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SLOVÁ ŠÉFREDAKTORA

Ahojte Goliankári!
 
Práve držíte v ruke čerstvo vylačené 
číslo nášho školského časopisu. 
Vychádza po viac ako ročnej prestávke, 
ktorú zapríčinil Covid-19, no celá  
redakcia tento čas využila na prácu.  
Po piatich rokoch môžete vidieť na  
obálke vynovené logo. Ozvenu sme posunuli 
spoločným úsilím do 21. storočia a naše články 
nájdete už aj online na našom webe. Práve 
tam sme vôbec po prvýkrát použili počas Pride  
mesiacu farebnú verziu loga či zaviedli aj novú  
rubriku študentský život. Toto vy-
danie má tak isto novinku, a tou je súťaž,  
neváhajte sa do nej zapojiť! Z Kupónu  
neskúšania sme spravili Neskúšaka, lebo tak ho  
všetci voláme, a tiež sme mu dali nový šat. 
Ozvena sa už pripravuje v grafickom  
programe svetového formátu, a tak isto sme  
písali úplne nové články a tie obligátne obmenili. 
Ďakujem redaktorom a grafikom za ich  
investovaný čas, dúfam, že sa vyplatil  
a podarilo sa nám pripraviť zaujímavé  
číslo.

 
Príjemné čítanie! 

Webová stránka
www.gymgolnr.sk/ozvena

Instagram Ozveny
@ozvenagymgol

Patrik Kollár
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NOVÉ TVÁRE, NOVÉ NÁZORY

Čo sa vám na Golianku páči?
1.AJ: Golianko a stredná škola 
je pre nás všetkých nová skúse-
nosť, a preto je veľa pozitívnych 
vecí, s ktorými sa stretávame po 
prvýkrát. Najviac sa nám však páčia
odpadnuté hodiny, bufet, ktorý 
mnoho z nás na základnej škole 
nemalo, takisto aj automat na kávu
a chill zóny. Pozitívne tiež vnímame 
hodiny so zahraničným lektorom
či pridané množsvo hodín an-
glického jazyka.
1.A: Je veľa vecí, ktoré sa nám na 
Golianku páčia.  Medzi  ne patria 
napríklad pohodlné priestory na 

sedenie na chodbách, kde máme 
možnosť si oddýchnuť, alebo bo-
haté vybavenie učební. Je veľkou 
výhodou, že na všetkých hodinách
máme pomôcky, ktoré potrebuje-
me. Taktiež si veľmi ceníme snahu 
školy o pestré mimoškolské vzdelá-
vacie aktivity. Je tu naozaj mnoho
vecí, kde sa môžeme angažovať
a získavať skúsenosti. 
1.B: Bufet. Jednoznačná odpoveď, 
ktorá nevyžadovala žiadne roz-mýš
ľanie. Teplé fornetky a milá pani 
bufetárka zaručujú dobrú náladu.
1.C: Veľa z nás sa zhodlo, že všetci 
máme radi gauče, radi tam spolu 

sedávame a rozprávame sa. Doslo-
va všetci milujeme pani bufetárku, 
lebo je to naša psychická opora, či 
už pred alebo po ťažkej hodine, na 
ktorých je toho na nás vždy veľa.
1.PA: Všetko.
Čo od našej školy očakávate? Na 
čo sa tešíte?1.AJ: Ako asi všetci 
prváci, aj my sme naplnení nesku-
točným množstvom očakávaní od 
nového začiatku na tejto škole. Go-
lianko je známe veľmi pozitívnymi 
výsledkami jeho absolventov, 
a preto aj my dúfame v dobré 
podmienky na štúdium a kvalit-
né vzdelanie. Taktiež sa tešíme na 

mimoškolské aktivity, rôzne akcie 
(najmä lyžiarsky), príležitosti na 
rozšírenie našich obzorov či rôzne 
projekty.
1.A: Určite očakávame dobré študi-
jné výsledky a to, že nás škola kval-
itne pripraví na vysokoškolské štúdi-
um. Okrem toho sa veľmi tešíme na  
rôzne výlety či lyžiarsky kurz. 
1.B: Veľká väčšina očakáva výborný 

základ vzdelania do budúceho 
štúdia a veríme, že nám to čas 
strávený na Golianku zaručí. Ako 
trieda sa veľmi tešíme na spoločné 
výlety – napríklad lyžiarsky, 
ale aj na pobyty ako Erasmus. 
1.C: Tešíme sa najmä na školské  
výlety s našou úžasnou trie-
dou a s našou úžasnou triednou 
pani profesorkou Zelenkovou. 

Tiež sa tešíme na lyžiarsky výc-
vik, o ktorom nevieme, či vôbec 
bude, ale aj tak sa naň tešíme.
1.PA: Očakávame výbornú úroveň 
výučby a tešíme sa na super 
známky.

I.A

Nový školský rok znamená  
jediné – nové tváre na chod-
bách nášho gymnázia. Zmätené 

hľadanie učební, spoznávanie 
svojich spolužiakov a učite-
ľov s úsmevom na tvári (kto- 
rý pod rúškom aj tak nevidieť),  
to všetko patrí k životu  

prvákov. Ako hodnotia svoje  
prvé dni a aké majú očaká- 
vania, to všetko sa dozviete  
v rozhovore s nimi.

I.A
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Ktorých 5 vecí máte spoločných? 
Čo vašu triedu charakterizuje?
1.AJ: Vlastnosti, ktoré najviac 
charakterizujú našu triedu, sú asi 
cieľavedomosť a potreba skúšať 
nové veci. Všetci máme odhodla-
nie naučiť sa niečo nové, a aj keď sa 
nám to častokrát všetko nepodarí 
(ehm... diktát... ehm...), vždy sa 
snažíme poučiť sa zo svojich chýb 
a zapracovať na svojich nedostat-
koch. Ďalšie veci, ktoré máme ako 
trieda spoločné, je naša (ne)láska 
k behaniu (okrem Sary), skrom-
nosť, múdrosť a šikovnosť, ktorých 
je v našej triede na rozdávanie.
1.A: Jednoznačne jazyky. Ale mys-
líme si, že máme ešte dostatok
času, aby sme si našli nejaké spo-
ločné záujmy. 
1.B: Veci, ktoré máme spoločné: 
neznášame pondelky, cítenie bo-
lesti pri skorom rannom vstávaní, 
názor na to, že na siedmej hodine 
sú všetky mozgové bunky odum-
reté, lásku k automatu na kávu
na prízemí, strach na päťminútov-

kách z matiky. Našu triedu charak-
terizuje vlajka v podobe trička s 
našimi podpismi a tanec známy
ako Macarena.
1.C: Našu triede charakterizuje 
„radosť učiť sa”, všetci sme veľmi 
zábavní a pozitívne naladení. 
1.PA: Máme spoločné to, že máme
radi všetky pani profesorky, mate-
matiku, slovenčinu, výtvarnú a hu-
dobnú výchovu. Našu triedu cha-
rakterizuje najmä šťastie a radosť.

Ako spolu vychádzate? Na 
čom by ste chceli zapracovať?
1.AJ: Náš kolektív je úplne úžasný, 
myslíme si, že sme sa našli. Nik-
to nie je nikdy sám a každý si má 
s každým čo povedať. Chodíme 
na beamtildingy. (Beamtilding je 
vlastne teambuilding, ale chceli 
sme byť zaujímaví, tak sme to ob-
rátili. Sú to v podstate poobedia,
keď sa máme na druhý deň málo 
učiť, alebo sa nám len proste 
chce ísť von, a tak ide každý, kto 
môže. Takto si utužujeme vzťahy 

navzájom.) Každý víkend plačeme,
že nemôžeme byť spolu. Zapraco-
vať by sme chceli na ešte väčšom
prehĺbení týchto dobrých vzťahov
a atmosféry.
1.A: Vychádzame spolu dobre. 
Hneď zo začiatku sme si sadli a
vieme nájsť spoločnú reč. Nemá-
me pocit, že by sme niekoho vyne-
chávali, a ak sa náhodou vyskytne
nejaký problém, dokážeme si ho
vykomunikovať.
1.B: Vychádzame spolu dobre, 
takže zapracovať nepotrebujeme 
na ničom.
1.C: Myslíme si, že sme si všetci 
dosť sadli, máme super kolektív 
a vieme si aj pomôcť, keď potre-
bujeme. Už na začiatku školského 
roka sme si tu všetci našli kamará-
tov a ľudí, vďaka ktorým ráno do
tej školy ideme celkom radi.
1.PA: Vychádzame spolu úžasne.
Chceli by sme zapracovať na hluku
 v našej triede.

Čo vás najviac prekvapilo, keď 
ste prišli na gymnázium?
1.AJ: Keďže sme na školu prišli len 
prednedávnom, stále spoznávame
jej prostredie a každý deň sa nájde
niečo nové, o čom sme doteraz ne
počuli alebo sme to ešte nevys-
kúšali. Najviac nás asi prekvapili 
chill zóny, veľký výber v bufete,no a 

v neposlednom rade veľkosť školy.
1.A: Výťah. To bolo pre nás všet-
kých veľkým prekvapením. Okrem 
toho aj veľkosť priestorov školy. 
Kým nájdeme učebňu, chvíľu to
potrvá. Škola je naozaj veľká. 
1.B: Najviac nás prvé dni prekva-
pila svižnosť, s akou to tu chodí.
Na základnej  škole trvalo týždne,

kým sme sa rozbehli s učivom, a tu 
to bolo okamžité.
1.C: Veľa z nás si ani len nepomys-
lelo, že tie prvé dni ledva trafíme 
do triedy, nieto ešte do všetkých 
učební. Určite nás prekvapilo aj to 
množstvo učenia, s ktorým každý 
jeden z nás bojuje dennodenne.
1.PA: Počet žiakov.

I.AJI.AJ
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V čom vidíte najväčší rozdiel 
oproti ZŠ? Ako ste si zvykli? 
V čom vidíte najväčší rozdiel 
oproti ZŠ? Ako ste si zvykli?
1.AJ: Po skoro roku a pol stráven-
om doma bol pre nás prechod 
na novú školu o to ťažší, no mys-
líme si, že to zatiaľ všetci úspešne 
zvládame. Najväčší rozdiel oproti 
ZŠ vnímame hlavne v množstve 
a rýchlosti preberaného učiva, 
ale aj v prístupe učiteľov, ktorý 
sa nám oproti ZŠ zdá byť značne 
profesionálnejší. Keďže väčšina z 
nás býva na školských internátoch, 
okrem novej školy sme si museli 
zvyknúť aj na nové mesto, takže 
si myslíme, že máme dostatok 
zmien minimálne na najbližších 
5 rokov. V škole sa ešte sem-tam 
stratíme a niekedy vojdeme do 
zlej učebne (keďže tried je tu 
vážne neúrekom). Okrem toho 
svoju doterajšiu skúsenosť so 
školou hodnotíme pozitívne.
1.A: Máme pocit, že máme 
väčšiu voľnosť. Nestarajú sa tu 
toľko do nás a nám to vyhovuje. 
Dokážeme tak byť samostatnejší. 
1.B: Každý z nás pociťuje isté 
rozdiely. Najväčšmi v tom, že 
učivá sú ťažšie a je ich veľa, ale aj 
vo väčšom počte študentov, veľko-
sti školy a počte možností, ktoré 
Golianko ponúka. Zvyknúť si na 
to sa však dalo pomerne rýchlo.
1.C: Viac školských alebo mi-
moškolských aktivít, zahraničných 
projektov, ale aj ponuka rozvo-
ja jazykov. Myslíme si, že sme 
nemali na výber a zvyknúť sme 
si museli. Vieme, že tí, ktorí sú 
na intráku, to majú oveľa ťažšie, 
pretože je to veľká zmena.
1.PA: Je nás veľa v triede. Zvykli 
sme si dobre. sme si dobre.

[Ema N.;  
foto: Samuel Polakovič]

I.BI.B

I.CI.C

I.PAI.PA
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VITAJTE NA GOLIANKU!

