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 Našim maturantom, teraz už absolven-

tom, zaželajme v ďalšom živote veľa úspe-

chov, more zdravia, šťastia a dobrých ľudí, 

ktorých začínajúci človiečik veľmi potrebuje.

 Čaká ich svet dospelých, ktorý mno-

hokrát nie je ľahký. Čaká ich množstvo práce, 

veď budú začínať na zelenej lúke, čo znamená 

aj dokazovať, aký som dobrý, že viem a že 

viem byť aj dobrý pracovník, študent, poctivý 

človek. Kráčajú po neľahkej ceste, ktorá sa im 

však môže stať aj odmenou, záleží len na nich 

samých.

 Im už je teraz hej. Exštvrtáci sa vydali 

na svoju cestu životom, my tu však ostávame 

bez nich, smutní. Už sa s nimi nebudeme 

stretávať dennodenne, už spolu nezažijeme 

stohy humoru a jazero smiechu. Už tu s nami 

nie sú. Už sú na onom svete. A nás tu nechali, 

aby sme na nich nostalgicky spomínali.

 Všetkým nám bude nesmierne smut-

no za ich energiou a nezbednosťou, ale 

aj usilovnosťou. Za celé štyri roky, počas 

ktorých budovali krásneho ducha Súkromnej 

strednej školy hutníckej a Súkromného gym-

názia Železiarne Podbrezová, im patrí veľké 
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poďakovanie.

 Nech vám je život ľahký. A nezabudnite na nás, pretože mi nezabudneme.

 Redakcia sa ospravedlňuje za neaktuálnosť niektorých dát v anketách, hlavne v tých anketách, ktoré 

boli robené po písomných maturitách. Našou snahou bolo, aby sme vám poskytli autentickú informáciu o 

myslení, cítení a vnímaní konkrétnych fenoménov maturitného príbehu našich maturantov. Preto sme nerobili 

do odpovedí žiadne zásahy. Toto číslo časopisu je totiž dlhodobým projektom od marca do júna.

-red-
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MATURITY – spomienky, súčasnosť, budúcnosť

Spomienky:
          Koncom mája 2012  uplynulo 25 rokov od prvých maturitných skúšok v našej podbrezovskej hutníckej 
škole. Maturity sú vždy podľa určitých pravidiel. Ako to bolo?  Každý žiak povinne maturoval zo slovenského 
jazyka a literatúry, z ruského jazyka, z matematiky, z odborných predmetov a tiež konal praktickú maturitnú 
skúšku. Písomné maturitné skúšky musel písať zo slovenského jazyka a literatúry aj z ruského jazyka. Štyri 
témy na výber boli vždy ráno o 800 oznámené  štátnym rozhlasom. 

 V máji 1987 ma-
turovali prví 19 hut-
níci. Spomienky na  
strednú školu asi 
nemajú najhoršie. 
Svedčí o tom aj to, 
že doteraz vždy 
zorganizovali stret-
nutie v 5-ročných 
intervaloch. Na po-
slednom stretnutí 
sa zišli 14. Okrem 
toho je potešujúce 
aj to, že mnohým z 
nich už študovali, 
alebo od septembra 
budú študovať ich 
deti. Podotýkam, že 

množstvo študentov našej školy má rodičov, ktorí u nás tiež študovali.
Súčasnosť:

          Oproti minulosti sa niečo aj zmenilo. Študenti maturujú tak isto povinne zo slovenského jazyka a 
literatúry, z odborných predmetov a tiež konajú praktickú maturitnú skúšku. Povinne si volia cudzí jazyk v 
úrovni B1 alebo B2. K písomnej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho a cudzieho jazyka pribudli externé 
časti (testy). Témy a množstvo informácií o MS je zverejnené na internete, čo v minulosti nebolo. Určite je to 
veľkou výhodou. Nové  je aj to, že dnes na maturitnom vysvedčení nájdeme aj hodnotenie úspešnosti v per-
centách. V tomto školskom roku ešte platilo, aby žiaci úspešne zmaturovali, museli dosiahnuť v externej časti 
viac ako 33% a v písomnej časti viac ako 25% úspešnosti. Ak náhodou nesplnili tieto kritéria mohli sa ešte 
obhájiť na ústnej časti tak, že dosiahli hodnotenie minimálne dobrý. Samozrejme, že z ostatných predmetov 

nemôžu mať nedostatočnú.
Budúcnosť:

