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Slovo na úvod 

Milí čitatelia a priaznivci nášho školského časopisu!  

Ani sme sa nenazdali a ďalší školský rok je takmer za nami. V našej pamäti 

zostane zapísaný ako rok, kedy Slovensko – a azda nepreţenieme, keď povieme, ţe 

s ním aj zvyšok sveta – bojovali s pandémiou COVID-19.  

Do ţivota ţiakov, učiteľov, rodičov, ale aj celej spoločnosti vstúpili nové 

výzvy, obmedzenia a problémy. Museli sme sa naučiť pracovať v online priestore, 

ktorý má svoje benefity, ale aj tienisté stránky.  

Po dlhých týţdňoch sme od 16. apríla 2021 vo všetkých ročníkoch obnovili 

prezenčnú formu vyučovania. Opätovné kaţdodenné „chodenie do školy“ sa najmä 

v radoch ţiakov a študentov stretlo s rozpačitými reakciami. Po počiatočnej nevôli sa 

napokon široké osadenstvo školy „zmierilo“ s realitou a môţeme konštatovať, ţe  

fungujeme celkom fajn.   

Druhý  májový piatok sme sa rozlúčili s našimi maturantmi. Úprimne môţeme 

povedať, ţe tohtoročná rozlúčka bola milá  a dôstojná.  

Napriek tomu, ţe pandémia priniesla mnoho obmedzení aj v rámci školských 

aktivít, nové číslo nášho časopisu je plné zaujímavých príspevkov, ktorých autormi 

ste vy,  naši ţiaci. Nechýba rubrika Rozhovor či Jazykové a Psychologické okienko. 

Redakcia časopisu všetkým autorom a prispievateľom ďakuje a čitateľom praje 

príjemné chvíle strávené pri čítaní.  

Redakcia 
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Rozhovor so psychologičkou a spisovateľkou 

Simonou Kutišovou 
 

Vážení čitatelia,  

aj v tomto čísle časopisu vám prinášame zaujímavý 

rozhovor s našou rodáčkou z Topoľčian – psychologičkou 

a autorkou niekoľkých kníh – Simonou Kutišovou. 

Dočítate sa o tom, čo zahŕňa štúdium psychológie, ako sa 

píše kniha dvom autorkám, na akú knihu sa čoskoro 

môžete tešiť a mnoho ďalšieho… 

 

1. Študovali ste psychológiu – 

prezradíte nám, kde ste študovali       

a prečo ste sa rozhodli študovať 

práve psychológiu? Prípadne, čo 

všetko spadá pod takéto štúdium? 

(pre čitateľov, ktorí by po škole 

chceli študovať psychológiu) 

 

Vţdy som rada čítala. V knihách som 

sa stretávala s rôznymi osudmi a cítila 

som, ţe by som niektorým postavám 

rada pomohla. Na ZŠ som si povedala, 

ţe raz budem psychologičkou a išla si 

za tým. A čo pod to štúdium spadá? 

Veľa trpezlivosti, pretoţe to nie je len 

zamestnanie, ale naozaj povolanie, 

ktorému treba venovať mnoho času, 

neustále sa vzdelávať. A dať mu aj časť 

svojho srdca.  Pre študentov, ktorí by 

radi učili, ale obľubujú aj tému 

psychológie, môţe byť vhodná 

Pedagogická fakulta – učiteľstvo           

v kombinácii so psychológiou. Počas 

štúdia sa na psychológii zameriavajú 

najmä na školskú, aby neskôr mohli 

učiť, príp. robiť školského psychológa. 

Pokiaľ sa niekto rozhodne, ţe chce 

robiť 

psychológa 

alebo 

psychoterapeuta, zvolí si Filozofickú 

fakultu. Tú som vyštudovala ja na 

Trnavskej univerzite. Tam dostanete 

kompletný prehľad: od dejín 

psychológie, cez všeobecnú, vývinovú, 

sociálnu, klinickú, poradenskú, školskú 

psychológiu, rôzne oblasti aplikovanej 

psychológie, môţete sa venovať 

vedeckému výskumu… Dostanete 

základ, aby ste mohli „robiť 

kdekoľvek“ – v škole, v detskom 

domove, v nemocnici, vo výskume,      

v poradni, v ambulanciách, v krízovom 

centre, na linkách pomoci… Výška je 

však len akýsi odrazový mostík, po nej 

sa štúdium nekončí. Nastupujú 

niekoľkoročné špecializácie, 

psychoterapeutické výcviky, semináre, 

konferencie, neustále samovzdelávanie 

sa. Je to jedno z najkrajších povolaní     

a je obrovským darom dostať niečiu 

dôveru a „stať sa stráţcom jeho 

tajomstiev“, môcť byť pri ľuďoch v ich 

ťaţkých chvíľach… 
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2. Čo Vám dalo štúdium psychológie 

a čo zobralo?   

 

Asi len mnoţstvo nervov pred 

skúškami, čo je asi na kaţdej vysokej 

škole pred skúškami či štátnicami. 

Rozhodne mi však štúdium veľa dalo, 

pomohlo mi lepšie pochopiť ľudí, ich 

motivácie. A aj vďaka svojmu odboru 

som sa dostala k dobrovoľníctvu, kde 

som spoznala  skvelých ľudí. Boli to 

záţitky, 

ktoré ma 

opäť 

formovali 

určitým 

smerom. 

 

 

3.  Pracujete ako psychológ – je          

v dnešnej dobe náročné pracovať 

ako psychológ? 

 Aj psychológ je len človek so svojimi 

kaţdodennými starosťami, radosťami 

aj slabosťami či omylmi, a tak sa musí 

o seba starať, aby mohol dávať. Aj 

preto mávame supervízie, svojich 

supervízorov, ktorí nás v prípade 

potreby sprevádzajú pri práci                 

s klientmi. A prechádzame si vlastnými 

individuálnymi terapiami, aj 

skupinovými, v rámci dlhoročných 

výcvikov, aby sme rozumeli svojim 

emóciám a dokázali profesionálne 

pracovať s klientmi a nepoškodzovali 

ich.  

 

4. Myslíte si, ţe pandémia vplýva na 

psychiku ľudí? Ak áno, tak ako?   

Keďţe uţ táto situácia trvá pridlho, 

začínajú byť viditeľné tie negatívne 

dopady pandémie. Vkráda sa nám do 

ţivota zníţená motivácia či uţ do 

učenia alebo do práce, aj celkovo do 

ţivota. Deti sú podráţdenejšie, 

plačlivejšie, strácajú isté návyky, keď 

nemôţu chodiť do škôlky či školy. 

Ľudia trpia 

úzkostnými 

stavmi, 

pocitmi 

osamelosti, 

bojujú 

s rôznymi 

problémami 

… Dôkazom sú tieţ vysoké čísla 

prosieb o pomoc na krízových linkách. 

 

5. Vidíte aj nejaké pozitívne stránky 

súčasnej situácie? 

Čím dlhšie táto situácia trvá, tým 

ťaţšie sa ľuďom hľadajú pozitívne 

stránky, čo je však úplne prirodzené      

v tejto situácii. No niekto vidí 

pozitívum v tom, ţe ušetrí financie aj 

čas na cestovaní do školy/práce, iní 

majú viac času na seba či blízkych.       

A moţno takým spoločným pozitívom 

bude a je to, ţe si budeme viac váţiť to, 

čo máme. A moţno táto situácia 

prispeje aj k tomu, ţe ľudia si budú 

pamätať, ţe človek nikdy nevie, či sa 

ráno zobudí, či bude mať moţnosť 

povedať alebo urobiť niečo, 
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ospravedlniť sa, aj o pár hodín a ľudia 

si budú viac váţiť čaro prítomného 

okamihu. Kaţdopádne je nám zrejmé, 

ţe nie je také ľahké hľadať to pekné      

v týchto dňoch a sama si kaţdý deň 

ţelám, aby sa uţ situácia zmenila           

a s chuťou si aj ponadávam.  

 

6. Máte úsmevnú príhodu zo svojho 

zamestnania pre čitateľov? 

Tých by bolo. Väčšinou sú však asi 

skôr situačné.  Napr. často si ma mýlia 

so ţiačkou. Keď sa ešte v septembri 

chodilo do škôl a my sme boli              

s kolegyňami na strednej škole robiť 

preventívny program, pri prechode 

plnou chodbou som čakala, kedy ţiaci 

vstúpia do učebne, pred ktorou stáli. 

