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SLOVÁ ŠÉFREDAKTORA

Ahojte Goliankárky a Goliankári!

Držíte v rukách druhé vydanie Ozveny  
v tomto školskom roku. Moje pôsobenie na 
škole sa končí, a tak ruka v ruke i dvojročné  
šéfredaktorovanie. Sme malým rybníkom, no 
predsa rybníkom – veď „robíme noviny.“ Sám 
neviem opísať proces tvorby - ako vzniká samot-
ný tlačený časopis, alebo aký je chod redakcie. Bol 
som pri zhmotňovaní Ozveny, ale je to pre mňa 
taký malý zázrak. Neviem, ako sa z nápadu zrazu 
stane niečo hmotné. Buď to je, alebo to nie je.  

Viem, však, že za tým všetkým stojí každým  
rokom väčší tím ľudí. Každý prináša kúsok  
osobnosti a spolu tak tvoríme celok. Re- 
daktorská časť prináša nové, vlastné nápady. 
Grafická časť zasa navrhuje dizajnové novinky  
a robí Ozvenu jedinečnou. Patrí im za to vďaka. 

Vpred sa posúvame míľovými krokmi a myslím, že 
to vnímate i Vy, naši čitatelia, pre ktorých tvoríme. 

Príjemné čítanie.

¡Adiós!

Webová stránka
www.gymgolnr.sk/ozvena

Instagram Ozveny
@ozvenagymgol

Patrik Kollár
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OHNIVÁ ČAŠA ZAPÁLENÁ NA 
GOLIANKU

Na našom gymnáziu je už po 
dlhé roky zaužívaná tradícia priví-
tania nových žiakov imatrikulácia-
mi. Avšak, kvôli pandémii a niekoľ-
komesačnému dištančnému vyu-
čovaniu boli o túto ceremóniu naši 
minuloroční prváci ukrátení. Z toh-
to dôvodu sa oslava oficiálneho 
prijatia týchto študentov do go-
liankárskeho kolektívu uskutočnila 
dodatočne v novembri tohto škol-
ského roka. Druhákom imatrikulá-
cie pripravila III.C, pričom témou 
bol magický svet Harryho Pottera.
V úvode si všetci vypočuli príhovor 
pani riaditeľky Zuzany Hurtovej, 
po ktorom nasledovali vopred 
pripravené programy jednotlivých 
tried. Ako prvá sa predstavila III.C s
krátkym tanečným číslom rozpráva-
júcim príbeh o bitke rokfortských 
študentov so smrťožrútmi, potom 
II.SA predviedla spoločenský tanec
inšpirovaný slávnostným plesom 
zo štvrtej časti príbehu o slávnom
čarodejníkovi. Nasledovalo vystú-
penie II.A s krátkou ukážkou 
metlobalového zápasu chrabromi-
lu proti slizolinu zakončenou trium-
fom p. profesora Šonkoľa, a ďalej 
krátkynprogram II.B začínajúci trie-
dením niekoľkých žiakov do jedno-
tlivých fakúlt nadväzujúcim na dy-
namickú tanečnú choreografiu. 
Ako predposlední vystúpili štu-
denti II.C so sériou hereckých vý-
konov stvárňujúcich udalosti z vyu-
čovania na Rokforte, a na záver 
II.AJ predviedla sedem stručných 
scénok, ktoré za sprievodu spevu 
sedemčlenného zboru zhrnuli ži-
votný príbeh Harryho Pottera. 
Všetci zapojení študenti odviedli 
skvelú prácu a každé z vystúpení 
bolo odmenené silným potleskom.

Po úvode nastal čas na aktivity pri-
pravené tretiakmi, za ktoré triedy 
zbierali body do tabuľky. Najprv sa 
druháci museli popasovať s vedo-
mostným kvízom o našej škole. Aký 
bol predošlý názov gymnázia? Ako 
sa volá teta bufetárka? Koľko máme 
dohromady schodov? Za každú 
správnu odpoveď si triedy pripísali 
bod, situácia tak ostala napätá a 
vyrovnaná až do poslednej otázky.
Nasledovala úloha zameraná na 
jazykové zdatnosti. 
Každé družstvo dostalo papier s 
návodom na prípravu obložených

chlebíkov – ibaže kroky postupu 
boli napísané okrem slovenčiny 
striedavo aj po anglicky, nemecky 
či španielsky. Žiaci inštrukcie rozlú-
štili spoločne, a potom vysielali jed-
notlivcov k stolíku s ingredienciami, 
aby dané činnosti vykonali.
V ďalšej úlohe si na svoje prišli 
všetci tí, medzi ktorých obľúbené 
predmety patrí telesná výchova. 
Pri stanovišti každého z tímov bola
rozostavená jednoduchá prekáž-
ková dráha, na konci ktorej bola 
položená miska s kúskami puzzle. 
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Úlohou študentov bolo zdolať 
cestu a priniesť späť na stanovište 
jeden kúsok skladačky. Zvyšní žia-
ci spolu s triednymi profesormi 
medzičasom spájali kúsky puzzle 
v podobe svojich triednych foto- 
grafii, ktoré na záver vložili do rá-
mika a ohlásili sa tretiakom – body 
boli v tomto kole udeľované podľa 
času.
Štvrtá disciplína imatrikulantom 
značne potrápila hlavy - zapletená 
v nej bola totiž matematika. Žiaci 
sa postavili do radov podľa tried, 
a všetci dostali do rúk papieriky s 
rôznymi číslami. Ich úlohou bolo 
cifry najprv spamäti sčítať a potom 
odčítať, no nie každá trieda sa do-
pracovala k správnemu výsledku. 
Oveľa jednoduchšia bola pre nich
však posledná úloha: napísať bá-
seň o našom gymnáziu. Aby to 
však nebolo až také ľahké, študenti 

mali na tvorbu obmedzený čas. Po 
uplynutí limitu vystúpilo pred 
porotu päť vybraných zástupcov 
tried, ktorí básne odrecitovali. 
Napokon nastal čas na oznámenie 
výsledkov rozhodnutia pani profe-
soriek – a verdikt znel jasne: všetky 
básne boli majstrovskými dielami, 
všetkým triedam bude za toto kolo 
udelený plný počet bodov! Zo 
strany II.C sa rozozvučali výkriky ra-
dosti – v tabuľke veľmi tesne pred-
behli II.B a stali sa tak výhercami 
súťaže. Prevzali si trofej v podobe 
víťazného pohára, no ani ostatní 
neodišli s prázdnymi rukami - 
každý dostal adaptačný list na znak 
prijatia medzištudentov gymnázia. 
Tretiaci si na príprave celého prie-
behu dňa dali veľmi záležať. 
Telocvičňa bola vyzdobená a vďaka 
napätiu a oduševnenosti druhác-
kych tried pôsobila vskutku súťa-

živou atmosférou. Hoci nezažili 
tieto okamihy počas svojho prvého 
roka štúdia, títo žiaci budú aj 
napriek tomu na svoje imatrikulácie 
určite spomínať s úsmevmi na 
tvárach.

[Kristína L.; foto: p.p. Zaujec]

VĎAKYVZDANIE NA GOLIANKU
Deň vďakyvzdania je v Spojených 
štátoch oslavovaný vždy každý št-
vrtý štvrtok v mesiaci november. 
Korene tohto sviatku siahajú až do 
roku 1621. V tomto roku pútnici 
oslavovali prvý rok svojho pobtu v 
Novej zemi a vzdávali vďaky Bohu, 
ale aj Indiánom, ktorí im počas 
tvrdej zimy nosili kožušiny a po-
travu, vďaka tomu sa prvým osad-
níkom z Anglicka podarilo prežiť.

Naša škola zvykne každoročne svo-
jim spôsobom vďakyvzdanie osla-
vovať. Minulý rok to však kvôli pan-
demickej situácii nebolo možné. 
Tento rok sme si to však úspešne 
vynahradili. Deň vďakyvzdania ma-
la na starosti trieda II.A, ktorá vyt-
várala aktivity za pomoci pani pro-
fesorky Beaty Červeňovej. Na tejto 
akcii sa zúčastnila trieda I.B, ktorá 
si najprv vypočula a pozrela zau-
jímavú prezentáciu o vzniku tohto 
sviatku.  Po nej nasledoval zábavný 

vedomostný kvíz, hra Kahoot, 
srandovné ručné práce, pri ktorých 
sme z farebného papiera vytvárali 
tradičný pokrm pre vďakyvzdanie 
- moriaka. A študenti sa nevyhli ani 
napínaniu mozgových závitov a
museli skladať básničky priamo v ja-
zyku domácom pre vďakyvzdanie 
– v angličtine. Podľa ich vlastných 
slov, dopadlo to aj nad ich očakáva-
nia. Neskôr nasledovali aj rýchlost

né fyzické aktivity. Víťazi tých-
to aktivít dostali sladkú odmenu. 
Druhá skupina žiakov z triedy I.A, 
ktorú mala na starosti pani profe-
sorka Sabína Kovarčíková dokon-
ca aj piekla. Môžeme povedať, že 
II.A pri vytváraní aktivít a súťaží 
odviedla skvelú prácu a vďaka nej 
sme sa naučili veľa o tomto zau-
jímavom sviatku s už štyristo roč-
nou históriou.

[Paulína H.; foto: p.p. Zaujec]
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Počas posledného februárového 
týždňa sa na našej škole organizoval 
relaxačný týždeň pod záštitou 
školského parlamentu. Študenti 
sa počas vyučovania mohli zrelax-
ovať pri rôznych aktivitách, ako sa 
aj naučiť viac o zdravotnom život-
nom štýle.

Prvý deň sa študenti mohli zre-
laxovať pri joge za doprovo-
du pani lektorky Daniely, ale 
aj sa naučiť, ako joga dokáže 
vplývať na rôzne aspekty života.                                                                                                               
22.2. sa konal vo veľkej telocvični 
skupinový kurz meditácie a 
hľadanie vnútorného pokoja. 
Účastníci sa na ňom učili, ako im 
meditácia môže pomôcť 
s vyrovnávaním sa s vnútornými
problémami.             
V  stredu mali študenti možnosť 
zúčastniť sa workshopu o zdravej 
výžive. Vo štvrtok sa konal 
workshop o psychohygiene. Štu-
denti sa dozvedeli o tipoch, ako si 
udržať vnútornú 
psychickú pohodu, alebo ako 
si ju postupne vybudovať.                                                                                               
No a na sklonku týždňa bola veľká 
telocvičňa zaplnená študentmi a 
veľkými plagátmi na ktoré mohli 
študenti kresliť a vyjadrovať svoje 
pocity počas art-terapie.

[Ema I.; foto: p.p. Zaujec]

AJ NA 
MENTÁLNOM 
ZDRAVÍ
NÁM ZÁLEŽÍ

Začiatok vojny negatívne 
ovplyvnil životy všetkých 
obyvateľov Ukrajiny. Mnohí 
z nich boli nútení opustiť svo-
je domovy a  utiecť, často len 
s  taškou nevyhnutných vecí. 
Redakčná rada v  spolupráci 
s občianskym združením 
Podaj mi ruku zorganizovala 
na našej škole v  dňoch 7.- 9. 
marca materiálnu zbierku na 
pomoc utečencom. So zbi-
erkou pomohli aj profesorka 
Ingrida Jakubičková a  aj pro-
fesorka Katarína  Michalíková 
a tiež Dofáci. Zbierali sa najmä 
trvanlivé potraviny, hygienické 
potreby a  hračky. Vyzbier-
ané veci pomôžu utečencom, 
ktorí už prišli alebo v  krátkej 
dobe prídu do Nitry. Vojna 
nám nastavila zrkadlo
a ukazuje akou krajinou, 
ale i školou sme.

[Ema N.; foto: redakcia]

NEMLČÍME, KONÁME!
VYJADRILI SME PODPORU UKRAJINE
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ZAČÍNAME S EXKURZIAMI,  
ALE ČAS HRÁ PROTI NÁM. PRIHLÁSTE SA, 

BUDE TO ZÁŽITOK!

Projekt Zvýšenie kvality vzdeláva-
nia na našom gymnáziu beží už od 
roku 2019, ale hneď v pätách ho 
nasledoval Covid. Teraz sme sa ho 
síce čiastočne zbavili, no realizácia 
projektu končí už tento kalendárny 
rok. „Za pol roka nestihneme všetky 
projektové aktivity - exkurzie, ktoré 
boli plánované na tri školské roky,“ 
smúti projektová manažérka Zuzana 
Uhríková-Strešková.

