
 (vyzbierali takmer 6000 fliaš.)
2. miesto : 5.A
3. miesto: 3.A
Ďakujeme všetkým, ktorí zabojovali za 
svoju školu a netrpezlivo čakáme na 
výsledky.

rastislavsolej

Na ceste za obnovou
/Zážitky a dojmy kvinty A/

Duchovná obnova kvinty A v Domčeku –  
centre pre mladých vo Vysokej nad Uhom.
Na fotke trieda O5A s otcom Pavlom 
Hudákom (horný rad – štvrtý zľava).

Vyhráme?
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si, že právo je najlepšia voľba pre 
všetkých, ktorí majú túžbu a vzťah k 
spravodlivosti.
Máte nejaký vtipný zážitok zo 
strednej školy?
Mám, ale nie je publikovateľný. 
(smiech)
Aké je to byť v koži primátora?
Je to veľká zodpovednosť a zároveň 
úcta k tradíciám mesta Prešov.   

Čím ste chceli byť, keď ste boli na 
strednej škole, aký bol váš sen?
Vždy ma zauj ímalo niečo so 
psychológiou alebo spravodlivosťou. V 
tej dobe, keď som ja študoval, bola 
možnosť spojiť psychológiu s právom, 
a preto som sa rozhodol vyštudovať 
právo na UPJŠ v Košiciach. Potom som 
absolvoval aj postgraduálne štúdium 
na Karlovej univerzite v Prahe. Myslím 

Napríklad aj preto som sa rozhodol 
jazdiť na koni. Je to zodpovednosť 
nesklamať občanov, preto sa snažíme 
prichádzať s novými projektmi tak, že 
robíme detské ihriská na sídliskách, 
plánujeme skatepark či psí útulok, 
ktorý by sa mal čochvíľa otvoriť. Sú 
projekty, ktoré sú krátkodobé, sú 
projekty, ktoré sú strednodobé a sú  
projekty, ktoré sú  zatiaľ len vízie.
Prečo ste vyštudovali právo?
Slušnosť a spravodlivosť patrí ku 
slušnej spoločnosti. A právo je spôsob, 
ako pomáhať tým, ktorí sú ukrivdení. A 
aj možno preto, že keď som sa rozhodol 
tam ísť, tak v rámci brožúry bola aj 
ponuka š tudovať  psycho lóg iu  
delikventov, kriminality a podobne. 
Vtedy som mal pocit, že uspokojím 
svoju túžbu po poznaní ľudskej duše a 
aj to právo. Ale právo je veľmi dobrá 
voľba pre tých, ktorí sa snažia navodiť 
slušnosť a spravodlivosť v rámci 
medziľudských vzťahov.
Čo si myslíte o dnešnej mladej 
generácii a ako často sa s ňou 
stretávate alebo spolupracujete?
Pravdu? (smiech) Som presvedčený, že 
má svoju perspektívu, žije svoj život v 
súlade s dynamikou tejto doby. Ani 
zďaleka nie je taká zlá, ako na ňu 

nadávajú starí. A ja poznám mnoho 
mladých ľudí, ktorí sú skvelí, pracovití, 
chcú na sebe pracovať, utekajú do 
sveta a ja budem len rád, keď sa budú 
aj vracať so skúsenosťami. Možno to 
posolstvo pre nich je, že nik za vás nič 
neurobí. A Prešov bude presne taký, 
akým si ho my urobíme – akým si ho vy 
urobíte. To, že sme naklonení, alebo ja 
som veľmi naklonený mladej generácii, 
je potvrdené nielen tým, že ma nájdete 
na facebooku, ale napríklad v priebehu 
budúceho roka by sa mal začať robiť 
taký väčší skatepark. S mladými 
architektmi diskutujeme o revitalizácii 
jednotlivých zón, malých námestí, s 
mladými cyklistami diskutujeme, 
dokonca boli už vytvorené cyklotrasy v 
mestských lesoch.  Vytvárame 
multifunkčné ihriská na sídliskách. 
Priestor pre mladú generáciu je čím 
ďalej, tým väčší. Myslím si, že mladá 
generácia je niekedy neprávom 
zatracovaná, pretože je tu vždy veľa 
š i k o v n ý c h  a  m ú d r y c h  ľ u d í .
Aké sú vaše záľuby, čomu sa 
venujete?
Spýtajte sa, koľko mám času. Mám 
veľmi blízko k športu a veľa som jazdil 
na kolieskových korčuliach, chodil som 
do telocvične, do fitnesu, hrával som 