Deň 24. september bol pre nás, 
ako pre prvákov významným dňom, 
keďže sa uskutočnila slávnostná 
imatrikulácia. Pre epidemiologickú 
situáciu sa však nekonala ako po-
minulé roky v PKO, ale v školskej 
telocvični, kde sme sa počas štvrtej 
a piatej vyučovacej hodiny stali 
čestnými študentmi našej školy. 
Trieda sexta si pre nás prichysta-
la záživný program, predvied-
li klasický grécky tanec Sirtaki, 
keďže témou imatrikulácie boli 

Olympijské hry. Po-
tom sme ochotne a so 
smiechom zložili štu- 
dentský sľub. Nasle-
dovalo čítanie mien 
všetkých prvákov, 
preskočili sme cez 
symbolický prah 
našej školy, boli 
korunovaní, pod-
písali sa na prvácku 

listinu, vypili tekuté zlato a dostali 
sme špeciálny darček v podobe
tričiek našej školy. Po týchto ce-

remóniách nasledoval program, 
ktorý si triedy nacvičili. Po väčšine 
sme sa nechali inšpirovať témou 
imatrikulácie a predviedli buď 
zábavnú scénu, alebo veselý tanec. 
Vďaka času strávenému nacvičo-
vaním programu a samotnou 
imatrikuláciou sme mali šancu 
lepšie spoznať školu, ktorá nám 
bude najbližšie roky druhým do-
movom, ako aj seba navzájom. 
Na záver už len treba povedať, 
že sme sa konečne stali pravou 
súčasťou goliankovskej rodiny.

                                       
[Paulína, Natália S.;  

foto: p.p. Zaujec, net]
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SÚ Z NÁS STUŽKY!
Rok čo rok, opakujúca sa sláv-
nosť. Posledný rok zrušená no  
a tento rok síce uskutočnená, ale 
mierne v netradičnej forme. Vzhľa-
dom na aktuálnu pandemickú si-
tuáciu, ktorá ovplyvňuje chod celej 
krajiny sme si pripínanie zelených 
stužiek museli z novembra presu-
núť už na október. O niečo menej 
príprav nám to zabralo, keďže sa 
tento akt konal priamo na pôde 
školy a nie v PKO, no ale o niečo 
viac stresu nám to zas pridalo, lebo 
plány sa posunuli na viac ako mesi-
ac skorší termín. Stihli sme? Stihli. 
Aj keď možno ihličky a motýliky sa 
kupovali len 24 hodín dopredu.

Ten onen deň D bude už navždy 
v kalendári pod dátumom 15. ok-
tóber 2021. Slávnostne sme si pre-
vzali svoje zelené stužky. Vedenie
školy v spolupráci s rodičmi zorga-
nizovalo tento výnimočný ceremo-
niál v priestoroch školskej jedálne. 
Tá sa v tento deň zmenila výzdo 
bou na nepoznanie. Dekoráciu je-

dálne a samotnú organizáciu de-
tailov mala na starosti trieda IV.AJ
pod vedením pani profesorky 
Renáty Bohuslavovej v spolupráci 
s pani profesorkou Darinkou Rač-
kovou.  Po slávnostnom nástupe 
žiakov nasledovali príhovory pani 
riaditeľky Zuzany Hurtovej za ve-
denie školy, Lucie Rumanovej, za 
Radu školy a Dorotky Kurucovej 
z triedy VIII.OKA za študentov
maturitného ročníka. 

Následne triedne profesorky 
pripli svojim žiakom symbolické 
zelené stužky. Majú prinášať nám 
maturantom šťastie, a to najmä 
pred zeleným stolom, aleee oni 
nie sú úplne zárukou úspechu, no 
a ako sa vraví „maturita v septem-
bri – maturita s istotou.“ Veríme, 
že osud nám bude priať a dva roky 
strávené za počítačom sa nepreja-
via.  Samozrejme, tak ako i na „po-
riadnej” stužkovej, nechýbal ani 
kultúrny program. Na tej poriadnej 
by ho možno nacvičovali týždne 

vopred, my sme si vystačili s oveľa 
menšou časovou rezervou. Svoj 
talent nám žiaci našej školy pred-
stavili v podobe tanca, spevu či 
hry na klavíri. Rytmy latina či tango
nám predviedli Magnus Linde-
vang Larsen zo IV.C spolu so svojou 
tanečnou partnerkou Slávkou Ko-
lesárovou zo VII.SPA. Nádherné 
prevedenie piesne “Count on me”
nám zaspievala Júlia Golská z V.AJ,
a ku koncu programu nám spolu
s Jakubom Mališom, ktorý hral na 
klavíri, predviedli pieseň “No 
time to die” od famóznej Billie
Eilish. Prekvapením bolo humor-
né vystúpenie herca a imitátora
Juraja Ďuriša, ktorý si spolu s nami
zaspieval študentskú hymnu Gau-
deamus Igitur. Záhadou zostane,
ako by znel ten spev, ak by sme 
zostali naň samy. No schválne, 
ako by vyzerali odpovede z 
našich maturantských radov, ak 
by sme sa pýtali, koľko sme 
sa učili Gaudeamus? Rečnícka
otázka, vieme všetci. 
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Juraj Ďuriš nám ďalej rozprával 
jeho vtipné spomienky na štu-
dentské časy a nevynechal ani spe-
vácke vystúpenia, ktoré len prispeli 
k atmosfére tohto dňa. Vyvrchole-
ním slávnosti bolo symbolické vy-
pustenie 132 farebných balónov 
na nádvorí. Nasledoval slávnostný
obed a neskôr oslavovanie. Priamy 
prenos zo stužkovej slávnosti mohli 
prostredníctvom YouTube sledo-
vať rodičia a príbuzní študentov a 
dnes už archívne aj my. Toto veru 
nebýva na stužkových zvykom, ale
aspoň sme si vyskúšali čaro živého 
vysielania na vlastnej koži. Rezne 
na obed? Nie, ich klepanie je rušivý
element pre telku. Ísť sa obliecť
pred vypúšťaním balónov? Nie,
telka nebude natáčať, ako sa oblie-
kame. No, proste, vysielať live je
fakt makačka. 

Touto cestou by som sa chcela v 
mene všetkých žiakov maturitného 
ročníka opätovne poďakovať ve-
deniu školy, rodičom a všetkým 
ostatným, ktorí sa zúčastnili na or-
ganizácii našej symbolickej stužko-
vej slávnosti. Vážime si to, že sme 
dostali túto príležitosť, a i keď sme 
nemohli mať stužkovú v tej pravej 
plnej paráde, vaša snaha nám ju 
aspoň kúsok priblížila. Študentské 
časy sú tie, na ktoré sa nezabúda,
a pevne verím, že vďaka tejto ne-
tradičnej stužkovej na ňu len tak ľa-
hko nikto z nás nezabudne. Mno-
hí dúfame, že si to budeme môcť 
ešte na jar zopakovať, ale už s 
oveľa väčšou noblesou, a najmä 
s našimi drahými rodičmi. 

[Natália O.; foto: p.p. Zaujec]
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TIPY PRE POKOJNEJŠIE RÁNO

Casto to je veľmi náročné. 
Lenivo, len silou vôle odlepujeme 
očné viečka, chodíme po dome 
ako zombíci, sme naštvaní. Nič 
nestíhame, oblejeme si košeľu 
kávou, hľadáme kľúče a nadávame. 
Nie je to ale nič, čo by sa neda-
lo zmeniť k lepšiemu. Pre mňa je 
ráno jednou z najkrajších častí dňa. 
Síce teraz ho už celé prežívam v 
čiernej tme, ale cez leto milujem 
prvé nesmelé ranné lúče a vzduch 
čerstvosti, neskazený prímesa-
mi denných problémov a starostí.
Mojou prvou radou je nachystať si 
veci a naplánovať udalosti vopred. 
Ráno s tým nebudete strácať čas.
Nastavte si budík skôr. Keď po-
zorujete, že každé ráno by sa vám 
pár minút navyše ešte zišlo, prečo 
to jednoducho neurobiť logicky a 
obetovať chvíľku spánku? Telu tých 
desať minút určite nebude chýbať 
a vám to vyrieši kopu problémov.

Veľa ľudí má tendenciu kontrolovať 
sociálne siete či e-maily hneď po 
prebudení. Nerobte to. Budete 
mať čistejšiu myseľ a menej vypä-
tia. Ono sa to nezdá, ale telu všet-
ky tie nové informácie spôsobujú 
stres, a to určite nie je tá najvhod-
nejšia voľba pre pokojné ráno.
Naraňajkujte sa. Toto neplatí pre 
každého, niekto v ranných hod-
inách nemá chuť na jedlo. Je to 
ale istotne zaručený spôsob, ako 
prežiť peknú 
chvíľu a do-
plniť ener-
giu na celé 
d o p o l u d -
nie, ktorá 
je v škole 
ž i a d ú c a .
Rutina je 
základ. Uve-
domte si, 
aké aktiv-
ity každé 
ráno musíte 

vykonávať a snažte sa dať tomu 
nejakú štruktúru. Keď presne vie-
te, ako vaše ráno bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou vyzerať, 
vyhnete sa nestíhaniu a stresom.
Hýbte sa. Záleží to, samozrejme, 
na človeku a jeho povinnostiach, 
ale pokiaľ sa dá, športujte. Čo i 
len chvíľku. Začnete nový deň  
aspoň s minimálnou dávkou en-
dorfínov, ktoré vás nabudia a na-
chystajú na všetky prekážky. Po 
pohybe sa usmieva jednoduchšie.
Každý človek je iný. Ak ste ale ranné 
vtáča, odporúčam z toho vyťažiť čo 
najviac. Človek je vraj dopoludnia 
najproduktívnejší a najkreatívne-
jší, tak nejaké podobné aktivity 
smerujte do ranných hodín. Ak 
ste ale skôr nočná sova, čiže lep-
šie sa vám učí a pracuje večer, 
nesilte to a nechajte to na neskôr.
Nalaďte sa na pozitívnu náladu. Pus-
tite si príjemnú hudbu. Pospevujte 
si, tancujte. Meditujte. Zapíšte si, 
za čo ste vďační. Veľkým šťastím 
je už i to, že ste sa ráno zobudili.
 Prajem vám krásne 
pohodové rána bez stresu.

[Simona; foto: net]

„Ráno robí deň“ - často opako-
vaná, ale pravdivá fráza. Každé 

ráno je nový začiatok, nový príbeh, 
nová kapitola, možnosť byť lepším 

ako včera. Nový deň by sme mali 
naštartovať najlepšie, ako vieme.

ˇ
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NOVÉ TVÁRE V ZBOROVNI
I tento školský rok pribudli do 
nášho pedagogického kolek-
tívu noví učitelia, konkrétne sú to  
posily v oblasti jazykov  

– slovenský, nemecký aj  
anglický. Preto, aby sme spozna-
li našich nových vyučujúcich  
a dozvedeli sa niečo 

nové vám prinášame  
rozhovor s p.p. Viktorom  
Klimom a p.p. Simonou  
Ballayovou.

Mgr. Viktor Klimo
Pred nástupom na naše gymnázi-
um vyučoval v Galante, čo sa ul-
timátne stalo jedným z dôvodov 
prečo vyučuje na našej škole. 
Môžete ho stretnúť na 2. poscho-
dí v kabinete nemeckého jazy-
ka. Na našej škole bude vyučovať 
nemecký a anglický jazyk.

Prečo ste si vybrali práve naše 
gymnázium?
Gymnázium som si vybral najmä 
kvôli blízkosti, lokalite. Vybral som 
si ho aj preto, že je najvhodnejšie 
pre to, čo mi je najbližšie - jazyky. Je 
to najlepšie jazykové gymnázium.

Akú radu by ste dali svojim žia-
kom?
Aby jazyky nevnímali ako nepri-
ateľa, ale ako nástroj. Neexistuje 
pekný alebo škaredý jazyk. Pozer-
ajte sa na jazyky ako nástroje, kľúče, 
ktoré Vám otvoria nové možnosti.