          POZORNOSŤ BY MALI ZBYSTRIŤ žiaci, ktorí sa 
pripravujú maturovať v šk. roku 2012/13.
Zmena podmienok úspešného ukončenia MS vyplývajúca z 
vyhlášky: 
Prišlo ku zmene podmienok pri externej časti (tzv. písomný 
test), respektíve písomnej formy (tzv. sloh), kde podľa nových 
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pravidiel je podmienkou úspešného zvládnutia maturity, zvládnutie aspoň jednej časti a následne ústna forma 
najhoršie s výsledkom dobrý (3). 
 Doteraz, ak študent nenapísal ani test, ani sloh, stačilo mať ústnu skúšku za 3. Po novom musí napísať 
aspoň jednu časť (sloh –viac ako na 25%, alebo test–viac ako na 33%), aby mohol ísť na ústnu skúšku a tú 
musí skončiť najhoršie s prospechom dobrý (3). 
 Teda,  po novom musí napísať aspoň jednu časť (platí pre SJL a cudzie jazyky).  Ak podmienku ne-
splní, má možnosť konať opravnú maturitnú skúšku z externej časti a písomnej formy maturitnej skúšky, 
ale až v riadnom termíne na-
sledujúceho školského roka.
          Dúfam, že mnohí 
budúcoroční ale i ďalší  kan-
didáti maturitných skúšok si 
to uvedomia a podľa svoj-
ho zváženia sa budú aj sve-
domito pripravovať. Mohlo 
by sa im pritrafiť i to, že do 
školy síce chodiť nebudú, ale 
nebudú môcť pokračovať v 
štúdiu na vysokej škole, ale-
bo ak budú pracovať, tak len 
ako ľudia bez kvalifikácie. Sú 
síce aj práce, ako ja hovorím 
„podrž, podaj,  pozametaj“, 
len dnes ich je čím ďalej me-
nej a aj za menej peňazí. Svo-
ju budúcnosť si musí vytvárať 
každý sám.
Kto chce byť úspešný, musí si uvedomiť, že:

 „Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť, nie ľudí, ktorí vedia vysvetľovať, prečo niečo neurobili.”

Školský rok: 1986/87; Odbor: 02-22-4 hutník operátor pre tvárnenie kovov
P.č. Priezvisko Meno
1. Bača    Miloš
2. Brečka Martin
3. Bruonč Ján
4. Bubelíny Miroslav
5. Donoval Miloš
6. Donoval Peter Na SSOŠH jeden syn maturoval a druhý bude v budúcom roku 
7. Chlepko Peter
8. Kováčik Dušan Na SG študuje syn
9. Kováčik František
10. Kuracina Jozef
11. Lipták  Róbert
12. Makuch Marián Na SG bude študovať syn
13. Molčan Rudolf
14. Nepšinský Ľuboš
15. Patráš Stanislav Syn bude mechanik mechatronik.
16. Pavúk  Juraj     Dcéra maturovala na SG, syn bude mechanik strojov a zariadení.
17. Popper Márius
18. Prokopec Eduard
19. Sroka   Peter

                                                                                                                    Ing. Čukanová Anna
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Maturitné príbehy vo fotografiách

Posledné zvonenie
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Rozhovor s Ivanom Klusačekom (IV.G - študent SG ŽP)

Na škole si strávil štyri roky, ako si sa počas 
nich cítil?
Musím sa priznať, že v priebehu prvého ročníka 
som mal zmiešané pocity. Ale myslím si, že je 
to prirodzené, keď sa človek dostane do nového 
prostredia, v ktorom spoznáva nových ľudí. To 
však netrvalo dlho aj vďaka tomu, že veľa mo-

jich spolužiakov na SG ŽP boli súčasne mojimi 
spoluhráčmi a spolužiakmi zo základnej školy. 
Keď sme sa všetci spoznali, prehodili zopár slov, 
tak to už bolo v pohode. Je jasné, že sa vyskytli aj 

nejaké problémy, ťažké skúšky, ktoré moje pôsobenie na SG ŽP nielen spríjemňovali, ale taký je život. Spätne 
sa pozerajúc, nemôžem povedať nič iné, len že som sa na tejto škole, najmä posledné dva ročníky, cítil veľmi 
dobre a som rád, že som mohol byť súčasťou víťazného tímu SG ŽP . 