Projekt a verejné obstarávanie na  
exkurzie
Projekt bol pôvodne plánovaný od 
októbra 2019 do septembra 2022. 
Kvôli pandémii škola už požiada-
la o predĺženie, ktoré nám bolo  
i schválené. Avšak, iba do konca roka 
2022. Pandémia  s ochorením COVID 
trvala dlhšie ako sme si predstavova-
li a nemalo to dopad iba v podobe 
vyučovania z domu, ale trpel aj trh  
s cestovným ruchom. 

„Verejné obstarávania neboli úspešné, 
pretože cestovné kancelárie kracho-
vali. Nemali sme ani len záujemcov 
z cestovných kancelárií, takže verej-
né obstarávanie boli neúspešne 
ukončené. Dnes sa život už vracia do 
starých koľají,“ objasňuje neúspešnosť 
povinných verejných obstarávaní, 
ktoré sa (ne)mohli konať počas  
uplynulých rokov Zuzana Uhríková-
Strešková.

Pandémia a stále rastúce ceny 
Rozpočet pre projekt bol robený pri 
podávaní projektu ešte v roku 2019. 
Pandémia priniesla infláciu a cestovné 

kancelárie a hotely, ktoré „prežili“ 
vystrelili s cenami ešte vyššie. Pôvod-
né ceny v projekte nezodpoveda-
jú realite a projekt s rozpočtom sa  
v dobe realizácie meniť už nedá. 
„Nebude všetko zadarmo, tak ako sa 
pôvodne avizovalo, bohužiaľ. Všade 
bude doplatok, no budeme sa snažiť, 
aby bol čo najmenší a nezaťažil tak 
rozpočet rodín. Chceme, aby mohli ísť 
všetci, ktorí budú mať záujem.“ Zuza-
na Uhríková-Strešková, ktorá manažu-
je projekt, ubezpečuje, že ceny do-
platkov sa budú držať okolo piatich 
eur pri jednodňových exkurziách, pri 
viacdňových exkurziách bude cena 
určite na osobu a deň vyššia. 

Čo s peniazmi, ktoré neminieme?
Aj napriek predĺženiu sa nestihne 
vyčerpať rozpočet v celkovej veľko-
sti 311 579,54 eur. Exkurzie  so svo-
jou hodnotou 81 093,20 €, tvorili až 
takmer jednu tretinu rozpočtu. Ma-
teriálne a didaktické vybavenie sa už 
nakúpilo, krúžky, pedagogické kluby  
a extra hodiny sa priebežne usku-
točňujú a rozpočet sa priebežne čer-
pá ale peniaze určené na nezrealizo-
vané exkurzie sa presúvať nesmú.
„Za tri roky sme mali naplánovaných 
bez mála 50 exkurzií, tie sa nám nep-
odarí zrealizovať v jednom celom 
kalendárnom roku a ani to nie celom. 
Zostatok peňazí, ktoré nebudú vyčer-
pané budeme musieť, žiaľ, vrátiť,“ 
hovorí Zuzana Uhríková-Strešková, 
ktorá projekt i sama navrhovala. 
Projekt síce trvá do decembra 2022, 
ale jaskyne, skanzeny, hrady, katedrály 
či múzeá a expozície, ktoré nemajú 
celoročnú možnosť návštevy, sú od 
novembra zatvorené. A práve tam 

sa exkurzie majú odohrávať. Situáciu 
sťažuje aj fakt, že zo školy ide vždy 
výprava okolo 40 až 60 ľudí, termíny 
nie sú voľné pre takú veľkú skupinu 
tak, ako by boli potrebné v už bez 
tak okresanom časovom období. Pol 
roka pred ukončením financovanie 
projektu už funguje inak, a to formou 
refundácií, takže od septembra sa  
k boju s časom pridá i finančná kondí-
cia školy.

 
Čas hrá proti nám
S exkurziami sa začína práve v čase 
uvoľňovania reštrikcií, no v týchto  
slnečných mesiacoch majú školy ruky 
plné práce. „Procesy v školstve sa už 
oživili a teda do tohto krátkeho času 
prichádzajú ústne maturity. Tie sú 
obrovským zásahom do vyučovania, 
čaká nás prijímacie konanie pre tri 
druhy štúdia, musia prebiehať kurzy 
ochrany a obrany človeka. Učitelia 
sú v permanentnom pracovnom na-
sadení,“ dopĺňa Zuzana Strešková-
Uhríková, ktorá pracuje na sekretariáte 
riaditeľky školy, a tak dôverne pozná 
všetky procesy. Z týchto dôvodov 
budú prioritou jednodňové exkurzie, 
aby stihlo zážitkové učenie, čo najviac 
študentov. „Ideme konečne do tých 
exkurzií, ktoré sme sľubovali a škola 
pre to spraví maximum. No, neus-
kutočnia sa v takom množstve ako sa 
to plánovalo. Nie je to jednoducho 
možné, , ale budeme si držať palce, 
aby ich vyšlo, čo najviac“ uzatvára 
Zuzana Uhríková-Strešková, ktorá  
projekt úspešne navrhla a ďalej 
manažuje.

[Patrik]

PROJEKT ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA NA GYMNÁZIU GOLIANOVA 68 V NITRE  SA  
REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A Z EURÓPSKEHO FONDU 

REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE

www.esf.gov.sk                    www.minedu.sk
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BE MESSED UP, ODKAZUJE NÁŠ 
ÚSPEŠNÝ ABSOLVENT SAMUEL RÁCZ

Hovorí sa, že všetky cestyvedú-
do Ríma. V prípade študentov 
nášho gymnázia to však zďaleka 
neplatí, naše cesty vedú naozaj 
všade a kamkoľvek. Študenti sa po 
skončení Golianka uberajú naozaj 
rôznymi smermi. Výnimkou nie je 
ani Samuel Rácz, ktorý sa rozhodol 
vybrať kreatívnou cestou, ktorá 
nie je preňho cudzím pojmom. 
Založil si vlastnú, úspešnú značku 
oblečenia, do ktorej zákulisia 
nám dovolil bližšie nahliadnuť.

Predstav v krátkosti svoju 
značku oblečenia Messed 
Up Kids.
Messed Up Kids, ako pojem, je 
osobnosť alebo postoj mladých 
ľudí, ktorí sa cítia nejakým spôs-
obom iní alebo “messed up”. Je 
to hlavne pre ľudí, ktorí nemajú 
radi stereotyp a pre tých, ktorí 
robia veci na základe svojich poc-
itov a nie podľa toho, ako by sa 
to malo robiť podľa spoločnosti.

Kedy a prečo si 
prišiel s nápa-
dom založiť svoju 
vlastnú značku?
Mojím cieľom je živiť 
sa tým, čo ma baví 
a vyhnúť sa stereo-
typnému životu. Vždy 
ma bavilo sa obliekať, 
vyzerať dobre a neo-
byčajne. Začal som 
pracovať s farbami 
na textil, no neskôr 
som chcel niečo viac 
ako len maľovať na 
mikiny. Chcel som 
tvoriť vlastné kúsky 
oblečenia. Kúpil som 
si šijací stroj a išiel som 
na kurz módnej návrhárke Petre 
Weingart, ktorá ma naučila ako 
pracovať s textilom, strihmi a so 
šijacím strojom. U nej som ušil 
svoje prvé kúsky oblečenia. Po 
tomto kurze som vedel, že toto je 
to, čo by som chcel v živote robiť.

Koľko trvá a ako vlastne 
prebieha proces tvorby 
jednej kolekcie?
Proces tvorenia jednej kolekcie 
začína rozmýšľaním. Rozmýšľam, 
na aký kus oblečenia sa chcem v 
danej kolekcii zamerať, aké tech-
niky chcem použiť a ako chcem, 
aby kolekcia vyzerala. Následne 
kúpim materiály a začínam šiť. 
Keď je kolekcia hotová, nafotím 
ju a pridám na Instagram, kde 
oblečenie predávam. Ak všetko 
ide tak, ako má, väčšinou ten-
to proces trvá približne mesiac.

Aké techniky, materiály 
používaš na tvorbu 
oblečenia?
Na tvorbu oblečenia používam 
rôzne typy textilu. Čo sa týka 
techník, používam spreje, farby na 
textil, bielidlo a rôzne iné. V blíz-
kej budúcnosti plánujem pracovať 
so sieťotlačou, vďaka ktorej budem 
mať viac kreatívnych možností.

Kde tvoríš svoje obleče-
nie?
Momentálne tvorím vo svojej izbe 
a v garáži, no v budúcnosti by som 
chcel mať svoje štúdio/ateliér.

Ako prichádzaš s nápadmi 
na jednotlivé kolekcie?
Je to rôzne. Niekedy je inšpirácia 
podvedomá a sám neviem, ako 
som na nápad prišiel. Niekedy 
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si zoberiem inšpiráciu z niečo-
ho konkrétneho. Podvedome 
ma ovplyvňuje všetko naoko-
lo. Prostredie, kamaráti, to, čo 
vidím vonku na ulici, ale aj to, čo 
vidím na sociálnych sieťach. Vš-
etko vo mne zanechá čo i len 
najmenšiu stopu, z ktorej vie 
vzniknúť nápad na celú kolekciu.

Koho považuješ za svoj 
vzor, čo sa týka módy, štý-
lu alebo tvorby oblečenia?
Za svoj najväčší vzor považujem 
pravdepodobne Virgila Ablo-
ha, ktorý nanešťastie nedávno 
zomrel. Bol zakladateľom mód-
nej značky Off-White, hlavný 
umelecký riaditeľ mužského odd-
elenia módneho domu Louis Vuit-
ton a veľa ďalšieho. Bol to veľmi 
inšpiratívny človek, ktorý prinie-
sol niečo úplne nové a zaujímavé. 
Tiež som na ňom obdivoval to, že 
aj napriek tomu, že nemal vyštu-
dovanú školu zameranú na módu, 
vedel sa vypracovať na jednu z 
najvyšších pozícii v jednom z na-
jväčších módnych domov na svete.
Akú najdôležitejšiu radu 
by si dal niekomu začí-
najúcemu so značkou 
oblečenia?

Začni. Podľa mňa je úplne jedno, 
ktorým smerom začneš. Poskúšaj 
rôzne smery. Skús maľovať’ na 
oblečenie, šiť, štrikovať, čokoľvek. 
Následne si vyber to, čo ťa bavi-
lo najviac a rozvíjaj to. Snaž sa 
priniesť niečo, čo tu ešte nebolo. 
Viem, že to je ťažké, ale keď budeš 
skúšať rôzne veci, prídeš na to, čo 
nové by si mohol ľudom priniesť.

Porozprávaj niečo o svojej 
poslednej kolekcii, ktorá 
vyšla v novembri 2021, o 
čom je, aká bola inšpirácia, 
aké kúsky v nej nájdeme, 
aké techniky si použil.
Posledná kolekcia v roku 2021 
bola “COLLECTION 05”. Skladala 
sa zo 6 kusov búnd, vo veľkostiach 
S/M a L/XL. Bundy boli v dvoch 
farebných prevedeniach. Strih 
bol boxy a oversized. Inšpiráciou 
boli typické “work jackets”, ktoré 
som chcel pozmeniť a pridať na 
ne svoj rukopis. Pri tvorbe som 
používal spreje a farby na textil.