Zrazu mi uvoľní cestu a pokynie            

s blahosklonným úsmevom jeden 

statný študent, pri ktorom som vyzerala 

ako zatúlaná ôsmačka, a hovorí: „No 

poď, moja, prejdi.“  

Inokedy som zas dostala originálne 

povzbudenie od klienta zo základnej 

školy. Pracovný stôl sa mi stále kýval, 

beţne sa z neho skotúľali ceruzky        

a perá. Raz tak padali jedno za druhým 

a pri zdvíhaní ceruzky sa mi podarilo 

zhodiť papiere. Chalan na mňa pozrel   

a s povzbudivým úsmevom mi hovorí: 

„Netrápte sa, aj ja som taký grambľavý 

ako vy.“  

 

7. V jednom rozhovore ste spomínali, 

ţe ste boli priamou súčasťou, keď sa 

Vaši rodičia starali o onkologicky 

chorých príbuzných. Myslíte si, ţe 

Vás to nejakým spôsobom 

ovplyvnilo? 

Ak odmala strácate najbliţších ľudí      

a ste pri nich v ich posledných 

chvíľach, musí vás to zasiahnuť            

a ovplyvniť. Naučila som sa hľadať to 

lepšie v iných, viac si váţiť niektoré 

veci, ţivot ako taký. A byť vďačná za 

kaţdý okamih, ktorý môţem stráviť      

s tými, ktorých mám rada. Okrem toho, 

ţe ma to ovplyvnilo aj v smerovaní      

v pracovnej oblasti, stalo sa tak aj pri 

tvorbe. Aj preto som napísala Šepot 

dúhy, kde okrem romantickej linky 

nájdu čitatelia aj náhľad do ţivota 

rodiny, v ktorej je onkologický aj inak 

chorý pacient. Zoznámia sa s tým, aké 

je to ťaţké aj pre blízkych, ako sa cítia, 

čo všetko sa môţe udiať pri podobnej 

diagnóze. Túţila som spraviť akúsi 

osvetu a zároveň potešiť aj romantické 

srdiečka tými najúţasnejšími bratmi. 

A potom som sa rozhodla pre Srdce pre 

Mirku, kde zas čitatelia nájdu hrdinku, 

ktorá sa musí postaviť na nohy po 

náhlej smrti mamy. Príbeh ich 

sprevádza procesom vyrovnávania sa 

so smrťou a akousi nádejou, ţe vţdy 

môţe prísť ešte niečo pekné. Pri oboch 

som sa stretla s ohlasmi od čitateliek, 

ktoré si podobnými situáciami prešli 

alebo prechádzali a niektoré mi priamo 

napísali svoj príbeh a to, ţe im čítanie 

mojej knihy pomohlo ťaţkú a smutnú 

situáciu ľahšie zvládnuť. A to bol 

najsilnejší pocit: niečo bolestné som 

dokázala spracovať tak, aby som tým 

trochu pomohla aj iným.  
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8. Prečo ste sa rozhodli písať práve 

knihy? Čím Vás zaujali? 

Ako som uţ spomínala vyššie, vţdy 

som rada čítala, ponárala  sa do ţivotov 

druhých ľudí, čakala som, ako vyriešia 

jednotlivé 

situácie. Na 

ZŠ som si 

povedala, ţe 

raz vydám 

knihu, no 

čaro tvorby 

vlastného 

príbehu som 

okúsila aţ na 

strednej škole. 

Zrazu som zistila, ţe ja môţem 

rozhodovať, ako sa postavy zachovajú, 

čo zaţijú, ako to dopadne. Ocitla som 

sa v inom svete – či uţ som čítala, 

alebo písala.  

 

9. Máte uloţené diela, ktoré ste písali 

uţ počas ZŠ? Vydáte ich niekedy? 

Intenzívne som začala písať aţ na 

strednej škole. Príbehy v tej podobe 

vydávať neplánujem, ale keďţe som sa 

uţ vtedy venovala rôznym témam, 

občas si ich prechádzam a čerpám aj     

z nich. 

 

10. Odkiaľ čerpáte inšpiráciu na 

písanie? 

Z kaţdodenného ţivota, dokáţe ma 

inšpirovať aj krátke stretnutie vo vlaku, 

jedna veta v časopise či  vlastné 

záţitky.  

11.   Ako dlho Vám trvá napísať 

knihu? 

 

Mne, ţiaľ (alebo vďakabohu?), trvá 

napísanie knihy pomerne dlho. 

Väčšinou mi 

vychádzajú knihy    

s oneskorením         

3 rokov od 

napísania. Nemám 

popri práci toľko 

času                         

a energie, aby som 

intenzívne písala 

kaţdý deň, som 

rada, ak sa k tomu 

dostanem raz začas. Takţe ten proces 

trvá aj vyše polroka. Potom zvyknem 

rukopis odloţiť a vrátiť sa k nemu         

o pár mesiacov. Následne ho 

prepracovávam, dopĺňam vhodné 

scény, zbytočné škrtám, vychytávam 

logické chyby, čo mi často trvá ďalší 

polrok, lebo stále nie som dostatočne 

spokojná.  Kaţdou knihou sa 

posúvam aj ja ako človek, takţe vţdy je 

niečo, čo by som uţ napísala inak a je 

ťaţké ten proces úprav zastaviť             

a zmieriť sa s aktuálnou verziou.  

 

12.  Vaša prvá kniha vyšla v roku 

2014, ak sa nemýlim. Ako to 

hodnotíte, alebo aký je to pocit 

napísať knihu a zdieľať svoje 

myšlienky s viacerými ľuďmi? 

Vydanie prvej knihy bol taký zázrak. 

Ani som s tým veľmi nepočítala, keď 

som rukopis posielala do 
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vydavateľstva. Bol to nástrel, či vôbec 

dokáţem zaujať natoľko, aby môjmu 

príbehu niekto obliekol papierový 

kabátik. Keď sa tak stalo, uvedomila 

som si, ţe toto je moţnosť prinášať 

ľuďom aj príbehy, ktoré sú moţno 

trochu iné – ponúkať pohľad na ţivot     

s ochoreniami, náročnými situáciami    

a tým, ako ich zvládať. Kaţdou knihou 

je to oveľa väčší pocit zodpovednosti 

voči čitateľom, neistota, ako ho prijmú 

a následne hrejivá radosť, keď 

dostanete pozitívnu spätnú väzbu. 

 

13.  Čoskoro vyjde nová knihy, 

prezradíte nám niečo o nej?   

V príprave sú momentálne dve. Ak sa 

uţ nič nestane, jedna vyjde v českom 

vydavateľstve pod pracovným názvom 

Raz sa uvidíme. Je o študentke, ktorá 

praxuje v nemocnici, o chorobne 

túţiacich po niečom nedosiahnuteľnom 

aj o svete nevidiacich. O tom, pred čím 

zatvárame oči, hoci by sme nemali, 

lebo to nemusí skončiť dobre. 

A aj o tom, čo iní na nás vidia lepšie 

ako my sami. Druhá kniha vychádza 

v lete vo vydavateľstve Venupress pod 

názvom Iba s tebou, ktorú sme napísali 

spolu s ďalšou autorkou, Silviou 

Demovičovou. Ide o letný príbeh plný 

slnka, lásky a tajomstiev. O tom, ţe 

nemusíme ísť aţ pri more, aby sme 

zaţili zmysluplné prázdniny. A aj          

o tom, ţe naša pochmúrnejšia minulosť 

a zlé skúsenosti by nás nemali obrať     

o silu znovu ţiť. 

 

14. Ako to prebieha keď knihu píšu 

dvaja autori? 

Je to rozhodne dobrodruţstvo aj 

zábava.  Dokáţete inšpirovať jedna 

druhú, rozvinúť scény tak, ako by tej 

druhej nenapadlo a ide to o niečo 

rýchlejšie, ako keď píšem sama. Tento 

spôsob je ako dialóg dvoch kniţných 

duší.  

 

Simone Kutišovej ďakujeme za rozhovor plný zaujímavých informácií                      

a povzbudení do života. Prajeme veľa úspechov! 

 

 

Andrea 

Dulíková, 

III. ZA A 
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Naše postrehy 

Tretia svetová vojna 

Tento posledný školský rok... to je niečo úţasné. Nevidím uţ ani veľký 

rozdiel medzi vojnou a lockdownom. 

Deň čo deň je to rovnaká rutina. Pekne ráno vstať a šup na online hodinu   

a sedieť za počítačom skoro celý deň – fakt úţasné. Lepšie som si to azda ani 

nevedel predstaviť. Chodíme do školy odmalička a vţdy sme si všetci priali, aby 

sme zostali doma. Myslíte si, ţe ste o niečo prišli, keď ste uţ dospelí a hovoríte, 

ako nám je doma dobre? Ste na omyle! Byť rok zatvorený doma nie je nič 

úţasné. Prvé dni, moţno mesiace sa tešíte, ale po čase vám to začne liezť na 

nervy. Uvedomujete si, ţe by vám bolo lepšie v škole medzi ostatnými deckami 

a pani učiteľkami. 

