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Milý čitateľ,

zrodilo sa 2. číslo časopisu Lopejík. Prišlo na 
svet len kvôli tebe, drahý čitateľ a súčasť ro-
diny oboch škôl.
 Od vydania 1. čísla sa toho na oboch 
školách udialo veľa, preto sa vám budeme 
snažiť priblížiť všetky výrazné deje a udalos-
ti, ale aj pocity a tvorivé nálady vás, tvorcov 
nádherného ovzdušia škôl SSOŠH a SG ŽP.
 Do tohoto čísla sme nezahrnuli uda-
losti okolo písomných maturít, pretože našim 
maturantom venujeme 3. číslo, ktoré sa do 
distribúcie dostane koncom mája a začiatkom 
júna a bude venované iba im a na ich počesť. 
Redakcia sa na túto udalosť veľmi teší. Bude 
to krásna správa aj o písomných a ústnych 
maturitných skúškach, aj o vyraďovaní a tvo-
rivosti maturantov.
 Čaká vás ešte mnoho práce, študijných 
hodín ale aj mnoho príjemných chvíľ 
strávených v kolektíve učiteľov a žiakov 
Súkromného gymnázia a Súkromnej stred-
nej školy hutníckej Železiarne Podbrezová. 
Zaželajme si veľa chuti do štúdia, do života a 
do všetkého krásneho, čo nás ešte čaká.
 Časopis Lopejík je tu pre vás, pre vaše 
názory, pripomienky, návrhy na skvalitnenie 
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jeho podoby ale aj na zlepšenie toho, čo vás v študentskom a súkromnom živote trápi, bolí alebo spôsobuje 

radosť. Píšte nám, podeľte sa s nami o svoje pocity, nálady a zážitky, o svoje bôle. Naša redakcia je vám otvo-

rená celodenne na adrese: lopejik.sgzp@gmail.com.

 Na záver by sme sa chceli poďakovať vedeniu oboch škôl a vedeniu Železiarní Podbrezová za pod-

mienky, v ktorých sa dá byť nielen pracovitý, usilovný a študentský, ale aj tvorivý, kreatívny a prirodzený.

 Pekný študijný aj súkromný život vám praje redakcia časopisu Lopejík.
             -red-
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Štrasburg a Paríž pre víťazov Euroškoly

V nedeľu 5.2.2012 sa 
zišli  študenti Súk-
romného gymnázia 
ŽP, ktorí vyhrali súťaž 
Euroškola,  spolu s 
profesorkami Mgr. Ľ. 
Goceliakovou a Ing. I. 
Bruončovou, aby sa 

spoločne autobusom Železiarní Podbrezová vydali 
na dlho očakávaný výlet.  
V Bratislave vyzdvihli sprievodcu celým výletom, 
pána Šurinu, ktorý bol naozaj skvelý a počas celej 
cesty  povedal o jednotlivých mestách veľa zaují-
mavostí. V pondelok v ranných hodinách autobus 
dorazil do Štrasburgu, kde  sa 24 žiakov, účastníkov 
projektu, dostalo priamo do budovy Európskeho par-
lamentu. V parlamente  mali  „poslanecké“ raňajky a 
po nich sa stretli v zasadacej sále Európskeho par-
lamentu spolu s ostatnými zahraničnými účastníkmi 
projektu. Uvítaciu reč mali hlavní koordinátori 
projektu a poslanci  parlamentu, ktorí postupne 
predstavili Európsky parlament a Európsku úniu. 
Nasledovalo predstavenie každej zúčastnenej  školy 
jedným z jej  žiakov. SGŽP reprezentovala žiačka 
IV. H triedy Miroslava Kaiserová, ktorá to zvládla 
bravúrne a predstavila podbrezovské Gymnázium 
len v tom najlepšom svetle.  Celkovo sa predstavili 
školy z Belgicka, Dánska,  Nemecka, Estónska,  
Grécka,  Španielska,  Talianska, Cypru, Maďarska, 
Malty, Holandska,  Rakúska, Slovinska, Slovenska, 
Fínska, Švédska,  Spojeného kráľovstva (Škótska). 
Potom študenti dostali  možnosť si vyskúšať hlaso-
vanie pomocou hlasovacieho prístroja a diskutovať  
o budovaní jednotnej Európy  spolu so zamestnan-
cami parlamentu. Študentov najčastejšie zaujímalo, 
či EÚ bude schopná prijímať nových členov ako sú 
Chorvátsko alebo Turecko a či nevzniká problém 
medzi väčšími členmi a medzi tými menšími, ako je 
napríklad aj Slovensko.
Po chutnom obede sa v budove parlamentu  pre 
všetky zúčastnené krajiny začala hra Eurogame,  
kde  skupina štyroch hráčov z rozdielnych krajín 
odpovedala na  otázky o EÚ. 
Po skončení sa rozdelili do ďalších 6 skupín a disku-
tovali  v angličtine na témy : 

Európska únia a jej hodnoty vo svete,  
Migrácia a integrácia, 

Životné prostredie,  
Sloboda informácií.
Demokracia a občianstvo. 
Budúcnosť Európy. 

Po skončení tejto diskusie každá skupina prezen-
tovala  v parlamente svoje vypracované referáty a 
návrhy. Nasledovalo finále hry Eurogame, v ktorom
 sa vybrali najlepšie skupiny a prebehlo slávnostné 
odovzdanie odmien a diplomov Euroškola.  Jeden 
z diplomov získala aj naša škola. Tento skvelý deň 
v európskom parlamente zakončila všetkým známa 
európska hymna. 
Vo večerných hodinách sa študenti dostali do ich 
hotela v Paríži. V utorok ráno nasledovali vynikajúce 
francúzske raňajky a odchod do Versailles,  kde si 
obzerali Palác Ľudovíta XIV.  Odtiaľ  sa presunuli 
do modernej štvrti  Ledefence, kde navštívili jediný 
supermarket v Paríži. V centre Paríža poobdivovali 
Eiffelovku  a poniektorí dokonca absolvovali na 
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ňu  aj výstup. Ten jedinečný pohľad z vrcholu na 
večerný Paríž sa nedá ničím nahradiť. A  k tomu 
treba pridať aj krásnu večernú plavbu po Seine, aby  
ešte raz videli perly Paríža.  
V stredu ráno sa účastníci európskeho školského  
projektu   vybrali túlať  Parížom a   navštívili 
Múzeum parfumérie, Louvre, kde už všetci obdi-
vovali majstrovské umelecké kúsky a hlavne obraz  
Leonarda da Vinciho Mona Lisa. Strávili tam celé 
popoludnie, ale ani to im nestačilo na to, aby prešli 
celý areál. Po prehliadke  sa presunuli do katedrály 
Notre Dame, známej hlavne vďaka francúzskemu 
spisovateľovi Viktorovi Hugovi. Tu si všetci  na 
chvíľu vypočuli krásnu omšu. Tento výlet ukončili 
večerou v parížskej reštaurácii, kde mali na výber 
z dvoch netradičných jedál: ako predjedlo avoká-
dový šalát alebo cibuľovú polievku, ako  hlavné 

jedlo lososa alebo Tartiflette (zapečené zemiaky, 
šunka, syr), ako dezert koláč či čokoládový krém. 
Na všetkých týchto jedlách si schuti pochutnali  a po 
pekne ukončenom dni ich už čakala cesta domov  so 
skúsenými šoférmi, ktorým sa aj touto cestou chcú  
poďakovať,  že to zvládli bezchybne. 
Tiež sa v mene všetkých študentov chceme 
poďakovať pánovi  sprievodcovi,  ktorý obohatil 
naše vedomosti a hlavne pani profesorkám Mgr.
Goceliakovej a Ing. Bruončovej, ktoré s nami na 
tomto projekte pracovali. Samozrejme veľká vďaka 
patrí  aj Železiarniam Podbrezová a v neposlednom 
rade aj tvorcom súťaže Euroškola, bez ktorých by 
študenti  tento nádherný výlet určite spolu nepod-
nikli.