Kedy sa chystá 
nasledujú-
ca kolekcia, 
ako by si ju 
popísal jed-
nou vetou 
a na čo sa 
môžeme 
tešiť?
Ak všetko pôjde 
tak, ako má, nová 
kolekcia pôjde 
von vo februári 
2022. Keby mám 
použiť jednu 
vetu na opísan-
ie nasledujúcej 
kolekcie, bolo by 

to “WRITING OUR CULTURE 
INTO THEIR HISTORY BOOKS”. 
Môžete sa tešiť na nové mikiny :)

Kde prezentuješ svoju 
značku a ako ťa môžeme 
kontaktovať, ak si chceme 
kúpiť niečo Messed Up 
Kids?
Svoju značku prezentujem na In-
stagrame @messedupkid.s a na 
TikToku @messedupkids2001. 
Pre všetky dôležité informácie o 
kolekciách, a taktiež, kedy budú 
nové kolekcie vychádzať treba 
sledovať hlavne Instagram. Všetko 
ohľadom Messed Up Kids riešim 
cez DMs na Instagrame. Takže, ak 
by ste si chceli v budúcnosti niečo 
zakúpiť alebo máte akékoľvek 
otázky na mňa ohľadom Messed 
Up Kids, DM @messedupkid.s :)

[Ema K.; foto: súkromný archív]
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NOVÝ VIETOR V ZBOROVNI: 
NEVZDÁVAJTE SA SVOJICH SNOV A UKÁŽTE, KÝM STE  

PaedDr. 
Slavomíra 
Palajová

Prečo ste si vybrali práve naše 
gymnázium?
Jeden z dôvodov, prečo som sa 
rozhodla učiť u nás je, že ponúkame 
žiakom rozsiahle možnosti štúdia. 
Druhým dôvodom boli aj pozitívne 
reakcie, ohľadom gymnázia na 
Klokočine, ktoré sa dostávali ku 
mne z okolia. Ešte počas môjho 
štúdia na vysokej škole som 

tu pôsobila ako praktikantka a 
zapáčilo sa mi v akom ,,duchu“ sa 
nesie toto gymnázium, čím sa mi 
aj potvrdili spomínané pozitívne 
hodnotenia.
Aké sú vaše ambície do budúcna?
Jednou z ambícii, ktoré som mala 

po dokončení  
magistra na vy- 
sokej škole, bolo 
dosiahnuť ďalší 
stupeň vzdelania 
a to malý dokto-
rát, ktorý sa mi 
podarilo nedáv-
no dosiahnuť.
Chcela by som 
aj docieliť, aby 
sa počas môjho 
vyučovania žiaci
nenudili. Mám v 
úmysle, čo naj-
viac na hodinách 
používať rôzne
aktivity a metódy,
ktoré budú, dú-
fam, žiakov baviť

a spestria celkový priebeh vyu-
čovacej hodiny. 
Chcem, aby žiaci mali aj iné 
možnosti získať známku, ako len 
skúšaním alebo písomkou. Preto 
im dám možnosti na získanie 
malých jednotiek, či už za aktívne 
zapájanie sa na hodinách, vypraco-
vanie úlohy, aktivity na hodine 
alebo za portfólio, ktoré tiež pred-

stavuje vlastnoručne spracované 
úlohy či vlastné nápady žiakov.
Celkovo mám teda ambíciu posu-
núť vyučovanie o krok bližšie od 
toho nudnejšieho k tomu zábav-
nejšiemu.

Čo by ste chceli odporučiť alebo 
odkázať žiakom?
Hlavne to, aby sa nebáli ukázať to, 
kým sú, akou sú osobnosťou. A 
ak ich niekto nebude brať takých 
akí sú, aspoň si vyselektujú tých 
pravých ľudí, ktorým potom môžu 
veriť. Ak to však ešte nedokážu, 
alebo sami sa ešte spoznávajú, 
nevadí, časom a pomalými krokmi 
prídu na to, čo treba spraviť a kadiaľ 
má ich cesta viesť.
Tiež, aby si overovali informácie, 
ktoré šíria ďalej, pretože šírenie 
dezinformácií môže ublížiť viac 
ako si môžu myslieť. To platí aj pri 
rôznych stereotypoch, ktoré sa 
vedú v spoločnosti, či už napr. o 
typickej ženskej alebo mužskej 
kráse. Pretože zhadzovanie tých,
ktorí sa vymykajú aj tomuto ste-
reotypu môže mať väčší dopad, 
ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Prečo ste sa stali profesorkou?
Hlavne kvôli dôvodom, ktoré 
spomínam vyššie. Chcela som viesť 
a učiť žiakov k inému zmýšľaniu a k 
vyučovaniu, ktoré ich bude aspoň 
z časti baviť.

A j v tomto polroku prišli na našu školu noví členovia pedagogického zboru. Aby sme ich lepšie spoznali
a dozvedeli sa o nich niečo viac, tak sme ich vyspovedali. Rozprávali sme  sa  p.p. Andrejou Repkovou , 
p.p. Adamom Lénčešom a p.p.  Slavomírou Palajovou.
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Mgr. Andreja 
Repková

Prečo ste si vybrali práve naše 
gymnázium?
No pravda je taká, že gymnázium 
si vybralo mňa, keďže bolo treba 

zastupovať dlho-
dobú PN a nie je 
ľahké nájsť na to 
vhodného člove-
ka.Takže ja som tu 
len dočasne.

Aké sú vaše am-
bície do budúc-
na?
Táto otázka je 
skôr vhodná pre 
absolventov VŠ a 
mladých učiteľov 
ako pre mňa. Ja
si pre seba pra-
jem už iba pevné 
zdravie, minimál-
ne také, ako do-

teraz.

Čo by ste chceli odporučiť alebo 
odkázať žiakom?
Študentom by som chcela odkázať, 
aby sa nebáli komunikovať v cu-
dzom jazyku, drobné gramatické 
chyby sa stratia, dôležité je vedieť 
vyjadriť svoje myšlienky.

Prečo ste sa stali profesorkou?
Učiteľkou som chcela byť od 
detstva, pochádzam z učiteľskej 
rodiny, takže to bola pre mňa vždy 
prvá voľba. Angličtinu som milovala 
od prvej hodiny na základnej 
škole, takže to prirodzene vyústilo 
do spojenia učiteľ a cudzí jazyk.

Bc. Adam 
Lénčeš

Prečo ste si vybrali práve naše 
gymnázium?
Tak ja som síce absolvent Pároviec 
(smiech), ale vždy som počúval na 

Golianko samé 
pozitívne veci. 
Bol som sem 
odporučený a 
bolo mi jasné, že 
taká príležitosť 
sa neodmieta.

Čo by ste chceli 
odporučiť alebo
odkázať žiakom? 
Nech sa nikdy 
nenechajú odra-
diť ľuďmi a ne-
vzdávajú svojich 
snov. Neprajúci 
ľudia vedia veľa 
pokaziť, preto 
si treba stáť za 

svojim. A nech vždy robia, čo ich 
baví. Robiť niečo, čo ich nenapĺňa 
je zbytočné, pretože z toho sa 
neposunú vyššie.

  Aké sú vaše ambície do budúcna?
Určite chcem najprv doštudovať, 
dokončiť si magistra a chcel by som 
potom pokračovať s doktorátom. 
Samozrejme, keď doštudujem, 
bu-dem učiť.

Prečo ste sa stali profesorom?
Tak ešte som sa ním nestal, ale 
chcem ním byť, aby som mohol 
ďalej odovzdávať to, čo mňa raz 
naučili a pomôcť tak študentom v 
ich budúcom zamestnaní.

[Paulína H.; foto: súkromné 
archívy]

W e l c o m e !W e l c o m e !
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ĽUDSKÉ PRÁVA - PLATNÉ VŠADE A PRE       
VŠETKÝCH

PODAJ MI RUKU, CHCEM MAŤ KONTAKT 
SO ŽIVOTOM

Ako každý rok aj tento sa štu-
denti semináru z občianskej náuky  
s pani profesorkou Vlastou Zelen-
kovou zapojili do aktivity Maratón 
písania listov. Táto aktivita je or-
ganizovaná medzinárodnou or-
ganizáciu Amnesty Internation-
al,  ktorá sa zameriava na pomoc 
ľuďom, ktorí sú prenasledovaní, 
nespravodlivo väznení alebo v pri-
amom ohrození života. Maratón 
písania listov je každoročne 
organizovaný v decembri pri 
príležitosti medzinárodného dňa 
ľudských práv - 10. december.
Cieľom je spoločne napísať a po-
slať čo najviac listov, ktoré obsa-
hujú výzvy pre vlády či vládnych 

predstaviteľov jednotlivých krajín  
a týmto  upozorniť na porušo-
vanie ľudských práv jednotlivcov 
alebo určitých skupín. Každý rok 
si Amnesty International vyberie 
približne dvanásť prípadov, v 
ktorých sa snažia zlepšiť alebo 
zachrániť život tým, ktorý bojova-
li proti nespravodlivosti a pokúsili 
sa nenásilne zmeniť systém, ale-
bo vyvíjajú nátlak na vlády konk-
rétnych štátov, aby zlepšili situáciu 
v ich krajine pre určitú skupinu 
obyvateľstva. Petície, urgentné 
akcie a nátlak na vlády či vládnych 
predstaviteľov je vo viacerých 
prípadoch to, čo pomôže zlepšiť 
podmienky týchto ľudí. Práve vďa-
ka týmto listom už viackrát došlo k 

prepusteniu väzňov, zmenám ale-
bo zrušeniu zákonov. Podľa slov 
pani profesorky je neskutočne 
dobrý pocit, keď sa študentom 
vrátia pozitívne odozvy, že listy 
sú obrovským zdrojom nádeje a 
podpory nie len pre tých, ktorých 
ľudské práva sú porušované, 
ale aj pre ich rodiny a priateľov.
Ak nechcete byť ani vy ľahosta-
jný k porušovaniu ľudských práv 
a chcete niekomu pozitívne 
zmeniť alebo zachrániť život, stačí 
navštíviť stránku Amnesty Interna-
tional (www.amnesty.sk) a elek-
tronicky podpísať petíciu, s ktorou 
sa budete najviac stotožňovať.

[Natália Ť.; foto: net]

P ráve v časoch ako teraz keď 
našu spoločnosť trápia obavy z 
pandémie a každodenne vidíme 
nové správy o vojenskom konflik-
te na Ukrajine je dôležité, aby sme 
ostali empatickí voči ostatným a 
pomáhali si navzájom. Jedným 
zo spôsobov, ako vieme pomôcť 
jeden druhému, je darovanie 
krvi neznámemu človeku, ktorý 
má vďaka nám šancu na život .
Podaj mi ruku chcem mať kon-
takt so životom sú slová, ktorými 
sa tento rok inšpiroval Slovenský 
Červený kríž pri vyzývaní na 
darovanie krvi v kampani Štu-
dentská kvapka krvi v spolupráci 
s Národnou transfúznou služ-

bou SR a hematologicko-trans-
fúznymi oddeleniami nemocníc. 
18. novembra sa aj študenti z 
nášho gymnázia zapojili do tejto 
kampane, čím pomohli a vykon-
ali dobrý skutok. Toto však nie je 
jediná kampaň zameraná na daro-
vanie krvi, do ktorej sa naši študen-
ti v poslednom období zapojili. 
22.februára 2022 darovali krv 
v rámci kampane Valentínska 
kvapka krvi. Valetínsku kvapku 
krvi každoročne vyhlasuje Slov-
enský Červený kríž pri príležito-
sti  sviatku zaľúbených a trvá od 
14. februára do 11. marca 2022. 
Aj vďaka týmto kampaniam máme 
možnosť nachvíľu zastaviť a uve-
domiť si, že závisíme jeden od 

druhého. Aj práve preto by sme 
mali uvážiť darovanie krvi pokiaľ 
nám to zdravie umožňuje. Daro-
vanie krvi je skutočným darom 
života, ktorým môžeme niekomu 
zachrániť život. Študentom, ktorí 
sa takýmto spôsobom rozhod-
li pomôcť patrí obrovská vďaka.

[Natália Ť.; foto: net]
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CÍTILA SOM SA SRDEČNE VÍTANÁ,
 HOVORÍ DOBROVOĽNÍČKA SELMA

S kým máme dnes hodinu? Kto to je? Mnohí z nás sa pýtali podobné otázky počas minuloročných 
hodín nemčiny. Odpovedala na ne dobrovoľníčka Selma Konrad, ktorá pomáhala študentom na Golianku.

Prečo si prišla na Sloven-
ko? Čo si tu robila?
Po skončení školy som sa rozhod-
la stráviť rok cestovaním, prácou 
a dobrovoľníckou službou. Takže 
som poslala prihlášku do orga-
nizácie, ktorá ma poslala do Nit-
ry na Golianko. Podporovala som 
študentov na hodinách nemčiny 
a povzbudzovala som ich, aby sa 
učili nemčinu a rozprávali v nej.

Ktoré momenty si navždy 
zapamätáš?
Mnoho momentov! Jeden z nich 
je rozhodne tento: počas on-
line hodín mali študenti väčši-
nou vypnuté kamery. Po návrate 
do školy sme museli nosiť rúška, 
takže som nevedela, ako v sku-
točnosti vyzerajú. Takže keď sme 
sa po dlhej dobe vrátili späť do 

školy, vôbec som ich nespoznáva-
la. Ale bola som taká šťastná, keď 
som prechádzala chodbami školy 
a študenti ma zdravili. Mala som 
pocit, že som súčasťou školy. Cí-
tila som sa srdečne vítaná, aj keď 
ma prakticky vôbec nepoznali.

Čo ťa najviac prekvapilo, 
keď si prišla na Slov-
ensko?
Slovensko je veľmi malá, 
neznáma a mladá krajina s 
dlhou históriou. Pred začiat-
kom môjho dobrovoľníctva 
som o Slovensku sotva niečo 
vedela. Pozitívne ma prek-
vapili ľudia, kultúra a krajina. 
Samozrejme, nie všetko je 
perfektné, ale skutočne sa 
mi páčila aj tá nedokonalosť.