,,Myslím si, že mladá generácia je niekedy 
neprávom zatracovaná, pretože je tu vždy 

veľa šikovných a múdrych ľudí.“

Primátor mesta Prešov prijal na mestskom úrade študentov septimy B.
Na fotke zľava Monika Mitterová, Michaela Mašlejová, Ján Poník. 

 Začiatkom januára sme sa vybrali na Mestský úrad v Prešove s jasnými 
cieľmi. Prvým bolo získanie sponzorských darov do tomboly, keďže ples sa 
neodkladne blížil, a druhým bolo spojenie príjemného s užitočným, a to 
vyspovedanie nášho primátora JUDr. Pavla Hagyariho. Pri tvorbe otázok sme mali 
veľa nápadov, aj keď vážnosť situácie nám neumožnila položiť Mišinu najlepšiu 
otázku:,,Jazdíte na koni aj v daždi?“ Prinášame vám teda radšej rozhovor o jeho 
záľubách, plánoch, minulosti a vzťahoch, najmä k nám mladým.

Primátor Prešova Pavel Hagyari so svojím koňom Morganom.
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 Čože? Deň po plese sa pôjde do 
školy? Takéto reakcie boli najčastejšie 
po tom, čo sa oficiálne zverejnil dátum 
tohtoročného študentského plesu. 
Niektorí neverili, že by sa deň po plese 
mohlo vyučovať, no opak bol pravdou. 
Zaskočení, avšak nie odradení. Takýto 
postoj sme zaujali my, spoločenské 
typy, ktoré sa chceli tejto akcie 
zúčastniť za „akýchkoľvek“ podmienok. 
Desiaty ples bol jubilejný, a preto sa 
organizátori (septima B) snažili o ich 
maximálny výkon. Táto akcia sa niesla 
v divadelnom duchu, čo sme mohli tušiť 
už pri pohľade na plagát, na ktorom si 
dali poriadne záležať. Samozrejme, 
maska na ňom nesmela chýbať.
 Vo štvrtok 30.1.2014, v dni 
pokrytom snehovou prikrývkou, sa 
zobúdzame a tradične chystáme do 
školy. Tí, ktorí si zakúpili vstupenku, 
ne t rpez l i vo  čaka l i  na  kon iec  
vyučovania, aby mohli utekať ku 
kaderníčke, kozmetičke či domov 
(chlapci), a nachystať sa na túto 
„udalosť roka“. Po dlhých prípravách 
cestujeme naspäť do školy, avšak nie za 
účelom vzdelávania sa. Po predložení 
zakúpeného lístka sme sa rozdelili do 
dvoch „táborov“ – do dámskej a 
pánskej šatne. 
 Čakáme, čakáme a nič sa 
nedeje. Ľudia meškajú, zoskupujú sa 
na chodbe, rozprávajú sa, no hlavne 
čakajú. Po niekoľkominútovom sklze sa 
presúvame do jedálne, na miesto, kde 
sa ples koná. Čo myslíte, že sme robili? 
No predsa čakali! Organizácia 
desiateho študentského plesu bola 
zjavne veľmi náročná, avšak dočkali 
sme sa. Áno, ples sa začína.
 Program začal zvučkou a 
následným videom, kde sme mohli 
spozorovať viacero filmových žánrov 
(najmä komédia a telenovela). 
Oceňujem, že príchod moderátorov 
úzko súvisel s myšlienkou videa – máte 
u mňa plus! Po ňom ukázali nie úplne 
zosynchronizované tanečné figúry v