Všetci dúfame a veríme, ţe to prejde, pretoţe ţijeme ţivot ako                   

v konzerve. A to nás uţ nebaví. Verím, ţe tieto časy uţ čoskoro pominú a všetko 

sa vráti do starých koľají.                                        Matúš Sedmák, II. MAS 

 

Slovenský národ pod vplyvom nevládnej vlády 

 V dnešnej dobe, keď tu uţ skoro rok vládne vírus a ľuďom úplne hrabe 

z masmédií, opatrení a testovaní, sa stále nájde nová a nová vec, ktorá dokáţe 

človeka naštvať. 

 Akoby nestačilo, ţe sme uţ 8 mesiacov doma, obchody sa stále otvárajú 

a zatvárajú, lockdowny prichádzajú ako na páse. Ale aspoň, ţe sa papaláši začali 

ukazovať aj v televízii, ...azda nie nadarmo si zvýšili platy. Ale aj cez to všetko 

sme my, obyčajní ľudia, tí najhorší – tí, čo sú nezodpovední. Premiér našej 

krajiny nezvládol situáciu, úplne sa pomiatol – škoda. Kebyţe sa učíme od 

vyspelejších krajín, ako je napr. Francúzsko, určite by bola situácia lepšia, ľudia 

by neboli na nervy a ekonomika by prosperovala, ale to by sme nesmeli byť 

Slováci. Azda sa otvorí všetko skôr, ako ľudom zošedivie aj posledný vlas na 

hlave.                                                                     Laura Naňová, II. MAS 
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Ţivot medzi štyrmi stenami alebo... v akváriu? 

Úprimne..., nie som veľmi nadšená z toho, čo tu práve vytváram, ale 

naozaj sa snaţím a ešte viac som „nadšená“ z týchto karanténnych opatrení 

a našej úţasnej vlády. Keďţe školy sú stále zatvorené, tak nemusím natoľko 

namáhať svoj mozog akváriovej rybičky a môţem si naplno „uţívať“ svoj 

zmysluplný ţivot v posteli medzi štyrmi stenami.  

Vonku sa nedá nič robiť, som nútená sledovať a ničiť svoj zrak a hlavne 

moje mozgové bunky nad naším premiérom. Začínam si naozaj váţiť môj starý 

ţivot a je to naozaj divné, a sama to nechápem, ale chcem ísť do školy! 

            

       Kristína Krajčírová, II.MAS 

 

Nie je Corona ako Corona 

„Corona” – pri tomto slove by nám pred pár rokmi napadlo pivo, mexické 

pivo. Teraz je celé toto slovko veľmi populárne, nie však preto, ţeby sme sa 

všetci stali milovníci mexického piva. 

Dôvod máme úplne iný, počujeme ho 5, 10, 15-krát denne, niekedy aj viac. 

Čo to teda je tá corona ? Odpoveď všetci poznáme – je to vírus, ktorý ovplyvnil 

ţivot celej spoločnosti, ovplyvnil ţivot národov. Je to taký malý hnusný huncút, 

ktorý sa nám zahryzne do pľúc a berie nám kyslík. 

Jednoducho hnusný huncút je beťár – najskôr nám zakryl tváre maskou, 

potom sa mu to zdalo málo, tak pritvrdil. A čo tu máme vďaka jeho ctenej 

spoločnosti teraz? No v ţiadnom prípade to nie je pivo. Ani mexické pivo, ani 

nič exotické. Zostali nám rúška, dištančné štúdium, zavreté obchody, 

reštaurácie, ţiadne výlety a dovolenky. Áno, huncút je šikovný, postupne 

zatvoril všetko. 

Ale nevadí, aj tak vydrţíme a moţno o pár nedieľ si na tú huncútsku 

hnusobu spomenieme iba pri tej mexickej corone, niekde na otvorenej terase. 

Čo vy na to?                                                                 

Filip Duchoň, II. MAS 



11 
 

Psychologické okienko I. 
 

Stres, úzkosť a úzkostné poruchy 
 

V dnešnej dobe sa často stáva, ţe veľa ľudí si zamení pojmy stres             

a úzkosť. Navrhujem krátke vysvetlenie.  

Väčšinou máme stres z nejakej situácie (skúška, prvá písomka), čo je aj 

príčina nášho stresu. Akonáhle príčina pominie, pominie aj stres. Určite, ţe 

poznáme aj chronický stres, ale o tom niekedy neskôr.  

Ale čo taká úzkosť? Pri úzkosti nám pacient nevie vysvetliť, prečo vlastne 

túto úzkosť má, niekedy je veľmi ťaţké nájsť aj príčinu spôsobujúcu úzkosť. 

Z toho nám vyplýva, ţe úzkosť nič nepodmieňuje. Poznáme mnoho úzkostných 

porúch. Hovoríte, ţe nie? Poďme sa presvedčiť, ţe áno! 

 

Arachnofóbia –  je to úzkostlivý strach, ktorý vyvoláva predstava pavúka aj 

tam, kde nie je a ani nemôţe byť. Strach plynie z obavy pred jedovatým 

uhryznutím s váţnymi následkami. Môţe sa preniesť aj do fóbie z bodavého 

hmyzu – komár, mucha, včela, osa, atď. Je najčastejšia zo všetkých fóbií. 

Arachnofobik bude schopný zaregistrovať pavúka v miestnosti skôr,  ako 

priemerný človek. Keď ho zbadá, stále ho pozoruje, či sa nehýbe. Tento jav 

nazývame schéma priťahovania/odpudzovania a viaţe sa na silný pocit 

ostraţitosti. 

 

Antidaktofóbia – strach z kačky, z jej pohľadu. 

 

Nyktofóbia – strach z noci a tmy. Nemusí to byť nevyhnutne len strach z tmy, 

ale napríklad aj z toho, čo sa v tej tme môţe nachádzať. Nyktofóbia má niekoľko 

stupňov, ktoré popisujú, aký veľký máme strach. Zistiť, či ju máte, môţete 

jednoducho, a to testom, ktorý si nájdete na internete. 
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Klaustrofóbia –  je úzkostná porucha a opakom agorafóbie. Ľuďom s týmto 

druhom fóbie uţ iba pomyslenie na malé priestory, ako napríklad výťah, prináša 

hrôzu. 

 

Vaccinofóbia – strach z očkovania. 

 

Sociálna fóbia – sa vyznačuje narastajúcim strachom v rôznych situáciách,  ako 

napríklad reklamácia v obchode, objednanie si v reštaurácií, prejav na 

verejnosti. Je dokázané, ţe ľudia s touto fóbiou majú negatívne skreslenie 

interpretácie. To znamená, ţe hoci pre nás môţe byť táto situácia neutrálna, 

ľudia s touto fóbiou ju vyhodnotia vţdy negatívne, budú mať strach, hoci 

nevedia z čoho. Budú pripisovať negatívne úmysly činnostiam a vyjadreniam, 

ktoré také nie sú. Ľudia s touto fóbiou si budú viac všímať tvár, mimiku 

a pohľady ľudí, a systematicky z nich vyčítajú negatívne hodnotenie. 

 

Andrea Dulíková,  III. ZA A 
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Medzinárodný deň sestier 
 

Kaţdoročne 12. mája si pripomíname Medzinárodný deň sestier. 

Povolanie sestier a pôrodných asistentiek sú navzájom historicky spojené, no 

napriek tomu aj pôrodné asistentky oslavujú svoj medzinárodný deň,  a to vţdy 

5. mája.  

Dátum 12. máj bol stanovený Medzinárodnou organizáciou sestier, 

pretoţe sa k nemu viaţe deň narodenia prvej profesionálnej sestry v histórii 

ošetrovateľstva a výnimočnej ţeny, Florence Nightingaleovej (1820 – 1910).  

Medzinárodná organizácia sestier oslavuje tento deň skromne a s pokorou           

v  duchu hesla „Sestry si zaslúţia pochvalu, poďakovanie a ochranu.“ 

Symbolickým poďakovaním sestrám za ich ťaţkú, namáhavú a obetavú 

prácu bola aj účasť ţiačok SZŠ sv. Vincenta de Paul na ďakovnom podujatí 

v Nemocnici Svet zdravia v Topoľčanoch, ktoré spríjemnili a obohatili svojim 

spevom. 

Redakcia 
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Foto: Mgr. Mariana Prochásková 
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„Podaj mi ruku, 

chcem mať kontakt so ţivotom“ 

 

V máji si na celom svete pripomíname Svetový deň dezinfekcie rúk. Pri 

tejto príleţitosti boli naše ţiačky pozvané na natáčanie reklamy o dezinfekcii do 

topoľčianskej nemocnice. Prezliekli sa do uniforiem a v hlasných tónoch piesne 

„Tam, kde sa neumiera“ si krok po kroku so všetkými zdravotníkmi na 

Slovensku poctivo dezinfikovali ruky.  