Bolo pre teba 
ťažké učiť sa 
slovenčinu?
Áno, bolo. Ale po 
určitom čase som 
si zvykla. Aj ter-
az používam niek-
toré slovenské slová, 
napríklad „počkaj“ či 
„ďakujem“. Je veľmi 
vtipné vidieť reak-
cie mojich kamarátov 
(v Nemecku, pozn. 
red.). Takže teraz aj 
oni poznajú niekoľko 
slovenských slov.

Chcela by si niečo odkázať 
študentom Golianka?
Ďakujem vám za skvelo strávený 
čas a pokračujte v tom, čo 
robíte – ste v tom skvelí!

[Ema N.; foto: súkromný archív]
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MLADÍ FILANTROPI 
GOLIANKO OBJAVUJE OSOBNOSTI NITRY

Na Golianku nie je nikdy o 
šikovných študentov núdza, a pre-
to sa traja ambiciózni študenti ten-
to rok rozhodli vôbec po prvýkrát v 
rámci našej školy zapojiť do projek-
tu Mladí filantropi. Pod vedením 
p.p. Silvie Tóthovej absolvovali 
študenti VII.SPA Nina Kadáková, 
Simona Valová a David Kis edu-
kačné školenia a získali pre naše 
Golianko grant. Samotný grant, 
projekt Golianko objavuje osobno-
sti Nitry, skúsenosti a zážitky nám 
v rozhovore spoločne priblížia.
 
Predstavte nám v skratke projekt 
Mladí filantropi. 
D.K. : Pod názvom Mladí Filantro-
pi sa skrýva grantová výzva orga-
nizovaná Nitrianskou komunitnou 
nadáciou. Je zameraný na partic-
ipáciu mladých ľudí na dianí mesta

Nitry. Vďaka grantu môžu pomo-
cou finančnej čiastky realizovať 
svoje projekty a pomôcť zlepšovať 
naše mesto.

Aké boli podmienky získania 
grantu pre Golianko? 
N.K. : V prvom rade sme museli vy-
myslieť nejaký projekt s pridanou 
hodnotou pre mladých ľudí. Aby 
sme potom úspešne získali grant, 
museli sme všetci traja absolvo-
vať víkendové školenia zamerané 
na všetko, čo by mal taký mladý 
filantrop vedieť, od základných in-
formácií až po vypĺňanie úradných 
dokumentov.

Vďaka grantu sa teda podarilo 
na našej škole zorganizovať pro-
jekt Golianko objavuje osobnosti 
Nitry, kedy sa uskutočnila a ako 
vlastne vyzeral priebeh tejto ak-
cie?

S.V. : Projekt na škole sa konal 9. 
a 10. novembra 2021. Vytvorili sa 
tri druhy workshopov zameraných 
na históriu, umeleckú tvorbu a 
prípravu jedál, ktorých sa zúčastnil 
výber žiakov.

Projekt bol teda rozdelený na 3 
časti, kto mal tieto workshopy na 
starosti a čomu sa v nich študenti 
venovali? 
N.K. : Áno, v pláne boli pôvodne 3 
workshopy, avšak workshop zam-
eraný na prípravu tradičných jedál 
sme museli na poslednú chvíľu 
trošku inak zorganizovať kvôli pan-
demickej situácii. Študenti nepri-
pravovali jedlá priamo v škole, ale 
doma a ich priniesli do školy, kde 
ich odprezentovali. Umelecký 
workshop mala pod palcom p.p. 
Kisová a p.p. Stanková. Tu študenti 
vytvárali rôzne diela, ktoré zobra-
zovali významné osobnosti Nitry.
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Dejepisný workshop viedla p.p. 
Tóthová. Bol zameraný hlavne na 
získavanie informácií ohľadom 
rôznych osobností nášho mesta. 
Z jednotlivých informácií potom 
vznikali projekty, ktoré dopĺňali vo 
vestibule našu malú galériu diel z 
umeleckého workshopu. 

Aký bol výsledok, záver projektu 
Golianko objavuje osobnosti Nit-
ry? 
S.V. : Vyvrcholením projektu bola 
výstava umeleckých diel, prez-
entácia pripravených lokálnych 
jedál, ktorej sa zúčastnilo vedenie 
školy, primátor Marek Hattas, vice-
primátor Miloslav Špoták, zástup-
covia z Mestského úradu v Nitre, 
Nitrianskej komunitnej nadácie a 
IUVENTY. 
D.K. : Umelecké diela pár týždňov 
zdobili vestibul našej školy a dú-
fame, že ďalším prínosom bolo pre 
študentov rozšírenie si vedomostí 
z histórie a kultúry nášho mes-
ta. Osobne pre nás to bola veľká 
skúsenosť a na konci sme si pove-
dali, že toto určite nebol náš pos-
ledný projekt.
 

[Ema Kmeťová; foto: p.p Zaujec]
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Proces tvorby oblečenia je 
náročný a  zdĺhavý, no i  tak náj-
deme na vešiakoch kúsky pokojne 
i za dve či tri eurá. A kolekcie týchto 
lacných vecí veľkoobchody stíhajú 
meniť aj každý druhý týždeň. Čo 
s  nepredaným oblečením? A  ako 
sa teda tvoria veci, ktoré nosíme 
každý deň na sebe? Takýchto 
tvorcov máme aj medzi nami u nás 
na Golianku. Pýtali sme sa ich na 
to ako tvoria oni, kde si môžeme 
kúpiť ich kúsky, ale aj to, z  akých 
materiálov vyrábajú. Všetci vyrá-
bajú priateľsky k  životnému pros-
trediu, no to fast fashion – alebo 
rýchla móda - nerobí. Problémom 
nie sú iba plastové ostrovy, ktoré 
sa plavia oceánmi, ale máme 
i  neviditeľné problémy. Pri pro-
dukcii obyčajného bavlneného 
trička sa minie okolo 2700 litrov 
pitnej vody – v  prepočte je voda 
pre jedného človeka na 900 dní. 
Síce Zem tvorí z väčšej časti voda, 
no 97% je slaná, takže na pitie 
nám zostávajú iba 3%. Avšak aj 
z  tých sú dve percentá v podobe 
ľadu.  Cena finálneho produktu je 
pár eur, ale 50% z ceny ide značke 
a  zvyšnú polovicu delíme medzi 
ľudí, ktorí museli vypestovať a zoz-
bierať bavlnu. Spraviť z nej vlákno 
a následne látku. Transportovať 

z  továrne do továrne, vešiaky, 
visačky, krabice,...Tak prečo sú veci 
v obchodných domoch také lacné?
Je to preto, lebo boli k  práci 
donútené ženy zo zúfalstva a čas-
to aj malé deti. Veľké firmy platia 
šičkám necelé dva doláre za deň 
a  pracujú denne bez prestávky 
14-16 hodín. Prostredie je ne-
bezpečné, ale neovplyvňuje iba 
zdravie ľudí, ktorí sú pri výrobe. 
Oblečenie samo o sebe obsahuje 
dávku ťažkých kovov a chemikálií, 

do organizmu. Poľnohospodári 
v  blízkosti i odevných závodov 
vedia predpovedať arbu sezóny 
podľa toho, akej farby sú rieky 
a  toky okolo nich. Týka sa nás, že 
si v niekde v Bangladéši na druhej 
strane zemegule si zašpinia rieky 
a vyhubia prírodu?
Na prvý pohľad možno nie, no 
príroda nepozná hranice. Keď sa 
do ovzdušia dostanú ťažké kovy, 
neskôr pršia i  na nás. A  tiež na 
plodiny, ktoré neskôr konzumu-
jeme.  Každoročne sa spália stovky 
ton oblečenia, a  to len pre to, že 
sa nepredali. A ak sa nespália, tak 
končia v  krajinách tretieho sveta, 
len tak pohodené na čiernych sk-
ládkach. Značkám sa neoplatí ho 
predávať v zľavách, pretože už 
majú pripravenú novú kolekciu, 
ktorú môžu opäť predávať 
za plnú sumu.
Robme uvedomelé rozhodnutia. 
Každou našou kúpou vo fast fash-
ion hovoríme značke, že súhlasíme 
v  akých podmienkach sa naše 
oblečenie vyrába, alebo v  akom 
množstve znečisťuje životné 
prostredie.
Každý z  nás vie urobiť zmenu. 
Možno začnite práve u  nás, na 
škole a  kúpte si módu, ktorá bola 
vytvorená fér cestou. 

ktoré zvyknú byť označované ako 
karcinogénne, no a tie sa pri nosení 
dostávajú cez našu pokožku
 

DNES SÚ OBCHODY PLNÉ LACNÉHO 
OBLEČENIA, NO AKO JE TO MOŽNÉ? 
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Anna Dukesová zo VII.SPA triedy 
vie šiť, vyšívať, háčkovať a štrikovať 
vďaka jej rodine, ktorá ju týmto 
zručnostiam učila, odkedy mala 
päť rokov. Začínala na drobnos-
tiach, akými boli šaty pre bábiky. 
Po útlom detstve sa jej vášeň pre 
ručné práce na chvíľu vytratila, no 
keď mala jedenásť rokov znova sa 
k tejto záľube vrátila. 
Uštrikovala svoj prvý sveter 
a venovala sa hlavne pleteniu 
rôznych doplnkov. Pred troma 
rokmi sa naučila šiť na stroji a 
vyrábala si vlastné oblečenie.

Najradšej má upcyklovanie  a po-
užívanie materiálov z  druhej ruky, 
ktoré by sa inak vyhodili. Robí jej 
radosť aspoň touto drobnosťou 
pomáhať životnému prostrediu.

Anička vyrábala aj oblečenia na 
objednávku cez svoj instagramový 
účet, no dnes si už u nej bohužiaľ 
nič objednať nemôžete. Mimo 
školy a  ostatných aktivít jej už na 
tvorbu pre ostatných čas 
nezostáva. Každému odporúča os-
vojiť si aspoň základy šitia. Vedieť 
si prišiť odpadnutý gombík, zašiť,

,,Klobúk je zo prešitý z nohavíc, 
robila som ho na objednávku.”

,,Svetrík je uštrikovaný 
zo zvyškov priadze. “

,,Sukňa bola z druhej ruky, skrátila 
som ju a tú látku som použila na 

spodný volánik a vrecká. “

,,Blúzka je upcyclovaná zo starej 
pánskej košele.”

UPCYKLOVANÍM K ZVLÁDANIU STRESU či zaplátať niečo roztrhnuté alebo 
rozpárané je podľa nej veľmi 
užitočná zručnosť. Pre kreatívnych 
ľudí s osobitným štýlom môže byť 
lákavé vylepšiť a  oživiť oblečenie, 
či dokonca vyrobiť si vlastné ako to 
robí Anna. Dodáva tiež, že tvore-
nie môže pomôcť aj so zvládaním 
stresu, keďže ju ako nervózneho 
človeka veľmi upokojuje.

Ak neviete kde začať skúste videá 
na internete. Aj Anička sa zdo-
konalila práve vďaka tutoriálom na 
YouTube. Takže určite neváhajte a 
nájdite si čo vás zaujíma. 
Ručným prácam zdar!

Napriek Aničkinej prestávke 
v tvorbe na objednávku si môžete 
niečo málo z jej zbierky pozrieť na 
instagramovom účte:

                         @aniska_dukesova
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„Háčkovaniu sa popravde 
venujem už od základnej školy asi 
od 3. ročníka,“ hovorí Vikória 
Gašparová z  III.AJ. Tejto zručnos-
ti ju naučil krúžok „Šikovné rúčky”, 
avšak po dlhej pauze sa k tvoreniu 
vrátila až v druhej vlne pandémie. 
Práve v tomto čase sa rozhodla, ako 
hovorí zo „zvedavosti a  zábavy“, 
založiť aj instagramový profil kde 
svoje výrobky ukazuje a  dnes 
spravuje svoj vlastný malý
 „obchodík“. 

Najviac ju baví vyrábať ženské 
oblečenie (no verím, že ak by niek-
torí z  chlapcov zatúžil po háčko-
vanej čapici, neodmietne vás). 
Veľakrát tvorí na objednávku, kedy 
sa snaží zrealizovať vlastná nápad 
zákazníka. Na tvorení ju najviac 
napĺňa spätná odozva a spokojnosť 
ľudí s výrobkami jej vlastných rúk. 
Rada má tiež pocit úspešnej práce, 
kedy po dokončení najnovšieho 
kúsku môže jeho fotky posielať

VÍLÍ OBCHOD
Viktória si myslí, že jej háčkovanie 
pomohlo vo viacerých ohľadoch 
– nielen v  zvládnutí pandemickej 
situácie omnoho ľahšie ale i  v  jej 
spôsobe prejavu. Baví ju hľadať 
materiály, návody, sledovať tvorivé 
dianie a spoznávať iných milých 
tvorcov. Teší ju, že mladých ľudí, 
ktorí tvoria úžasné veci je omnoho 
viac než by sa dalo čakať.