maskách. Ďalš ie v ideo, ktoré 
organizátori zakomponovali do 
programu, bolo typu relácie Nikto nie je 
dokonalý. Svoje otázky položili 
vybraným učiteľom a školníkovi, ktorý 
ukázal svoje znalosti, keďže bez 
väčšieho zaváhania odpovedal, a to s 
vysokou úspešnosťou.
 Herecké schopnosti číslo 2 
predviedla úzka skupina septimanov v 
podobe paródie Hamleta. Nielen 
t e chn i k a ,  a l e  a j  a r t i k u l á c i a  
vystupujúcich občas zlyhávala, no ani 
tento fakt nás neodradil od užívania si 
programu plesu.
 Tradičnou súčasťou školských 
plesov nášho gymnázia je vedomostný 
kvíz. Zúčastnili sa ho dvaja vybraní 
zástupcovia každej zúčastnenej triedy. 
Vďaka všeobecnému prehľadu si 
víťazstvo odniesli Benedikt Höger a 
Natália Birknerová, teda študenti 
septimy A.

„Ktorá hviezda vo vesmíre je najjasnejšia?“  
„Ja?!“

golf. Teraz v súlade s tradíciami Prešova 
jazdím na koni. Aj keď primátor Prešova 
má málo voľné času, aj tak sa snažím  
využívať ho veľmi efektívne. Blízko 
mám aj k histórii a k umeniu. Súčasne 
sa to snažím spojiť. Aby sme pomohli 
napríklad výtvarníkom, tak sme v 
Karaffovej väznici  vytvorili  novú 
galériu. Snažíme sa pomáhať najmä 
mladej generácii.
Pomaly sa blíži sezóna plesov, 
koľko plesov ste navštívili počas 
plesovej sezóny?
U v i d í m e ,  a k o  n á r o č n í  b u d ú  
organizátori, pretože mám strašne veľa 
pozvánok. Ale rád by som navštívil ples 
Prešovskej univerzity, pretože mesto 

spolupracuje s univerzitou a taktiež 
ples neziskových organizácií, aj keď 
tam pôjdem aspoň pozdraviť.  
Samozrejme ku koňom patrí aj 
Country, určite by som rád navštívil aj 
Country ples. V meste Prešov je veľa 
armády, lebo je tu aj vojenské letisko, 
aj mechanizovaná brigáda a dobré 
vzťahy máme aj s armádou. Takže 
uvidíme, čo všetko stihneme. Odmietol 
som Ples v opere, kvôli pracovnej 
zaneprázdnenosti. 
 

ďakujeme za rozhovor s pozdravom 

2xM 

Učiteľský dozor a organizátori X. študnetského plesu
Horný rad: zľava Mgr. Radoslav Vargovčík, Mgr. Jozefína Rečičárová, Mgr. Jana 
Tkáčová, Branislav Matejovský (O7B), Terézia Štofková (O7B), Ján Poník (O7B)
Dolný rad: zľava Mgr. Jana Petrušová,  Mgr. Silvia Onufráková, Mgr. Jana Su-
kovská, Mgr. Monika Čiripová a Mgr. Monika Banásová.

Aj chlapci zo septimy B vedie tancovať.
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 Blíži sa ôsma hodina, a teda čas 
na plesovú večeru. Po „zbagrovaní 
rizky“ vyberáme tombolové lístky a 
napäto čakáme na začiatok žrebovania. 
 Tanečné kreácie organizačného 
tímu sme sa snažili napodobňovať, a to 
vtedy, keď nás septima B učila ich 
plesový tanec.
 Počas diskotéky sa obvykle 
vyhlasujú kráľ a kráľovná plesu, ani 
tento rok to nebolo inak. Matúš 
Tomečko a Daniela Džubinská sa tešili z 
tohto titulu. Zábava pokračovala až do 
veľmi skorých minút 31.1.2014.
 Hej, septimania, ďakujeme za 
vašu snahu, pohostenie, zábavu a 
vytvorenie nadpriemerne dobrej 
atmosféry!