Ruky sú pre nás prostriedkom komunikácie, pracovným nástrojom, liečia, 

no môţu byť aj hrozbou. Ich správne a pravidelné umývanie je jedným 

z najúčinnejších opatrení proti prenosu baktérií a vzniku rôznych ochorení.  

Práve v tejto dobe si čoraz viac dokáţeme uvedomiť, aká je hygiena rúk 

dôleţitá. Predsa aj Zuzka Smatanová spieva ,,Podaj mi ruku, chcem mať kontakt 

so ţivotom, uţ nejde o to, čo bolo, ale čo bude potom.“ Ak aj my chceme mať 

kontakt so ţivotom, preto nezabúdajme sa správnu dezinfekciu rúk. 

Natália Grznárová, III. ZAB 
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Foto: Mgr. Mariana Prochásková 
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„Kôň bez jazdca je stále koňom, 

ale jazdec bez koňa je len človekom“ 

Alebo  

„Ukáţ koňom ţivot, oni ti uţ jeho pravý význam vysvetlia“ 

Na začiatku koníček, teraz vášeň. Nie nadarmo sa vraví, ţe najkrajší 

pohľad na svet je z konského chrbta. Som jednou z tých, ktorí podľahli čaru 

jazdenia na koni. Nie som profesionálna jazdkyňa, len v jazdení na koni som 

našla svoj vlastný zmysel ţivota a nechala som pri koňoch časť svojho srdca.  

Kone sú obrovské, majestátne zvieratá, ktoré u niekoho dokáţu vzbudiť 

rešpekt, no pre niekoho sú uţ ako domáci miláčikovia, bez ktorých si nedokáţu 

predstaviť ţivot. Uţ ako malá som prechovávala blízky vzťah k zvieratám 

a vţdy som sa im aj chcela venovať. Aţ jedného dňa prišiel ten čas vysadnúť do 

sedla a povznášať sa cvalom na konskom chrbte. Pohľad cez konské uši mi 

dokáţe dodať energiu a silu. Hodiny a dni strávené v konskom sedle si dokáţem 

neskutočne uţiť. 

Tí, čo jazdenie na koni neskúsili, prichádzajú o veľa. Je to šport, ktorý 

zlepšuje zdravie, fyzickú kondíciu a psychiku, pomáha k lepšiemu sústredeniu 

sa a získaniu rovnováhy, nielen fyzickej. Kôň je dobrým spoločníkom 

a zvieracím kamarátom, vďaka ktorému veľa ľudí prekoná napríklad aj strach. 

Pre mňa je však na konskom chrbte raj srdca. A akým koníčkom sa venujete vo 

voľnom čase vy?  

 

 

Natália Grznárová, III. ZA 
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Čereňany pri Prievidzi, Horseland Fančová. Foto: archív autorky článku 
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Zamyslenie na aktuálnu tému 

Priateľstvo 

Kaţdý človek sa raz v ţivote pozastaví pri slove „priateľstvo“. Kaţdý ţivý 

tvor po ňom asi túţi, pretoţe sme svedkami toho, ţe nie je len medzi ľuďmi. 

Vidíme priateľstvo aj medzi zvieratami a pri pozornejšom sledovaní ktovie, na 

čo by sme ešte prišli. 

 Kaţdý jedinec by mal vedieť, ako funguje priateľstvo hlavne medzi  

ľuďmi.  Mnohí  z nás vedia, ako by všeličo malo byť i aké správanie by sme 

mali mať, avšak, mnohokrát nerobíme pre to nič, alebo veľmi málo. Je to asi ako 

medzi ľuďmi nevzdelanými, vzdelanými a múdrymi. Ku ktorým by sa jednotlivé 

skupiny išli poradiť? Najväčšie priateľstvo je, alebo by malo byť medzi rodičmi 

a deťmi, pretoţe deti  sa  narodili z lásky svojich rodičov. No, dá sa i o tomto 

polemizovať. Veď nie raz sme svedkami,  ţe toto nie je vôbec pravda a matka sa 

svojho dieťaťa hneď po narodení vzdá? Takţe znova sa dajú aj logické úvahy 

spochybniť. Keď sa narodíme, stretávame sa ako deti na ihrisku, škôlke, škole, 

na pracovisku ... Čiţe všade, kde máme príleţitosť si nájsť  priateľa či  

priateľku. Jednoducho sa navzájom potrebujeme stretávať, rozprávať, 

posťaţovať či vzájomne si pomôcť. Vieme to odmalička, ale aj napriek tomu,  

ideál je niekde v nedohľadne.  Ešte šťastie, ţe vieme rozlíšiť, pri ktorých ľuďoch  

sa cítime príjemne a s ktorými by sme sa  najradšej nevideli.  

Buď k ostatným taký, aký by si chcel, aby boli oni k tebe. Vţdy poteší  

úsmev, pekné slovo, láskavosť, ale i pomoc, keď je človek v núdzi, úplne na 

dne, dostať sa odtiaľ vyššie.  

Falošní ľudia prichádzajú, ale i odchádzajú. Pravý priateľ stojí v blízkosti. 

Spoločnými silami sa dá zvládnuť lepšie nielen bolesť, ale aj radosť. Lebo aj tej 

keď by bolo veľa, nemusí to vţdy dobre skončiť. Zvlášť teraz, keď ţijeme 

v dobe, v akej ţijeme. Moţno ju  niekedy nazveme obdobím „satanským“. 

Akoby mračná  bláznovstiev nám začínali zatemňovať úsmev na tvári, radosť ... 
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Dnes by sme potrebovali počúvať hlavne ľudí, ktorých slová sú balzamom pre 

dušu človeka. Tohto balzamu by potrebovalo ľudstvo na Zemi veľmi veľa. 

Recept, aby niečo nepokazil, vie kaţdý veriaci človek v Desatore Boţích 

prikázaní. Inoverci a neveriaci môţu aspoň toľkoto: robiť dobrotu, byť 

spravodliví, úctiví, dobrosrdeční, čestní a láskaví. Potom moţno aj tí, ktorí ostali 

na starosť sami, chorí, stratili zamestnanie sa budú medzi ostatnými cítiť 

spokojnejšie a častejšie vyčaria i úsmev na tvári. Jednoducho povedané, budú sa 

cítiť rovnejší medzi ostatnými, ktorým nechýba k ţivotu toho veľa. 

Ema Káčeriková II. PS 
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Vlastná tvorba 

Luna 

 

Tvoja tvár sa mi vrela do pamäti. 

Si ako luna nočných hviezd. 

Si bestseller môjho nádejného filmu. 

Si ako slnko, ktoré mi svieti v tme. 

 

Tvoja vôňa sa nedá popísať tak ľahko. 

Občas sa mi zdá, ţe kvitneš ako ľalia, 

no zároveň voniaš ako lesná jahoda. 

 

Tvoja krehkosť duše je ako krištáľový pohár. 

Pripomínaš mi len tu krásnu purpurovú farbu, 

ktorú vidím kaţdú jednu noc, keď si na Teba spomeniem. 

 

Buď mi oporou, keď budem kráčať sám, 

keď spadnem z útesu a nebudem vedieť ďalej kam. 

Rozprestri mi tu nádhernú pestrofarebnú dúhu, 

ktorá je len spektrom môjho oka. 

 

Noc číhavá pod lesom váhavá ako laň, 

ktorá napája sa, nad jazerom len krásne oblaky, 

cez ktoré ťa mám tak blízko, no zároveň si mi ďaleko. 

 

Samuel Štrba, I. MAS 

 

 



23 
 

Ako sme diskutovali na hodinách slovenského jazyka  

"Sú tisíce chorôb, ale len jedno zdravie.“ L. Börne 

Váţená pani profesorka, milí spoluţiaci!  

Rada by som sa aj ja vyjadrila k tejto téme, pretoţe si dovolím nesúhlasiť 

s určitými názormi ľudí na problematiku zdravia a chorôb. 

 V dnešnej dobe si veľa ľudí myslí, ţe zdravie ako také, je samozrejmosť. 