Nájsť si vlastnú tvorivú činnosť, 
ktorá vás bude napĺňať a  baviť by 
odporúčala každému. Tvorivé čin-
nosti by som odporučila každému. 
„Nielenže nás daná aktivita upoko-
juje a robí šťastnými, taktiež roz-
víja aj našu osobnosť a robí naše 
životy zaujímavejšími,“ hovorí Viki 
a dodáva, že vďačná, že sa k tvore-
niu znova vrátila.

Ak si chcete pozrieť Viktóriinu 
tvorbu, či objednať vlastný 
originálny kus oblečenia, môžete 
tak spraviť na instagramovom 
profile 

@crochetfairystudio.

Adam z VI.SXA sa venuje sa už 
viac ako desať rokov čomukoľvek 
kreatívnemu, čo mu príde pod 
ruku -  od fotografie či videa až po 
šitie.
Tvoriť začal v súkromnej umeleck-
ej škole Tralaškola v Nitre, kde ako 
sám hovorí „majú nervy tolerovať 
jeho výstrelky.“
Momentálne sa najviac venuje 
linorytu a tlače tričiek pre jeho 
značku. Áno, počujete správne, 
Adam už skoro rok prevádzku-
je svoju vlastnú módnu značku. 
Zatiaľ funguje len cez Instagram, 
keďže vlastný web nemá, no fun-
govanie značky si pochvaľuje.
Okrem vyrábania oblečenia sa 
venuje aj foteniu, analógový alebo 
digitálny fotoaparát si berie stále 

MÓDNY NÁVRHÁR
 Z GOLIANKA
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so sebou a  zachytáva tak zážitky 
z dňa.
Adam každému odporúča nájsť si 
vlastné tvorivé hobby, keďže mu 
dalo kvalitne strávený čas, nové 
znalosti i  známosti. „Čiže každý, 
kto nevie čo so sebou, nech ide 
von a  tá kreativita sa na neho už 
nalepí,“ dodáva.
Všetko potrebné o  Adamovej 
tvorbe možno nájsť na instagram-
ovom profile jeho módnej značky: 

Paulína Pinková z V.AJ, známa tiež 
ako Pinki, tvorí odkedy si pamätá. 
Akékoľvek odvetvie umenia vám 
príde na um, môžete si byť istý, 
že Pinki ho už vyskúšala. Aktuálne 
objavila lásku k linorytom. Otláča 
väčšinou na papier no po no-
vom experimentuje aj s  potlačou 
na textil. Venuje sa aj digitálnej 
grafike, grafickému dizajnu, no jej 
obľúbencom zostáva ilustrácia. 

Ale kto vie? Vysoká škola, ktorú 
bude Pauli študovať v Brne na
katedre performance, ju možno 
ešte posunie na úplne iné 
výtvarné koľaje. 

Pauli sa vo svojej tvorbe vždy 
podvedome vracia k ekologickým 
otázkam, alebo k tvorbe, ktorá 
je vo výsledku (alebo priebehu) 
aj nejako prospešná. Do konca 
školského roka plánuje dokončiť 
grafiku, vytvorenú pre potlač 
oblečenia. Jej plánom je využiť 
materiál zo sekáčov, tričká, mikiny, 
či iné kusy oblečenia vhodné na 
tlač a pustiť sa do ponúkania tých-
to amatérskych produktov širšej 
verejnosti. Pinki srdečne podporu-
je ideu upcyclingu, prírodných
materiálov, farbív, či udržateľných 
výrobkov. 

@vildsvinn

Do tvorenia nechce nikoho nútiť, 
no myslí si, že ktokoľvek kto ume-
nie považuje za zbytočné je na 
veľkom omyle. „Umenie je všade 
a  pre všetkých. Bez neho by bol 
náš svet veľmi nudný,“ hovorí Pauli.

Dodáva, že síce niekedy pochybu-
je, či umenie je ten správny smer, 
či nie sú užitočnejšie veci, ktoré by 
mohla robiť. Dá sa umením pomôcť 
deťom v Afrike, zachrániť životy, či 
zastaviť vyhynutie snežného leop-
arda? Možno áno. Pauli to chce 
skúsiť. Aj keď ešte nevie 
kadiaľ povedú jej umelecké cesty, 
je plne presvedčená, že nebudú 
zbytočné. 

@_paulinapink_art_

BEZ UMENIA 
JE SVET NUDNÝ

[Natália N.; 
foto: súkromné archívy]
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KATARZIA: KEĎ SOM CHODILA NA 
GYMPEL, ŽIVOT BOL TROCHU NUDA

Verte vo svoj talent a schopnosti, netrápte sa tým, čo vám nejde. Môj život na Golianku ne-
bol úplne ružový, no naštartovalo mi mozog. Toto sú slová našej bývalej žiačky Kataríny 
Kubošiovej, dnes ako v Česku tak i na Slovensku známej textárky a speváčky Katarzie.
Katarzia pochádza z Nitry, dnes má 33 rokov a žije v Prahe. Po Golianku pokračova-
la na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Hrá od roku 2012 a vytvori-
la texty a hudbu k predstaveniu Antigona pre SND a získať stihla už aj niekoľko cien.

Keďže sa bavíme o Go-
lianku, aký bol všeobecne 
pre teba život na tejto 
škole?
Môj život na Golianku nebol 
úplne ružový. V časoch, kedy 
som chodila ja, na osemročné do 
programátorskej triedy a neskôr 
posledná dva roky do normálnej 
štvorročnej, sa ešte úplne nepod-
poroval individualizmus, neviem 
ako to je teraz, ale ja som sa cíti-
la dosť unavene z predmetov ako 
matematika fyzika a chémia. No, 
mala som dojem, že všetci študen-
ti musia vedieť všetko a netoleruje 
sa fakt, že nie každý je dobrý na 
všetko. Za matematiku a fyziku 
som trpela denne a každá blížiaca 
sa hodina bola moja nočná mora, 
neznášala som to a vôbec ma 
to nezaujímalo. Zároveň si mys-
lím, že Golianko je naozaj skvelé 
gymnázium a dnes som za ten-
to mierne tvrdý prístup vďačná.

Prečo?
Mnohí moji spolužiaci žijú po 
celom svete a pracujú na naozaj 
zaujímavých pozíciách, dostali sa 
na najlepšie školy, čo by sme bez 
disciplíny, ku ktorej nás viedlo Go-
lianko, možno nezvládli. Ja si mys-
lím, že toto gymnázium zo mňa 
tiež urobilo inteligentného člove-
ka, schopného sa o seba v živote 

postarať, obracať sa a nebyť úplné 
tupelo. Naštartovalo mi mozog v 
najlepšom slova zmysle.  Zároveň 
teda musím ale dodať, že niek-
torí profesori podporovali moje 
hudobné ambície. Každý rok sme 
mali v divadle benefičný koncert, 
ktorý sme organizovali pre rodičov 
a tam sme mali rôzne vystúpenia, 
tanečné, hudobné, komediálne 
a spol., mohol vystúpiť každý, 
kto chcel. My sme mali niečo ako 
kapelu a chodili sme skúšať do sk-
ladu pri telocvični, Na škole sme 
mali veľa muzikantov, niekoľko 
huslistov, s ktorými sme každý rok 
zložili nejakú pesničku, čo sme 
hrali ako improvizáciu. Bolo tam 
niekoľko huslistov, Martin Dan-
ko, Matej Galgóci, Michal Petrík, 
niektorí z nich dodnes hrajú, viem 
že Michal žije vo Viedni a študo-
val tam prekladateľstvo nemčiny, 
myslím. Potom sme sa veľmi ka-
mošili s Dominikou Titkovou, ktorá 
hrala na klavír a na saxofón a ne-
skôr založila svoju vlastnú kapelu 
no a dnes bola jednou z finalis-
tiek Československo má talent! S 
Dominikou sme hrali aj na stužk-
ovej - ona mi pomohla s dopro-
vodom na klavíri a ja som spievala. 
Profesori nás na skúšanie týchto 
našich koncertov vždy púšťali „na-
cvičovať“ a teda vlastne sme sa 
takto s radosťou vyhli niekoľkým 
hodinám matiky. S Michalom sme 

vždy skúšali duet. ja na flautu a 
on na husle, a takto sme každý 
rok hrali na benefičnom v DAB.
Pamätáš si nejakých 
učiteľov na Golianku?
Pamätám si niektorých veľmi do-
bre. V prvom rade si pamätám 
profesorku Žitňanskú, ktorá nás 
učila dejepis. Myslím, že na škole 
už nie je. Bola úžasná, vedela dať 
učivo do súvislostí a chcela po 
nás základné fakty, ale ona nás 
hlavne užila rozmýšľať v kontex-
te. To je niečo, čo podľa mňa na 
škole v týchto časoch chýbalo, 
viac vedenia ku kritickému mysle-
niu, nie len biflovanie. Mala som 
rada profesorku Ormisovú, aj keď 
ma angličtinu neučila, ale chodi-
la som k nej na poobednajšiu ja-
zykovku. Mala v sebe znamenité 
stopy britkého humoru, ktorý ma 
mega bavil. Samozrejme, moja 
obľúbená bola aj profesorka Soňa 
Kisová, s ktorou sme prebrázdili 
nejeden kút Európy so zborom, 
ktorý viedla. Mali sme bledo-
zelené saká vo farbe loga školy, 
ale srdcom sme boli ružoví (pre-
tože vtedy bolo Golianko natreté 
na ružovo). Pamätám si aj profe-
sorku Földészyiovú, chodila som 
k nej na doučovanie z matem-
atiky a pomáhala mi s mojimi tra-
blami s týmto príšerným pred-
metom. Ale aj profesorka Miková, 
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ktorá ma matiku učila, sa snaži-
la ma pochopiť a robila si z mo-
jej neschopnosti neurobiť chybu 
v každej rovnici aspoň srandu. 
Rovnaký prístup mala aj profe-
sorka chémie Eva Karlubíková, 
ktorá bola tiež veľmi ľudská.

Aké boli tvoje na-
jobľúbenejšie predmety?
Biola, angliš, hudobná, de-
jiny umenia, z ktorých sa v tom 
čase dalo maturovať, takže 
sme ich mali posledné 2 roky.

Čo si mala na Golianku 
rada?
Jedáleň, pretože to značilo, 
že je (takmer) po vyučovaní. 

Ktoré predmety si nemala 
rada?
No, ako som už spomínala, mat 
fyz a programko mi tiež nešlo, 
ale dnes pracujem v počítačovom 
programe na skladanie hudby 
a veruže využívam aj fyziku. V 
časoch gymnázia by som nikdy 
neverila, že dokážem pracovať s 
inžinierskymi a technickými ve-
cami v kompe. Občas ma mrzí, 
že sa neučila viac fyzika zvuku, to 
by som teraz potrebovala. Alebo 
teda skôr, že som vtedy asi nedáva-
la pozor a dnes musím hľadať tu-
toriály na youtubku. Nemala som 
rada telesnú, lebo som bola lenivý 
knedlíček, ale neskôr na výške som 
začala behať a dnes pravidelne 
cvičím a už rozumiem, prečo je to 
dôležité, trochu pohnúť zadkom.

Čo by si odporučila 
mladým Goliankárom 
robiť?
Veriť vo svoj talent a schopnosti, 
ak cítite, že vám niečo ide dobre 

a niečo menej, netrápte sa tým a 
venujte sa hlavne tomu, čo vám 
ide dobre a ľahko, pretože vás to 
pravdepodobne v živote zave-
die na správnu cestu a na vysokej 
už si vyberiete to, čo vás naozaj 
najviac baví. Ale ak ste pred ma-
turitou a stále neviete, čo chcete 
študovať, ani tým sa netrápte. Ja 
som najskôr chodila na úplne inú 
školu a až po 2 rokoch na nej som 
prišla na to, čo chcem študovať. 

Ako vnímaš posun z teen-
agerských rokov?
No, je to obrovský posun. Odísť 
z malého mesta a zažiť život 
sama za seba je úžasné a obo-
hacujúce a čaká tam na vás veľa 
nádherných zážitkov, nie len štu-
dentských, ale aj medziľudských.

Ako vieme tvoja mama je 
divadelná herečka, mala 
si nejaké spojenie s divad-
lom?
Toto bolo niečo, o čom každý v 
škole vedel a pravdupovediac mi to 
išlo dobre na nervy. Decká si mys-
leli, že mám protekciu, ale pritom 
to vôbec nebola pravda. Občas ma 
obťažovalo nitrianske malomeš-
tiactvo aj v tomto smere. Aj keď 
som začala v 23 rokoch spievať a 
robiť pesničky, na Slovensku ma 
stále niekto zaraďoval do škatuľky 
s mamou a to ma tak otravovalo, 
až som sa odsťahovala do Pra-
hy. Tu nikto netuší, kto je moja 
mama a darí sa mi tu napriek tomu 
oveľa viac, než doma. Lebo ako 
sa hovorí: doma nie si prorokom.