Michaela Vrábliková (IV.H)
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Programovanie CNC
Absolventi predmetu Programovanie CNC strojov majú vedomosti z oblasti číslicového riadenia technolog-
ických procesov a grafických systémov používaných v strojárstve. Zároveň majú možnosť získať praktické 
zručnosti v základoch ovládania a programovania CNC sústruhu.
Na predmete Programovanie CNC spoznajú základné princípy nekonvenčných technológií a dokážu pružne 
reagovať na meniace sa podmienky. Poznajú a ovládajú skladbu programu a sú schopní samostatne zostavovať 
riadiace programy CNC strojov v softvérovom prostredí Sinumerik 840D, samostatne obsluhovať CNC sústruh 
pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Pred spustením 
stroja vedia používať simulačné programy.                                (Ing. Majer Ivan)

Učebňa programovania CNC strojov.
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Rozhovor s Ing. Ivanom Majerom

Aké majú uplatnenie absolventi Programovania CNC 
strojov? Môžu si reálne nájsť prácu? Kde konkrétne?
Absolventi môžu pracovať z ŽP na rôznych obrá-
bacích centrách, ktoré využívajú softvér Sinumerik 
840D. U nás sa naučia len  základy, poznajú skladbu 
programu, vedia urobiť jednoduché korekcie, zmeny. 
Pre uplatnenie v praxi je potrebné aj ďalej pracovať 
s programom, neustále hľadať ďalšie možnosti 
využitia, spoznávať, čo program dokáže, študovať 
návody, príručky... internet.
Samozrejme, uplatnenie pracovníkov, ktorí poznajú 
a ovládajú akýkoľvek softvér obrábacích strojov je 
široké. Či už v ŽP alebo  ako programátori sú potom 
patrične aj ohodnotení.

Vidíte budúcnosť v technológiách CNC strojov?
Určite, veď načo majú manuálne pracovať ľudia, keď 
to môžu urobiť za nich stroje. Ľudský mozgový po-
tenciál je treba využiť na programovanie týchto stro-
jov.

Je ťažké sa naučiť programovať CNC stroje? Čo na 
to potrebujeme?
Ťažké? Veľmi. Na prvý pohľad áno. Potom keď sa 
žiak trochu rozhľadí, veľmi ľahké. Myslí si, že ak vie 
vyrobiť jednoduchú súčiastku, tak vie všetko. No ale 
naozaj je to dosť zložité. Práca programátora musí 

byť precízna, nesmie sa na nič zabudnúť, lebo stroj 
neurobí, čo si myslíme, ale len to, čo sme mu zada-
li. Žiak musí vedieť navrhnúť technologický postup 
ako na konvenčných strojoch, poznať odlišnosti od 
spôsobu ich práce, vedieť čítať výkresy, mať dobrú 
predstavivosť a tiež mať znalosti z matematiky a ge-
ometrie. K tomu treba pridať veľa chuti do práce a 
každú druhú voľnú chvíľu pri PC využiť na preopa-
kovanie.

Poznáte bývalých absolventov, ktorí sa v tomto sek-
tore uplatnili?
Naši študenti mali tento predmet už tretí rok, niektorí 
išli na nadstavbu, alebo do praxe na klasické obrába-
cie stroje, takže nemám o tom informácie, žeby niek-
torý pracoval v tomto sektore.

Máte radi tento predmet? Ako ste sa k nemu dostali?
Áno, veľmi ma baví. Som vyučený mechanik 
nastavovač, tam som získal vzťah k obrábaniu kovov 
a keď škola zriadila CNC učebňu, tak to akosi padlo 
ku mne.

Blíži sa Veľká noc, čo by ste odkázali čitateľom 
časopisu Lopejík?
Čitateľkám časopisu veľa vody, aby boli zdravé, 
svieže a postarali sa o šírenie Lopejíka čo najďalej. A 
čitateľom, aby to s tou vodou neprehnali.
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Darovanie krvi na škole 

Školské akcie vo fotkách

Beseda s p. ministrom Dušanom Čaplovičom
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I.A, I.C, odbor mechanik strojov a zariadení - pred hlavnou bránou nového závodu

Jaroslav Adamec, IV.D - mechanik mechatronik - odborný výcvik vo zváračskej škole
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Návšteva hutníckeho múzea

Beseda s Mgr. Milanom Ištvánom, občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu
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Beseda s Mgr. Oľgou Nachtmannovou, PHD., poslankyňou NR SR

Beseda s bývalým guvernérom NBS Ivanom Šramkom a predsedom predstavenstva a generálnym 
riaditeľom ŽP, Vladimírom Sotákom, predsedom Klubu 500.
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Celoštátna súťaž  ZENIT Košice, zľava Ing. Ivan Majer, Jozef Bartošík

Celoštátna súťaž  ZENIT Košice, Jozef Bartošík
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Mladé olympijské hry - Ondrej Kosztolányi (II.G)

Olympijské nádeje - Ondrej Kosztolányi (II.G)
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Anjel na diskotéke