Uţ sme si zvykli, ţe sa kaţdé ráno zobudíme bez akéhokoľvek pocitu bolesti 

a svoje zdravie si skoro vôbec neváţime. Napríklad aj v súčasnej korona kríze je 

evidentné, ţe človek, ktorý koronu ešte nemal, nevie, čoho sa má báť, a preto to 

berie na ľahkú váhu. Nenosí rúško a nechráni tým seba ani ostatných. Je toto 

správne? Myslím si, ţe ľudia sa za svoj ţivot nestretnú s mnoţstvom chorôb, 

nanajvýš o nich počujú. Ale opäť hovorím, pokiaľ tú chorobu nezaţijú, tak 

nevedia, aké to je a neboja sa. Dennodenne vystavujeme svoje zdravie napospas 

rôznym mikróbom a ani si to neuvedomujeme. Neváţime si to najdôleţitejšie, 

čo máme. Znovu zoberiem ako príklad Covid-19 – veľakrát, keď niekam idem, 

vidím ľudí, ktorí sa nechránia rúškom aj keď je to jedna zo základných vecí, 

ktoré by sme v dnešnej situácii mali mať. A s týmto postojom ľudí nesúhlasím. 

Kedysi sme si svoje zdravie váţili, chránili sme seba samého. A teraz 

vychádzame do ulíc, kde nám hrozí celosvetová pandémia, no tvárime sa, ako 

keby sa nič nedialo. Pritom to nie je to jediné, čoho by sme sa mali báť. Vo 

svete na nás číha tisíc chorôb, o ktorých väčšina z nás ani nevie. A tých, ktorí 

o nich vedia, to netrápi. Je pravda, ţe ľudia si začnú váţiť svoje zdravie aţ keď 

oň prídu – keď dostanú nejakú chrípku, ale čo ak by to bola smrteľná choroba? 

Naozaj si chceme začať váţiť zdravie aţ keď uţ bude neskoro? Pevne verím, ţe 

nie. 

 Na záver by som vás, milí prítomní, chcela vyzvať k tomu, aby sme si 

všetci váţili a chránili svoje zdravie skôr, neţ bude neskoro. 

Ďakujem za pozornosť!                               Alexandra Ţiaková, I. PSB 
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Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný 

Váţení učitelia, milí spoluţiaci a všetci zúčastnení! 

 Dovoľte mi vyjadriť svoj názor na tému, ktorá sa týka povinného 

základného zdravotníckeho výcviku a tým aj našej strednej zdravotníckej školy. 

Prečo by mal byť zdravotnícky výcvik povinnou súčasťou nášho ţivota? 

 Myslím si, ţe väčšina z nás uţ zaţila situáciu, v ktorej išlo o ľudský ţivot. 

S touto situáciou prichádza aj stres a panika, ako podať prvú pomoc. Pre ľudí, 

ktorí sú vyškolení zdravotníci alebo ovládajú aspoň základy prvej pomoci, je to 

pomerne jednoduché. Ale čo ľudia, ktorí absolútne netušia, ako sa to robí? Čo ak 

sa raz ocitnú v situácii, kedy niekto z ich blízkych alebo hocikto iný, bude 

potrebovať zdravotnú pomoc? Čo potom? Začnú stresovať, panikáriť a najhoršie 

je, ţe niektorí moţno neurobia vôbec nič alebo sa jednoducho zbavia 

zodpovednosti a z miesta odídu. No to je trestný čin. Keď uţ človek nič 

nezmôţe, mal by aspoň zavolať záchranku. Najlepšie však je, keď podá prvú 

pomoc ihneď on sám.  

Domnievam sa, ţe základný zdravotnícky výcvik by sa mal realizovať na 

kaţdej zdravotníckej škole, avšak, nielen pre študentov, ale aj pre iných ľudí, 

ktorí nenavštevujú zdravotnícku školu a nepracujú v oblasti zdravotníctva. Bolo 

by to veľmi nápomocné a predchádzalo by sa zbytočným komplikáciám, 

dokonca aţ úmrtiam. Záchranári by mohli mávať povinné prednášky pre 

nevyškolených ľudí a myslím, ţe by to celej našej krajine veľmi prospelo. Veď 

čo je viac, ako keď niekomu môţeme zachrániť ţivot? 

 Váţení učitelia, milí spoluţiaci! Aj tu medzi nami je veľa ľudí, ktorí prvú 

pomoc podať nevedia. Chcela by som týmto apelovať na moţnosť povinného 

zdravotníckeho výcviku, ale aj na vás všetkých, aby ste sa vo svojom vlastnom 

záujme naučili základy prvej pomoci. 

 Ďakujem za slovo!  

 

Viktória Šmalová, I. PSB 
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 Umenie dokáţe človeka zmeniť 

Váţení prítomní! 

 Dovoľte mi, aby som sa tieţ zapojila do diskusie na túto tému. S umením 

sa stretávame úplne všetci. Myslím si, ţe umenie dokáţe človeka naozaj zmeniť 

alebo aj zlepšiť. Záleţí však na tom, aké umenie si vyberáme. Ak začneme 

prijímať umenie také, ktoré je vulgárne a arogantné, môţe to mať na nás veľmi 

negatívny efekt. 

 Ja beriem umenie ako niečo, čo ma v ţivote napĺňa a robí ma šťastnou. 

Spríjemňuje mi cestu vlakom alebo aj čakanie na rad u doktora. Myslím si, ţe 

umenie človeka zmení uţ len tou krásou, ktorú v sebe skrýva. Ale je dobré, aby 

nás umenie pretvarovalo? Podľa môjho názoru by sme mali do umenia dávať 

kúsok seba, niečo, čo nás vystihuje a nie sa vďaka nemu premeniť.  

 Väčšinou si vyberáme umenie na základe toho, čo o ňom povedia iní. 

Avšak, nemali by sme skôr vyberať umenie na základe toho, čo sa páči nám? 

Keď nás uţ má to umenie zmeniť, nebude lepšie, ak nás premení umenie, ktoré 

nás naozaj baví? 

Váţení prítomní, skúsme sa zamyslieť nad tým, ako nás umenie zmenilo. 

Je umenie nadávať do mikrofónu a potom to zverejniť na internet, nech to všetci 

vidia? Ja si myslím, ţe určite nie. Som toho názoru, ţe umenie by nás malo 

zlepšiť a hlavne nebrať človeku základy slušného správania. Taktieţ by nás 

malo inšpirovať k plnohodnotnému ţivotu. Mám pocit, ţe dnešné umenie vedie 

ľudí skôr do záhuby, neţ ku krajšiemu pocitu v novom dni.  

Milí prítomní, vyberajte si také umenie, ktoré vám spraví deň lepším a nie 

také, ktoré si vybrali vaši známi len preto, aby ste zapadli. 

Ďakujem za pozornosť! 

 

 

Nikola Krchníková, I. PSA 
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Zavedenie dochádzkového systému  

na čipové prívesky do školy 

Váţený pedagogický zbor a milí rodičia! 

Chcela by som sa vám prihovoriť a vyjadriť svoj názor na túto tému, ktorá 

je iste pre vás i pre mňa veľmi zaujímavá. Podľa môjho názoru sú aj výhody a aj 

nevýhody tohto systému.  

V prvom rade to závisí od finančnej stránky zákonných zástupcov ţiaka. 

Viem, ţe v dnešnej dobe to nemá nikto ľahké, preto chápem, ak sa rozhodnete 

tento projekt nepodporiť. Ale chcem vás bliţšie oboznámiť, aké sú výhody tohto 

systému pre rodiča. Ţiak sa pri vchode do budovy školy svojím osobným čipom 

„pípne“ a rodič automaticky dostane notifikáciu na svoj mobilný telefón. 

Rovnako pri odchode zo školy. Viete, či vaše dieťa prišlo bezpečne do školy, 

alebo nemá problém so záškoláctvom. Taktieţ je to výhodné, ţe sa bude 

pouţívať iba jeden čip aj na dochádzku a tieţ v školskej jedálni. Znovu vám 

príde notifikácia, či vaše dieťa prišlo na obed. Uľahčí to prácu učiteľom pri 

vypĺňaní dochádzky ţiaka, netreba rodičom vypisovať poznámky, ţe ţiak 

sústavne chodí neskoro na prvú hodinu alebo sa nezúčastňuje na vyučovaní.  

V Trenčianskom kraji uţ tento systém funguje na všetkých stredných 

školách. Ţupan Jaroslav Baška vyjadril svoju spokojnosť. K tomuto kroku 

inštalácie systému, ho inšpirovali aj sťaţnosti od rodičov, ktorí mu písali, ţe 

niektorí učitelia meškajú na hodiny. Nakoniec sa zistilo, ţe ţiak si danú situáciu 

vymyslel, aby sa mohol uliať z hodiny. V takomto prípade je tento systém 

výhodný pre pedagógov, pretoţe sú chránení pred prípadnými problémami. 

Jedinou nevýhodou tohto systému  pre nás ţiakov je koniec záškoláctva. 

Váţení pedagógovia a rodičia, na záver by som vám chcela povedať, ţe je 

to veľmi výhodné pre všetky strany. Alebo sa mýlim...? 

    Ďakujem vám za vašu pozornosť. 