Si ešte v kontakte s 
niekým z GymGol?
Som. V Prahe žije aj moja 
spolužiačka Diana Burdová, ktorá 
bola vždy najlepšia z matiky a aj 

dnes pracuje v banke na vysokej 
pozícii. Diana bola „strašná“: išiel 
jej každý predmet, mala čisté 
jednotky a ešte k tomu vedela aj 
kresliť. Neznášali sme ju a zároveň 
za to milovali. Dnes som rada, že 
sme v kontakte, lebo ma veľmi 
zaujíma, ako žije ona, s úplne iným 
backgroundom ako človek: baba 
čo je najlepšia z matiky! Ešte som 
v kontakte s Vladom Lackovičom, 
ktorý odišiel už v sexte do USA a 
dodnes tam žije. Bola som s ním 
v New Yorku začiatkom decem-
bra 2021, mal vlastnú marketin-
govú firmu, ktorú predal a teraz 
sa chystá študovať na Harvarde! 
Pomáha aj s organizovaním Slov-
enský inštitút v New Yorku a v 
čase, keď som tam bola. sme práve 
robili event k 17. novembru, kde 
sme spomínali na to, aká dôležitá 
je pre nás sloboda a možnosť ces-
tovať aj s veľvyslancom Slovenska. 

Ako sa ti zmenilo 
vnímanie vecí oproti tej 
dobe?
Keď som chodila na gympel, život 
bol trochu nuda. Poznáte to, malé 
vreckové, žiadna slobodička cho-
diť hore-dole. Dnes som úplne iný 
človek, ako som bola na strednej, 
zažila som strašne veľa vecí a veľa 
som sa naučila. Napríklad vtedy 
som bola extrovert, čo sa stále 
predvádzal, dnes som brutálny 
introvert a neznášam pozornosť, 
najradšej by som bola, ak by som 
mala neviditeľný plášť a mohla 
by som z neho vyliezť len keď 
idem na pódium spievať a hrať. 

Akým povolaním si chcela 
byť?
Chcela som vždy byť herečka, ale 
bol v tom jeden háčik, nemala 
som na to talent. Nech som robi-
la čokoľvek, strašne mi to nešlo a  
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videla som, že ostatným adep-
tom na herectvo to ide oveľa 
lepšie. Ja som ale potom priš-
la na to, že viem dobre písať a 
tak som išla študovať scenáris-
tiku a dramaturgiu na filmovú 
fakultu a tam som bola spokojná.

Ako si sa dostala k písaniu 
textov a spievaniu?
Texty som písala úplne odmalič-
ka. Pamätám si, ako som písa-
la v škole nejaký smiešny rap 
a čítala ho na záchodoch die-
včatám počas prezliekania sa na 
telesnú a takto som ich zabáva-
la a ak nie ich tak seba určite.

Máš 4 štúdiové albumy, 
mohla by si v krátkosti 
povedať čo vyjadruje 
každý z nich, prípadne 
nejaké pesničky?
Moje pesničky sú väčšinou o 
vzťahoch, alebo o nejakých prob-
lémoch, čo všetci vo vzťahoch 
poznáme a zažívame, o osame-
losti, ale aj smiešnosti života.

Naspievala si album Anti-
gona v spolupráci s SND. 
Aká bola spolupráca a 
tvorenie daného albumu 
k hre Antigona? Čo bolo 
inšpiráciou pre texty?
Texty som písala 
podľa predlohy - An-
tigony od Sofokla, 
Našla som si niekoľko 
tém, o ktorých som 
chcela napísať a tie-
to pesničky sme po-
tom vložili pomedzi 
jednotlivé divadelné 
scény. K tejto spo-
lupráci ma zavol-
al Ondrej Spišák, 
režisér, ktorý je tiež 
pôvodom z Nitry a 
dodnes tam žije. Je 
to úžasný človek a 
režisér a jeho otec 
bol kedysi riaditeľom 
v Starom Divadle, 
ktoré sa volalo Staré 
divadlo Karola Spišá-
ka. Potom prebrali 
vedenie iní ľudia a 
všetko sa to už poka-
zilo a dnes to divad-

lo nie je také zaujímavé, ako 
v tej dobre. Stretávali sme sa 
tam každý piatok, ako teenag-
eri a oslavovali umenie a život.

Tvoja najviac počúvaná 
pesnička na Spotify je 
Milovať s Hudbou, o čom 
je táto pesnička?
Tá pesnička je o tom, že hud-
ba ma vždy zachráni od smút-
ku a samoty a je pre mňa na-
jviac napĺňajúci element.

Čo plánuješ do budúcna?
Za chvíľu vydávam nový album. 
Takže budem zvedavá, keď si ho 
vypočujete a spravíte si na neho 
názor sami. (album je v tejto chvíli 
už vydaný a volá sa n5 – pozn. red.)

[Branislav; 
foto: súkromný archív, net]
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Na začiatok v krátkosti vysvetlím, 
čo Gap Year znamená. Gap Year je 
termín označujúci prestávku medzi 
štúdiom. Medzi strednou a vyso-
kou školou. Študenti počas tohto 
času môžu cestovať, rozvíjať svoje 
zručnosti a talenty, alebo pracovať. 
Väčšinou táto prestávka trvá rok. 
Niektoré školy študentov v tomto 
nápade podporujú, a preto vznikli 
organizácie, ktoré usporadúvajú 
zájazdy do zahraničia pre študen-
tov počas tejto prestávky. 

História tohto termínu siaha až do 
šesťdesiatych rokov, kedy sa mladí 
chceli oslobodiť od rutiny a od kru-
tosti vojny z generácie ich rodičov. 
Sprvu bola myšlienka iná – krajiny 
chceli, aby ľudia spoznávali nové 
kultúry a akceptovali sa medzi se-
bou. Ich cieľom bolo zabráneniu 
ďalšej vojne. S popularitou tohto 
nápadu sa rozrástli firmy a orga-
nizácie ponúkajúce túto príležitosť. 
Dnes ich už existuje nespočetné 
množstvo. 

Študenti môžu tento čas využiť na 
cestovanie a spoznávanie rôznych 
kultúr. V zahraničných krajinách 
majú väčšiu šancu sa naučiť jazyk a 
zistiť rozdiely v kultúrach na vlast-
nej koži. Je lepšie, keď si človek 
zažije niektoré situácie z vlastného 
pohľadu, ako keď by o nich iba 
počúval od ostatných ľudí. Človek 
sa takýmto spôsobom naučí aj zod-
povednosti. Byť sám v cudzine a 
nespoliehať sa na rodičov je obrov-
ská príležitosť dospieť aj mentálne. 
Na tejto ceste je aj možnosť spo-
znať sám seba. Naučiť sa so sebou 
vychádzať a môcť duchovne na-
rásť. Nikdy neviete, aké situácie sa 
vám môžu pripliesť do cesty počas 
tohto výletu. 

Niektoré školy podporujú štu-
dentov v ich rozhodnutí vziať si 
Gap Year, no iné nie sú zástancom 
tohto nápadu. Myslia si, že štu-
denti sa počas tohto roku nikam 
neposunú a nakoniec upustia od 
pokračovania v štúdiu. Pravdou je, 
že nie každý študent túto príleži-
tosť vezme vážne a bude sa rozví-
jať, ale je to o tom, ako sa študent 
sám rozhodne. Niektorí možno ani 
nebudú pokračovať v štúdiu. To 
ale učitelia a ani rodičia nemôžu 
zmeniť. 

Aj keď má Gap Year dobrú 
reputáciu, každý človek naň má svoj 
názor. Niektorí rodičia svoje deti 
nepodporujú v tomto rozhodnutí 
z toho dôvodu, že sa boja, že sa ich 
deti už nevrátia do školy. Pravdou 
je, že aj toto je možnosť, ale rodičia 
by kvôli tomu nemali svojim deťom 
zakazovať túto príležitosť. Nikto by 
vám nemal diktovať, ako žiť. Ja som 
zástancom názoru, že keď vaše 
srdce piští po tejto príležitosti, 
prečo by ste si ju mali odopierať? 

Veľa ľudí sa pýta, či sa Gap Year 
oplatí a aké má plusy. Môžete ho 
využiť, ak sa neviete rozhodnúť, 
čo v živote chcete robiť a tlačí 
vás čas. Je malá šanca, že toto 
rozhodnutie budete v budúcnosti 
ľutovať. Počas tohto času môžete 
získať nepočetne veľa skúsenos-
tí z rôznych sfér života. A neskôr 
budete rozprávať svojim deťom a 
vnúčatám, aké obohacujúce bolo 
vziať si Gap Year vo vašej mladosti. 
Gap Year nie je o flákaní sa doma 
či mrhaní času. Je o vytváraní si 
spomienok a nadobúdaní skúse-
ností. Spoznávaní nových ľudí a 
rozširovaní si obzorov. Samozrej-
me, je na vás ako využijete ten 
čas a ako pristupujete k životu. Ja 
to vidím, ako jedinečnú možnosť 
sa posunúť v živote ďalej. Každý 
človek má v živote rôzne obzory 
a vlastné ciele a plány. Niektorí si  
Gap Year vezmú a niektorí okamži-
te začnú pracovať či študovať. 
Takže, je to na vás a vašom pre-
svedčení, či si Gap Year doprajete. 

[Ema B.; foto: net]

GAP YEAR A PREČO JE TO TABU TÉMA



INTERVIEW

24 OZVENA

RIADITEĽKA ZUZANA HURTOVÁ :
VZDELÁVACÍ PROCES JE O SPOLUPRÁCI, NIE PRÍKAZOCH 

(ROZHOVOR)
Stojí na čele školy, 
celý chod gymnázia 
závisí práve na nej, 
no vo vyučovacom 
procese ju priamo 
nevidíme. O tom ke-
dy začala učiť, ako 
sa stala riaditeľkou 
alebo aj o zdolávaní 
tlakov rodičov počas
dištančného vzdelá-
vania sa zhovárali s 
riaditeľkou školy Zu-
zanou Hurtovou. 

Na akej škole ste 
prežívali svoje tíne-
džerské roky a kam 
ste chodili na vyso-
kú?
Študovala som na 
gymnáziu v Hlohov-
ci. Tu sa vyprofiloval
aj môj záujem o 
predmety biológia a
matematika, v kto-
rých štúdiu som po 
maturite pokračovala na Univer-
zite Komenského v Bratislave.

Kedy ste začali učiť a aké boli Vaše 
začiatky na Golianku?
Začala som učiť v roku 1989. To 
už je aj čo povedať (smiech). Na-
jskôr som učila štyri roky na základ-
nej škole a na toto gymnázium 
som nastúpila práve v roku, keď 
v reštitúciách prišlo o budovu, v 
ktorej dovtedy pôsobilo. Časť ško-
ly zostala na Piaristickej ulici a časť 
sa presunula do priestorov Základ-
nej školy Na hôrke. Takto sme fun-
govali jeden rok. 12. septembra 
1994 sme už všetci prešli na túto 
adresu.

Okrem učiteľov dnes už nenáj-
deme v triedach nikoho, kto by 
zažil iné vedenie, kedy ste zasadli 
do kresla riaditeľky? 
Najskôr som 10 rokov učila. Potom 
som nastúpila do pozície zástup-
kyne školy, kde som zotrvala 11 
rokov. Do výberového konania na 
pozíciu riaditeľky som šla v roku 
2014. Bolo to viac o podpore 
vtedajších kolegýň a kolegov, ako 
o mojom rozhodnutí. Čas si však 
žiadal zmenu vo vedení školy. Ja 
som bola už 11 rokov zástupkyňa a 
mala som prvotné skúsenosti s ve-
dením školy. Aj preto ma kolego-
via posmeľovali, aby som do toho 
výberového konania šla. S odstu-
pom ôsmich rokov si uvedomujem, 

že asi keby nebolo 
ich, možno by som 
do toho ani nikdy 
nešla sama od seba. 