Bol piatok a s kamarátmi sme sa rozhodli, že sa pôjdeme niekde zabaviť, ale nemali sme “šajnu”, kde pôjdeme. 
V tej chvíli nás napadlo, že sa vyberieme do Banskej Bystrice na diskotéku. Zobral som auto, natankovali 
sme a vyrazili. Akonáhle sme však nastupovali do auta, spustila sa strašná fujavica a  padal hustý sneh, ale 
nás to neodradilo. Na cestách sa šmýkalo a takmer nebolo nič vidno, museli sme ísť veľmi pomaly. Onedlho 
sme dorazili do Banskej Bystrice a mali sme menší problém nájsť tu diskotéku, ale napokon sme ju predsa 
len našli. Povystupovali sme z auta, prišli k vchodu a zbadali sme obrovský rad ľudí, ktorí čakali, aby ich 
pustili do vnútra. Po chvíli čakania mi začala byť mierna zima, ale vydržal som to a pustili nás dnu. Trochu 
sme sa s kamarátmi poobzerali po diskotéke, či nenájdeme niekoho známeho, no nenašli sme. Odbila polnoc 
a prišiel známy DJ EKG, ktorý vždy vie, ako spraviť dobrú náladu. Na parkete bolo veľa dievčat a každá bola 
zaujímavá a príťažlivá niečím iným. Prešlo niekoľko hodín a DJ hral čoraz lepšie a lepšie. Niektorí kamaráti 
si našli dievčatá, s ktorými pretancovali celý večer. Ostal som už iba ja a jeden kamarát. Bolo už pol tretej 
ráno a žiadne dievča  ma neohromilo a nepriťahovalo. Chystal som sa už domov, no v tej chvíli som ju zbadal. 
Stála odo mňa asi 5 metrov a mala ten najkrajší úsmev, aký som kedy videl. V tej chvíli som si myslel, že sa 
pozerám na anjela. Úplne som prestal tancovať, ani som nepočul hudbu, len som sa na ňu pozeral. Tak krásne 
tancovala, usmievala sa, jednoducho, nevedel som, čo robiť. Po chvíli ma zbadala, že sa na ňu pozerám a v 
tej chvíli ma napadlo, že premýšľa o tom, ako po nej slintá zase nejaký „úchyl“. No asi som nemal pravdu, 
pretože sa tými nádhernými priezračnými očami na mňa pozrela a usmiala sa. Úplne som skamenel a prestal 
som skoro úplne dýchať. Vôbec som nevedel, čo mám robiť, tou krásou som bol úplne očarený a nemohol som 
sa hýbať. Nevedel som, čo mám robiť.
Po chvíli prestala tancovať a vybrala sa mojím smerom, vtedy som už prestal rozmýšľať úplne. Približovala 
sa, nespustil som z nej oči. Bola už úplne blízko mňa. Srdce mi začalo biť rýchlo, až mi skoro vyskočilo z 
hrude. Prešla okolo mňa, pozrela sa mi do očí a usmiala sa, ale šla ďalej. Sledoval som, kam ide, šla tancovať 
na iné miesto a zas sa pozrela mojím smerom, usmievajúc sa. Až v tomto momente mi rozum znovu nabehol 
do bežnej prevádzky. Povedal som si, že za tým anjelom pôjdem, aj keby to mala byť posledná vec, ktorú 
vo svojom mizernom živote spravím. Ale moje telo ma vôbec nepočúvalo. V tej chvíli prišla po mňa jej 
kamarátka, zobrala ma za ruku a priviedla k nej. Ona sa otočila a začala sa smiať. Prišiel som bližšie k nej 
a pošepkal jej do uška, či mi dovolí si s ňou zatancovať, chvíľu premýšľala, ale nakoniec povedala ÁNO. V 
tom momente som myslel, že odpadnem, to by sa však nehodilo. Takto sme sa zoznámili a prezradila mi svoje 
krásne meno - Lenka. Začali sme spolu tancovať a celkom nám to šlo. No ja som bol ešte stále „vyklepaný“ 
a nemohol som uveriť, že držím v náručí anjela. Stále sa usmievala a sem-tam sa zasmiala, keď som jej niečo 
povedal, bol to taký smejko. Po chvíli tancovania sa ku mne priblížila viac a začala ma pokúšať. No ešte so 
mnou nechcela nič mať.
Až napokon sa naše pery spojili a ja som sa ocitol v siedmom nebi. Dotýkal som sa jej hebkých vlasov a 
cítil jej vôňu, no nemohol som tomu uveriť, myslel som si, že snívam, ale nebol to sen, bola to skutočnosť. 
Prežíval som jeden z najkrajších dní svojho života. Bolo mi s Lenkou tak úžasne, že som nechcel, aby to nikdy 
skončilo. O chvíľu prišli moji kamaráti a navrhli, aby sme šli domov, že je neskoro. Hneď som im odvetil: 
„Ani náhodou!” Tak ma počúvli a ostali. Koniec - koncov ja som bol šofér, museli ma počkať.
Lenkine kamarátky však už tiež chceli ísť domov. Začali sme sa lúčiť, to lúčenie trvalo trošku dlhšie, ale ja 
som bol len rád. Keď sme sa rozlúčili, dala mi svoje číslo so slovami, nech sa ozvem. Nastúpili sme do auta 
a vybrali sa domov. 
Celou cestou som na Lenku myslel, stále viac som mal v hlave obraz jej krásneho úsmevu. Keď som odviezol 
kamarátov domov a ja sám som sa konečne dostal do svojej postele, nemohol som vôbec zaspať, pretože som 
nevedel, kedy zas budem Lenku držať vo svojom náručí, avšak modlím sa, že to bude čoskoro.

J. Donoval (IV. G)

sme a vyrazili. Akonáhle sme však nastupovali do auta, spustila sa strašná fujavica a  padal hustý sneh, ale 
nás to neodradilo. Na cestách sa šmýkalo a takmer nebolo nič vidno, museli sme ísť veľmi pomaly. Onedlho 
sme dorazili do Banskej Bystrice a mali sme menší problém nájsť tu diskotéku, ale napokon sme ju predsa 
len našli. Povystupovali sme z auta, prišli k vchodu a zbadali sme obrovský rad ľudí, ktorí čakali, aby ich 
pustili do vnútra. Po chvíli čakania mi začala byť mierna zima, ale vydržal som to a pustili nás dnu. Trochu 
sme sa s kamarátmi poobzerali po diskotéke, či nenájdeme niekoho známeho, no nenašli sme. Odbila polnoc 
a prišiel známy DJ EKG, ktorý vždy vie, ako spraviť dobrú náladu. Na parkete bolo veľa dievčat a každá bola 
zaujímavá a príťažlivá niečím iným. Prešlo niekoľko hodín a DJ hral čoraz lepšie a lepšie. Niektorí kamaráti 
si našli dievčatá, s ktorými pretancovali celý večer. Ostal som už iba ja a jeden kamarát. Bolo už pol tretej 
ráno a žiadne dievča  ma neohromilo a nepriťahovalo. Chystal som sa už domov, no v tej chvíli som ju zbadal. 
Stála odo mňa asi 5 metrov a mala ten najkrajší úsmev, aký som kedy videl. V tej chvíli som si myslel, že sa 
pozerám na anjela. Úplne som prestal tancovať, ani som nepočul hudbu, len som sa na ňu pozeral. Tak krásne 
tancovala, usmievala sa, jednoducho, nevedel som, čo robiť. Po chvíli ma zbadala, že sa na ňu pozerám a v 
tej chvíli ma napadlo, že premýšľa o tom, ako po nej slintá zase nejaký „úchyl“. No asi som nemal pravdu, 
pretože sa tými nádhernými priezračnými očami na mňa pozrela a usmiala sa. Úplne som skamenel a prestal 
som skoro úplne dýchať. Vôbec som nevedel, čo mám robiť, tou krásou som bol úplne očarený a nemohol som 
sa hýbať. Nevedel som, čo mám robiť.
Po chvíli prestala tancovať a vybrala sa mojím smerom, vtedy som už prestal rozmýšľať úplne. Približovala 
sa, nespustil som z nej oči. Bola už úplne blízko mňa. Srdce mi začalo biť rýchlo, až mi skoro vyskočilo z 
hrude. Prešla okolo mňa, pozrela sa mi do očí a usmiala sa, ale šla ďalej. Sledoval som, kam ide, šla tancovať 
na iné miesto a zas sa pozrela mojím smerom, usmievajúc sa. Až v tomto momente mi rozum znovu nabehol 
do bežnej prevádzky. Povedal som si, že za tým anjelom pôjdem, aj keby to mala byť posledná vec, ktorú 
vo svojom mizernom živote spravím. Ale moje telo ma vôbec nepočúvalo. V tej chvíli prišla po mňa jej 
kamarátka, zobrala ma za ruku a priviedla k nej. Ona sa otočila a začala sa smiať. Prišiel som bližšie k nej 
a pošepkal jej do uška, či mi dovolí si s ňou zatancovať, chvíľu premýšľala, ale nakoniec povedala ÁNO. V 
tom momente som myslel, že odpadnem, to by sa však nehodilo. Takto sme sa zoznámili a prezradila mi svoje 
krásne meno - Lenka. Začali sme spolu tancovať a celkom nám to šlo. No ja som bol ešte stále „vyklepaný“ 
a nemohol som uveriť, že držím v náručí anjela. Stále sa usmievala a sem-tam sa zasmiala, keď som jej niečo 
povedal, bol to taký smejko. Po chvíli tancovania sa ku mne priblížila viac a začala ma pokúšať. No ešte so 