Myslíš si, že ťa škola do života pripravila dobre?
Myslím si, že veľmi dobre. Naučil som sa vyhrávať, ale aj prijímať prehry nielen v športe ale i v súkromnom 
živote. A z hľadiska vzdelania poviem iba jedno, prijali ma na Právnickú fakultu na UMB po úspešnom zvlád-
nutí prijímacieho testu, kde som skončil na 88 mieste z 530, čo je podľa mňa dobrý výsledok. Takže aj preto 
si myslím, že ma SG ŽP pripravilo veľmi dobre.

Ak by si sa mal ešte raz rozhodovať, kam pôjdeš na strednú školu, vybral by si si túto školu ešte raz?
Rozhodne áno! Táto škola mi dala niečo, čo by som na žiadnej inej škole nemohol mať. Hovorím o priateľoch, 
ktorí mi zostanú v srdci až do konca života, a to nielen spomedzi žiakov, ale aj z radov učiteľov, a preto by som 
moje rozhodnutie nikdy nezmenil a nikdy ho ani nebudem ľutovať. 

Aký názor máš na prácu učiteľov so žiakmi? Dokázali vytvoriť priaznivé podmienky pre učenie? Akí 
boli vo chvíľkach oddychových?
Myslím si, že učitelia na SG ŽP odvádzajú skvelú robotu. Sú mladí, a tým pádom rozumejú aj problémom 
študentov lepšie ako staršia generácia. Čoho som si najviac cenil, bola ich zhovievavosť a ochota sa dohodnúť, 
čo nám športovcom značne uľahčovalo štúdium. Vytvorili sa medzi nami veľmi dobré vzťahy, čo sa prejavilo 
v  príjemnej atmosfére, a to skvalitnilo vyučovací proces. Som skutočne rád, že ma vyučovali práve učitelia 
zo SG ŽP a týmto by som sa im chcel ešte raz poďakovať a ako sa hovorí, dať ten povestný klobúčik dolu pred 
ich odvádzanou robotou. 

Čo by si chcel odkázať budúcim aj terajším študentom oboch škôl?
Ako hovoril súdruh Lenin: Učiť sa, učiť sa, učiť sa. Ale nie, robím si „srandu“. Treba si užiť život, kým je 
človek mladý, ale zas netreba zabúdať aj na štúdium a svoju budúcnosť. Ja im odkazujem len jedno, a to, že 
im držím palce do budúceho života a prajem im, aby sa im splnili všetky túžby, ktoré si predsavzali.  
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Aké máš životné plány?
Mojím želaním a zároveň plánom do budúcnosti je vyštudovať Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici 
s úspešným vykonaním justičnej skúšky a popri ”vysokej” sa súčasne venovať aj trénerskej činnosti. Keď 
zvlád-nem toto, mojím cieľom bude sa živiť právnickou činnosťou a ako hobby vykonávať trénerskú prax.

Dokázali  Železiarne Podbrezová vytvoriť priaznivé a kvalitné podmienky tvojho štúdia?
Rozhodne áno, a nielen materiálneho charakteru, ako je hmotné vybavenie školy, ktoré je mimochodom asi na 
najvyššej úrovni na celom Slovensku, ale aj po tej nemateriálnej stránke, ako sú už v predošlých odpovediach 
spomínané výborné vzťahy nielen medzi spolužiakmi, ale aj medzi študentmi a učiteľmi. 

Ako vnímaš neustály proces modernizácie školy, nákup projektorov, počítačov a inej techniky?
Myslím si, že takýmto modernizovaním by mala prejsť každá škola na Slovensku, lebo práve štátne školy sa 
v súčasnosti nachádzajú v katastrofálnom stave a my, čo študujeme, resp. sme študovali na SG ŽP môžeme 
byť len radi, že nám takúto modernizáciu zabezpečil zriaďovateľ a že sme mohli študovať na škole najvyššej 
kvality.