Ako vyzerá Váš pra-
covný deň?
Pracovná doba sa u 
žiadneho z učiteľov 
nezačína   vstupom
do budovy, ale oveľa 
skôr. Podobne je to 
aj u mňa a stále si 
školu nosím v hlave. 
Sme veľmi veľká 
škola a dovolím si 
povedať, že každý 
deň je tu veľmi ruš-
no. 
Príchod je bežný. 
Treba zistiť stav, ako 
nastúpili učitelia. Ale 
máme dve veľmi ši-
kovné zástupkyne, 
ktoré už vedia ráno 
nahlásiť, kto nám 
ochorel, a nie je 

momentálne prítomný na praco-
visku a zasuplovať ich. Podobne 
je to na hospodárskom úseku a 
úseku školskej jedálne. Do deviatej 
prebieha taký ranný filter. Musí sa 
zmapovať covidová situácia. Ko-
munikácia s RÚVZ však prebieha 
niekedy až do večerných hodín, 
dokonca často aj cez víkend. Tieto 
nové povinnosti nám veľmi sťažu-
jú prevádzku, musíme sa tomu 
podriadiť. Po deviatej hodine 
prichádzajú ku mne
učitelia a žiaci, a snažíme sa ope-
ratívne riešiť nielen problémy, ale 
i plánovať aktivity, riešiť naplá-
nované, ale i ostatné úlohy. Mno-
hé úlohy prichádzajú od nášho 
zriaďovateľa. Každý deň sa rozde-
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ľuje emailová pošta, ale i doručená 
Slovenskou poštou. Aby škola 
dobre fungovala musia byť všetky 
jej zložky súčinné. Všetko musí 
byť dobre naplánované najmä vo 
vzdelávaní, legislatívne dotiahnuté 
na podmienky školy.  Navyše 
popoludní funguje naša jazyková 
škola, kde sa plánujú štátnice, 
cambridgeské skúšky, ale najmä 
realizuje sa jazykové vzdelávanie 
mnohých študentov.

Keď sme boli online, museli ste 
zdolávať veľký tlak od študentov, 
učiteľov či rodičov, keďže sme ako 
jedna z mála škôl učili plný rozvrh 
so 45-minútovými hodinami, ne-
cítili ste sa ako osamotený hlas?
Nebolo to ľahké obdobie pre 
nikoho. Dostávali sme veľa emailov. 
Mnohé boli pochvalné, kedy nás 
rodičia podporovali, aby sme 
vydržali. Veľa rodičov vyjadrovalo 
spokojnosť. Ale, samozrejme, dos-
távali sme aj negatívne ohlasy od 
študentov, ale aj od rodičov. Boli to 
dlhé vysvetľovania, prečo je online 
vyučovanie tak nastavené ako je.
Ale po celý čas som si uvedomo-
vala, že nie je nič ľahšie, ako niečo 
zjednodušiť. Malo by to negatívny 
dopad predovšetkým na študen-
tov. Zrátalo by sa im to v živote.
Priznávam, že ak by lockdown a 
celá tá situácia trvala o niečo dlhšie,
neviem, či by sme pokračovali aj 
naďalej v zabehnutej forme. Veľmi 
dobre som vedela, že sedieť se-
dem hodín za obrazovkou je ná-
ročné a často to pokračovalo i po 
vyučovaní, ak žiaci museli pracovať 
napríklad na projektoch.

Mali by byť maturity zjednoduše-
né?
Áno, myslím si, že by sa malo 
prihliadať na fakt, že ste boli doma 
a úlohy by mali byť ľahšie, najmä 
maturitné písomky. Nebolo by to 
správne, ak by pre tohtoročných 
maturantov vyberali úlohy z tej 
istej databázy ako vyberali roky 
predtým. Ministerstvo dlhodobo 
vie, aká je situácia a mali sa na 
to pripraviť. Obávam sa, že pri 
prijímacích skúškach už univerzity 
nebudú zhovievavé a študenti 
možno ocenia, že sme nezvoľnili 
režim počas dištančného.

Zvyknete prokrastinovať?
Nie je mi to slovo známe – rokmi v 
takejto riadiacej situácii som sa na-
učila prísne si manažovať čas. Takže 
neprokrastinujem, no viem si za-
deliť čas tak, aby som si posedela s 
knihou pri káve.

Čo robievate vo voľnom čase?
Energiou ma dobíja príroda. Slnko 
a lesy, to je to, kam rada chodím, do 
takmer úplného ticha a kľudu. No, 
je pravda, že ani tam úplne nevypí-
nam a často som myšlienkami stále 
v práci. Ale ako som spomínala, 
rada čítam, no snažím sa už menej 
náročné a menej odborné texty, 
pretože v škole musím študovať 
legislatívu, ktorá sa mení časte-
jšie než by sme si možno priali 
(smiech), takže v súkromí už radšej 
siahnem po beletrii.

Stáli ste na oboch stranách „bari-
kád“ – aj ako učiteľka a aj ako ria-
diteľka - čo robí učiteľa učiteľom?
Učiteľa robí učiteľom predovšet-

kým to, aký má prístup k deťom. 
Nejde o to, na akej vysokej škole 
študoval, ale ako si vie získať žiakov 
pre štúdium a spoluprácu. Celý ten 
výchovno-vzdelávací proces je o
spolupráci - učiteľ a žiak. Ak si 
učiteľ nezíska žiaka pre spoluprá-
cu, určite sa mu učí ťažko. Neviem 
si predstaviť, že sa študent vzdelá-
va v nejakom predmete a bol by v 
dlhodobom spore so svojím vyu-
čujúcim. Obzvlášť v súčasnej dobe, 
keď sa svet posunul, nedá sa ísť len 
formou príkazov a nariadení. 
Myslím si, že vo vzdelávaní musí 
byť zároveň odstup učiteľa, nie iba 
princíp kamarátstva. Učiteľ  by mal 
byť žiakovi aj príkladom. Častokrát 
ani nevieme, čo si na nás všímajú 
študenti a riadia sa tým. Verím, že 
sme pre nich dobrými vzormi.
Dobrý učiteľ vie dosiahnuť aj 
výsledky so svojimi žiakmi. Nie iba 
priamo vo vyučovacom procese, 
ale aj na súťažiach a olympiádach, 
vie si získať študentov aj pre prácu 
v projektoch. 

Posledná otázka s vyhliadkou do 
ďalších rokov, chystáte sa opäť 
kandidovať?
Všetko závisí od toho, aká 
bude situácia a či budem cítiť 
podporu svojich kolegov. Nie je 
jednoduché riadiť takúto veľkú 
školu a niesť zodpovednosť za jej 
výsledky. Treba na to veľa energie, 
odhodlania a ochoty obetovať svoj 
voľný čas. Je predčasné o tom 
hovoriť, i keď voľby budú už v roku 
2024.

[Patrik;foto:súkromný archív]
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NEZATVÁRAJTE OČI PRED ŠIKANOU

Šikana je veľmi vážny a rozšírený problém najmä medzi deťmi, tínedžermi ale i dospelými. Je potrebné vedieť, 
čo všetko spadá pod pojem šikana,  na koho sa obrátiť, ako pomôcť obetiam a ako spoznať znaky šikany.

Čo je to šikana?
Tieto aktivity sú definované ako 
správanie, ktoré umožňuje pomo-
cou fyzického a psychického týra-
nia druhých, získať nad nimi pocit 
prevahy alebo moci. Šikanovaní 
bývajú najmá slabšie osoby, menej 
informované, akokoľvek odlišné či 
už výzorom alebo povahou. Pravi-
delné šikanovanie je nebezpečný 
sociálnopatologický jav a je to 
jeden z najznámejších negatívnych 
javov v dnešnej spoločnosti.

Typy šikany
Existujú rôzne typy 
vzhľadom na to, v akej sociál-
nej skupine sa šikana deje. 
Patrí sem: 
•  fyzické násilie
• verbálne násilie + psychické      
• sexuálne obťažovanie
• kyberšikana
• šikana na pracovisku 
Fyzické násilie začína už tak skoro 
ako v mateskej škole, ide najmä o 
bitky, facky, kopance, strkanie. Je 
to najviditeľnejšia forma šikany. 

Agresori majú tendeciu byť väčší, 
vyšší, silnejší. Ide tiež o branie 
desiaty, krádeže osobných vecí.

Verbálne a psychické nási-
lie
Jeden z najrozšírenejších druhov 
šikany, agresora využíva najmä ver-
bálne urážky, nadávky, ohovára-
nie, osočovanie, vyčlenovanie  
kolektívu, manipuláciu a ignoraciu. 
V tomto druhu šikany býva agre-
sor populárnejší a priebojneší ako 
obeť. Obeť býva zväčša introvert 
a s odlišnou povahou či výzo-
rom. Najviac sa tento typ šika-
ny vyskytuje medzi tínedžermi.

Kyberšikana
V dnešnej technologickej dobe 
sa rozšírila nová forma verbál-
neho násilia. Šikana sa preniesla 
do kyber priestoru sociálnych si-
etí ako je napríklad Twitter, In-
stagram, Facebook, Snapchat a 
mnohé iné. Ide najmä o zasiealnie 
obťažujúcich a urážlivých správ, 

vytváranie dehonestujúcich strá-
nok, zverejňovanie fotografií a 
videí sa cieľom poškodenia iden-
tity obete. Agresor býva zväčša 
anonymný, a to je práve preňho 
lákavé. Cíti sa chránený vďa-
ka použitiu falošných profilov, 
pseudonymov. Virtuálne šikan-
ovanie je pre obeť najvážnejšie, 
pretože pred ním nemá kam újsť.

Sexuálne obťažovanie
Je to úmyselné, sexuálne mo-
tivované konanie, ktoré ma za 
cieľ uvažiť dôstojnosť obete. 
Ide najmä o sexuálne narážky, 
dotyky no i o znásilnenie. Obeťa-
mi bývajú najčastejšie ženy na 
pracovisku. Agresorom býva 
nadriadený no i kolegovia.

Obťažovanie na pracovisku
Najčastejšie ide o systematické 
intrigovanie, obmedzovanie 
na pracovisku, ohováranie, ter-
or riadený silnejšími koelgami. 
Ďalšia obdoba šikany na pracovi-
sku je tzv. bossing, kde sa šikany 
dopúšťa nadriadený obete, ide 
najmä o zadávanie nezmysel-
ných a nasplniteľných úloh, neo-
právnenú kritiku a vlnu urážok.
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Ako spoznať prvé znaky 
šikany?
U obeti, najmä zo školského pros-
tredia, sa začnú prejavovať znaky 
ako náhle zhoršenie známok, 
zhorší sa schopnosť sústrediť 
sa, záškolactvo, odmietavosť, 
avoidácia školského/pracovného 
prostredia. Agresor začina tzv. 
„ostrakizmom“ alebo vyčleno-
vaním obete z kolektívu. Znaky 
ako to, že kolektív sa odmieta 
rozprávať s obeťou, pozdraviť ju, 
sedieť s ňou na obede sú začia-
točnou fázou šikany a pokiaľ sa 
vyriešia hneď na začiatku, šikana 
sa nemusí dostať do horších fáz.

Kam sa obrátiť?
Deti a mladí sa vždy môžu obrátiť na 
svojich učiteľov, rodičov, školských, 
psychológov, starších súroden-
cov. Existujú aj linky detskej 
dôvery 0907401749, detskej 
dôvery 116 111. Alebo aj online 
platforma www.odpisemeti.sk
 Dospelí sa môžu obrátiť na inš-
pektorát práce alebo Slovenské 
národné stredisko pre ľudské prá-
va, prípadne podať žalobu na súd. 

Ako pomôcť obetiam šika-
ny?
Je dôležité obetiam navrhnúť 
rôzne spôsoby riešenia ich situá-
cie, oznámiť im kam sa môžu 
obrátiť a pokiaľ budú súhlasiť 
ísť to s nimi spoločne nahlásiť. 
Človeku, ktorý si pripadá slabý 
a neviditeľný veľmi pomôže mať 

nablízku osobu, ktorá sa ne-
bojí postaviť na jeho stranu 
a je ochotná mu pomôcť.

Príčiny a motívy šika-
ny
Sú rôzne, medzi najčaste-
jšie patrí nátlak kolektívu na 
chlapca či mladého muža 

aby bol tvrdý a mužný. Vtedy 
sa začína strácať ženská, nežná 
stránka človeka, je potláčaná a z 
týchto ľudí sa najčastejšie stávajú 
agresori a aktéri šikany. Môže ísť 
aj po prahnutí po moci, kedy sa 
človek cíti dobre len vtedy, keď 
má nad niekym moc a môže s 

ním manipulovať. Veľkú úlo-
hu zohráva aj zvedavosť. Niek-
torých ľudí zaujíma ako bude 
vyzerať človek pri ponížení či 
bolesti. Niektorých agresor-
ov  vedie k šikane túžba zaujať, 
zabaviť sa, zažiť niečo vzrušujúce.