tomášgoboňa

Povedali o plese:

– Našu vyzdobenú jedáleň som takmer 
nespoznala, program bol ohurujúci, 
jedlo taktiež aj ceny v tombole stáli za 
to.
– Dobrý program, ale málo miesta.
– DJis hral super, len keby menej kecal, 
aj tak mu nebolo rozumieť.
– Uvodný tanec bol úplne super aj 
všetky aktivity. Musím pochváliť 
tombolu, lebo bola veľmi bohatá.
– Všetci sme sa vyšantili, ako sa len 
dalo. DJ a fotografka odviedli super 
prácu.
– Dobrá atmosféra. Nudný program, ale 
rýchlo to zbehlo.
– Ples bol veľmi dobrý a super program.
 Vidno, že si na tom dali záležať.
– Ples bol úžasný. Nemám čo dodať. 
Bodaj by bol aj na budúci rok taký.
– Bol to môj prvý ples a neľutujem, že 
som šla. Spoznala som nových ľudí a 
dobre sme sa zabavili.
– Vynikajúci ples. Môj prvý a nie 
posledný, dúfam.
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Od 2. do 9. marca cez jarné 
prázdniny sme spolu niektorými 
učiteľmi, zamestnancami a rodinnými 
príslušníkmi školy putovali do 
francúzskych Lúrd, mestečka, kde sa v 
roku 1858 zjavila Panna Mária sv. 
Bernadete Soubirusovej. Hlavným 
odkazom Panny Márie bolo posolstvo o 
vytrvalej modlitbe sv. ruženca a pokání 
v každom čase. Po ceste sme navštívili 
talianske mesto Turín, kde žil a pôsobil 
sv. don Ján Bosco, kňaz a zakladateľ 
rehole saleziánov. Navštívili sme aj  
Ars, kde pôsobil v 19. storočí kňaz sv. 
Ján Mária Vianney, patrón všetkých 
kňazov a spovedníkov. Zastavili sme sa 
aj v meste Paray-le-Monial, kde sa v 17. 
storočí zjavilo Najsvätejšie Srdce 
Ježišovo rehoľnej sestre sv. Margite 
Márii Alacoque. Myslím si, že sme prežili 
nádherný a Bohom požehnaný i 

Púť do Lúrd
/Zážitky a dojmy/

milostivý pútnický čas. Spomienky z 
tejto našej púte budú iste dlho 
rezonovať v našich mysliach i srdciach. 

Ďakujem všetkým pútnikom, že 
boli disciplinovaní a prežili sme pekné 
duchovné spoločenstvo. Ďakujem 
cestovnej kancelárii EZOTOUR, pani 
Anne Šimovej, s ktorou som 
organizačne riešil a pripravoval celú 
púť, pani sprievodkyni Elene Pavlovovej 
a pánom šoférom Buchalovi a Okuľarovi 
za bezpečnú a zodpovednú jazdu na 
cestách. 

Všetkým vám, milí žiaci, študenti, 
učitelia a zamestnanci, prajem 
požehnaný a milostivý zvyšný čas 
pôstu. 

S pozdravom a v modlitbách za vás 
zostáva školský kaplán a duchovný otec 

jánkulan   

Kaplán Ján Kulan slúži svätú omšu na 
mieste zjavenia Panny Márie v Lurdoch.

Záber na trojitú lurdskú baziliku.

Školník našej školy Jaroslav Garbár číta 
prosby v Nevers.

Socha svätého Jána Maria Vianneya v 
Arse

Zľava: Mgr. B. Koremová, M. Peková a 
G. Onofrejová, p. uč M. Wožniaková a 
PhDr. V. Kopčáková



12

...ik
v
a
č

...ikvač
..