Patrícia Mináriková, I. MAS 
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Čo dokáţe náhoda... 

Bol pekný nedeľný večer a ja som sa rozhodla ísť na prechádzku do lesa. 

Vtom som uvidela starkú kŕmiť holuby. 

Jeden holub jej pristál na hlave 

a ona sa zľakla. 

A preto ušla do lesa 

kde ju našli hasiči 

a zachránili ju. 

Potom začala horieť kačica 

a s kačicou začal horieť celý dom. 

Z domu rýchlo vybehli deti. 

Vyšli na cestu, kde boli autá. 

Jedno bolo červené 

a ďalšie štyri biele. 

Oblaky robili že vijúú 

a mráčky zas fijúú. 

A kvapky sa rozbehli k zemi za trávou. 

Potom pritla stratná búrka a vtetky domy a chaty sa rozpadli. 

No niektorí občania počasie nevychytali: v sukni, crop-topoch a kraťasoch 

zmokli. 

Celí zmoknutí od dažďa prechladli a museli zostať doma v posteli. 

Nakoniec to nebolo prechladnutie, ale Covid-19. 

I. PSB 
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Tipy na dobrú knihu 
 

MIROSLAVA VARÁČKOVÁ 

Len to nikomu nepovedz 

Je to kniţka, ktorá nie je na oddychové čítanie, no aj napriek tomu, čítanie 

plynie rýchlo. Mňa osobne táto kniţka veľmi chytila za srdce a rada sa k nej 

vraciam.  

Kniha Len to nikomu nepovedz je 

o príbehu mladej sedemnásťročnej Evy, 

ktorá je terčom kaţdodenného šikanovania 

v škole a aj v triede. Jedinú útechu, ktorú 

má, je tanec. Jedine tam vie byť sama 

sebou. Je sama proti všetkým. Odpočítava 

minútu za minútou školského vyučovania, 

aby čím skôr mohla byť preč. Nie len 

šikanovanie, ale ďalšie utrpenie pre Evu je 

jej rodina. Ţije sama so starším 

ochranárskym a zároveň výbušným 

bratom. Mama odišla za lepším ţivotom. 

Otec je v jej ţivote tragédiou, s ktorou sa 

snaţí vyrovnať.  

Kniţku mám uţ viackrát prečítanú a môţem povedať, ţe Eva je úplne 

normálna baba, nenosí okuliare a ani nie je pevná. Nie je to typ dievčaťa, ktoré 

sedí hodiny nad učením alebo zavretá v mestskej kniţnici. Pre Evu je dôleţité 

to, aby to nikomu nepovedala. Do tohto príbehu sa zaplietla aj láska. Evina prvá 

láska –  je to chalan z tanečného klubu, ktorý ju začne potajme sledovať 

a nakoniec sa obaja zaľúbia. Príbeh Evy sa končí veľmi smutne, no s nádejou na 

ďalší a o niečo ťaţší ţivot. Pri tejto knihe som osobne neraz plakala a kaţdým 
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razom som si na začiatku vravela, ţe nevyroním slzu, ale pri takomto príbehu si 

myslím, ţe málo očí zostane suchých a s kamennou tvárou.  

V tejto knihe sa nájde veľa ľudí – čo je veľmi smutné. Príbeh je bolestivo 

skutočný. Neraz som chytala nervy, ako môţe byť niekto taký krutý a taký 

úbohý, aby ubliţoval druhému. Pre tých, ktorí budú túto kniţku čítať a v príbehu 

sa nájdu, dám radu: Nemlčte prosím, ale hovorte!!! 

 

„Každý pondelok si na lavici nájdem nový pár šnúrok do topánok. Biele, 

krikľavo oranžové, sivé a červené. Zakaždým ich hodím do koša, no Paula ich 

pravidelne vyťahuje a strká mi ich do tašky či vkladá do tenisiek.“                                             

Monika Streďanská, I. PSB 

 

ANDRZEJ SAPKOWSKI 

Zaklínač – Posledné ţelanie 

Geralt z Rivie, bielovlasý zaklínač, majster 

meča a milovník ţien. Má v ţivote iba jeden 

cieľ – zbavovať svet príšer. Na svojej dlhej 

púti však zistí, ţe zlo sa neraz ukrýva v 

ľuďoch a ich nenávisť sa často obracia proti 

nemu. Preto si vţdy vyberá cestu rozumu a 

nestrannosti.  

Čítanie knihy bolo zaujímavým záţitkom, 

pretoţe bolo skutočne obdivuhodné 

sledovať, čo sa v seriáli zmenilo a čo sa 

odstránilo. Hneď od začiatku ste vrhnutí do 

deja so strigou (bytosť podobná upírom) a odtiaľ sa to nikdy nespomalí –  

bojové scény, emočné konflikty, súdne intrigy, mágia. Kniha má proste všetko! 



30 
 

„Neznámy cúvol k stene. Bol v strehu, prikrčený a napätý. Meč držal oboma 

rukami, hrotom čepele krúžil vo vzduchu. Nikto sa nehýbal. Hrôza ako studené 

blato oblepila tváre, ochromila údy, upchala hrdlá. S rámusom a treskotom sa 

do krčmy vrútili traja drábi. Museli byť niekde neďaleko. Remencami ovinuté 

palice mali v pohotovosti, no pri pohľade na mŕtvoly okamžite tasili meče. Riv 

sa pritisol chrbtom k stene, ľavou vytiahol spoza sáry dýku.– Zahoď to! – zreval 

jeden z drábov chvejúcim sa hlasom. – Zahoď to, lotor! Pôjdeš s nami! 

Tobias Kučera, IV. MAS 

 

          Autorom kníh o zaklínačovi je poľský spisovateľ, ktorý sa niekoľkými 

časťami zviditeľnil a zaklínača preslávil aţ do seriálu. Jeho knihy sú plné 

zaujímavých príbehov a pestrého deja z Geraltových ciest a dobrodruţstiev.  

Zaklínač Geralt z Rivie je moja obľúbená postava, pretoţe sa mi páči 

spôsob jeho ţivota v tom, ţe sa do cudzích vecí nestará. Urobí si svoju prácu 

a ide ďalej. Spoznáva svet a zarába si pomáhaním iným. Je to profesionálny 

zabijak príšer. Ako malý chlapec podstúpil určitý typ mutácie, pri ktorých stratil 

city voči ostatným. Príbeh Geralta sa začína hlboko v horách na juhu Poľska. 

V týchto horách uţ dlhé roky odmalička trénujú a cvičia k svojmu povolaniu 

mladých zaklínačov. Medzi nich patrí aj Geralt, ktorý má ako jediný z nich 

biele, dlhé vlasy a oranţové oči ako šelma. Počas svojich výprav si veľmi rýchlo 

nájde ľudí, ktorí by pomoc zaklínača potrebovali. Avšak, veľa ľudí nemá 

zaklínačov v láske. Tvrdia, ţe sú to bezcitné zvery, ktoré nemajú pred ničím 

zľutovanie.  

Geralt je pomerne často na cestách. Vţdy, keď dokončí prácu, vydá sa na 

cestu. Za jeho ďalšou prácou ho sprevádzajú jeho dva ostré meče. 

 

Matúš Sedmák, II. MAS 
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SIMONA KUTIŠOVÁ  

Srdce pre Mirku 

Príbeh, ktorý ťa chytí za srdce 

Srdce pre Mirku je jedna z kniţiek, ktoré som prečítala takpovediac 

jedným dychom. Názov kniţky je jednoduchý, no zároveň dokonale precítený, 

pretoţe odráţa viacero skutočností: srdce ako darovaný hmotný obrázok, srdce 

ako symbol lásky naveky patriace len jednému človeku alebo transplantácia 

srdca, čo je aj dokonalou metaforou pre „nový“ ţivot.  

Hlavná hrdinka Mirka to má v ţivote veľmi ťaţké – hlavne odkedy jej 

zomrela mama. To, ako sa jej vo všetkom prestáva dariť, autorka zachytila 

v súvislosti s jej rodinou, priateľmi, štúdiom, ale aj voľným časom. Keď to však 

najmenej očakáva, stretne niekoho, kto jej po toľkom čase vyčarí úsmev na tvári 

a znova ukáţe ten zmysel ţivota, ktorý stratila. Najzaujímavejšia časť prichádza 

vtedy, keď sa prihlási ako animátorka do tábora, v ktorom zistí, aké maličkosti 

dokáţu urobiť človeka šťastným. Presne tak, ako to chodí v ţivote, tak aj v tejto 

kniţke nie je všetko také krásne, ako sa moţno javí... aţ pokiaľ niekomu 

nedarujete celé svoje srdce (no i to môţe byť niekedy veľmi bolestivé).  

  

„Príbeh, aký sa môže stať každému z nás. 