Až napokon sa naše pery spojili a ja som sa ocitol v siedmom nebi. Dotýkal som sa jej hebkých vlasov a 
cítil jej vôňu, no nemohol som tomu uveriť, myslel som si, že snívam, ale nebol to sen, bola to skutočnosť. 
Prežíval som jeden z najkrajších dní svojho života. Bolo mi s Lenkou tak úžasne, že som nechcel, aby to nikdy 
skončilo. O chvíľu prišli moji kamaráti a navrhli, aby sme šli domov, že je neskoro. Hneď som im odvetil: 
„Ani náhodou!” Tak ma počúvli a ostali. Koniec - koncov ja som bol šofér, museli ma počkať.
Lenkine kamarátky však už tiež chceli ísť domov. Začali sme sa lúčiť, to lúčenie trvalo trošku dlhšie, ale ja 
som bol len rád. Keď sme sa rozlúčili, dala mi svoje číslo so slovami, nech sa ozvem. Nastúpili sme do auta 
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Láska
Čo je to vlastne láska? Každý človek má na lásku iný 
názor. Myslím si, že láska je to, čo každého v živote určite 
raz stretne. Láska je niečo nádherné. 
Boh stvoril lásku preto, aby sa ľudia mali radi. Láska nie 
je len o peknom, ale je aj o tom zlom, čo nás v živote 
stretáva. Len tá najväčšia láska prekoná všetky ľahké 
aj ťažké prekážky. Láska je viac ako priateľstvo, ale 
keď mám výborných priateľov, som tiež šťastný. Láska 
dokáže ľudí veľmi zraniť. Niektorí sa z nešťastnej lásky 
ťažko stavajú na vlastné nohy. Pri tom naozaj pomôže 
len najlepší priateľ. Myslím si, že byť zamilovaný je 
krásne a neopísateľné. Sám viem, že to tak je, lebo ja 
to tak cítim. Keď sa nad tým zamyslím, človek nemôže 
skutočne milovať, keď nevie odpustiť. Aj keď niekedy to 
veľmi bolí a je to ťažké, skoro vždy tomu druhému od-
pustíme. Možno niekedy až po dlhšom čase, no niekedy 
ani nedokážeme odpustiť vôbec. Láska je krásny cit, ktorý 
chce cítiť každý z nás. Keď niekoho milujeme, vždy sme mysľou pri ňom a aj chcenie do učenia je menšie. 
Skutočná láska je vtedy, keď v našom srdci niet nenávisti.
Som zamilovaný a viem, o čom píšem. Myslím si, že by sme nemali lásku hľadať, lebo ona si nás nájde 
sama. Našla si aj mňa a som strašne šťastný, že cítim, že niekomu na mne záleží.

J. Kučerák (IV. G)

Môj život
Bola chladná, tmavá noc. Navôkol bolo cítiť čaro Vianoc, ktoré mali byť už o týždeň. Za oknom sa rozprestie-
rala biela krajina avšak v temnom objatí noci. V celej tej temnote sa spoza špinavého skla lámp dral kúsoček 
svetla, aby osvetlil môj svet. Otvorila som svoje zelené oči a plačom zvírila sneh, ktorý sa sypal z oblohy 
posiatej hviezdami. A hoci všade bol chlad, ja som cítila teplo a lásku svojej mamy, ktorá ma pevne objala. 
Keď nás o týždeň pustili z nemocnice, bol presne Štedrý deň a mňa priniesli domov ako vianočný darček pre 

celú moju rodinu.
Postupne plynul čas a ja som spoznávala svet. Skúmala som 
všetky veci navôkol. Rozlišovala, čo je dobré a čo zlé. Nebola 
to vždy len sama zábava, ale aj vzdelávanie sa. S mojím, vtedy 
ešte malým detským rozumčekom, som sa naučila čítať, písať, 
vyskúšala si, čo je to matematika a postupne k tomu prišlo 
toľko vecí, až som si myslela, že chcú mať zo mňa Einsteina. 
Škola síce nebola taká, ako som si ju predstavovala vo svojej 
fantázii, ale napriek tomu bola pre mňa úžasná. Veľká budova, 
v ktorej keď sa ocitnete, budete v čarovnom svete, kde môžete 
zistiť, prečo slnko svieti, odkiaľ sa berú blesky a načo máme 
drôty pre lastovičky po celej krajine. Bola som z toho všetkého 
nadšená a učenie ma veľmi zaujímalo. Nebolo to však jedi-
né, čo ma zaujalo. Keďže moja fantázia bola viac než veľká, 
rozhodla som sa ju využiť. Dala som sa na kreslenie, a to ma 
neskutočne začalo zaujímať. Bol to môj vlastný svet, kde som 
bola len ja a farby. A každý, kto videl moje výtvory, hovoril 
o mne, že mám veľký talent. Tak som ho naplno využívala. 
Toľko cien, ako ja, nemá hádam nik. Niektoré dokonca až z 
Egypta či Taiwanu. Keď prišlo jedno z veľkých rozhodnutí 
môjho života, a to stredná škola, hneď som sa hlásila na ume-
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leckú. Prijali ma medzi prvými a ja som neváhala. Rok som študovala propagačnú grafiku v Bratislave. Po 
roku to však už nevyzeralo tak ružovo. Keď ma pohltila temná realita života a ja, hoc som mala všetko, čo som 
chcela, som si uvedomila, že cesta, ktorou som sa ubrala, nebude vždy jasná ako letný deň. Bola to len snová 
odbočka záhadnej cestičky môjho života. Tak som sa ocitla tu na súkromnom gymnáziu.
Zistila som, že môj svet plný malieb, farieb a nemožných udalostí mi nik nevezme, ale treba myslieť aj na 
budúcnosť. Na gymnáziu sa aspoň niečo naučím a budem pripravená na veľký svet. Stačí ho už len počkať.

K. Rochovská (I.H)
Čo pre mňa znamená rodina

Svoju rodinu si nevyberáme. Rodina je božím darom pre nás, rovna-
ko ako my pre ňu. Pod slovom rodina si asi každý z nás predstaví 
teplo domova, lásku, ochranu, bezpečie a veľa iných vecí. Vedeli by 
ste si predstaviť život bez rodiny? 
Nie každý má to šťastie a má svoju rodinu, ktorá ho miluje. Aké to je 
nebyť milovaný? Nikdy nepocítiť materinskú lásku?
Život je plný nástrah, ktoré musíme zdolávať a život bez rodiny je 
tiež jednou z nich. Poznám veľa detí, ktoré to šťastie nemali a narodi-
li sa do rozvrátenej rodiny, alebo sú členmi neúplnej rodiny. Na svete 
je veľa rodín, v ktorých sú deti utláčané, týrané, jednoducho trpia. 
Podľa mňa má každý na Zemi právo byť šťastný a milovaný svojou 
rodinou a blízkymi. Ako sa hovorí, deti za svojich rodičov nemôžu. 
Rodičia sú tí, ktorí nám dali život, vychovali nás, starali sa o nás a my 
im to raz opätujeme. Myslím si, že každý by si mal ceniť to, čo má, 
pokiaľ to má. Nie iba vtedy, keď o to príde. A naši rodičia tu tiež neb-
udú naveky, aj keby sme si to tak priali. Oni sú tí, ktorí nás poznajú 

zo všetkých najdlhšie a najlepšie. Pre mňa je rodina na prvom mieste. Je jedinečná a dôležitá.
Za to, čo pre mňa doposiaľ rodičia a blízki urobili, som im veľmi vďačná. Za starostlivosť, lásku, ochranné 
krídla, pod ktoré ma vždy prichýlili. Každý deň ďakujem Bohu za ten dar, za to šťastie mať takú skvelú rodinu 
a za tie podmienky pre život, ktoré mi vytvorili. Vždy, keď mi je ťažko, na nohy ma postaví úprimné objatie, 
povzbudenie, pekné slovo, či dobrá rada od niekoho blízkeho. To, čo som doteraz v živote dosiahla je práve 
ich zásluha, mojich najlepších rodičov vo vesmíre. Sú pre mňa najdôležitejší a najobetavejší ľudia na svete, 
akých poznám. Majú na mňa veľký vplyv a ja mám voči ním zas veľký rešpekt. Aj keď sú na mňa často prísni, 
viem, že to všetko robia len pre mňa a pre moje dobro. Určite by mi nikdy nechceli zle. Naučili ma strašne 
veľa. Byť zodpovednou, skromnou, dobrosrdečnou. Vďaka ním viem rozlíšiť, čo je pre mňa zlé a čo dobré, 
viem kadiaľ mám kráčať ďalej. A za toto a milión ďalších vecí, ktoré som určite zabudla spomenúť, som im 
vďačná. Oni vedia, že tu pre nich budem vždy, ako tu boli, sú aj budú oni pre mňa. Vo dne, v noci.