Vaša obľúbená kniha?
Traja muži v člne od Je-
rone Klapka Jerone.

A nakoniec aké sú vaše 
ambície do budúcnosti?
Rád by som sa naučil 
nové jazyky, konk-
rétne ruský jazyk.

PaedDr. 
Simona 
Ballayová
Pani profesorka Bal-
layová bude na našom 
gymnáziu vyučovať 
nemecký a slovenský 
jazyk. Nájdete ju v kabinete 
nemeckého jazyka na 2. poschodí.

Prečo ste si vybrali práve naše 
gymnázium?

Gymnázium Golianova 
som si vybrala pre jeho 
skvelé hodnotenie a 
výsledky. Je to najlepšie 
gymnázium v Nitrians-
kom kraji a veľmi sa teším, 
že môžem spolupracovať 
s talentovanými žiakmi.

Akú radu by ste dali svo-
jim žiakom?
Nemám pre nich 
špecifickú radu, ale 
musím povedať, že veľmi 
dôležitá je komunikácia 
medzi žiakom a učiteľom. 
Všetko sa dá vždy vyriešiť. 

Vaša obľúbená kniha?
Milujem staršie knihy, klasiky, na-
jmä kriminálky, takže jednoznačne 
čokoľvek od Agathy Christie.

A nakoniec aké sú vaše ambície 
do budúcnosti?
Mojou hlavnou ambíciou je 
aby sa moje deti vzdeláva-
li v zahraničí. Môj osobný cieľ 
je absolvovať vodičský kurz.

Obom našim novým profesorom 
želáme veľa šťastia a síl v plnení ich 
pedagogických povinností a tak-
tiež veľa úspechov rovnako ako v 
kariérnom, tak i osobnom živote. 

[Natália O.;  
foto: súkromné archívy; net]
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DIVADELNÁ NITRA 
ALEBO 

PREČO SA STAŤ DOBROVOĽNÍKOM?

Väčšinou študenti, no často 
i pracujúci ľudia, ktorí počas celého 
festivalu, no i pred jeho začiatkom 
a po konci venujú všetku svoju en-
ergiu príprave festivalu. Pomáhajú 
s  výzdobou, plnia úlohy členov 
štábu, starajú sa o  dodržiavanie 
potrebných protipandemických 
opatrení, navigujú návštevníkov 
a  hosťov festivalu a  podajú po-
mocnú ruku i pozvaným umelcom 
a  umeleckým súborom. Tento rok 
ako festivalový dobrovoľníci pra-
covalo aj 5 žiakov nášho gymná-
zia. Prečítajte si ich skúsenosti 
s  festivalom, zážitky a  postrehy 
a  inšpirujte sa. Dozviete sa prečo 
sa pre dobrovoľníctvo rozhod-
li, čo im dalo no i  odpoveď na 
otázku „Prečo sa stať dobrovoľní-
kom (na Divadelnej Nitre)?“.

NATY, V.AJ
Tento rok som na Divadel-
nej Nitre dobrovoľníčila už po 
tretí krát. Ako každý rok to pre 
mňa znamenalo kopec srandy 
no i  únavy a  vypätých nervov.
 

Na festivale sa zúčastňujem pre-
tože mám k  divadlu blízko, venu-
jem sa mu a považujem za dôležité 
aby kultúrne akcie podobné tejto 
existovali v každom meste a aby si 
ľudia kultúru vážili. A tak sa snažím 
pomáhať ako viem. Ale byť dobro 
voľníkom na Divadelnej Nitre nie je 
len o „sebaobetovaní“. Je to skvelý 
zážitok, ktorý vás posúva ďalej 
a  veľmi veľa vás naučí. Spoznáte 
super ľudí a za odmenu si pozrie-
te super predstavenia. Myslím, že 
každý si nájde na festivale úlohu, 
ktorá ho baví, čiže k tomu všetkému 
ešte aj robíte super činnosť. Win-
win situácia. Ak ste šikovní mladí 
ľudia, čo všetci na našom gymná-
ziu ste, choďte do toho budú-
ci rok aj vy. Fakt to neoľutujete.

NNie je náhodou, že jeden z na-
jznámejších divadelných festivalov 
na Slovensku, ba možno v strednej 
Európe,sa organizuje práve v  Ni-
tre – v meste, ktoré je kandidátom 
na Európske hlavné mesto kultúry 
2026. Divadelná Nitra, ktorá sa 
koná vždy na jeseň a  predstavuje 
veľké množstvo kultúrneho pro-
gramu, tento rok oslávila tridsiate 
narodeniny. Jej jubilejný ročník

sa síce musel popasovať s proti-
pandemickými opatreniami, no 
nestratil tak na kvalite. Festival, 
ktorého témou boli „Presahy – 
Transcendencies“   a  trval šesť dní 
predstavil 10 inscenácií v hlavnom 
programe a  tri desiatky podujatí 
sprievodného programu. Festi-
val navštívilo takmer 4000 ľudí 
– a  to jednoznačne nie je málo.
Ani Divadelná Nitra nie je malý

neznámy festival, je to festival, 
ktorý je vidno v celej Nitre a väčši-
na z vás už o ňom určite aspoň raz 
počula. O jeho organizáciu sa stará 
23 členov štábu. Ak sa vám to zdá 
málo, alebo pochybujete o  tom 
ako by akciu takéhoto rozmeru 
zvládla tak „malá“ skupinka ľudí, 
ste na správnej stope. Okrem čle-
nov štábu sa o  fungovanie celého 
kolosu starajú aj dobrovoľníci.
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SIMA, IV. C
Dobrovoľníčkou som sa stala vďaka 
mojej kamarátke, ktorá ma s pro-
jektom Divadelná Nitra zoznámi-
la. Celý koncept tohto festivalu 
sa mi od začiatku páčil a veľkú 
úlohu zohrala i moja vášeň pre 
divadlo. Tento ročník som bola 
na pozícii asistentky koordináto-
ra festivalu. Mojou úlohou bolo 
pomáhať s organizáciou festiva-
lu. Primárne som mala na staro-
sti riadenie dobrovoľníkov a ich 
koordináciu. Táto pozícia zlepši-
la moje logistické a organizačné 
schopnosti, komunikáciu s ľuďmi 
a zvládanie stresových situácii. 
Bola to pozícia hlavne náročná na 
psychiku, ale nemenila by som ju 
za žiadnu inú. Festival môžem iba 
odporučiť. Na realizácii sa podieľa 
skupina úžasných ľudí, ktorí mi-
lujú to čo robia a je to v ich práci 

cítiť. Dobrovoľníctvo na Divadel-
nej Nitre môže človeku iba dať. 
Je to príležitosť stretnúť nových 
ľudí, odskúšať vlastné limity a  sil-
né stránky a priestor vhodný na 
sebapoznanie. Je to výnimočný 
festival, ktorý je ukážkou toho, že 
umenie spája ľudí a práve ľudia sú 
základom života festivalu. Účasť na 
ňom je nezabudnuteľný zážitok, 
ktorý si zaručene bude chcieť zo-
pakovať každý kto sa ho zúčastní. 

SAMO, V.AJ
Dobrovoľníctvo na festivale 
Divadelná Nitra je pre mňa neod-
pustiteľnou časťou roka. Napriek 
tomu že som sa na festivale zúčast-
nil iba druhý rok, už teraz sa tam cí-
tim ako doma. Dobrovoľníkom som 
sa stal na odporúčanie spolužiačky, 
ktoré som v tom čase mierne váha-

vo prijal. Musím však povedať, že 
dnes už viem, že by som svoje 
rozhodnutie rozhodne nemenil.
Na festivale som oba roky po-máhal 
s proti-pandemickými o- patreni-
ami a akreditáciou festivalových 
hostí, raz za čas však aj s manuál-
nou prácou. Tieto aktivity sa môžu 
navonok javiť ako triviálne, no mne 
priniesli množstvo skúseností s in-
terpersonálnou komunikáciou a 
manažmentom podujatí. Každému 
by som na festival odporučil za-
vítať, či už ako návštevník, alebo 
ako dobrovoľník, prinesie vám to 
neuveriteľné množstvo kamarát-
stiev, skúseností a ďalšiu položku 
do životopisu, ktorá sa vždy hodí. 
Divadelná Nitra má predsa za se-
bou už neuveriteľných 30 ročníkov 
a dnes ide už o uznávanú medz-
inárodnú asociáciu.

PAULI, V.AJ
O dobrovoľníčení na Divadel-
nej Nitre mi kamaráti hovorili už 
dlho, ale tento rok som sa prvý raz 
odhodlala naozaj ísť aj ja, keďže 
som počas leta zakúsila dobro-
voľníčenie na inom, menšom fes-
tivale, a zamilovala si to. Divadel-
ná Nitra bola však festival iných 
rozmerov, aj keď boli kvôli korone 
skresané. Náš skromný tím do-
brovoľníkov robil úplne všetko, od 
nákupov jedla, aby nám neškvŕkalo 
v bruchách popritom, ako musíme 

kontrolovať OTP pred každým 
predstavením, cez dekorovanie 
priestorov, aby divadlo ožilo a 
nieslo sa v téme festivalu, až po be-
hanie v zákulisí, kde smesa  starali o 
divadelné súbory, pripravovali her-
com občerstvenie a boli kľúčovými 
ľuďmi festivalu - keďže nám tiež 
často zverovali kľúče od šatní.
Byť dobrovoľníkom je moja vys-
nívaná práca,  škoda, že ma neuživí. 
A fakt, že si dospelí, pracujúci ľudia 
berú dovolenky, aby mohli prísť 
dobrovoľníčiť na Divadelnú 

Nitru asi hovorí zavšetko. Je to krás-
na skúsenosť, neuveriteľne skvelý 
pocit, keď môžete byť súčasťou 
projektu, ktorý tak štedro rozdáva 
umenie a srdečnosť, úžasné zážit-
ky a  hlavne spoznanie ľudí, ktorí 
sa na veci pozerajú otvorene a s 
Petrom Panom v srdciach.

[Natália Novotová, 
foto: súkromné archívy]
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Aj napriek ťažkej situácii sme sa prekonávali

Program DoFE (Medzinárod-
ná cena vojvodu z Edinburghu) 
bola založený v roku 1965 dnes už 
zosnulým princom Philipom, Lor-
dom Huntom a Kurtom Hahnom. 

Cieľom tohto projektu je mo-
tivovať mladých ľudí, aby na sebe 
pracovali prostredníctvom cieľov, 
ktoré si sami stanovili v talente, 
športe a dobrovoľníctve. Má tri 
úrovne: bronzovú,  striebornú a 
zlatú - každá z úrovní sa plní inú 

časovú dobu. Takou pomyselnou 
čerešničkou na torte je dobrod-
ružná expedícia. Aj napriek minu-
loročnej nepriaznivej situácii v 
podobe online vyučovania sa na 
našej škole do DofE zapojilo viac 

ako 30 študentov. I keď sme veľkú 
časť roka osobné stretnutia nema-
li, darilo sa nám vytvárať si vzťahy 
medzi sebou vďaka online stretnu-
tiam na Teamsoch a rôznym akti- 
vitám spojenými s @gymgol_dofe.                                                                                                                                            
Po návrate na prezenčné vyučo-
vanie sme začali mávať stretnutia 

a prípravy na do-
brodružné expe-
dície. Za zmieku 
stojí napríklad 
kurz prvej po-
moci, stavanie 
stanov na škol- 
skom dvore, 
plánovanie trás 
turistík, vychádz-
ka na Zobor  
a mnoho iného. 
Tieto aktivity 
nám pomohli 

nielen lepšie pochopiť našu zo-
dpovednosť na expedíciach, 
ale určite prispeli aj v utužovaní 
vzťahov medzi členami skupín.                             
Bronzová expedícia sa konala v 
dňoch od 25. do 26. 6.2021. O 
deviatej hodine ráno z obce Zlatno 
vyrazili tri tímy (Besties, Miguelov-
ci, Klaudianizátori) pod pedagog-
ickým dohľadom (a teda vedúcimi 
expedície) p.p.Michalíkovej a 
p.p.Horvátha. Trasa prvého dňa 
viedla cez sedlo Rakyty, Skýcov a 
bola ukončená na hrade Hrušov. 
Na druhý deň vyrazili Dofáci cez 
obec Jedľové Kostoľany do Veľkej 
Lehoty a odtiaľ na ich finálnu 
zastávku Sedlo pod Kuchyňou.