O bolesti i nádeji, zúfalstve aj láske. (...) Ako 

sa vyrovnať so stratou blízkej osoby a so 

situáciou, na ktorú nás nikto nepripravil? 

Ako rozoznať pravú lásku? Ako sa mať rada, 

aj keď máš pár kíl navyše? A kto sú praví 

priatelia?“ 

 

        PhDr. Veronika Vajnoráková
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Rozlúčka s maturantmi 
 

 

Rozlúčkový príhovor IV. ZA 

Váţená pani riaditeľka, váţená pani zástupkyňa, váţený pedagogický 

zbor, milé pani upratovačky, pani vrátnička a pani kuchárky, milí 

spoluţiaci! 

 Dnes je ten deň, kedy sa pre mnohých z nás niečo končí, no pre mnohých sa 

niečo ešte len začína. Na túto chvíľu sme všetci tak dlho čakali. Dnes sa nám rozdajú 

koncoročné vysvedčenia a zároveň sa takto všetci pokope, v tejto triede stretávame 

poslednýkrát.  

Pre nás, milí spoluţiaci, ako pre štvrtákov, sa končí ďalšia dôleţitá etapa nášho 

ţivota. Roky na strednej zdravotníckej škole nám dali veľa. Pani učiteľky nás naučili 

mnoho uţitočných, odborných vecí, no taktieţ nám vţdy vedeli podať pomocnú ruku, 

keď sme ju potrebovali.  

Na túto školu sme prišli ako ustráchaní prváci, ktorí sa báli aj vyjsť z triedy. 

Spoznávali sme odborné predmety, nové pani učiteľky a taktieţ nových spoluţiakov. 
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Začínali sme sa zoznamovať s kolektívom a učili sme sa pracovať s novými 

kamarátmi.  

Teraz sme uţ dospelí ľudia, ktorí majú určené ţivotné ciele a taktieţ majú svoj 

názor. Niekedy sme sa nevedeli dohodnúť, ale vţdy sa našiel nejaký kompromis. Nie 

kaţdý sme so všetkými kamaráti, ale aj tak sme sa snaţili navzájom sa rešpektovať 

a pochopiť sa. To do kolektívu patrí.  

Počas štyroch rokov sme síce mali málo výletov, ale aj to málo sa počíta. 

Máme mnoho pekných spomienok, ktoré sa nám navţdy vryjú do pamäti, a o pár 

rokov budeme na ne spomínať s úsmevom na tvári. Na tie zlé spomínať nebudeme.  

 Pani riaditeľka, ďakujeme Vám, ţe skvelo vediete túto školu, a ţe máte všetko 

pod palcom.  

 Milí učitelia, ďakujeme Vám za to, ţe ste nás viedli cestou vzdelania na tejto 

škole. Venovali ste sa nám s láskou a veľkou trpezlivosťou, aj keď to bolo niekedy 

moţno náročné. Naša vďaka patrí kaţdému jednému z Vás. Boli ste naše oporné 

stĺpy, ktoré nás drţali, keď sme chceli spadnúť. Preto naše ,,ďakujem“ plynie priamo 

zo srdca. Veríme, ţe budete aj vy na nás spomínať v dobrom.  

Nesmieme zabudnúť na našu triednu pani učiteľku Jarku. Ďakujeme, ţe ste to 

s nami zvládli. Od samého začiatku aţ sem. Snáď bez ujmy. Asi to nebolo vţdy 

ľahké, ale my sme uţ raz takí. Hádam nám odpustíte aj to naše ulievanie. Inak sa to 

nedalo. Sprevádzali ste nás touto našou ľahkou-neľahkou cestou a my sme radi, ţe ste 

boli naša triedna. Máme Vás veľmi radi. 

Ďakujeme pani upratovačkám a pani vrátničke. Snáď nám prepáčia, ţe sme 

neprezutí... Ďakujeme im za pevné nervy s nami a ţe po nás vţdy upratali aj ten 

najväčší neporiadok. Skúsime sa polepšiť... no nič nesľubujeme. Boli na nás vţdy 

milé a usmievavé. Ďakujeme aj pani kuchárkam, ţe naše brušká nenechali nikdy 

hladovať.  

A je to tu. Pomaly, ale isto sa blíţime do zdarného konca. Ţeláme vám 

všetkým veľa šťastia a minimálne takú elitu ako sme boli my. Ešte raz vám všetkým 

ďakujeme a dovidenia! 

Alţbeta Oršulová, IV. ZA 
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Foto: IV. ZA 
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Rozlúčkový príhovor IV. MAS  

Váţená pani riaditeľka, pedagogický a celý školský zbor, pani 

profesorka triedna, milí spoluţiaci! 

Vopred sa chcem ospravedlniť, ak sa trošku rozcítim... 

Srdečne by som vás tu chcel všetkých privítať. Pre niekoho je toto moţno 

všedný, obyčajný piatok, no pre nás jeden z najväčších dní na tejto strednej škole. 

Pamätám si, akoby to bolo včera, keď sme vošli do dvier tejto školy, vyľakaní 

a ustarostení z toho, čo nás tu bude čakať. Boli sme ako novonarodené malé teliatka, 

ktoré sa ešte len oťukávajú s okolitým svetom. Hľadali sme si svoje miesto nielen 

v školskom kolektíve, ale pomaličky aj v ţivote.  

Vy, váţené pani profesorky, ste stáli pri nás po celý ten čas, čo sme tu. Aj keď 

sme vás hnevali, provokovali, nebrali vás váţne. Vţdy ste to vedeli pochopiť 

a mnohokrát aj zaţartovať spolu s nami. Pani profesorka triedna nám počas štúdia na 

tejto škole bola druhou mamou, drţala nad nami ochrannú ruku, stmeľovala nás ako 

kolektív. Vám všetkým patrí naša úprimná vďaka nielen preto, ţe ste nás „len 

vyučovali“, ale učili ste nás aj ako sa v ţivote nestratiť. A ja pevne verím, ţe vás 

nesklameme.  

Ale zopár viet som stmelil aj pre vás, milí spoluţiaci.... 

Za kaţdou dopísanou kapitolou nasleduje ďalšia, a tak spolu dotvárajú celý 

príbeh. Bol by som preto rád, aby sme dnešok nevnímali len ako koniec toho 

krásneho, čo sme tu spolu zaţili aj keď je to ťaţké. Ale skúsme sa na vec pozrieť 

z inej stránky. Za kaţdou kapitolou nasleduje ďalšia a nikdy nevieš, o čom sa v nej 

bude písať. Niektorí sme plní očakávaní, iní neistí a nevieme, čo máme očakávať.... 

Cítime sa nesmrteľní.... prirodzene, sme čerství maturanti. Ale presne ako tieto 

krátke štyri roky na strednej škole,  takisto aj celý náš ţivot je vzácny tým, ţe netrvá 

večne. Jeho vzácnosť je v jeho konečnosti a chápem to teraz viac ako kedykoľvek 

predtým. A hovorím to práve dnes, aby sme nikdy nezabudli, ţe čas je dar. A tak 
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nemárnime ţivot tým, čo sami nechceme – dajme mu svoj zmysel.  Poďme za svojimi      

snami  a bime sa o ne, moţno nedosiahneme všetko, ale lepšie ţivot naplniť nejde.  

Je ľahké byť pozitívne mysliaci v taký pekný deň ako je dnes, ale v budúcnosti 

prídu aj temné dni, kedy sa budeme cítiť sami. Vtedy je nádej potrebná najviac. 

A preto mi musíte sľúbiť, ţe aj keď sa budete cítiť stratení, nikdy sa tej nádeje 

nevzdáte. Drţte sa jej, nenechajte sa zlomiť osudom, ale naopak sa sami staňte 

nádejou pre ostatných, a zas.... moţno nedosiahneme všetko, a nebude všetko podľa 

našich predstáv, ale lepšie ţivot vyplniť nejde. 