D. Nižníková (IV. G)

Moje pocity z Anglicka
Moje pocity z Anglicka na začiatku boli super. Tešila som sa sem, že konečne budem preč zo Slovenska a 
uvidím niečo nové. Vôbec som nemyslela na to, že budem preč od všetkých na 10 mesiacov. Predstavovala 
som si to všetko ružovo, bez problémov, ale bola som tam len prvé dni a už som chcela ísť domov, pretože 
rodina a všetci ľudia, ktorých poznám, mi strašne chýbajú. Bola to moja voľba, preto to musím dobojovať. 
Zvládam to dobre, lebo viem, že o menej ako 3 mesiace som doma už nastálo.
Prvé dni boli veľmi ťažké, musela som si zvykať na prízvuk, na to, že hovoria po anglicky a nie po slovensky. 
Žijem s anglickou rodinou, takže som sa naučila niečomu novému, pretože kultúra aj stravovacie návyky sú 
tu odlišné.
Škola bola zo začiatku veľmi ťažká, pretože to všetko je v anglickom jazyku a nie je to ako na Slovensku, že 
keď niečo neviete na hodine angličtiny, pani  učiteľka vám to povie. Tu si musím pomáhať sama, pretože nik 
nehovorí po slovensky. Sem - tam sa stalo, že niečo nebolo v mojom slovníku a ani na online slovníku.
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Už to také ťažké nie je, pretože som si zvykla komunikovať po anglicky každý deň. Školský systém je tu 
veľmi odlišný od nášho slovenského. Tu si vyberieš štyri predmety, ktoré chceš študovať a tie študuješ a máš 
z nich testy. Vyučovacie hodiny majú 60 nie 45 minút ako na Slovensku a hneď, keď sa skončí jedna hodina, 
začne druhá, čiže sme bez prestávky a potom máme jednu dvadsaťminútovú a jednu hodinovú prestávku.
Registrácia v škole sa začína o 8:45 a trvá do 9:10. Od 9:10 sa začína druhá hodina. Pokiaľ máte 6 hodín, 
končíte o 15:30, ak máte 7 hodín, končíte 16:30, avšak za deň máte aj 4 voľné hodiny, takže sa neučíte stále. 
Preto mám radšej slovenský systém než anglický. Keď niečo neviem, učitelia mi pomáhajú, spýtajú sa ma, 
či rozumiem a ak nie, tak mi to vysvetlia ešte raz, ale jednoduchšou cestou, za čo som im vďačná. Študenti 
v mojej škole nie sú veľmi kamarátski. Mám zopár kamarátok, ale mne to stačí. Je tu dokonca aj dievča zo 
Slovenska, takže sme spolu v škole. Na mojej škole sú aj iní výmenní študenti z Holandska a Nemecka. Ale 
tu, kde som, na severovýchode, sú študenti aj z Talianska, Švédska a Švajčiarska, takže som spoznala veľa 
ľudí z iných krajín.
Škola na Slovensku mi, samozrejme, veľmi chýba a neviem sa dočkať, kedy budem späť v mojej slovenskej 
škole, pretože mi chýba úplne všetko. Kto nebol preč, tak ako ja, nepochopí nikdy, ako môže niekomu chýbať 
škola, ale verte mi, keby ste boli takto preč a boli by ste tu sami ako ja, bez rodiny a bez všetkých blízkych, 
chýbalo by vám všetko.
Nikdy som si nemyslela, že mi bude Slovensko chýbať, ale chýba. Teším sa na návrat domov.

S. Štulajterová (III.H)

Ružový kvietok  
Zastonal kvietok, sklonil si hlávku.
Dorozprával príbeh, skončil rozprávku.
Posledné lupienky vietor ďaleko niesol.
A kvietok nižšie k zemi klesol.

Prvý z tých lupienkov  na vodu padol,
rozčeril hladinu a padal nadol. 

Ten druhý zas odvialo preč.
Na chladnú skalu, tá stratila reč.

Tretí odvialo k malému mravčekovi
a ten sa ponáhľal ku kvietku, priateľovi.

Rozlúčiť s kvietkom ešte  sa chcel.
Neskoro však, život z kvietka už uletel.

No lupienky kvietka, čo svetom putovali
Chladnej hladine vody teplú lásku dali.
A skale čo stratila reč z tej nádhery,
rozbúšilo osamelé srdce v chladnom večeri.

Karolína Rochovská (I.H)

Radka Sedliačiková (III.H) - Moja škola
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Anekdoty o slovenských spisovateľoch

Janko Kráľ išiel zo salaša domov...
Janko Kráľ išiel zo salaša domov. Cestou prešiel popri zemianskom kaštieli. Zeman stál vo dverách. Janko 
išiel zamyslený svojou cestou. Zeman bol naučený, aby sa mu každý klaňal. Janko sa mu nepozdravil. I zakričí 
za ním hrmotným hlasom nahnevaný zeman:
„Kto si, že sa nepozdravíš? Či nevieš, že som zeman?“
Janko sa obzrie, nezastane v chôdzi a krátko odvetí:
„A ja som KRÁĽ,“ a ide ďalej.

***
Ján Francisci mal strýca Pavla...
Ján Francisci mal strýca Pavla, mäsiara najprv na Píle, potom v Tisovci, naposledy v Hnúšti. Pavel Francisci 
bol postavy strednej, ale svalovitej a obrovskej sily. Raz na jarmoku v Rimavskej Sobote jednal voly. K 
jednačke prišiel akýsi Maďar a medzi rečou zateremtotoval mu do „tótov“. Francisci vystrel ruku: „Či vidíš, 
ty Maďar, túto medvediu labu? Tak ťa ňou capnem, že nevstaneš viacej!“ Maďar naľakaný odišiel. 

***
Stalo sa raz, že LudvikKossuth...
Stalo sa raz, že Ludvik Kossuth ako samopašné dieťa padol u strýka v Košútoch do hnojnice na dvore, odkiaľ 
ho stryná vytiahla. Keď táto potom roku 1848 počula, čo Ludvik robí, vyslovila sa: keby bola vedela, že vy-
rastie z neho taký „nezdarný syn“, bola by ho do 
tej hnojnice ešte posotila. 

***
Keď bol Janko Kráľ roku 1848 uväznený...
Keď bol Janko Kráľ roku 1848 uväznený a 
mohol ho ľahko zastihnúť osud Holubyho a 
Šuleka, bán Jelačić poslal list takéhoto znenia 
maďarskému ministerstvu:
„Nachodiac sa v čele šesťdesiatich tisícov 
chlapov na pochode k Pešti, oznamujem so 
zaručením svojho čestného slova vys. ministeriu, 
že ak mladý básnik a národovec slovenský Janko 
Kráľ bude zmárnený, každého Maďara, ktorý mi 
na pochode padne do rúk, na najbližšom strome 
dám obesiť. Jelačić bán.“ 

***
Samo Chalupka bol krotkej povahy, trpezlivý 
a zmierlivý
Samo Chalupka, tento ospevovateľ smelých, 
neohrozených, hneď do boja hotových junákov, 
bol krotkej povahy, trpezlivý a zmierlivý, že to 
až čudno padlo. Keď ho niečo pobúrilo, alebo 
krivdy proti národu roztrpčili, zatvoril sa do 
svojej severozápadnej izby na lehotskej fare a prechádzajúc sa — potriasal výhražné mohutnou päsťou a 
pošepky vybúril sa v hneve. Navštevovali ho niekedy i nenašského zmýšľania páni, ktorí si pred ním, do-
brákom, dovolili i reči, ranivšie ho v jeho národnom cite, no on pretrpel všetko. Zriedka ohlásil sa proti 
mienke svojich hostí, i to veľmi mierne, ale potom, keď odišli, vybúril sa šepotom vo svojej izbe.