O tom, že samotná expedícia 
bola nezabudnuteľným zážitkom, 
svedčia aj nasledujúce vyjadrenia:
„Za mňa bol najväčší zážitok prvý 
večer na Hrušove. Všetci sme sa 
stretli v altánku, varili instantné 
jedlá, hrali karty a užívali atmosfé-
ru.“  Adam z tímu Klaudianizátori

„Expedícia bola jedna z naj- 
lepších skúseností. Vytvorila som 
si nové priateľstvá a aj spomienky.        
Sem-tam sa kráčalo ťažko, ale 
to bolo zrejme tými pätnástimi  
kilogramami na našich chrbtoch. 
Napriek tomu sme to zvládli a 
získali jeden z najlepších zážitkov.“ 
Nina z tímu Miguelovci

14 OZVENA
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„Z expedície mám veľa pekných 
spomienok, ale večerné sede-
nie pri ohni je jedna z mojich 
obľúbených. Za spomenutie 
stojí aj naša dlhšia spomienka v 

lese kedy sme sa rozprávali, od- 
dychovali a vyberali kliešte. Som 
veľmi rada, že sa mi naskyt-
la príležitosť zažiť niečo takéto.“
Naty z tímu Klaudianizátori

Tímy Horalky a 6 a pol otlaku sa 
od 23.6. do 25.6.2021 zúčast-
nili striebornej expedície za  
priameho dohľadu p.p. Zauje-
ca a p.p. Jurákovej. Ich trasa bola 
dlhá približne 58 kilometrov  
a prechádzala cez Hrádok, Jele-
nie Jamy, Banku až do Jalšového.                                                                                                                     
„Z expedície mám mnoho zážit-
kov ale najviac sa mi rátala tá hneď 
z prvého dňa. Celý náš tím sa 
tešil, ako to všetko skvelo dávame 
až do doby, kým sa nám učitelia 
dovolali a povedali nám, že sme 

úplne inde ako sme mali byť. My 
sme totižto mali byť na hrade Te-
matín, ktorý sme síce videli, ale bol 
na inom kopci ako sme boli my. 
A pre takéto veci, aj keď nie vždy 
úplne najľahšie, sa to oplatilo.“ 
Emma z tímu 6 a pol otlaku 

„Po druhom náročnom dni sme si 
chceli oddýchnuť ale komáre nám 
nedali pokoja, a preto sme vzali do 
rúk zápalky s plánom založiť oheň, i 
keď sme o tom žiadnu reálnu pred-
stavu nemali. Toaletný papier bol 
najbližšie po ruke ale ako podpalač 
moc neposlúžil. Na druhý pokus 

sme pridali suché konáriky a lístie 
čo nám tiež veľmi nepomohlo. Po 
polke rolky toaleťáku, niekoľkých 
neúspešných pokusoch a výsme-
chu od pána profesora Zaujeca 
sa nám podarilo ohník založiť a 
komáre nám dali zaslúžený pokoj.“  
Ema z tímu 6 a pol otlaku
Naše študentky Petra a Len-
ka sa zúčastnili dodatočných 
zmiešaných expedícií organizo-
vaných Národnou kanceláriou. 
Ich trasa viedla zo Spišskej Tep-
lice cez Lopušnú dolinu do obce 
Vikartovce kde prespali. Na druhý 
deň pokračovali cez Doštianky na 
Smrečinské sedlo a po 
prespatí ukončili expe-
díciu v Spišskom Bystrom.
Dňa 7.10.2021 sa konalo na 
Mestskom úrade v Nitre sláv-
nostné dovzdávanie ocenení 
úspešným Dofákom. Zvyča-
jne by si toto ocenenie prevzali  
v Bratislave, ale kvôli zhoršujúcej  
sa epidemiologickej situácii  
sa museli uskromniť s touto  
menšou ceremóniou. Jej men-
šia podoba však nezabránila 
Dofákom užiť si ocenenie za 
ich celoročnú tvrdú prácu.

[Ema I.;  
foto: súkromné archívy; net]
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ŽI A NECHAJ ŽIŤ
Ludské práva sú súborom zásad, 
ktoré sa týkajú rovnosti a spravod-
livosti. Ide im o život bez strachu,
obťažovania alebo diskriminácie. 
Ľudské práva možno v  zásade 
definovať ako niekoľko základných
práv, na ktorých sa zhodli ľudia 
z  celého sveta, sú zásadné. Patria 
sem napríklad právo na život, právo

slova, sloboda náboženského 
vyznania, právo na vzdelanie,
zdravie a primeranú životnú úroveň. 
Tieto ľudské práva sú rovnaké pre 
všetkých ľudí na celom svete –
mužov i  ženy, mladých i  starých, 
bohatých i chudobných, bez ohľa-
du na to, kde žijeme alebo čomu
veríme. Vďaka tomu sú ľudské práva 
univerzálne. Aj napriek prirodzeno

sti ľudských práv, množstvo
z  nich aj v  dnešnom storočí veľa 
ľudí považuje za kontroverzné 
či nesprávne. Tak často skončia
utláčané alebo ignorované, čo 
vedie k  porušovaniu základných 
ľudských práv. V  tomto článku sa
pozrieme na niektoré z  mnohých 
prípadov porušovania ľudských 
práv vo svete, ktoré sa dejú dodnes.

RASIZMUS

BLACK LIVES MATTER

Rasová diskriminácia je veľmi 
známy globálny problém, ktorý 
bol za posledné roky horlivo
rozoberaný, najmä vďaka vzniku 
BLM (Black Lives Matter) hnu-
tiu, ktorého cieľom je zjednotiť

ľudí a bojovať proti rasovej 
nerovnosti. Najglobálnejší vplyv 
mala smrť Georgea Floyda,
spôsobená policajným dôsto-
jníkom v roku 2020,po ktorej 
nasledovalo množstvo prípadov
násilia a  vrážd s rasistickým 
motívom, ktorým černosi čelia 
dodnes. Podľa štatistík je až 3x
väčšia pravdepodobnosť, že 
bude usmrtený policajtom čer-
noch ako beloch. Taktiež podľa
štatistík černosi s titulmi zará-
bajú v priemere o 23,1 percen-

ta menej ako belosi a jeden zo
štyroch čiernych pracovníkov 
hlási diskrimináciu v  práci. 
V Amerike podľa občian-
skych práv majú ľudia právo na 
spravodlivý súdny proces 
bez ohľadu na rasu, no 
ťarcha udelených trestov černochov 
je jednoznačne vyššia. Čierni muži 
v porovnaní s bielymi, podľa novej
správy o rozdieloch v trestoch od 
Americkej komisie pre odsúde-
nie (USSC), dostávajú o 20%
dlhšie tre sty  za   ten     istý zločin.

V
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ASIAN LIVES MATTER

Spolu s  černochmi sa útoky 
nepredstaviteľne vyhrotili aj 
voči Aziatom. Tretina ázijských
Američanov sa obáva hrozieb 
či fyzických útokov a väčšina 
tvrdí, že násilie voči nim narastá.
S  rastúcimi prípadmi Covi-
du-19 rástla nenávisť voči ázi-
jskej komunite spolu s  nenávisťou
motivovanými útokmi na ňu 
(najmä v Amerike). #Asian-
LivesMatter a #StopAsianHate
reagovali na tieto útoky petíci-
ami a  mierumilovnými protes-
tami. Jedným z  najvirálnejších
útokov bolo masové strieľanie 
v  metropolitnej oblasti Atlan-
ta, kde bolo zabitých osem ľudí,
z  toho šesť ázijských Amer-
ičaniek. Ďalej sa konali brutálne 
útoky ľuďmi presvedčenými, že
koronavírus do ich krajiny prin-
iesli Aziati a aj ho naďalej rozširu-
jú. 27% Aziatov uviedlo, že
boli predmetom urážok alebo 
vtipov a podľa prieskumu Pew 
Research Center z apríla 2021,

traja zo štyroch ázijských Amer-
ičanov (73%) tvrdia, že osobne 
zažili diskrimináciu alebo sa s
nimi zaobchádzalo ne-
spravodlivo kvôli ich rase 
alebo etnickému pôvodu.

RÓMOVIA

Na Slovensku sa taktiež den-
nodenne stretávame s  rasiz-
mom a  mnohými predsudkami.
Najrozsiahlejšia diskriminácia je 
diskriminácia voči Rómom. Nep-
rimerané správanie, policajné
zaobchádzanie, zhoršené život-
né podmienky, fyzické napad-
nutia alebo diskriminácia na
pracovisku či v  škole sú bež-
nou súčasťou života ľudí 
z  rómskych komunít. Aspoň 43%
rómskych detí navštevuje et-
nicky delené triedy a  sú často 
hodnotené ako deti s „ľahkým
mentálnym postihnutím“, kvô-
li čomu ich následne posiela-
jú do škôl, kde získavajú nižšie
vzdelanie. Tento fakt a  diskrim-
inácia Rómov na pracovisku sú 

podľa odborníkov v súčasnosti
hlavné dôvody, prečo si Rómo-
via na Slovensku ťažko hľadajú 
uplatnenie na trhu práce. Kvôli
stereotypom sú taktiež pred-
metom diskriminácie v miestach, 
kde žijú, kvôli čomu pretrváva
marginalizácia rómskych komunít. 

HOMOFÓBIA  

Diskriminácia LGBT+ osôb osla-
buje zásady ľudských práv uve-
dené vo Všeobecnej deklarácii 
ľudských práv. Napriek tomu je 
diskriminácia či násilie voči ľuďom 
v  LGBT+ komunite príliš časté a 
diskriminačné postoje zostávajú 
hlboko zakorenené v mnohých 
kultúrach na celom svete. Všetky 
štáty sú podľa medzinárodného 
práva v oblasti ľudských práv po-
vinné podporovať a chrániť ľudské 
práva všetkých osôb bez diskrim-
inácie.Až v 70 krajinách však 
diskriminačné zákony kriminal-
izujú súkromné vzťahy s osobam
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i rovnakého pohlavia. V dôsled-
ku toho sú LGBT+ jednotlivci 
vystavení riziku zatknutia, vydier-
ania, diskriminácie, odmietnutia 
poskytnutia zdravotnej starostli-
vosti, násilia a najmenej v piatich 
krajinách trestu smrti. Taktiež sú 
každodenne vystavení násilným 
útokom, vyhrážkam, posmeškom 
či obmedzeniu základných ľud-
ských práv len za to, kým sú, čo 
by malo byť v  21. storočí neprí-
pustné. Vo viac ako polovici sveta 
nemusia byť LGBT ľudia chránení 
pred diskrimináciou pracovným 
právom a  až štvrtina svetovej 
populácie sa domnieva, že byť 
LGBT by malo byť zločinom. Tak-
tiež podľa štatistík každý piaty 
LGBT človek zažil za posledných 
12 mesiacov zločin alebo incident 
z nenávisti kvôli svojej sexuálnej 
orientácii a/alebo rodovej identite.

SEXIZMUS 

Rodová rovnosť je súčasťou 
medzinárodného práva v oblasti 
ľudských práv prostredníctvom 
Všeobecnej deklarácie ľudských 
práv, ktorú prijalo Valné zhro-
maždenie OSN 10. decembra 
1948. Dodnes sa však na svete 
sexizmus výrazne prejavuje 
a dosiahnutie rodovej rovnosti sa 
stalo veľkým problémom.  Fyzické 
a sexuálne násilie: Podľa štatistík, 
každá tretia žena na svete zažila 
istý druh fyzického alebo sexuál-
neho násilia. Toto násilie najčaste-
jšie pácha samotný partner ženy, 
takisto sa odhaduje, že až 35% 
všetkých vrážd žien je spáchaných 
mužskými intímnymi partnermi. 
Veľa žien však zažilo istý druh sex-
uálneho obťažovania aj na vere-
jnosti, čo je žiaľ stále veľmi bežná 
skutočnosť, ktorá je neprípustná, 
no často spoločnosťou neriešená 
dostatočne. Sexuálne obťažovanie 
zažilo v Európe 45 až 55% žien. 