Ďakujem za pozornosť!                                              

Samuel Franko, IV. MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. Gabriela Beňková a IV. MAS  
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Z dejín zdravotníctva – rok 1988 

 

Lekári v Topoľčanoch sú úspešní 

 aj vďaka svojim zlepšovákom 

 

Na strediskách patriacich Okresnému úradu národného zdravia v Topoľčanoch 

kaţdoročne vyuţijú priemerne pätnásť vlastných zlepšovacích návrhov a ďalších 

desať preberajú z iných organizácií.  „Lekári – zlepšovatelia z Topoľčian, sa usilujú 

nielen aplikovať myšlienku, ale tento proces aj urýchliť. Schválenie zlepšovacieho 

návrhu im trvá v priemere dva týţdne oproti dvojmesačnej, zákonom stanovenej 

lehote a mesačnej, prijatej odborármi v zdravotníctve“, píše sa v archívnej správe 

TASR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Javorský meria cez prizmu uhol škúlenia dieťaťa pomocou zvukovo-svetelného 

fixačného prístroja. Foto: archív TASR, autor V. Benko (8. marca 1988) 
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Primár oddelenia čeľustnej ortopédie MUDr. Jaroslav Kostolný a zdravotná sestra Margita 

Janíková vyšetrujú pacienta so zaloţeným fixným ortodontickým aparátom. Foto: archív TASR, 

autor V. Benko (8. marca 1988) 

 

Medzi pozoruhodné príklady novátorskej aktivity sa svojím úsilím                     

a výsledkami zaraďuje primár oddelenia čeľustnej ortopédie MUDr. Jaroslav 

Kostolný. Je autorom vynálezu originálneho zostrojenia a uplatnenia tzv. fixného 

ortodontického aparátu, teda nesnímateľného strojčeka na vyrovnávanie zubov. Jeho 

ďalšie nadväzujúce postupy na autorské osvedčenie ešte len čakajú, ale niektorí 

pacienti sa vďaka nim uţ vyliečili. Prínosom aparátov je regulované neprerušované 

pôsobenie, zbavené pacientových zásahov. Liečba trvá pribliţne rok a je takmer 

stopercentná oproti 30 % účinnosti snímacích strojčekov. Rieši aj prípady beţne 

odporúčané na chirurgický zásah, prípadne nasadenie protézy, o psychologických        

a estetických aspektoch ani nehovoriac. 
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Primárka očného oddelenia OÚNZ v Topoľčanoch MUDr. Kamila Lepeyová, 

pouţíva pri vyberaní cudzích telies z rohovky tieţ svoj vlastný realizovaný zlepšovací 

návrh. Ide o vŕtačku, výhodou ktorej je dokonalé vyčistenie rohovky, a tým aj 

skrátenie práceneschopnosti pacienta.  Medzi zlepšovacie návrhy MUDr. Kamily 

Lepeyovej patrí aj zvukovo-svetelný lokalizátor na cvičenie tupozrakosti – oslabenia 

jedného oka následkom uchyľovania.  

Zdroj: Rok 1988:Lekári v Topoľčanoch sú úspešní aj vďaka svojim zlepšovákom - fotografie - 

Vtedy 

 

Redakcia 

https://www.vtedy.sk/topolcany-ounz-zlepsovacie-navrhy-zubari
https://www.vtedy.sk/topolcany-ounz-zlepsovacie-navrhy-zubari
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– To najmenej, čo môžete pre svoj chrbát urobiť – 
 

Pomenovanie SM Systém znamená stabilizáciu a mobilitu. Cvičenia stabilizujú 

telo (chrbticu) a zároveň vytvárajú pohyb – mobilitu.  

 

                      Foto poskytla: Ing. Slávka Detková 

Čo to teda SM Systém je a v čom nám pomôţe? 

SM Systém je systém špeciálnych cvikov s elastickým lanom, ktoré posilnia, uvoľnia 

a pomôţu udrţať Váš chrbát zdravý. Pravidelným cvičením sa obnoví pohyblivosť 

chrbtice a vylepší sa drţanie tela. Cvičenie je zameraná najmä na hlboký stabilizačný 

systém chrbtice (HSSCH), svalovú nerovnováhu, posturálne poruchy, vertebrogénne 

poruchy, hyperlordózu, hyperkyfózu, skoliózu či vysunutú platničku.  
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Kto a kedy prišiel s týmto typom cvičenia? 

Autorom tohto cvičenia je bývalý športovec a renomovaný český lekár MUDr. 

Richard Smíšek. Na súbore týchto cvičení začal pracovať po dlhoročných 

skúsenostiach v roku 1990. Vypracoval tak 11 základných cvikov, ktoré sa rozširujú 

o rôzne modifikácie.  

Aký je hlavný efekt tohto cvičenia? 

Ide tu o vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. 

Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníţi a platnička môţe lepšie vykonávať 

svoju funkciu. Efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré 

zuţujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri 

pohybe aktívne stabilizovaná. 

Pre koho je SM Systém určený? 

SM Systém je určený pre kaţdého jedinca – deti od 5 rokov, dospelí i starší ľudia, 

ktorí majú záujem o zdravý telesný vývoj, prevenciu proti vzniku bolestí chrbta, 

prípadne trpia problémami s chrbticou. Cvičenia sú vhodné aj počas tehotenstva         

v snahe obmedziť riziká pri pôrode. SM Systém s obľubou vyuţívajú vrcholoví 

športovci počas kondičnej prípravy a rehabilitácie. Cvičenie nezaťaţuje kĺby a má 

rôzne stupne záťaţe pre úplných začiatočníkov, mierne pokročilých aţ po 

vrcholových športovcov.  

SM Systém si môţete zacvičiť aj tu v Topoľčanoch so skúsenou inštruktorkou Ing. 

Slávkou Detkovou, ktorá hovorí, ţe „tak, ako sa staráme o svoje vlasy, nechty a zuby, 

tak by sme sa mali starať aj o svoj chrbát.“ 

Skúsenosti s metódou SM Systém má aj pani profesorka Mgr. Jaroslava 

Václavová: „O cvičenie – metódu SM Systém som sa začala zaujímať, keď som 

vnímala, že sa čas strávený pred počítačovou obrazovkou predlžuje a dlhodobým 

sedením pribúda záťaž na chrbticu.  
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Preferujem beh vonku alebo cvičenie v kolektíve, ale protiepidemiologické pravidlá 

ma obmedzili na rýchlu chôdzu pri pobyte vonku a zacvičenie si doma. Počas tohto 

času som s nadšením privítala pozvanie ku cvičeniu SM Systému od inštruktorky 

Slávky Detkovej cez Skype. Nevedela som si veľmi predstaviť, či to týmto spôsobom 

bude účinné, ale opak bol pravdou. Na začiatku skoro denne odcvičené hodinové 

cvičenie prinieslo svoje výsledky – 

chrbát spevnel, držanie tela sa 

upravilo a aj hlava si oddýchla... 

Vďaka epidémii nezostali elastické 

laná bez využitia, práve naopak, 

zabezpečili očakávaný zdravotný 

efekt. Už bude potrebné iba ďalej 

nezaháľať a pravidelne sa ku 

cvičeniu vracať!“ 

SM Systém cvičím aj ja a môţem ho len odporučiť. Chrbát je dôleţitá časť nášho 

tela, ktorá nás nie vţdy poslúcha. Preto je cvičenie SM Systém tou najlepšou 

metódou, ako chrbtové svalstvo posilniť a zároveň aj uvoľniť. Ak sa naučíte základné 

cviky vo fitku, elastické lano si potom môţete zaobstarať a cvičenie realizovať aj       

v pohodlí domova tak, ako som to robila aj ja počas celého lockdownu.    

Krátku ukáţku tohto cvičenia, konkrétne aj s inštruktorkou Ing. Slávkou Detkovou si 

môţete pozrieť tu:  

https://www.youtube.com/watch?v=dgQD0RnO8G0 

Zdroje: 

https://www.myfitclub.sk/sluzby/zdravotne-cvicenia/ 

https://smsystem.sk/ 

 

 

                                                                              PhDr. Veronika Vajnoráková 

https://www.youtube.com/watch?v=dgQD0RnO8G0
https://www.myfitclub.sk/sluzby/zdravotne-cvicenia/
https://smsystem.sk/
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Jazykové okienko 

 

„prechod pre chodcov“ 

alebo 

„priechod pre chodcov“ ? 

Prechod  je činnosť, premiestnenie sa z bodu 

A do bodu B. 

Napr.: Prechod cez cestu (vo význame: prechádzanie cez cestu). 

 

Priechod je miesto, kadiaľ prechádzame. 

Napr.: Priechod pre chodcov (vo význame: biele čiary na ceste, ktoré znázorňujú 

miesto, kadiaľ chodci prechádzajú). 

 

Spolu v jednej vete by to mohlo vyzerať takto: 

Bezpečný prechod cez cestu nám umoţňuje priechod pre chodcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Veronika Vajnoráková 
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Ulievačik 
 

 

Ilustrácia: Erika Paniaková, II. MAS 

1. Ak je ţiak vyvolaný k tabuli a práve nie je pripravený podať výbornú odpoveď, 

môţe pouţiť ulievačika. 

2. Po vyvolaní musí predloţiť časopis s ulievačikom, nie vytrhnutú poslednú stranu, ani 

vystrihnutého ulievačika. 

3. Učiteľ na ulievačika napíše dátum a názov svojho predmetu. 

4. Ulievačik platí na jednu odpoveď pre jedného ţiaka. 
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