Vieme o tebe, že rád pracuješ s mládežou a že si sa tejto práci venoval už počas štúdia. Kedy si začal a 
čo ťa k tomu priviedlo?
Moju „trénerskú“ kariéru som začal sezónou 2011/2012 v kategórii 16-ročných, a to na podnet hlavného tré-
nera a učiteľa Mgr. Tomáša Kvačkaja, ktorý potreboval obsadiť post svojho asistenta na základe jeho vlastných 
kritérií. Som tomu veľmi rád a ďakujem mu za to, že na základe jeho kritérií si ma vybral ako najvhodnejšieho 
kandidáta na tento post. Momentálne sme sa s hlavným trénerom Kvačkajom posunuli do vyššej kategórie, a 
to do U-18, kde budeme pôsobiť v nasledujúcej sezóne.

Ako sa ti spolupracuje so Športom ŽP?
Ja som momentálne šťastný a veľmi spokojný v klube FO ŽP Šport Podbrezová a v blízkej budúcnosti si ani 
neviem predstaviť moje pôsobenie inde ako v tomto klube. Všetko tu funguje na profesionálnej úrovni a je 
pre mňa iba plusom, že už ako najmladší ligový tréner môžem pracovať vo vyspelom, ambicióznom klube po 
boku výborných, kvalifikovaných trénerov, a to práve tu v Podbrezovej, ktorá je 
na Slovensku asi na najvyššej priečke v sociálnych istotách. Aj vďaka tomuto si 
ŽP Šport Podbrezová vyslúžila prívlastok „sociálny klub“.

Si rád, že si na tejto škole študoval?
Rozhodne áno, myslím si, že na žiadnej inej škole by som nezažil to, čo na SG ŽP 
a že žiadna iná škola by mi nesprostredkovala to, čo táto, či už v spoločenskom 
alebo súkromnom živote. A preto ako posledné slovo v tomto interview musím 
vysloviť slovo ĎAKUJEM, ďakujem za všetko. 

Ďakujeme za rozhovor.
-red-
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Písomné maturity
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Nič moc. Je to za mnou a teraz sa sú-
stredím len na ústne maturity. Myslím si, 
že veľa žiakov zbabralo písomné matu-
rity, ako ja.

I. Klusaček (IV.G)

Úplne v pohode, lebo človek s logickým 
myslením sa dovtípil, čo po ňom chcú...

Marko Štefko (IV.H)

Nemám asi žiaden pocit, pretože som 
čakala niečo podstatne iné. Slovenčinu 
obzvlášť nemusím, s angličtinou B2 som 
sa dosť natrápila a v matematike sa vy-
skytlo príliš veľa stereometrie.

Lucia Králiková (IV.H)

Slovenčina podľa mňa nebola až taká 
ťažká, ale niektoré veci podľa mňa 
nesúviseli so slovenčinou. Angličtina 
bola ťažká!!!

Kristína Jašicová (IV.H)

V celku dobrý, slovenský jazyk bol 
trošku chaotický, vedela by som 
NÚCEM-u toho veľa vyčítať. Anglický 
jazyk a matematika sa mi zdali náročné, 
ale hádam som ich nejako zvládla.

Desana Daxnerová (IV.H)

Bolo to dosť ťažké. Podľa mňa to ne-
malo s vedomosťami zo strednej školy 
nič spoločné.

Andrej Machník (IV.G)

Témy sa zdali ľahké, no keď máte písať stranu a pol 
a je presne konktretizovaná téma, je dosť problém 
vyjadriť sa a neodbočiť od nej.

I. Klusaček (IV.G)

Témy sa mi páčili, čakala som niečo horšie, no nako-
niec som bola v celku spokojná.

Lucia Králiková (IV.H)

Témy boli fajn. Aj na slovenčine, aj na angličtine.
Kristína Jašicová (IV.H)

Mne sa témy páčili, čo-to by som vedela popísať o 
každej z nich, len neviem či by som o niektorých 
dokázala napísať stranu a pol. Vybrala som si diskus-
ný príspevok, pretože sa mi páčila jeho myšlienka a 
myslím si, že hoci znelo toto zadanie zložito, bola to 
veľmi pekná a jednoduchá téma.