Znásilnenia a  iné druhy násil-
ia páchané na ženách taktiež nie 
sú vôbec neojedinelé. Aj keď 
toto násilie je páchané najmä na 
ženách, obeťami domáceho ale-
bo sexuálneho násilia bývajú aj 
muži. Platové nerovnosti a  sex-
izmus na pracovisku: Ženy v EÚ 
zarábajú v priemere o 15% menej 
za hodinu ako muži. V niektorých 
prípadoch nie sú ženám a mužom 
vyplácané rovnaké mzdy, hoci 
vykonávajú rovnakú prácu alebo 
prácu rovnakej hodnoty. V rám-
ci sexizmu na pracovisku je často 
bežné správanie, ktoré napríklad 
zovšeobecňuje ženy ako mene-
jcenné voči mužom, nekompe-
tentné, neinteligentné, príliš emo-
cionálne alebo manipulatívne. 
Taktiež často dochádza aj k  sex-
uálnemu obťažovaniu. Postavenie 
žien v  islamských krajinách: Podľa 
Koránu má každá žena svoje prá-
va, no jeho nesprávna interpretá-
cia, ktorá sa odráža v  tradíciách je 
dôvodom zlého postavenia žien 
v týchto krajinách. V Saudskej Ará-
bii ženy nemôžu požiadať o  pas, 
cestovať mimo krajinu, vydať sa a 
podpísať zmluvy bez súhlasu svo-
jho opatrovníka. Taktiež je niek-
torým ženám znemožnené opustiť 
svoje domovy bez súhlasu opatro-
vníka a opatrovníci môžu požiadať 
o súdny príkaz, aby sa žena vrátila 
do rodinného domu. V arabských 
a islamských krajinách tiež nie je 
domáce a sexuálne násilie, napriek 
jeho zvýšenej frekvencii a vážnym 

následkom, stále považované za 
závažný problém kvôli názoru, 
že domáce násilie je odôvod-
niteľnou reakciou na zlé sprá

INTERUPCIE 

Otázka interrupcií sa stala veľmi 
kontroverznou témou aj u  nás na 
Slovensku, hlavne po 40. zasad-
nutí Slovenského parlamentu, 
kde bol návrh Anny Záborskej 
o sprísňovaní interrupcií posunutý 
do druhého čítania. Tento návrh 
okrem iného obsahoval (v dobe 
písania tohto článku) aj zákaz 
reklamy o možnostiach interrup-
cie, upravuje lehotu na rozmysle-
nie o podstúpení interrupcie na 
96 namiesto 48 hodín, povinnosť 
uviesť dôvod pre požiadanie o in-
terrupciu alebo povolenie inter-
rupcie zo zdravotných dôvodov 
na základe dvoch lekárskych po-
sudkov. O reštriktívnych zákonoch 
o potratoch však môžeme hov-
oriť ako o  porušovaní práv žien, 
vrátane práva na život, zdra-
vie, súkromie a  informácie. Pro-
ti sprísňovaniu interrupcií sa vy-
jadrilo aj množstvo slovenských 
lekárov, podľa ktorých návrh 
priamo zasahuje do odborných 
kompetencií zdravotníckych pra-
covníkov a  negatívnym spôs-
obom ovplyvňuje poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti ženám 
v  oblasti reprodukčného zdravia.
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AFGANISTAN 
X  TALIBAN 
V auguste 2021 sily Talibanu po sti-
ahnutí vojenských síl USA prevzali 
kontrolu nad celým Afganistanom. 
Taliban vo viacerých provinciách 
popravil niektorých bývalých 
úradníkov a  personál bezpečnos-
tných síl a vykonal razie v domoch 
novinárov, aktivistov a obhajcov ľud-
ských práv. Orgány Talibanu takisto 
výrazne obmedzujú práva žien 
a  dievčat – prepustili všetky ženy 
z vedúcich funkcií v štátnej službe, 
zakázali dievčatám navštevo-
vanie školy od 6.ročníka a  vyššie 
a  zakázali koedukáciu, ktorá bude 
brániť ženám získať vzdelanie. Tali-
ban sa bude pravdepodobne riadiť 
takým istým systémom, ako keď 
bol pri moci v  rokoch 1996-2001, 
kedy zakázal ženám vychádzať 
z domu pokiaľ s nimi nebol mužský 
rodinný príslušník. V  Afganistane 
dochádza denne k  masívnemu 

porušovaniu ľudských práv 
(porušovanie medzinárodného 
humanitného práva, mučenie, 
násilie na ženách, útoky na posky-
tovateľov a  zariadenia zdravot-
nej starostlivosti, učiteľov, médiá, 
ochrancov ľudských práv, atď.

OBCHODOVANIE 

S ĽUĎMI 
Nútená práca, obchodovanie s 
ľuďmi za účelom sexuálneho vyko-
risťovania, obchodovanie s  orgán-
mi, nelegálna adopcia, detské 
sobáše či  dlhové otroctvo sú žiaľ 
stále na tomto svete hrozivou sku-
točnosťou. Medzinárodný obchod 
za účelom sexuálneho vykorisťova-
nia zostáva veľkým problémom na 
celom svete a môže sa týkať viac 
ako 27 miliónov ľudí. Predaj žien 
a dievčat je výsledkom rodovej 
nerovnosti a mnohé krajiny ho 
považujú za prijateľný. Obchodníci 
s ľuďmi porušujú základné ľudské 

práva všetkých ľudí na slobodu, 
autonómiu, ľudskú dôstojnosť a 
na to, aby žili bez vykorisťovania, 
zneužívania a otroctva. Obcho-
dovanie s ľuďmi je na celom sve-
te odvetvím vo výške 150 miliárd 
dolárov (okolo 130 miliárd eur) a je 
to jeden z najvynášajúcejších bizn-
isov v dnešnej dobe . 51% identi-
fikovaných obetí obchodovania s 
ľuďmi sú ženy, 28% deti a 21% muži. 
Každý z  nás má rovnaké právo na 
život bez diskriminácie a utláčania, 
no napriek tomu sú ľudské prá-
va porušované v  istom zmysle na 
celom svete. To čo nás rozdeľuje 
nie sú naše rozdiely, ale naša ne-
schopnosť ich akceptovať. Preto 
začnime sami od seba chránením 
ľudských práv naším konaním 
voči druhým v  našom každo-
dennom živote a nebuďme ľa-
hostajní voči tejto problematike.
 
(Viac prípadov a informácii nájdete 

v rozšírenom článku na našej 
webstránke.)

[Natália Labovská; foto: net]

PRACOVNÍCI 
VO FAST FASHION  

Aj keď Medzinárodná organizácia 
práce vyzdvihla osem základných 
pracovných noriem, v módnych 
továrňach sa tieto pravidlá takmer 
nikdy nedodržiavajú. Ide o rozvo-
jové krajiny a o spoločných prob-
lémoch ľudských práv, ktoré sa 
vyskytujú v odevných továrňach, 

možno hovoriť ako o súhrne zlých 
pracovných zákonov a obmedzení 
kolektívnych opatrení. Právo na 
životnú mzdu, ktorá pracovníkovi 
a jeho rodine umožňuje uspoko-
jiť základné potreby, je ľudským 
právom. Odevní robotníci však 
pracujú dlhé hodiny a často sú 
platení nízkymi mzdami, ktoré sú 
hlboko pod hranicou životného 
minima. Napriek tvrdeniam, že vš-
etka práca nadčas je dobrovoľná, 
v skutočnosti sú pracovníci nútení 

pracovať nadčas, často prekračujúc 
zákonné pracovné limity. Sexuálne 
obťažovanie a rodovo podmienené 
násilie v odevnom priemysle tak-
tiež nie je raritou. Nereprezen-
tatívny prieskum zistil, že zhruba 
14% žien pracujúcich v odevoch v 
Bangalore bolo sexuálne obťažo-
vaných alebo znásilňovaných. 
60% uviedlo, že boli zastrašované, 
zatiaľ čo 40-50% zažilo ponižo-
vanie a verbálne zneužívanie.
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JAGUAR LAND ROVER, GOLIANKO 
A ODDYCHOVÁ CHILL ZÓNA

Jaguar Land Rover už po tretí raz 
vyhlásil prostredníctvom Nadácie 
Pontis zamestnanecký grantový 
program „Naštartujme región“. 
Naše gymnázium získalo z tohto 
grantu finančné prostriedky vo 
výške 600 eur a vďaka tomu sa

pred učebňou číslo stošest-
násť školská chodba zmenila na  
oddychovú zónu. Oddychovú  
– chill -  zónu otvorila pani riadi- 
teľka Zuzana Hurtová dňa 
15.10.2021 slávnostným  
prestrihnutím zelenej stuhy.

MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI
V spolupráci s Nitrianskou komu-
nitnou nadáciou, Mladými nitrian-
skymi filantropmi a mestom Nitra 
sa na našej škole uskutočnil pro-
jekt Spoznávame osobnosti Nitry 
a regiónu. Žiaci počas tvorivých 
workshopov pracovali na svojich 

dielach, ktoré neskôr prezentova-
li na vernisáži. Tej sa zúčastnili aj 
zástupcovia partnerov projektu 
a nechýbal ani primátor mesta 
Marek Hattas.
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ZVYŠUJEME KVALITU VZDELÁVANIA 
NA ŠKOLE PROSTREDNÍCTVOM 

EURÓPSKEHO PROJEKTU
Už minulý rok sme Vás informova-
li o projekte Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky s názvom: Zvýšenie kvality 

vzdelávania na Gymnáziu Golianova 
68 v Nitre, ktorý realizujeme na našej 
škole. Pandémia, však, mnohé veci 
skomplikovala či predĺžila realizáciu 

čerpania finančných prostriedkov. 
Čo sa aktuálne robí na hodinách, ako 
sa posúva kvalita výučby, aké krúžky 
fungujú na škole a čo nakupujeme?

Učitelia sa oboznamujú s možnosťami využitia 
dotykových tabletov na vyučovaní matematiky

Žiaci na krúžku Fyziky už využívajú moderné 
pomôcky

Virtuálna realita a jej využitie v praxi Nové dotykové tablety

Predmet vytlačený 3D tlačiarňou na krúžku Robotiky Extra hodiny Cvičenia zo slovenského pravopisu

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU  
A Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI  

OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE

www.minedu.sk                                                                            www.esf.gov.sk
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SCHULBRÜCKE ALEBO AKO STAVAŤ 
MOSTY MEDZI MLADÝMI EURÓPANMI

SchulBrücke alebo ako stavať 
mosty medzi mladými Európanmi
Ako je už tradíciou, Golianko ne-
zaháľalo ani tentokrát a opäť sa 
zúčastnilo ďalšieho ročníka medzi-
národného projektu SchulBrücke. 
Škola sa prvýkrát zapojila do pro-
jektu v roku 2006. Odvtedy sa za-
písal medzi stálice úspešných pro-
jektov a zároveň exkurzií na Go-
lianku. Našu školu a krajinu tento 
rok reprezentovalo 8 študentiek
pod vedením p.p. Luleiovej. S ich
pomocou, zážitkami a skúsenosťa-
mi sa spolu pozrieme, ako vlastne 
vyzeral terajší ročník medzi-
národného projektu Schulbrücke
a ako si ho dievčatá užili.

Terajší ročník projektu sa konal v 
pomerne netradičnom dátume, 
od 10. do 17. septembra 2021. 
Opätovne hlavnou témou projek-
tu bolo budovanie vzťahov medzi 
mladými ľuďmi v Európe. Tento 

ročník mali možnosť spoznávať 
mladých Európanov, kultúru, dis-
kutovať a rozvíjať svoj potenciál 
študenti z Holandska, Nemecka,
Slovenska a Poľska. Naša golian-
kárska výprava odštartovala svoju
dlhú cestu z vlakovej stanice v 
Bratislave a ich konečnou desti-
náciou po náročných hodinách
cesty vlakom bolo mesto na severe
Nemecka - Greifswald.  