.i
k
v
a
č

13

Mohli by ste sa nám bližšie 
predstaviť?
(všetkých prestavil Adam Hnat)
Takže ja som Adam Hnat (15) a 
prezývajú ma Ady, pochádzam z 
Kanaša. V kapele Free Ties hrám na 
gitare, ktorej sa venujem 8 rokov. Vedľa 
mňa sedí Maťo Imrich (16) z 
Gregoroviec, ktorý hrá na bicie, tiež 
približne 8 rokov. Ďalšími členmi kapely 
sú Miroslav Vaňo (16) pochádzajúci z 
Fintíc, ktorý nielen spieva, ale aj hrá na 
technickej gitare, a Peter Jakub (18) z 
Prešova hrajúci na basgitare, síce len 4 
mesiace, ale ide mu to veľmi dobre.
Ako vznikol názov vašej kapely? Má 

ďalších členov.
Aké boli vaše prvé skúšky? Kde ste 
skúšali? Išlo vám to spolu vôbec?
V letnej kuchyni (smiech), kde sme 
doteraz, ale už je prerobená na 
skúšobňu. Netrvalo nám dlho zosúladiť 
sa, keďže sme už všetci mali predtým 
podobné kapely. Išli sme najprv 
rôznymi štýlmi, či už to bol punk, metal 
alebo klasický rock, no postupne sa 
nám podarilo prepojiť sa navzájom a už 
hráme jednotný štýl hudby.
Kto vám píše texty?
Spevák Miro a ja (Ady).
Kedy ste začali koncertovať? Kde 
ste začínali?
Prvý koncert bol v Creative v Prešove  
30.8.2013. To bol koncert, kde sme 
hrali výlučne naše vlastné skladby a 
ľuďom sa to dosť páčilo, tak sme 
opakovali ešte dve skladby na želanie. 
Bol to približne hodinový koncert, ale 
nedostali sme zaň nič (sklamanie).

nejaký hlbší význam?
Začalo to tak, že sme všetci nosili 
košele, lenže Free Shirts pre nás 
neznelo dosť dobre. Keďže ku košeliam 
patria kravaty, tak sme si to nejako 
spojili. Zo začiatku sme sa volali Three 
Ties (tri kravaty), ale to bolo vtedy, keď 
sme boli len traja. Neskôr sme však 
prijali ešte jedného člena, tak sme to 
celé zmenili na Free Ties.
Čo vás spojilo? Ako ste sa vlastne 
dali dokopy?
Bazos.sk (záchvat smiechu). Jedno-
ducho, bolo to prostredníctvom in-
zerátu. Tak sme sa spojili len my dvaja 
(Maťo a Ady) a potom sme zháňali 

V piatok – 28. februára sme mali 
možnosť si zopakovať naše začiatky 
koncertom v Creative a bolo to pre nás 
veľmi nostalgické.  Tentokrát to však aj 
bolo s honorárom. Momentálne 
dostávame väčšinou okolo 30 eur.
Aké sú vaše doterajšie úspechy?
V marci sa uskutočnila v Košiciach súťaž 
amatérskych hudobných skupín, kde 
sme obsadili prvé miesto. Neskôr budú 
ešte ďalšie dve kolá, ktoré by sme veľmi 
chceli vyhrať. Držte nám palce.

Chalanom prajem veľa šťastia a 
ďakujem im za rozhovor. :)

1xMo 

 
 

„Hudba ma napĺňa každý deň“
Free ties

 Keď sme vymýšľali témy do Ikvača, napadlo nám slovo hudba. Čo keby 
sme predstavili nejakých začínajúcich hudobníkov? Nápad to nebol zlý. A keďže 
zhodou náhod našu školu navštevujú aj žiaci so svojimi kapelami, vybrali sme si 
skupinu Martina Imricha (septima B) a Miroslava Vaňa (sexta B), ktorí spolu s 
dvoma ďalšími členmi, Adamom Hnatom a Petrom Jakubom, tvoria  prešovskú 
čoraz známejšiu kapelu Free Ties. Prinášam vám teda rozhovor o ich začiatkoch, 
koncertoch, skúškach a vlastne o všetkom, čo taká dobrá kapela má „skutočne“ 
mať.