Desana Daxnerová (IV.H)

Aký pocit máš z písomných maturitných skúšok?

Ako sa Ti páčili témy, ktoré ste mali na výber na maturitnom slohu?
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Rozhovor s Vincom Andreuttim (IV. B - študent SSOŠH ŽP)
Na škole si strávil štyri roky, ako si sa počas nich cítil?
Roky ubehli rýchlo. Cítil som sa počas nich veľmi dobre 

Ako vnímaš neustály proces modernizácie školy, nákup projektorov, počítačov a inej techniky?
Áno, má to veľký význam. Zvlášť v naše pokročilej dobre. 

Ak by si sa mal ešte raz rozhodovať, kam pôjdeš na strednú školu, vybral by si si túto školu ešte raz?
Áno vybral, pretože, ako som spomenul, ma táto škola naučila veľa užitočných vecí.

Určite si počas štúdia zažil veľa humorných príhod, mohol by si sa nami s jednou z nich podeliť?
Nemám žiadnu konkrétnu príhodu, celé štúdium som venoval učeniu, aby som mohol zložiť maturitnú skúšku.

Dokázali Železiarne Podbrezová vytvoriť priaznivé a kvalitné podmienky tvojho štúdia?
Áno, hlavne na praktickom cvičení som sa dostal do závodu ŽP, kde som si mohol vyskúšať moju budúcu 
profesiu, ktorú študujem.

Ako hodnotíš spolužiakov a žiakov oboch škôl?
Študentov tejto školy (SSOŠH ŽP) alebo študentov Gymnázia hodnotím po-
zitívne a priateľsky.

Čo by si odkázal budúcim aj terajším študentom škôl?
Ak chceš niečo dosiahnuť, venuj štúdiu aspoň hodinu denne.

Boli ste chlapčenský ročník, nechýbala ti na hodinách spolužiačka?
Áno, chýbala.

Myslíš si, že ťa škola do života pripravila dobre?
Áno, táto škola ma naučila veľa všeobecných aj praktických vedomostí, ktoré 
využijem v mojom budúcom živote pri práci v Železiarňach Podbrezová.

Aké máš životné plány?
Založiť si rodinu, mať 17 detí, dožiť sa 170 rokov a byť svedomitý pracovník v ŽP.

Vieme, že si šikovný a nádejný hudobník. Máš plány v tejto oblasti ísť ďalej a pracovať na sebe?
Áno, mám plán pracovať na zlepšení kvality mojej hudobnej stránky, ale v prvom rade je najdôležitejšou 
súčasťou môjho doterajšieho života rodina. 

Si rád, že si na tejto škole študoval?
Áno. 

Ďakujeme za rozhovor.
-red-
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D. Břízová: Nemocničná izba

Bola to stará, ošarpaná nemocničná izba. Rohy miestnosti zdobila pavučina a 

na každom kroku vás prepadával nemocničný smrad. Kombinácia arómy dezin-

fekcie a vytvárajúcej sa plesne, žmurkajúce svetlá neóniek, zdravotný personál 

od hlavy až po päty oblečený v bielych plášťoch a zásterách pôsobil na pacien-

tov beznádejne a spôsoboval ich absolútne odovzdanie. 

Izbu, o ktorej píšem, obývali dvaja pacienti, Ivan a Michal. Michal bol ťažko 

chorý a Ivan po úraze, pripútaný k nemocničnému lôžku. Michal bol hospita-

lizovaný o pár dní skôr ako Ivan a mal posteľ blízko jediného malého okna izby, 

nad úrovňou lôžka. Ivanova posteľ stála na druhom konci izby pri dverách.

Jedného dňa Michal hovorí: „Ivan, vieš, čo sa práve vonku deje? Predstav si, do babičky, ledva idúcej a po-

dopierajúcej sa barlou, vrazil nejaký „puberťák“ a pripadá mu to hrozne zábavné. Zloduch jeden!“

Ivan rozohnený opísanou situáciou rozhorčene komentuje dnešnú mládež a skazenú dobu. „To, čo sa dnes 

deje, je neskutočné!“

Na druhý deň sa Ivan pýta Michala: „Ako je vonku? Svieti slnko, alebo je pod mrakom? Deje sa tam niečo?“

„Je nádherne, obloha je azúrovo modrá, na niektorých miestach posiata bielymi mráčikmi, akoby boli z vaty. 