Z knihy:
Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933.
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Jazykové okienko

O  písaní zámen
V  súčasnosti  často  
dostávame  otázku,  
či  sa  zmenili  zásady  
písania  tvarov  os-
obného  zámena  vy  
a  privlastňovacieho  
zámena  váš  v  
korešpondencii.  

Na  túto  otázku  môžeme  stručne  odpovedať:  nič  
sa  nezmenilo.  V  listoch,  na  pohľadniciach,  ale  aj  
v  rámci  elektronickej  pošty,  teda  v  mejloch,  os-
obné  zámená  vy,  vás,  vám,  vami  a  privlastňovacie  
zámená  váš,  vášho,  vášmu,  vaším,  vašich,  vašimi  
atď.  píšeme  vždy  s  veľkým  začiatočným  pís-
menom.  Táto  zásada  platí  bez  ohľadu  na  to,  
či  píšeme  jednotlivcovi,  ktorému  vykáme,  alebo  
kolektívu,  organizácii  či  inštitúcii.

***
O skloňovaní slova princezná
V  jazykovej  praxi  sa  niekedy  môžeme  stretnúť  so  
slovom  princezná  v  podobe  princezna  s  krátkym  
a  na  konci  a  jeho  skloňovaním  podľa  vzoru  žena,  
teda  od  princezny,  o  princezne,  dve  princezny.  V  
spisovnej  slovenčine  je  podľa  platnej  kodifi kácie  
správna  iba  podoba  princezná  s  dlhým  á  na  konci,  
ktorá  sa  skloňuje  podľa  vzoru  gazdiná.  Slovo  
princezná  má  v  jednotnom  čísle  tvary  princeznej,  
princeznú,  o  princeznej  a  v  množnom  čísle  tvary  
princezné,  princezien,  princeznám,  o  princeznách,  
napr.  denník  princeznej,  vidieť  princeznú,  fi lm  o  
princeznej,  dve  princezné,  stretnutie  princezien,  o  
uhorských  princeznách. 

***
Dať si lístok potvrdiť lekárovi
V  ostatnom  čase  pozorujeme  zanedbávanie  pôvod-
nej  slovenskej  väzby  so  slovesom  dať  a  jej  
nahrádzanie  väzbou  so  slovesom  nechať,  a  tak  
počujeme  vety  s  neslovenskými  väzbami  Nechať  si  
lístok  potvrdiť  lekárovi. Nechať  sa  oholiť  holičovi. 
Nechať  si  vyoperovať  slepé  črevo.  Sloveso  nechať  
tu  má  pasívny  význam,  ten  však  nie  je  na  mi-
este.  V  daných  vetách  je  podmet  aktívny,  preto  
sa  v  nich  vyžaduje  sloveso  dať,  t.j.  Dať  si  lístok  
potvrdiť  lekárovi. Dať  sa  oholiť  holičovi. Dať  si  
vyoperovať  slepé  črevo.

***

Pyžama aj pyžamo
Na pomenovanie nočného oblečenia pozostávajúce-
ho z kabátika a nohavíc používame z francúzštiny 
prevzaté slovo pyžama, ktoré podľa etymológov 
má pôvod až v perzštine. V slovenčine sa popri po-
dobe ženského rodu pyžama, napr. pánska pyžama, 
dámska pyžama, detská pyžama, používa aj podoba 
stredného rodu pyžamo, teda pánske pyžamo, dámske 
pyžamo, detské pyžamo. Obidve podoby sú správne a 
zachytávajú ich aj jazykové príručky, preto je správne 
obliecť si pyžamu, ale aj obliecť si pyžamo, kúpiť dve 
pyžamy aj kúpiť dve pyžamá.

***
Čo sa robí s ponožkami?
Ako sa nazýva činnosť, pri ktorej si na nohy dá-
vame ponožky, či si ponožky obliekame, alebo si ich 
obúvame, alebo či túto činnosť nazývame aj inak? 
Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka slove-
so obliecť má význam „navliecť na telo šaty alebo 
ich súčasť“. Obliekame si napríklad kabát, bundu, 
šaty, oblek, sveter, košeľu, nohavice, sukňu, tričko 
a pod. Sloveso obuť má podľa citovaného slovníka 
význam „natiahnuť na nohy, napríklad obuv“. Obú-
vame si čižmy, topánky, papuče, cvičky a pod. Podľa 
tohto slovníka si obúvame aj pančuchy, z čoho vy-
plýva, že aj ponožky si obúvame. Môžeme sa o 
tom presvedčiť aj v jazykovej praxi. No ponožky si 
môžeme aj natiahnuť. Ponožky si teda môžeme obuť 
alebo natiahnuť.

***
Pravopis názvov typu trnavský región
V slovenčine sa v ostatných rokoch často používa 
slovo región, ktoré má pôvod v latinčine a ktorým 
sa pomenúva nie celkom presne ohraničené úze-
mie. Slovo región sa používa vo významoch, ktoré 
môžeme vyjadriť slovami krajina, kraj, okres, oblasť, 
územie. Často sa stretáme so spájaním slova región 
so vzťahovými prídavnými menami utvorenými od 
názvov miest, ale aj od iných geografi ckých názvov, 
napr. bratislavský región, trnavský región, piešťanský 
región, tatranský región, oravský región, horehronský 
región. V tejto súvislosti sme dostali otázku, či sa také-
to názvy majú písať s malým začiatočným písmenom, 
alebo s veľkým začiatočným písmenom. Keďže tieto 
názvy nie sú ofi ciálnymi geografi ckými názvami, 
píšeme ich s malým začiatočným písmenom.

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas

Jazykové okienko
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Science - fiction v obrazoch

 Sme zvyknutí na to, že žáner sci-fi sa často 
vyznačuje vysokou mierou vizuálnej atraktívnosti. 
Sci-fi je otvorené novým nápadom a myšlienkam, 
ktoré vyžaduje ako obsahová tak aj formálna stránka 
filmu. Tento článok sa bude týkať formy. Priblížim 
vám vizuálny štýl troch filmov, ktoré pre mňa i pre 
žáner veľa znamenajú. Sú to Blade Runner, Minority 
Report a Potomkovia ľudí. Ich vizuálna stránka ma po 
prvom zhliadnutí ohromila a s ďalším len umocnila 
moje dojmy. No chcem upozorniť na to, že nejde o 
žiadne povrchné filmy, ale o významné míľniky vo 
filmovom sci-fi. Vynikajú aj svojím obsahom, lebo 
mali odkiaľ čerpať. Sú to totiž adaptácie rovnako 
kvalitných kníh a natočili ich renomovaní filmoví 
tvorcovia.