Kapela Free ties. Zľava Peter Jakub, Miroslav Vaňo, Adam Hnat a Martin Imrich.

...ikvač predstavuje
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 Konečne prišiel čas aj pre nás – 

neplnoletých. 10. marca sa aj u nás v 

škole odohrali Študentské voľby. 

Cieľom organizátorov je porovnať 

politické preferencie mladej generácie 

(15 – 18 rokov) s dospelými voličmi.  

Výsledok dopadol prekvapujúco.

 Žiaci a študenti po celom 

Slovensku stredných škôl a gymnázií 

dostali možnosť  „zvoliť“ si prezidenta. 

Celkovo sa zapojilo do projektu 53 škôl. 

 Celoslovensky vyhral filantrop 

Andrej Kiska, no v cirkevných školách 

a, samozrejme, aj v našej vyhral 

poslanec Národnej rady SR Radoslav 

Procházka. 

 V našej škole volilo 144 

žiakov/študentov, z toho Radoslav Pro-

cházka dostal 66 hlasov, ihneď za ním 

sa umiestnil Andrej Kiska s počtom 39 

hlasov, ako tretia skončila jediná 

ženská kandidátka Helena Mezenská so 

7 hlasmi. 6 hlasov dostal predseda 

vlády Róbert Fico a o štvrté miesto sa 

delil s Pavlom Hrušovským. Ján 

Čarnogurský dostal iba 4 hlasy.  

 Ostatní kandidáti na prezidenta 

dostali 3 a menej hlasov, ako môžete 

vidieť v nižšie uvedenom grafe. 

luciašťastná 

Mladá generácia chce zmenu
/Študentské voľby 2014/

Výsledky Študentský volieb prezidenta SR na našej škole.

 16. decmbra 2013 sa v jedálni 

školy uskutočnila vianočná burza, kde 

naši žiaci mohli ukázať a predávať svoje 

výrobky. Na podrobnosti ohľadom 

burzy som sa opýtala mojej triednej 

učiteľky – PhDr. Vlasty Kopčákovej.

Koľko študentov predávalo svoje 

výrobky na vianočnej burze?

Predávalo 31 prihlásených skupín, 

približne 70 študentov.  

Čo bolo najviac predávaným 

výrobkom?

Najviac predávaným výrobkom boli 

ručne vyrábané šperky a rôzne druhy 

koláčov a perníkov.

Zažili ste nejaký vtipný zážitok?

Vtipný zážitok? Neviem, čo mám pod 

tým rozumieť, pretože študenti to brali 

naozaj vážne, poctivo sa pripravovali 

doma a snažili sa predať čo najviac 

svojich výrobkov. 

Chcem sa im tak poďakovať za účasť. 

Zároveň sa chcem poďakovať aj 

ostatným študentom, ktorí prišli 

podporiť kúpou výrobku svojich 

spolužiakov.

Ktorá skupinka mala najväčší zisk?

Cieľom vianočnej burzy nie je dosiahnuť 

najväčší zisk, ale prezentovať seba a 

svoju prácu, ukázať ostatným, v čom 

som dobrý, čo dokážem. Okrem toho 

mnohí študenti týmto predajom 

podporujú finančne aj svoju rodinu. 

Najviac však zarobila skupina, ktorá 

predávala hranolky, čiže Štefan 

Malatinec a Peter Križan zo septimy A.

Na čo plánujete použiť výnos z 

vianočnej burzy? 

Výnos z vianočnej burzy bol 10% zo 

zisku, čo činilo 20 eur. Peniaze 

použijeme na nákup technického 

zabezpečenia, napríklad káblov do DVD 

a poplatkov za dejepisnú olympiádu.

luciašťastná

Skupina, ktorá predávala hranolky, 
zarobila najviac.
Zľava: Dávid Križan(O6B), Peter Križan 
a Štefan Malatinec (obaja O7A).

Vôňa hranoliek nás prilákala
/Vianočná burza 2013/
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