Slnko sa majestátne rozvaľuje uprostred tohoto divadla,“ hovorí Michal.

„To musí byť nádherné,“ reaguje Ivan. „Prečo to vidí Michal a nevidím to ja, 

prečo nie je moja posteľ pri okne, prečo, prečo, prečo?“ prenasledujú Ivana vlastné 

myšlienky.

Ako šiel deň za dňom, Michal Ivanovi živo rozprával, čo pekné, veselé, smutné, 

zaujímavé sa odohráva za nemocničným oknom. Ivanov hnev a závisť každým 

dňom rástla. O týždeň na to Michalovi zlyhalo srdce a Ivan dostal vytúžené miesto 

pri okne. Keď ho sestra prekladala na Michalovu posteľ, zvedavo vykukol z okna. 

Za oknom bol múr nemocničného skladu.

„Žiadna obloha, žiadne slnko, nijaké príbehy ľudí, čo šli okolo... Michal, prepáč, 

odpusť mi,“ pošepkal Ivan.

K. Strmeňová (IV.G)

Už ani neviem, koľko rokov Karin v to neskoré leto mala, trinásť či štrnásť. Prázdniny pomaly končili, mohol 

Príbehy našich exmaturantov
Sú plné nehy, citu, empatie a túžby po krásnom svete a dobre v ňom.
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byť tak koniec augusta. Karin a jej kamarátka chceli využiť posledné voľné dni 

pred školou a povinnosťami, ktoré s tým súviseli. Petra bola v tej dobe jej naj-

lepšou kamarátkou a spriaznenou dušou. Boli spolužiačky a chodili do tej istej 

triedy. Pokiaľ voľný čas netrávili so svojimi rodinami, boli skoro stále spolu.

Ako každý iný prázdninový deň sa po prebudení a raňajkách jedna druhej ozvali, 

kde sa stretnú a čo budú robiť. Karin mala už ranné záležitosti za sebou, obliekla 

sa, zakričala na brata Nikolaja: ,,Idem von s Petrou, zamkni byt, ak pôjdeš aj ty!“  

Trvalo pár minút a Karin už zvoní na zvonček bytovky, v ktorej býva Petra. 

,,No, ahoj, hýb sa, ideme von, je krásne!“

Skoro pripravená Petra kričí: ,,Už, už, len sa obujem a letím!“

Chvíľku trvalo a už si vykračujú a spriadajú: ,,Pôjdeme sa prejsť s tvojím psom?“ pýta sa Petry Karin. ,,To je 

super nápad, Jesa bude rada. Môžeme ísť popri Hrone do Lopeja na zmrzlinu, len odbehnem domov po penia-

ze a moju milú Jesu,“ Karin na to.

Dobrý plán bol vymyslený a počasie po niekoľkodňových búrkach ešte lepšie, konečne nepršalo. Dievčatá 

vykračovali popri rieke a ukazovali na nezvyčajne vysokú hladinu Hrona, čo spôsobili búrky.

Štebotali, štebotali a v tom Karin s úľakom kričí: ,,Jesa, Jesaá!“ Nevidí svojho psa. 

,,Pozri, tam je, tam, vo vode!“ ukazuje hystericky Petra. Obe s hrôzou chvíľu pozerajú, ako sa Jesa zo všetkých 

síl snaží udržať nad vodou a plávať, no dostala sa do nejakého víru a ťahá ju to pod vodu.

,,Preboha, veď ju to krúti, chúďatko, na jednom mieste!“ vrieskala Petra panicky, ale to už Karin oblečená 

skákala do vody, nehľadiac na nič ostatné.

To keď zbadala Petra, vrieskala ešte viac: ,,Karin, Karin, daj si pozor, je to hlboké!“ a naťahovala sa s konárom 

nad vodu, aby sa mala kamarátka za čo zachytiť. Karin z plných síl rozhadzuje v tej rozbúrenej, špinavej vode 

rukami a naťahuje sa za Jesou, ktorá je na pokraji svojich psích síl.

,,Áno, áno, si tam, máš ju!“ kričí Petra. ,,Teraz sem a zachyť sa, chyť sa, ešte trochu!“ Podarilo sa. V šoku 

sedia obe na brehu.