 Poďme k prvému z nich. Blade Runner je 
adaptáciou knihy Snívajú androidi o elektrických 
ovečkách? od Philipa K. Dicka. Príbeh rozpráva o 
detektívovi Deckardovi, ktorý pátra po tzv. replikan-
toch, robotoch na nerozoznanie od ľudí, ktorí majú 
zakázané pohybovať sa v ľudskej spoločnosti. Réžie 
sa roku 1982 chopil Ridley Scott, ktorý je známy svo-
jím vizuálnym cítením. Bola to asi tá najvhodnejšia 
voľba. Dokázal dať filmu jedinečný vzhľad a ponurú 
až depresívnu atmosféru preľudneného a multi-
kultúrneho mesta roku 2019. Nechýbajú tu vysoké 
mrakodrapy, neónové nápisy, veľké svietiace re-
klamy, smog, futuristické vozidlá či všade prítomný 
dážď. Vôbec neuvidíme jasný deň. Ponurá atmosfé-
ra už nemôže byť hutnejšia. Používajú sa pomalé a 
pokojne zábery. Vizuálne triky, na tú dobu nevídané, 
len umocňujú zážitok z filmu. Ale na začiatku 80. 
rokov neexitovali digitálne efekty. Všetko sa robilo 

klasickým spôsobom. Postavili sa miniatúry futuri-
stického veľkomesta, všetko sa pozorne nasvietilo a 
vznikli úžasné exteriérové scény, ktoré vyzerajú dôs-
tojne aj v dnešnej dobe digitálnych efektov. Scott si 
dával pozor na spôsob, akým sníma miniatúry. Jed-
notlivé zábery evokujú dojem hĺbky aj bez dnešného 
3D, obrovské budovy pôsobia naozaj monumentálne. 
 Blade Runner dosiahol na svoju dobu vi-
zuálnu úroveň, akú len ťažko prekonávajú aj dnešné 
tematický príbuzné filmy. Je asi najlepšou ukážkou, 
ako skĺbiť žánre sci-fi a noir. 
 Presuňme sa o 20 rokov neskôr. V roku 2002 
predstavil Steven Spielberg svoj film Minority Re-
port podľa rovnomennej knižnej predlohy, ktorej 
autorom je tiež Philip K. Dick. Roku 2056 je zločin 
úplne potlačený. Polícia s pomocou troch jasnovid-
cov predpovedá vraždy a včas im zabráni. Film s in-

teligentným príbehom, prepracovaným prostredím a 
originálnym vizuálom. Spielberg so svojím dvorným 
kameramanom Januszom Kaminským odeli pretech-
nizovanú budúcnosť do chladných farieb.  Výnim-
kou je len scéna na vidieku, kde sú teplé farby. No i 
tak ide o precíznu štylizáciu využívajúcu citlivé os-
vetlenie, ostré kontrasty a niekedy zámerne zvýšený 
šum či neostrosť obrazu. Kamera je úžasne rozpo-
hybovaná a pomáha dynamike filmu. Prostrediu do-
minujú tie najrôznejšie futuristické vychytávky, aké 
si môžeme predstaviť. V prvom rade ide o reklamy 
a značky, ktoré sú na každom mieste. Pohyblivé a 
spievajúce reklamy sú aj na krabici od sušienok. Re-
klamy na verejných miestach a v obchodoch samé 
oslovujú zákazníkov a ponúkajú im výrobky. Je tu 
aj veľké množstvo sklenených plôch. Napríklad 
monitory počítačov sú ultratenké a priesvitné. Ka-
mera preto využíva veľa odrazov. Vízie jasnovidcov 
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zase vyzerajú ako abstrakcia. Sú zrýchlene, chaotické 
a s detailnými zábermi. Minority report je sci-fi s 
najprepracovanejším vizuálom, aký nám uplynulé 
desaťročie ponúklo.
 Posledným menovaným sú Potomkovia ľudí 
(angl. Children of Men) z roku 2006. Dej  je zasa-
dený opäť do blízkej budúcnosti roku 2027. Vízia 
sveta je tu však smutnejšia ako v predošlých prípa-

doch. Planéta skolabovala. Dôvod? Už 18 rokov trvá 
nulová pôrodnosť. Všade vládne chaos, vojny, tero-
rizmus a emigrácia. Prostredie je špinavé. Sem-tam 
môžeme zbadať nejaký pokrok v technike ale inak je 
všetko také ako to poznáme dnes. Teda ak nepočítame 
znečistené ulice alebo rozpadnuté budovy. Vzhľadom 
k celkovej tematike filmu bol dokumentárny štýl lo-
gickou voľbou. V tomto prípade to znamená - ručná 
kamera a dlhé zábery bez strihu, vďaka ktorým sa di-
vák dobre orientuje v priestore. Akcia je priehľadná, 
excelentne natočená a s výbornou choreografiou. 
Minimálne dve scény sa zapíšu do pomyslenej siene 
slávy. Scéna, kedy vzbúrenci útočia na skupinku ľudí 
v aute, pričom všetko sledujeme práve zvnútra vo-
zidla. Emocionálne vypätie a silný dojem z tejto scény 
umocňujú decentné efekty ako praskanie čelného skla 
a jeho následne rozbitie. Druhou scénou je prechod 
cez bojové pole, ktorý pripomenie film Zachráňte vo-
jaka Ryana.
 Tieto filmy nepatria medzi technicky 
revolučné ako napríklad Vesmírna Odysea, Matrix či 
Terminátor 2. No vizuál pomáhal utvárať ich svety. 
Cudzie svety, aké mi dnes nepoznáme. A to je jedna z 
najväčších atraktivít sci-fi žánru.

J. Kubanda (IV. H)

Letný čas

Letný čas (SELČ) je označenie systémovej úpravy 
merania času, pri ktorej sa v letných mesiacoch roku 
nepoužíva čas daný príslušným časovým pásmom (u 
nás SEČ - stredoeurópsky čas; časové pásmo), ale 
používa sa čas, ktorý je o určitú dobu (obvykle o 1 
hodinu) posunutý dopredu. Cieľom letného času je 
úspora elektrickej energie, ktorá by bola inak potreb-
ná pre večerné osvetlenie.

História
Princíp podobný letnému času spomenul už Ben-
jamin Franklin v roku 1784. Franklin však nechcel 
zaviesť zmenu času, ale aby ľudia chodili spať skôr, 
čím by lepšie využili denné svetlo. Prvý vážny návrh 
na zavedenie letného času učinil londýnsky staviteľ 
William Willet roku 1907 vo svojej eseji The Waste 
of Daylight (Mrhanie denným svetlom).
V praxi bol letný čas prvýkrát zavedený v roku 1916 
v niekoľkých európskych krajinách. Boli medzi nimi 
Švédsko (ktoré skončilo ten istý rok), potom Nemecko 
a Rakúsko-Uhorsko – teda aj u nás (v ktorých sa letný 

čas uplatňoval do roku 1918). Aj Spojené kráľovstvo 
zaviedlo letný čas v roku 1916. V Rusku bol letný čas 
zavedený v roku 1917, v niektorých rokoch si Rusi 
posúvali hodinové ručičky až o 3 hodiny. Spojené 
štáty americké zaviedli letný čas spolu s časovými 
pásmami v roku 1918.
Na území Česko-Slovenska fungoval letný čas s pres-
távkami už v 40-tych rokoch, každoročný letný čas 
bol však zavedený až v roku 1979. Po niekoľkých 
rokoch sa ustálilo pravidlo, že letný čas sa začína pos-
ledný marcový víkend (v noci zo soboty na nedeľu) 
a končí posledný októbrový víkend. Od roku 1996 je 
letný čas o jeden mesiac dlhší – trvá až do posledného 
víkendu v októbri, čiže letný čas je platný dlhšiu dobu 
počas roka ako pásmový.

Letný čas sa používa najmä v miernom pásme, v tro-
pickom pásme, kde je dĺžka dňa v lete takmer rovnaká 
ako dĺžka dňa v zime by to nemalo význam. Rovnako 
to platí aj o polárnych oblastiach, kde noc trvá pol 
roka. Letný čas sa používa vo všetkých štátoch Eu-
rópy (s výnimkou Islandu, Bieloruska, Ukrajiny a 
Ruska).
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 Niektoré krajiny, ako napríklad Spojené kráľovstvo, 
chcú dokonca prejsť na celoročný letný čas, čo by 
znamenalo natrvalo prijať pásmo SEČ a zjednotiť sa 
tak s celou Európou.

Od roku 2011 prestalo používať zmeny letného času 
na zimný na svojom území Rusko. Neposunulo si 
ručičky hodín na zimný čas (v r. 2011), takže v Rusku 
bude nastálo platiť letný čas.