Účastníci mali nabitý týždeň. Sú-
časťou projektu sú vždy semináre 
na rôzne dôležité témy. Prítomní
mali možnosť diskutovať o témach 
týkajúcich sa filozofie, migrácie,
ekonómie sociálnych otázok a  ľud-
ských práv. Dôraz sa však kládol 
na otázky a problémy ohľadom 
klimatickej krízy, ekológie, samot-
ných plastov alebo aj o tom, ako by 
vlastne mohol vyzerať život bez
plastov.  Samozrejme, jediným a
hlavným dorozumievacím jazy-
kom bola nemčina.

Na programe však neboli len zau-
jímavé semináre. Naše študentky 
mali možnosť spoznávať mesto 
Greifswald rôznymi spôsobmi. 
Keďže celý projekt je založený na 
budovaní medzinárodných vzťa-
hov, zúčastnení boli rozdelení 
do tímov zložených zo všetkých 
národností. Spoločne takto jed-
notlivé tímy objavovali zakaždým 
iné historické a kultúrne pamiat-
ky mesta, o ktorých sa zároveň aj
takýmto spôsobom niečo naučili. 
Okrem iného absolvovali aj pre-
hliadku centra mesta so sprievod-
kyňou. Naše študentky prekvapili
a nadchli rôzne časti mesta, ako trh
s fair trade produktmi s názvom 
Weltladen alebo napríklad komu-
nitné centrum pre mládež Klex. V 
projekte bola zahrnutá aj prednáš-
ka o miestnej univerzite, ktorá má 
okolo 10 000 študentov a je štvrtou 
najstaršou univerzitou v Nemecku.
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Samozrejme, prišla na rad ochut-
návka tradičných jedál všetkých 
zastúpených krajín. Študenti  
z iných kútov Európy tak mali 
možnosť ochutnať slovenské syry, 
Horalky, chrumky, Kofolu ale aj 
napríklad slovenské rastlinné ná-
tierky. Naše študentky mali na 
oplátku možnosť vyskúšať holand-
ské vafle, poľské pirohy alebo
 tradičné nemecké salámy.
 
Možno sa môže naskytnúť otázka, 
ako sa dá realizovať medzinárod-
ný projekt v časoch pandémie. 
Nie je to však nič zložité. Účast-
níci dodržiavali základné opatre-
nia ako rúška, dezinfekcia či na-
príklad odstupy na seminároch. 

A ako sa teda páčilo našej go-
liankárskej výprave? Síce projekt 
trval len týždeň, našim študent-
kám priniesol pamätné znalosti 
a zážitky na celý život. Celý týždeň 
sa niesol v inšpiratívnom a veľmi 
edukatívnom duchu. Medzi hlavné 
prínosy patrí najmä zdokonale-
nie nemeckého jazyka, rozvoj ko-
munikácie, spoznávanie nových a 
zaujímavých ľudí, kultúr, práca v 
kolektíve na úrovni a vzájomná po-
moc. Okrem  hľadania odpovedí 
a riešení na rôzne problémy, mali
účastníci projektu možnosť spoz-
návať nemecké prostredie a  kul-
túru a tiež vychutnať si atmosféru
pobrežia baltského mora. 

„Dalo mi to veľmi veľa v nemčine, 
videla som rôzne mentality iných 
krají, a taktiež som sa inšpirovala 
mnohými nápadmi,“ hovorí Miri-
am Vagundová, študentka VII.SPA

[Ema K.;  
foto: súkromné archívy]
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VIAC SOLIŤ NESMIEME, HOVORÍ 
VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  

MONIKA POLONECOVÁ

Prečo stále zemiaky? Prečo tak 
málo soli? A prečo nemá výberová 
škola výberové obedy? Toto je 
pár otázok z mnohých, ktoré si 
iste kladie väčšina zo stravujúcich 
sa v školskej jedálni. No nie všet-
ko je tak, ako sa zdá, a tak fungo-
vanie školskej jedálne objasňuje 
jej vedúca Monika Polonecová.

Ako vyzerá príprava jedálničku?
Jedálny lístok sa pripravuje 
už mesiac vopred, aby sa tam 
neopakovali jedlá. Musí pres-
ne zodpovedať Zásadám na 
zostavovanie jedálnych lístkov. 

Čo to znamená?
Musí obsahovať raz bezmäsité 
jedlo, slané, sladké a dvakrát mäso 
v plnej dávke (napr. rezeň - pozn. 
red.) a raz mäso s nadstavením, to je 
mleté alebo zmiešané s ryžou, ako 
sú napríklad mäsové guľky. Tech-
nologické postupy sa nesmú opa-
kovať, takže nemôže byť v jednom 
týždni dvakrát vyprážané mäso 
alebo kysnuté cesto či halušky.
Mäso odoberáte mrazené?
Nie, mäso odoberáme chlad-
ené deň vopred, a teda je čer-
stvé. Nesmie sa ani zmrazovať, 
takže my ho hneď míňame. Práve 
preto je potrebné odhlaso-
vanie deň vopred do 13.00.

 
Čo ak je niekto prihlásený na 
obed a nepríde?
Nemáme s tým čo spraviť. Vyhad-
zuje sa to a za odvoz musí škola 
platiť. Mrzí ma to, pretože zby-
točne varíme a plytvá sa potravin-
ami. Je lepšie, ak si žiaci pozrú 
jedálny lístok, a ak im to nechutí, 
môžu sa odhlásiť. Alebo nebodaj 
neprídu, lebo je dlhý rad. Ak idú 
do McDonaldu, vystoja 10 minút 
v rade a dajú si menu za šesť eur. 
Mäso nevedno, či je čerstvé ale-
bo hlboko zmrazené a hranolky 
vysmážané v oleji. U nás máte za 
1,44 eur polievku, hlavné jedlo, 
nápoj a často niečo k tomu – ovo-
cie, jogurt či detská výživa. Keby 
bol čas aj upečieme za obedom, ale 
nie je na to, bohužiaľ, čas (smiech). 
Na druhej strane, teší nás, že v 
poslednom čase chodia stravníci 
aj na dupľu, často aj na polievku.

Ako vyzerá jeden pracovný deň 
v kuchyni? 
Kuchárky začínajú 6.30 a končia 
14.30. No, musia chodiť často skôr. 
Hlavne, keď je zložitejšia stavba 
jedla, nestihli by to uvariť. Už o 
jedenástej, totiž, musia mať vš-
etko uvarené, vybraté z kotlov a 
naložené aj vyložené z výťahu. Ter-
az je to ešte náročnejšie, keďže sa 
menil čas výdaja. Posledný obed sa 
vydáva o štrnástej, takže málokedy 

 
sa dá upratať do pol tretej, čiže  
musia zostávať aj poobede dlhšie. 
Ráno hlavná kuchárka rozdelí prá-
cu ostatným kuchárkam. Keď je 
jedlo hotové, musí sa z kuchyne 
vyniesť hore do výdajne. Toto je 
veľmi náročné pre kuchárky, lebo 
tie hrnce sú veľké, päťdesiat litro-
vé, a už samé o sebe sú ťažké, nie 
to ešte keď sú plné. Okrem týchto 
procedúr je výdaj sťažený epide-
miologickou situáciou a niekedy 
im pomáham aj ja s kolegyňou 
Katarínou Mošaťovou. Teraz je 
vždy potrebné zabaliť príbory, 
dezinfikovať tácky, to zaberá čas.

Ako je to s polievkami? Dosť 
stravujúcich si ju nezvykne 
dávať, varíte plnú porciu?
Mali by sme uvariť toľko porcií, 
koľko je prihlásených ľudí. No, my 
už vieme, ktorá polievka nám zostá-
va, a ktorá našim deťom chutí. Takže 
nevaríme jej toľko, uplatňujeme 
10% toleranciu, no hlavné jedlo 
musíme variť presne. Nemôžeme 
si dovoliť dať menej mäsa či prílohy.

 

Kedy uvidíme opäť výberové 
obedy?
Nevieme povedať, ako to bude 
do budúcna. Sú zrušené kvô-
li Covidu, pretože je upra- 
vený výdaj – je skôr – a 
zároveň by sme neboli schopní 
dodržať epidemické opatrenia. 



Pri maturantoch sa zdá, že tie 
epidemické opatrenia sú iné, 
prečo?
Naozaj sú iné. Minulý rok sme 
ich usádzali podľa tried, ale oni 
keď prišli z jedného semináru, my 
sme nevedeli z akých sú tried. 
Chodili postupne a obsadili pol 
jedálne s poloprázdnymi stolmi. 
Keďže rozdiel medzi maturantmi 
a normálnym výdajom je iba de-
sať minút, ešte sa nestihli najesť  
a nové deti si zas nemali kam sad-
núť. Tento rok sme to zmenili, za 
jedným stolom sedí jeden seminár. 
Maturanti sú spolu počas týždňa 
dvanásť hodín, sú premiešaní 
už tam. V iných prípadoch platí 
pravidlo jedna trieda za stolom.
 
 
 
 
 
 
 

Jedlá sú často málo slané, chýba 
nám to k chuti, nemožno prisoliť 
viac?
My cítime, že to jedlo je čas-

to málo slané. Bohužiaľ, tak sú nad-
stavené normy. Treba si uvedomiť, 
že soľ je už v hotových surovinách, 
ako sú cestoviny, chlieb, syr, smota-
na atď. Tam už soľ je a na naplnenie 
noriem nám nezostáva veľký prie-
stor, takže so solením skončíme skôr 
ako začneme. Nemôžeme navýšiť 
soľ a ani cukor len podľa chuti, aj 
napriek tomu, že citeľne chýbajú.

Známa špecialita GymGol 
jedálne sú zemiaky. Prečo ich 
máme takmer stále?
Pretože sú tu už spomínané  
normy. Zemiaky sú ako sú- 
časť pokrmu trikrát do týždňa,  
z toho dvakrát ako príloha  
a raz ako polievka. K mäsu netre-
ba sýtu polievku, no k múčnemu 
jedlu dávame aj s mäsom  
a zemiakmi. Jedlo musí obsa-
hovať bielkoviny, nie len rastlin-
né ale aj živočíšne. Všetko je to o 
normách a výživových hodnotách. 
 
Nový minister prišiel s refor-
mami, ovplyvnilo to aj  
našu jedáleň? Budeme mať 
nové recepty?

Áno, prišlo k zmenám. Pribudlo pár 
nových jedál, niektoré sa vylúčili a 
pribudli jedlá s obmedzením, ktoré 
sa môžu pripravovať najviac štyrikrát  
v mesiaci. Najväčšie úpravy sú  
v nápojoch, najviac sa odporúča 
čistá voda, voda s citrónom  
či pomarančom alebo bylinka-
mi. To sme už my mali zavedené.  
Zmena sa dotkla niektorých  
receptov. Syrové penne s ku-
racím mäsom už nebudú, lebo  
omáčka sa v recepte pripravo-
vala z prášku, a tak to minister-
stvo zrušilo. My si však všet-
ky omáčky vždy pripravujeme  
čerstvé, no už tento recept 
nemožno pripravovať vôbec. 
Jediný recept, kde sme používa-
li prášok,  bola Ázijská panvica,  
tiež ho už nebudeme variť,  
a to bude našim deťom chýbať, 
lebo im to chutievalo. Min-
isterstvo ďalej zrušilo hlboko  
zmrazené tovary – ale tie sme  
nikdy nepodávali. Tvaro-
hové guľky či šúľance a iné my  
pripravujeme svojpomocne.  
Nepochutíme si už ani na kura 
cích stehnách na hrášku a ryžo 
vom kopci či tofu syre so šam- 
piňónmi na ihle. Obmedzili sa 
napríklad párky, údené a bravčové 
mäso či slanina. Zrušili sa vnútor-
nosti, a na druhej strane sa pridala 
divina.