,,Óch, Jesa, Jeska!“ unaveným hláskom hladká, celá premočená, svojho psíka Karin. 

,,Ty si tam skočila ako šialená, vieš, ako som sa bála? Fúú!“ horekuje ustarostene Petra. ,,Poď, Karin, Ideme 

teraz k nám. Dám ti vyschnúť mokré veci a aj ten mobil, čo si mala vo vrecku.“

Pomaly sa zdvihnú. ,,Dobre teda, ale našim ani muk! Zabili by ma, keby vedeli, čo som 

dorábala. Pôjdem domov, až keď všetko uschne, akože sa nič nestalo,“ súhlasí Karin a 

zároveň upozorňuje svoju kamarátku, aby o tom mlčala. Ako sa dohodli, tak aj urobili. 

Karinini rodičia doteraz netušia, že ich dcéra nerozvážne riskovala kvôli záchrane svoj-

ho psa. Koniec prázdnin bol teda pre dievčatá dosť dramatický, ale našťastie sa všetko 

skončilo dobre. Neraz si obe na tú príhodu spomenú, ale už len s úsmevom na tvári.
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Dojmy z ústnej maturitnej skúšky
Na tieto roky budem ja osobne spomínať asi stále, 
dali mi veľa. Spolužiaci, učitelia. To sa nedá opísať, 
už zase mi idú slzy do očí.

Nikola Luptáková

Bol som v pokoji, až pokiaľ som neotvoril dvere na 
prvé skúšanie z geografie, kde mi všetko vypadlo a 
nevedel som absolútne nič, a tak to aj dopadlo. No na 
ďalších predmetoch som už vedel, do čoho idem a už 
som nebol až v takom strese.

Ján Jánošík

Počas maturitných skúšok som mal spočiatku malú 
dušičku, pociťoval som stres a obavy. No po prvej 
skúške to bolo lepšie a bol som spokojnejší. Na slo-
venskom jazyku mi celkom nesadla otázka. Tro-
chu ma to mrzí, lebo som sa snažil pripraviť, ako 
som najlepšie vedel. Pomaly si maturitu začínam 
uvedomovať. Je to dobrý pocit, ktorý ale so sebou 
prináša aj viac zodpovednosti a menej bezstarostnos-
ti. No, teším sa.

Peter Rusnák

Maturita bola síce náročná a stresujúca, ale kvôli 
všetkým úžasným učiteľom na našej škole, ktorí nám 
pomohli či odľahčili situáciu, zvládnuteľná. Vždy na 
ňu budem spomínať s úsmevom. :)
Pocit? Je to nová výzva. Dobrý pocit, ktorý ale strieda 
strach z nových povinnosti, ktoré to zo sebou prináša. 
A zároveň je mi ľúto, že skončili stredoškolské časy, 
ktoré mi budú strašne chýbať, lebo našu školu a ľudí 
v nej som mala naozaj veľmi rada. Ale život ide ďalej, 
však. :)

Mária Boháčiková

Veľký - veľký stres. Ale potom? Super - super... 
Najlepší pocit = ZMATUROVAŤ :))))))

Denisa Nižníková

Moje pocity boli zlé, popravde, bál som sa, mal som 
trému a nevedel som, čo môžem očakávať. Nakoniec 
to ale všetko dopadlo veľmi dobre. Som rád, že to 
mám za sebou a môj ďalší plán je dostať sa na vysokú 
školu a potom sa niekde uplatniť. Je to skvelý pocit 
byť taký slobodný.

Andrej Machník

Pocity boli veľmi stresujúce. Myslím, že som 
vynaložila veľkú snahu, no nie až takú veľkú, ako 
možno niektorí očakávali. Myslela som si, že keď 
sa postavím pred maturitnú komisiu, všetko zo mňa 

opadne. No opak bol pravdou. Chcela som dokázať 
tým, ktorí sa snažili ma niečo naučiť, že môžu byť na 
mňa hrdí. Chcela by som sa im takto ospravedlniť a 
poďakovať. Boli skvelí počas celého môjho štúdia. 
Nie som citovo založená, ale SG ŽP mi bude chýbať!