Za a proti
Letný čas má mnohé klady aj zápory. Najväčším ar-
gumentom pre bolo väčšie využitie slnečného svet-
la a menšia spotreba energie. Momentálne má však 
letný čas veľa odporcov, pretože šetrenie energie je 
už zanedbateľné. Prieskumy Pražskej energetiky ho-
voria, že letný čas ušetrí iba 0,5% spotreby energie a 
vedie k zvýšenej spotrebe benzínu. Medzi nevýhody 
patrí aj chaos v období zmeny časov, s ktorým sa spá-
ja meškanie vlakov, dopravné nehody ale aj zdravotné 
problémy niektorých ľudí.
Podľa odborníkov z Česka sme si za posledných 
štyridsať rokov spánok v priemere skrátili o 1,5 hod-
iny. A naši lekári im dávajú za pravdu. Môže za to 
tlak na naše pracovné tempo i fenomén používania 
letného času. „To, že ľudia menej spia, je celosvetový 
trend. Preto sa dá predpokladať, že aj Slováci spia 
menej,“ hovorí doktorka Eva Feketeová z Neuro-
logickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteu-
ra v Košiciach. „Odhaduje sa, že dnešná populácia 

Slovákov spí v priemere o 1,5 hodiny menej ako pred 
štyridsiatimi rokmi,“ vraví doktorka Feketeová.
Aj používanie tzv. letného času nám skracuje náš 
spánok. Keď je vonku ešte svetlo, nechce sa nám 
do postele, ponocujeme dlhšie. Ráno však musíme 
vstať načas. O drahocenné minúty sladkého spánku 
sa tak oberáme. „Áno, je to tak. Aj letný čas môže byť 
jeden z dôvodov, prečo spíme čoraz menej,“ súhlasí 
neurologička.

Lekárka: Zrušme letný čas!
To, že umelý posun ručičiek na začiatku jari rozhádže 
veľa ľudí, je dobre známe. Rodiny s deťmi musia 
prestavať celý domáci režim, zabehané rodinné bi-
orytmy. „Týždeň, dva trvá, kým sa na túto zmenu 
aklimatizujeme. Najťažšie túto zmenu znášajú deti,“ 
vraví odborníčka zo spánkového laboratória v Bratis-
lave, doktorka Mariana Kubovčáková.
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Najbližšej zmene letného času na zimný sa 
môžete tešiť v nedeľu 28. októbra 2012 o 3:00 
(-> 2:00). Letný čas teda bude trvať od 25.mar-
ca 2012 do 27. Októbra 2012.
Najbližšia zmena zimného času na letný bude 
v nedeľu 31. marca 2013 o 2:00 (-> 3:00).

Poznáme aj iné pojmy zo sveta merania času:
Koordinovaný svetový čas alebo Coordinated Uni-
versal Time (UTC) je časový štandard založený 
na Medzinárodnom atómovom čase s priestupnou 
sekundou, ktorá je aplikovaná nepravidelne aby bola 
dosiahnutá synchronizácia so spomaľujúcou sa rotá-
ciou Zeme.
Niekedy sa nazýva aj ako 
Zulu time, označovaný pís-
menom Z za časovým údajom. 
UTC je základom systému 
občianskeho času, jednotlivé 
časová pásma sú definované 
svojimi odchýlkami od UTC. 
UTC je ako základ systému 
merania času nástupcom GMT 
(Greenwich Mean Time – 
greenwichský stredný čas) a v 
neformálnom vyjadrovaní je 
s ním niekedy zamieňaný. Na 
rozdiel od GMT, ktorý udáva čas platný v časovom 
pásme základného poludníka, ktorý je založený na 
rotácii Zeme, je UTC založený na atómových hod-
inách, tzn. je na rotácii Zeme nezávislý.
Pretože sa rotácia Zeme mierne spomaľuje, GMT sa 
oproti UTC postupne oneskoruje. Aby sa UTC dal 
používať v praktickom živote, ktorý je s rotáciou 
Zeme spätý, je udržovaný v rozmedzí ±0,9 sekundy 
od UT1; pokiaľ je táto odchýlka prekročená, je o 
polnoci najbližšieho 30. jún alebo 31. decembra 
pridaná alebo (teoreticky) odobraná tzv. priestupná 
sekunda, takže tento deň končí v čase 23.59:60, 
resp. 23.59:58 (na rozdiel od bežného 23.59:59). 
K tomuto dochádza priemerne raz za rok až rok a 
pol. Pretože sa rotácia Zeme spomaľuje, sú vždy 
priestupné sekundy pridávané, teoreticky sa však 
počíta i s možnosťou ubranej priestupnej sekundy. 
O tom, či bude v príslušnom termíne priestupná 
sekunda použitá, rozhoduje International Earth Rota-
tion and Reference Systems Service podľa merania 
rotácie Zeme.
Medzinárodný štandard času UTC je určovaný v 
mnohých národných časových laboratóriách vy-

bavených atómovými hodinami, z týchto meraní 
potom Bureau International des Poids et Mesures 
(Medzinárodný úrad pre miery a váhy) určí úplne 
presnú hodnotu UTC, pretože jednotlivé atómové 
hodiny sa môžu o niekoľko nanosekúnd navzájom 
líšiť.
                       Ako to dospať?
• V nedeľu poobede si pospite jednu hodinu.
• Budík na pondelkové ráno nastavte na najneskorší 
možný čas. Každá minúta sa ráta.
• Každý deň si svoj režim posuňte o pár minút do-
predu. Večerajte a choďte spať o 10 – 15 minút skôr.
• Ak vám svieti slnko do izby alebo na balkón, 

využite to. Postavte sa na pár minút 
do slnečných lúčov, nabijete sa tak 
potrebnou energiou.
• Neskoro popoludní už nepite kávu. 
Kofeín by vám nedovolil zaspať.
• Nepite ani veľa alkoholu. Po-
rozhadzuje vám hormóny a telesnú 
rovnováhu.
Ako na Teba pôsobí zmena 
času na LETNÝ ČAS?
Vôbec si ho neuvedomujem, prvé dva 
dni sa cítim, akoby som išla spať o 
hodinu neskôr a už vonku nechodím 
po tme, ale inak som zmenu nezareg-

istrovala. D. Daxnerová (IV.H)
***

Zmena letného času na mňa vplýva dosť zle, stále 
som unavený, aj keď spím niekedy viac ako pred tým. 
Ale myslím si, že za nejaký čas sa to napraví. Môj 
názor na toto je taký, že čas by sa nemal meniť, mal 
by byť stále rovnaký, potom by sme nemali takéto 
problémy... Ale keď si zoberieme napríklad hokejis-
tov KHL, ktorí v priebehu dňa precestujú niekoľko 
časových pásem, tak toto je zanedbateľné.

M. Dilský (III.H)
***

Prechod na mňa vplýva dosť zle, neustále som una-
vený, nič sa mi nechce. Na tréningu som malátny. 
Mam veľké problémy vstať. Ale som rád, že sa otepli-
lo a budem si musieť na to čo najskôr zvyknúť.

M. Mucha (III.H)
***

Letný čas zatiaľ na mňa vplýva dosť zle, lebo každé 
ráno vstávam nevyspatý a neodpočinutý. Dúfam, že 
časom sa to znormalizuje, pretože mi to lezie na ner-
vy.                                                 P. Paprčka (III.H)
Zdroj: calendar.zoznam.sk, wikipedia.org, www.pluska.sk
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Ponúkame vám ďalšiu osemsmerovku, v ktorej je 11 priezvisk žiakov III.H triedy. 
Príjemné hľadanie.

Zoznam učiteľov z osemsmerovky v 1. čísle tohtoročného Lopejíka: Bíreš, Bruončová, Čief, Jirmer, 
Roľková, Snopko, Štubňa, Nosáľová