Na záver, nikoho nenútime 
chodiť na obedy, ak to deťom 
nechutí, nech sa radšej odhlá-
sia. Dodržiavajte, prosím, mo-
mentálne epidemické opatrenia, 
musíme to spoločne vydržať.

[Patrik;  
foto: ig:4cmemegol, net]

INTERVIEW

25OZVENA



DO HĹBKY

26 OZVENA

STRES NÁŠ KAŽDODENNÝ

Nie je jediný človek na svete, 
ktorý by nikdy v živote nepocítil 
aspoň štipku stresu. Pocit, kedy 
vám srdce buši rýchlejšie ako nor-
málne a vaše telo je napnuté ako 
na špagáte. Stres je prirodzenou 
súčasťou ľudského bytia a mno-
hokrát dokáže byť prospešnejší,
ako sa na prvý pohľad zdá. 

Každý z vás pozná ten pocit, keď 
sa vám do niečoho naozaj nechce 
a čokoľvek naokolo vás vyzerá 
lákavejšie, ako venovať sa povin-
nostiam, ktoré máte. V tom si ale 
uvedomíte následky nevykonania
týchto činnosti a začne vám v 
tele vzrastať napätie, ktoré vás 
záhadne donúti nechať prokras-
tináciu na inokedy (ako to aj ona 
sama rada robí). V tomto je stres, 
napríklad aj pre nás študentov, 

veľmi prospešný. Problém vzniká 
vtedy, keď už stres nie je len 
jemné zrýchlenie tempa srdca, 
ale keď srdce začne utekať, ako o 
závod. Keď napätie a nervozitu
doplnia pocity mdloby, nevoľnosti
a bolesti. Vtedy začína stres 
nepriaznivo zasahovať do nášho 
bežného života a strácajú sa všetky 
jeho prospešné vlastnosti. Z prvot-
nej prirodzenej motivácie sa stáva 
dôvod našej nespavosti, únavy, zlej 
nálady a zhoršeného zdravotného 
stavu. A to, že človek je náladový, 
rozruší ho aj malá nepríjemnosť a 
myseľ nepociťuje ani chvíľku ticha 
v konečnom dôsledku spôsobuje, 
že vec, kvôli ktorej sme v strese sa 
stáva pre nás ešte väčšmi kompliko-
vanou. Ak človek zažíva nadmerný 
stres mal by sa vrátiť o krok späť, 
zastaviť sa a pokúsiť sa vyriešiť ten
to problém ešte skôr ako mu začne
negatívne vplývať na jeho telo po

fyzickej, ale aj psychickej stránke. 
Zobrať stresu jeho moc nad vami 
a vrátiť ju naspäť vám je možné a 
to hneď niekoľkými metódami.

Na začiatok je potrebné si priznať, 
že vás nadmerný stres postihuje a 
identifikovať ho. Pokúsiť sa spísať 
svoje pocity na papier je jeden 
z dobrých spôsobov ako sa vy-
rozprávať samému sebe. Čo vás 
trápi, z čoho stres pociťujete a 
ako vám dennodenne ovplyvňu-
je váš život. Čím viac napíšete, 
tým lepšie. Ale ak písanie nie je 
práve pre vás, porozprávať sa s 
niekým blízkym je tiež vynikajú-
ca cesta ako získať na celú situáciu 
nový pohľad. Pri prílišnom strese 
ľudia strácajú kontrolu nad svo-
jou vlastnou mysľou a preto ro-
zobratie si problému na drobné 
je veľmi dôležité. Dokáže vám 
to ukázať pravú podstatu vášho 
trápenia a pomôcť vám cítiť sa as-
poň o kúsok viac pod kontrolou.

Nakoľko otravne to znie, zme-
na životného štýlu môže pomôcť 
lepšie zvládať väčšie návaly stresu. 
Fyzická aktivita má mnoho bene-
fitov pre naše telo a myseľ. Po jej 
vykonávaní sa človek cíti lepšie 
kvôli vyplavovaniu sa hormón-
ov ako sú napríklad endorfíny či 
endokanabinoidy, čoho výsled-
kom je zlepšenie vašej nálady a 
úľavy od stresu. Ďalšou výhodou 
môže byť dobrý spánok, ktorého 
kvalita je  kvôli aktívnej a zdravej 
životospráve lepšia. Lepší spá-
nok znamená viac energie na 
zvládanie stresu. Životný štýl 
netreba náhle drasticky zmeniť. 
Stačí začať zľahka, napríklad vy-
menením auta za bicykel ale-
bo sladkostí za chutné ovocie.

26
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V hlučných myšlienkach úľavu od 
stresu nenájdete. Keď váš mozog 
nepozná tichý režim, skúste dať 
šancu technikám, ktoré sú tu už 
niekoľko tisíc rokov. Jednou z nich 
je práve meditácia, ktorá dokáže 
znížiť stres, úzkosť, ale aj chronickú 
bolesť. Stačí vám nájsť si tiché mie-
sto, uvoľniť sa a sústrediť svoju po-
zornosť na svoj dych a telo. Všíma-
jte si, kedy sa vám myseľ začína 
zapĺňať myšlienkami a nechajte 
nesúdiac o čom sú odísť ich preč 
z vašej mysle. Táto praktika môže 
znieť spočiatku komplikovane, 
ale ak jej dáte šancu, zistíte, že 
každým rázom sa v nej zlepšujete. 
Nie je to až tak nevykonateľné ako 
sa spočiatku môže zdať. Vyko-
návanie meditácie čo i len 5 minút 
denne vám môže priniesť do živo-
ta mnoho mentálnej pohody a 
o čosi tichšiu a upratanú myseľ.

Čas neplynie tak pomaly, ako na 
hodinách vášho neobľúbeného 
predmetu. Život ide rýchlo a na 
nikoho nečaká. Môžete byť preto 
chvíľami presvedčení, že nemáte 
čas na nič okrem povinností, ktoré 
vám zároveň spôsobujú aj stres. 
Vtedy máte pocit, že ste v strese 
bez prestávky. Preto je veľmi 
dôležité nájsť si aspoň malý kúsok 
voľného času, ktorý venujete ak-
tivitám, ktoré máte nadovšetko 
radi. Či už je to čítanie si kníh, hra-
nie videohier, štrikovanie alebo 
čo i len trávenie času so svojimi 
kamarátmi. Čokoľvek čo vašu my-
seľ na chvíľu vytrhne z mora po-
vinností a zodpovednosti. Stres, 
ktorý zažívame niekedy dosahuje 
nepredstaviteľných medzí práve 
preto, že jednoducho zabú-
dame vypnúť. Venovanie sa svo-
jim záľubám je kľúčové pre naše 
mentálne zdravie. Prestať náš mo-
zog zaplňovať len vecami, ktoré 
musíme robiť, ale dať priestor
aj veciam, ktoré chceme robiť.

Vy a vaše mentálne zdravie by 
mali byť na prvom mieste vo 
vašom rebríčku dôležitosti. Ne-
berte si preto na svedomie viac 
ako dokážete zniesť. Regulo-
vanie počtov záujmov a aktivít, 
ktoré cez deň vykonávate, môže 
pomôcť vyvarovať sa pocitu pre-
pracovanosti. Postaviť sa svojim 
pocitom a emóciám je prospešné, 
ale niekedy je takisto vyžado-
vané uvedomiť si koľko stresu vám 
určitá situácia do ktorej vstupujete 
prináša. Určenie si priorít je teda 
potrebnejšie ako sa prvotne zdá 
a dokáže vám odhaliť, čo za ten 
stres stojí a na čom naozaj záleží.
V neposlednom rade je potrebné 
spomenúť to najpodstatnejšie zo 
všetkého. Vieme, že na každého z 
nás je chvíľami všetkého tak trochu 
moc. Keď neviete ako so stresom 
už ďalej narábať a máte pocit, 
že vám celá situácia prerastá cez 
hlavu, nebojte sa vyhľadať pro-
fesionálnu pomoc. Tá vám bude 
vedieť poradiť, podrží vás a ukáže 
vám cestu o ktorej ste predtým 
možno ani nevedeli.  Vyhľadať 
odbornú pomoc nie je hanba, 
ale naopak odvážne rozhodnutie.

Nebojte sa preto spýtať sa o po-

moc, pretože práve to vám pomô-
že, posúvať sa vpred a žiť plnohod-
notný život plný zdravých emócií.
Pociťovať stres je normálne, po-
ciťovať emócie je normálne, ale 
vieme ako náročné môže byť vš-
etkému, čo sa nám deje v hlave 
pochopiť. Z toho dôvodu buďte 
na seba hrdí za každý malý krok, 
ktorý bude viesť k zlepšeniu kval-
ity vášho života. Nezabúdajte, 
že niekedy je jednoducho po-
trebné zastaviť sa, obhliadnuť sa 
naokolo a zhlboka sa nadýchnuť. 
Zmena začína od vás a preto čím 
viac lásky sebe dáte tým viac kro-
kov vpred budete vedieť kráčať.

[Zuzana; foto: net]
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ADOPTOVALI SME SI LAMBERTA  
Z AFRIKY 

V mesiaci september sa žiaci 
našej školy na hodinách Etickej a 
Náboženskej výchovy zamýšľa-
li nad tým, že na svete sa dejú aj 
horšie veci ako to, že musíme nosiť 

rúška a dodržiavať  epidemiolog-
ické opatrenia.  Asi každý z nás 
niekedy od rodičov či učiteľov 
počul frázu: ,,Vieš, čo by za to dali 
deti v Afrike?“  Nanešťastie toto nie 
je len fráza, ale každodenná realita. 
WHO udáva, že vo väčšine krajín v 
Afrike má takmer 61% obyvateľov 
problém s prístupom k potravinám 
a k vode. Hygiena a zdravot-
ná starostlivosť tam je minimál-
na, čo je aj najčastejšou príčinou 

úmrtí detí. 
Okrem toho 
každé štvrté 
dieťa je ne-
gramotné a ne-
dostane sa mu 
žiadne vzdela-
nie. Lenže ako 
my, obyčajní sm-
rteľníci môžeme 
pomôcť? Vďa-
ka dnešnej 
dobe môžeme 
pomáhať viac ako 
kedysi. Väčšina  z 
nás istotne počula alebo pozná ne-
jakú celebritu, ktorá si svoje dieťa 
adoptovala práve z miesta s horšími 
sociálnymi podmienkami, tak 
prečo by sme tak nespravili aj my? 
Rozhodli sme sa teda o adopciu 
chlapca z Afriky.  Samozrejme, že 
ide o adopciu na diaľku.  Dosiah-
li sme tak pomocou organizácie 
Adopcia srdca, ktorá už roky za-
bezpečuje lepší život pre deti a 
mládež z chudobných krajín bez 
ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, 
či zdravotný stav. Jej cieľom je nie 
len zabezpečiť vzdela-
nie, ale aj pomôcť roz-
vinúť komunitu v ktorej 
žijú.  Z centra Adop-
cie srdca sme si tak 
adoptovali 8 ročného 
Lamberta Ishimwe-ho 
z Rwandy, ktorá sa 
nachádza na výcho-
de Strednej Afriky. 
Vďaka naším príspe-
vkom, tento chlapec 
narodený 1.1. 2013 
chodí do školy, má k 
dispozícii dostatok jed-

la a dostáva základné očkovania. 
Mesačne mu posielame peniaze, 
minimálna suma je 16 eur. Za mesi-
ac september sa vyzbieralo 30 eur. 
Prispieť môžu všetci študenti nášho 
gymnázia na číslo účtu: SK38 5600 
0000 0071 8418 7034 variabil-
ný symbol: as4269-Prima banka. 
Všetkým prispievateľo pekne  
ďakujeme, spoločne dokážeme 
zmeniť  apoň jeden život  
k lepšiemu.