Hlavní partneri:

Ak niekto ubližuje tebe, alebo spolužiakom, 
napíš na www.odpisemeti.sk. Poradíme ti ako šikanu zastaviť.
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Prevencia
Škola môže robiť prevenciu proti 
šikane rôznymi spôsobmi. Pred-
nášky, hry, diskusie. Dôležitá je aj 
mediálna výchova, podnecovanie 
k osobnému a sociálnemu roz-
voju, multikultúrna výchova, boj 
proti extrémizmu, vzdelávanie 
ohľadom ľudských práv alebo 
ochrana života, prostredia a zdra-
via. Je dôležité žiakom stanoviť 
jasné pravidlá, a to, že šikana 
nebude tolerovaná. Nekompro-
misné, no taktné riešenie týchto 
situácií, pokiaľ sa v kolektívoch 
vyskytnú. Učiť žiakov nekonfliktne 
riešiť problémy medzi sebou. Žia-
kom taktiež treba vysvetliť, že ak sa 
smejú či zabávajú na šikane svojich 
spolužiakov, stávajú sa spoluúčast-
níkmi šikanovania. O týchto prob-
lémoch treba taktiež informovať 
rodičov aby mohli čo najrýchlejšie 
a najlepšie zakročiť v prípade, že 
by sa ich dieťa stalo obeťou šika-
ny, aby vedeli rozpoznať jej znaky 
a pomôcť svojmu dieťaťu. Môže 
sa tiež vyhlásiť týždeň boja proti 
šikanovaniu, vyhlásiť rôzne súťažy 
o najlepší plagát či slogan, dizajn na 
tričká. Pedagógovia môžu venovať 
čas určitým hrám, diskusiám či 
cvičeniam, ktoré oboznámia deti 
lepšie s touto tématikou. Tak-
tiež by malo vedenie školy infor-
movať svojich zamestnancov ako 
postupovať pokiaľ sa oni sami 
stanú obeťami pracovnej šikany. 

Na záver
Šikana je na našej škole neprí-
pustná a netolerovaná. Všetci 
chceme využiť svoj maximál-
ny potenciál na pôde školy, to 
znamená i v medziľudských 
vzťahoch, ktoré treba budovať 
s rešpektom a láskavosťou. Nie 
všetci musia byť kamaráti, no 
nestojí veľa sa i k tým, s ktorými 
človek nevychádza, správať ľud-
sky a s úctou. Nerob ostatným to, 
čo nechceš aby robili oni tebe. 

[Natália O.; foto: net]

Hlavní partneri:

Zareaguj, keď sa hra 
zmení na boj.

Choď na www.odpisemeti.sk,
ak sa ťa šikana akokoľvek týka.  
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“Najväčšou 
tragédiou nie je 
útlak a krutosť 

od zlých ľudí, ale 
keď o tom mlčia 
tí dobrí.“ Martin 
Luther King Jr
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VIANOCE SÚ ČAS POKOJA A LÁSKY, KEDY VÄČŠINA ĽUDÍ TRÁVI PRÍJEMNÉ CHVÍLE V OKOLÍ 
SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH. NIEKTORÍ ĽUDIA, ŽIAĽ, VŠAK NEMAJÚ TAKÉTO ŠŤASTIE. PROJEKT 

,,KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK” VZNIKOL S MYŠLIENKOU OBDAROVAŤ 
TÝCH, KTORÍ SA MÔŽU CÍTIŤ OSAMELO POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV A PRINIESŤ

 IM POTEŠENIE Z POCITU, ŽE NA NICH NIEKTO MYSLÍ.

AK CHCEME BYŤ V ŽIVOTE 
ŠŤASTNÍ, TREBA ŠŤASTNÝMI 
ROBIŤ AJ DRUHÝCH

,,Prišiel mi aj ďakovný list. Pri 
odovzdávaní balíčkov nás senio-
ri obdarovali pár darčekmi z  ich 
dielní a  ukázali nám aj krátky pri-
pravený program. Krabičkám sa 
naozaj úprimne tešili a mali až slzy 
dojatia z  toho, že niečo dostali,“ 
opisuje koordinátorka projektu 
a  profesorka našej školy Ingri-
da Jakubičková jej stretnutie pri 
odovzdávaní krabičiek. 

Seniorov a všetkých obdarovaných
krásne krabičky potešili, čo koniec 
koncov poteší každého z nás, kto 
krabičku z lásky daroval. 

PROJEKT BOL ZVIDITEĽNENÝ 
AJ V TV CENTRAL 

Tento projekt bol spomenutý aj 
v  televízii TV CENTRAL, kde sa 
k  nemu spolu s PaedDr. Ingridou  
Jakubičkovou vyjadrilo niekoľko
Dúfame, že tento projekt bude mať 
naďalej takú úspešnosť akú mal aj 
tento rok, aby sme spoločne prek-
vapili a  potešili ešte mnoho ľudí, 
ktorí si to zaslúžia. Nech nás naša 
láska a dobrota naďalej sprevádza-
jú v našich životoch našich študen-
tov. Reportáž ste mohli vidieť vo 
vysielaní, alebo neskôr aj v archíve 
televízie na webe.

[Zuzana C.; foto: p.p. Zaujec]

domovoch, z ktorých mnohí trávia 
sviatky sami, bez svojich rodín. 
Tento rok putovali do všetkých do-
movov dôchodcov v  Nitre. Kvôli 
hojnému počtu krabičiek sa po-
darilo našej škole urobiť radosť aj 
iným ľuďom v  núdzi. Okrem do-
movov dôchodcov škola potešila 
aj Covid oddelenie vo Fakultnej 
nemocnici v Nitre, geriatrické odd-
elenie a aj onkologické oddelenie. 
Dokonca boli obdarované aj týrané 
matky s deťmi.

PANDÉMIA NEOBERÁ 
ĽUDÍ O ŠTEDROSŤ

Na našej škole pôsobí projekt 
už tretí rok a  aj napriek pokraču-
júcej pandémii Covidu-19 má 
neskutočný úspech. Ľudia ešte 
väčšmi chcú pomôcť a ob-
darovať  ľudí v  takýchto ťažkých 
časoch a  vyčarovať im úsmev na 
tvári. ,,Tento rok sa na našej škole 
vyzbieralo skoro 1450 krabičiek, 
ktoré boli naplnené vecami, ktoré 
človeka zahrejú pri srdci. Po-
tešila som sa tomuto množstvu 
krabičiek, pretože sa vyzbieralo 
krásne číslo aj napriek momentál-
nej epidemiologickej situácii,“ 
vyjadrila svoju radosť profesorka 
Ingrida Jakubičková, ktorá je koor-
dinátorkou tohto projektu na našej 
škole a zároveň aj pre mesto Nitra. 
Krabičky naplnené láskou putu jú 
najmä ľuďom v sociálnych

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ 
DO KRABICE OD TOPÁNOK
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AK AJ NIČ NEZÍSKAM, TAK URČITE 
NESTRATÍM

Tak ako každý iný, aj tento rok 
sa záujmy a sny našich Goliankárov 
stávajú skutočnosťou. Čo robiť, 
aby sa tie vaše splnili tiež? Často 
stačí len obyčajný záujem a pevné 
nervy s dávkou šťastia a odvahy. 

 

Nina Kadáková zo VII.SPA sa 
na celoslovenskom kole súťaže 
Literárna Senica umiestnila na 1. 
mieste. Písanie ju vždy lákalo, pre-
to to pri prvej príležitosti využila. 
Najskôr sa zapájala do súťaží len 
cez školu, ale dnes ich už vyhľadá-
va sama. Vo svojich dielach ro-
zoberá témy, o ktorých si myslí, že 
by sa nemali prehliadať a zaslúžia 
si väčšiu pozornosť. Priznáva, že až 
takýto úspech nečakala. Vždy ju 
poteší spätná väzba. Je to jeden z 
dôvodov, prečo sa do súťaží zapá-
ja – porotu totižto tvoria väčšinou 
profesionáli, ktorých rady ju posú-
vajú ďalej. Váži si každý záujem a 
ďakuje všetkým, ktorí ju podporu-

jú. Vo voľnom čase najradšej číta, 
hoci popri škole je niekedy ťažké 
nájsť si na to čas. Vo svojich dielach 
sa snaží čitateľovi hlavne niečo 
odovzdať, má radosť, ak si čitateľ 
z nich niečo odnesie. Či už sú to 
emócie  alebo  myšlienky.  „Veď v 
tom je predsa krása literatúry!“ 

Katarína Kostolná z III.AJ sa na 
Olympiáde z francúzskeho jazyka 
umiestnila v krajskom kole na 2. 

mieste. Miluje francúzsky jazyk, 
učí sa ho ako svoje hobby, pretože 
vždy chcela navštíviť či už Paríž, 
Lyon alebo Bordeaux a myslí si, 
že by bolo úžasné dohovoriť sa s 
domácimi v ich reči. Nečakala, že 
sa umiestni tak vysoko a za svoju 
prípravu ďakuje pani profesorke 
Ivete Palkovej. Vo svojom voľnom 
čase rada počúva hudbu (v pos-
lednej dobe hlavne francúzsku), 
číta knihy a chodí sa korčuľovať s 
kamarátkami. „A dream is just a 
dream, until you decide to make 
it real“ – čo v preklade znamená: 
Sen je len sen, kým sa nerozhod-
neš uskutočniť ho. „Každý z nás o 
niečom sníva. Vždy si poviem, že 
nič nie je nemožné. Človeku sa len 
musí chcieť. Keď si niečo vysnívam, 
snažím sa robiť všetky tie drobno-
sti, ktoré ma k vytúženému cieľu 
nakoniec aj dostanú.“ 
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Jakub Remeň, II.AJ, sa stal v 
prekladateľskej súťaži Juvenes 
Translatores celkovým víťazom za 
Slovenskú republiku. V septembri 
tohto školského roka sa prihlásil 
do prekladateľského krúžku. 
„Pamätám si, keď sme dostali 
na preklad prvý text – bol som 
z neho zúfalý. Každým ďalším 
prekladom sa to však zlepšovalo a 
zlepšovalo, až sme dostali ponuku 
zapojiť sa do Juvenes Translatores. 
Prečo nie? – povedal som si, veď 
ak aj nič nezískam, tak nestratím 
určite. A vidím, že sa to oplatilo!“ 
Tvrdí, že na prekladateľskú súťaž 
sa pripraviť nedá – aspoň  na túto 
nie. Text je vždy plný chytákov a 
frazeologizmov, takže dosť záleží aj 
na šťastí, či súťažiacemu sadne text. 
Nikdy nebol vyslovene lingvistický 
typ človeka – knihy číta len zbežne, 
radšej má seriály a filmy. Svoj voľný 
čas trávi rád s priateľmi, poprípade 
v prírode, kde sa prechádzky a túry 
dajú úžasne prepojiť s fotografiou. 
„Každý, kto ma pozná vie, že toto 
motto aplikujem vždy a v každej 
situácii, takže ho použijem aj v tejto 
– nemáš motto, nemáš problém.“  

Michael Kalaba z IV. AJ sa v kraj-
skom kole súťaže Štúrov Zvolen 
umiestnil na 1. mieste. S výnimkou 
dvojročnej prestávky sa jej zú-
častňuje každý rok. Dúfal v nejaké 
umiestnenie, ale že by to očakával 
sa povedať nedá. Príprava - napísal 
úvahu, ktorú potom prezentoval. 
Mal ju ale poriadne načítanú, aby sa 
nemusel často pozerať do papiera. 
Deň pred súťažou si čítal náhodné 
citáty, ktoré by mu mohli pomôcť 
pri tvorbe prejavu v druhej časti 
súťaže. Väčšina jeho voľného času 
je vyplnená volejbalom, o zvyšok 
sa mu starajú knihy a počítačové 
hry. „Motto? 42*.“ 

*číslo zo sci-fi románu Stopárov 
sprievodca galaxiou – v románe 
je číslo uvedené ako odpoveď na 
základnú otázku života, vesmíru a 
vôbec. 

Šimon Peter z II.B sa umiestnil na 
2. mieste v krajskom kole súťaže 
Zenit v elektronike. Elektronika je 
veľmi úzko spojená s robotikou, 
ktorej sa venuje už nejaký ten čas, 
a aj preto sa do súťaže Zenit chcel 
zapojiť už dlhšie – napriek tomu, 
že dobre vedel o silnej konkurencii 
z elektrotechnických škôl. Svoj ús-
pech pochopiteľne vôbec nečakal. 
Veľmi sa z neho teší, najmä kvôli 
postupu do celoštátneho kola. Vo 
svojom voľnom čase sa venuje 
hlavne robotike a vecí okolo nej, 
ale taktiež veľmi rád hrá poker s 
kamarátmi. „Neriadim sa podľa ne-
jakého motta, ale považujem za 
veľmi dôležité robiť veci, ktoré nás 
bavia – a robiť ich naplno.“

[Jasmína M.; foto: súkromné 
archívy]