[Paulína;  
foto: Adopcia srdca; net]
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Zdravý životný štýl je cesta, nie cieľ

Pod týmto pojmom si väčšina 
ľudí predstaví vyšportovaného 
týpka na steroidoch, ktorý trávi 
všetok svoj voľný čas v posilke. Je 
to ilúzia pretože zdravý životný štýl 
znamená jesť pravidelne, chodiť 
spať ešte pred polnocou a obklop-
ovať sa pozitívnou energiou. Fráza 
„mať zdravý životný štýl“ znamená 
robiť v živote veci naviac. Veď komu 
sa chce ráno vstávať o šiestej, aby 
si stihol ísť zabehať pred prácou 
alebo školou? Alebo komu sa chce 
denne vymýšľať, alebo hľadať nové 
recepty, keď si môže niečo kúpiť 
v McDonalde? No a komu sa už 
len chce sa denne presviedčať, že 
život je krásny, aj keď občas bolí? 
Všetci snáď poznáme to meme: 
„Cvič každý deň, stravuj sa zdra-
vo... ale aj tak raz zomrieš.“ Zdravý 
životný štýl, však, nie je o jeho cieli 
ale o ceste. Ono nie je zase tak ťažké 
si uvariť niečo zdravé, je to len o 
vôli. Či sa nám chce alebo sa radšej 
uspokojíme s tým, ako to je teraz. 
A popravde, ľudia rýchlo stratia 
motiváciu na tejto ceste. Mne sa to 
tiež stalo – nevidela som výsledky 
hneď, a tak som sa vzdala, lebo mi 
to prišlo nezmyselné robiť niečo 
bez výsledku. Ale ani ten týpek z 
fitka nezískal svaly za jednu noc.
Všetko to je o zvyku, z ktorého sa 
neskôr stane rutina a človek si ani 
nevšimne, že niečo robí. Z čin-
nosti, ktorá bola premáhanie sa 
a bola to vec navyše v našom ži-

vote, sa stane súčasť nášho živo-
ta. To trvá, a preto je treba veľa 
premáhania sa. Ale, ako každý 
z nás dobre pozná, pohodlie je 
luxus. Patrí do našej komfortnej 
zóny, do našej bubliny, a kto by už len 
chcel opúšťať svoj bezpečný prís-
tav? Tak úprimne, kto chodí spať 
o desiatej? Hm? Našlo by sa nie-
koľko poctivých ľudí, ale deň je 
príliš krátky a treba využiť každú 
minútu z neho. A určite všetci 
poznáme ten náhly a nečakaný 
nával energie práve vtedy, keď 
sa pohodlne uložíme do poste-
le. Alebo ten lákavý pocit poz-
rieť si ešte jednu časť! Alebo keď 
sa konverzácia s kamarátom na-
tiahne až do skorého rána. V 
skratke, nočné hodiny sa dajú 
využiť aj efektívnejšie ako spánkom.
 My, mladí ľudia, málokedy mys-
líme aj na následky. Ako hovorie-
vajú starí rodičia: „Veď uvidíš ako 
ťa budú bolieť kríže, keď budeš 
staršia!“ A majú pravdu; dnes som 
za hviezdu, no o niekoľko rokov si 
budem mastiť Voltarenom boľavý 
chrbát. Niekedy sa cítim ako 
dieťa, keď mi mamka pripomína, 
aby som pravidelne a dostatočne 
pila, ale keď sa nad tým zamyslím, 
môj pitný režim je nedostačujúci.
Naše zdravie je ovplyvnené 
naším životným štýlom z 80 per-

cent. Čiže to, ako sa stravujeme, 
ako myslíme a koľko pohybu 
sa dostáva nášmu telu sa odra-
zí na našom zdravotnom stave. 
Malými krokmi sa človek môže do-
pracovať k svojmu cieľu – zdravý 
život. Aj prechádzky na čerstvom 
vzduchu pomáhajú k skvalitne-
niu života. Iste, nedá sa to stíhať 
každý deň, ale dvakrát do týždňa 
na dve hodiny sa dokážeme na-
chvíľu odtrhnúť od povinností. 
Myšlienky majú veľkú moc  
a dokážu ovplyvňovať naše zdra-
vie bez toho, aby sme si to vô-
bec všimli. Preto je dôležité, aké 
myšlienky si v hlavách tvoríme. 
Myslieť pozitívne je ťažšie ako sa 
to povie, ale všetko sa dá zvlád-
nuť malými krokmi, ako som už 
spomínala. Všímať si maličko-
sti, ktoré robia náš každodenný 
život krajší, je najlepší začiatok.  
A najdôležitejšie je mať do-
bré vzťahy so svojím okolím, 
ale hlavne, sám so sebou! 
Kto sa rozhodne vydať sa na cestu 
zdravého života, musí prekonať 
samého seba a dokáže niečo, až keď 
vystúpi zo svojej komfortnej zóny. 

[Ema B.; foto: net]
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KROK  ZA  KROKOM  ŠTUDENTA  ROKA 

KATARÍNA KLEŠTINCOVÁ
z triedy IV.AJ sa umiestnila na 
krásnom 4. mieste celoslov-
enského kola Olympiády v špan-
ielskom jazyku. Katka sa rada učí 
cudzie jazyky a napriek úspechom 
v predošlých ročníkoch ju výsled-
ky súťaže neprestávajú udivovať. 
Nič však nenecháva na náhodu 
a usilovne sa na súťaže pripravu-
je aj za pomoci pani profesorky 
Kelebercovej, za čo jej patrí 
jej nesmierna vďaka. Tento rok 
zabezpečil online priestor Katke 
mentálnu pohodu, hoci zažiť si 
celoslovenské kolo naživo by bol 
určite skvelý zážitok. Katka sa 
okrem jazykov venuje aj športu, 
konkrétne krasokorčuľovaniu. Po-
hodové večery jej nikdy nepokazí 
dobrá kniha alebo seriál. „Kedysi 
ku mne prehovoril výrok: „You live 
for the fight when that’s all that 
you’ve got.” Myslím si, že celkom 
vystihuje moju súťaživú povahu 
a taktiež ma motivuje snažiť sa v 
každom prípade podať čo najlepší 
výkon, či už v športe, alebo v 
škole.“

NATÁLIA ŤAPUŠOVÁ
 z triedy II. B sa stala úspešnou 
riešiteľkou celoštátneho kola de-
jepisnej olympiády s krásnym 
umiestnením na 13. mie-ste. Svo-
je rozhodnutie zapojiť sa zhod-
notila ako čisto spontánne s 
myšlienkou, že za pokus to stojí. 
V kategórii dejepisnej olympiády 
súťažila prvýkrát, čo bol jeden 
z dôvodov, prečo svoj postup 
neočakávala. Prípravu práce a vy- 
tvorenie správnej obhajoby však 
jednoznačne nepodcenila a z 
konečného výsledku sa veľmi 
teší. Ak ju zrovna nenájdete s 
knižkou v ruke, je dosť možné, že 
sa bude venovať turistike, bicy- 
klovaniu alebo svojim priateľom. 
„Nepovedala by som, že sa riadim 
životným mottom, ale verím, že 
každý by mal ísť za svojím snom, 
aj keď to nie je vždy jednoduché

ALŽBETKA ŽIAROVSKÁ 
z triedy VII.SPA sa v škols-
kom roku 2020/21 umiest-
nila na 2. mieste celoštá-
tnej literárnej súťaže Komenský 
a my a svoj úspech považuje za 
príjemné prekvapenie od poroty. 
Ako sama tvrdí, veľmi rada píše 
úvahy na rôzne témy a k úspe-
chu ju priviedla zrovna jedna z 
nich. Okrem písania, rodiny a pri-
ateľov trávi svoj voľný čas rôzne –
 či už s knižkou v ruke, alebo na hod-
inách historického šermu. „Jed-
noducho sa snažím žiť v prítomno-
sti a využiť každú príležitosť, ktorú 
mi život ponúkne. Ako sa vraví, 
viac ako veci, ktoré sme urobili, 
ľutujeme tie, ktoré sme neurobili.“

Súťaživá povaha, šťastná náhoda, 
spontánne rozhodnutie, záujem, 

skúsenosť alebo budúcnosť... Kto  
by bol povedal, že všetky môžu 
rovnako viesť k úspechu? Ak ste 
však pripravení vykročiť nasle-

po, ísť za svojím snom, vypočuť si 
čosi inšpirujúce či si skrátka pove-
dať, že život máme iba jeden, 
môže to byť ľahké ako gombička.
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O HANNAH GILAN 
z triedy IV.AJ nepočujeme prvý 
raz. Na Medzinárodnej olym-
piáde v nemec-kom jazyku 
(IDO – Internationale Deut-
scholympiade) kategórie B2 
sa umiestnila na 3. mieste a napl-
nila tým aj svoje očakávania. Do 
olympiád v nemeckom jazyku sa 
zapája už nejaký ten rôčik a pos-
tup do medzinárodnej súťaže 
pre ňu znamenal veľa. Ako sama 
vraví, IDO býva veľmi interaktív-
nou súťažou, hoci tento ročník 
na svojom čare stratil najmä kvôli

ANIČKA DUKESOVÁ 
z triedy VII.SPA sa o predmety 
ako biológia a chémia zaujíma už 
nejaký ten pia-tok a veľmi rada si v 
nich rozširuje svoje poznatky. Tak-
tiež tvrdí, že olympiády sú na to 
ideálne, keďže poskytujú rozhľad 
vo viacerých oblastiach a človek 
sa naučí veľa nad rámec učeb-
ných osnov. Súťažiť online však 
nebola žiadna hračka, keďže zly-
hanie techniky strašilo na každom 
kroku. Avšak ani táto prekážka ju 
nezastavila v obsadení 1. (krajské 
kolo) a 6. (celoštátne kolo) miesta v 
kategórii B biologickej olympiády, 
1. miesta v krajskom kole chemickej 
olympiády a 3. miesta kategórie A

JÚLIA GOLSKÁ 
z V.AJ obsadila v celoslovenskom 
kole SOČ odboru biológia 4. mie-
sto a do súťaže sa najmä zapojila 
pre skúsenosti, ktoré budú viac ako 
nápomocné v štúdiu na univerzite. 
Informácie k svojej práci čerpala 
z rôznych odborných kníh a ve-
deckých článkov a vďaka podstat-
nej časti svojej práce uskutočnenej 
v laboratóriu sa miestami cítila ako 

 
online priestoru a rôznym časovým 
zónam. Svoj voľný čas Hannah 
venuje najmä nemčine – číta knihy 
po nemecky, pozerá filmy a seriály 
(po nemecky) alebo háčkuje podľa 
nemeckých návodov. „All you 
need is love od The Beatles a Imag-
ine 7 od Johna Lennona sú piesne, 
ktorými sa riadim,“ vraví Hannah. 
„Páči sa mi predstava mierového 
spolužitia všetkých ľudí na Zemi. 
Som si síce vedomá tej útopie, 
ale snívať snáď môžem, nie? “

 
v celoslovenskej súťaži STEB a.k.a. 
Semináru z evolučnej biológie. 
Vo svojom voľnom čase sa venuje 
hre na husliach, šitiu, štrikovaniu 
či háčkovaniu, ktoré jej pomáhajú 
ventilovať stres a nervy. „Nespadla 
som učená z neba,“ vraví Anička a 
tvrdí, že vždy je na čom pracovať. 
„Nechodím si na súťaže nič doka-
zovať pred ostatnými, ale zistiť, ako 
som pokročila vo svojom vzdelaní. 
A tiež si myslím, že by sme mali byť 
aktívni, získavať nové skúsenosti a 
žiť tak, aby sme sa nemuseli zožier-
ať za to, že sme niečo neurobili pre 
našu pohodlnosť alebo len pre 
strach zo zlyhania.“

pravá biologička. Úspech bol 
nečakaný a Julka je veľmi šťastná, 
že sa celá tá drina nakoniec vy-
platila. Vo svojom voľnom čase sa 
najradšej venuje hudbe a všetkým 
nám odkazuje dve výstižné slovíč-
ka: „Hakuna Matata.“

  [Jasmína; 
 foto: súkromné archívy]