Lucia Králiková

Ja osobne ešte stále neverím, že stredná už skončila. 
Zopakovala by som si to všetko ešte raz. Maturita 
bola pohoda, mala som z nej také stresy, ale nakoniec 
mi celkom dobre dopadla.

Simona Blaženiaková

Bola som plná očakávaní, ale aj strachu a obáv z vy-
tiahnutia maturitnej otázky. Báli sme sa, že učitelia 
budú prísni, že nás budú "trápiť", ale vôbec to tak ne-
bolo. Učitelia boli tolerantní, milí, ochotní pomôcť a 
odľahčiť atmosféru. :)  Nakoniec sme všetci "skúšku 
dospelosti" úspešne zvládli, sme nadšení a plní 
očakávaní, čo nám prinesie vysokoškolské štúdium :)

Dominika Břízová

Asi najvhodnejšie by bolo začať pocitmi ešte počas 
akademického týždňa. Myslela som, že si nestihnem 
všetko zopakovať, a tak som panikárila, no najhoršie to 
bolo v nedeľu večer a v pondelok ráno, keď som mala 
pocit, že absolútne nič neviem a že som všetko zabud-
la. Potom to ale prišlo, prvé zadanie a prvá odpoveď... 
V utorok, keď som už vedela všetky svoje maturitné 
známky, som mala chuť si to celé zopakovať, pretože 
to bola celkom „sranda“. Aj počas odpovedania, aj 
počas čakania, kedy sme sa takmer celá trieda per-
fektne  zabavili na našej „hlúposti a strese“. Matu-
rita je určite veľký krok v živote každého študenta 
a všetci majú pocit, akoby sa posunuli o jeden stu-
pienok vyššie na úrovni svojich životných cieľov.

Martina Cisáriková
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Krásne a slávnostné chvíle vyraďovania absolventov Súkromnej strednej školy hutníckej a 
Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová. Dôstojne a so všetkou úctou sa s exštvrtákmi 
rozlúčil generálny riaditeľ ŽP Ing. Vladimír Soták, minister školstva PhDr. Dušan Čaplovič 
DrSc., riaditeľka školy  Ing. Anna Pavlusová, učitelia oboch škôl, majstri odborného výcviku, 
rodičia, mladší spolužiaci a široká verejnosť.

Slávnostné vyraďovanie štvrtákov
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žiariac ostrým svetlom
Nestačí len nazrieť
otvor dvere dokorán

Jeden príbeh končí
strácaš školskú rodinu
a bezstarostný život študenta
pomaly preteká medzi prstami
už ho niet
ale nový začína
drž ho v rukách pevne za opraty ako koníka

Či bude lepší
či rovnako krásny
nezabudni
no staré svetlo zhasni

Novým si svieť
na ťažkú cestu životom
a stretneme sa niekde potom
za plotom.

Karolína Rochovská (I.H): Báseň k vyraďovaniu 
štvrtákov

Deň
čo bol tak ďaleko
prišiel rýchlo
a šťastné chvíle sú len spomienkami

Nový svet čaká
už sa derie cez kľúčovú dierku
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Ja som s mojou školou nadmieru spokoj-
ný. Zvykol som si a bude sa mi s ňou 
ťažko lúčiť. A preto dám našej škole 4 
km3. Za každý rok čo som tu strávil dá-
vam po 1 km3.

I. Klusaček (IV.G)

V porovnaní s predošlou školou (v 
Brezne) je to 99 km3.

Marko Štefko (IV.H)

V objemových mierach? :D stráášne veľa 
km3. :D Zbožňujem moju triedu a ne-
viem si predstaviť lepších spolužiakov-
kamarátov ako sú oni. Preto práve v 
týchto časom mám pocit frustrácie, 
pretože viem, že sa to všetko končí.

Lucia Králiková (IV.H)

250 litrov.
Desana Daxnerová (IV.H)

V časových jednotkách vyjadri, ako dlho by si chcel(a) byť súčasťou výchovno-vzdelá-
vacieho procesu na našej škole.

Vyjadri v objemových mierach, ako veľmi máš rád našu školu.

Ako som už uviedol v predchádzajúcej 
otázke, zvykol som si a najradšej by som 
z tejto školy neodišiel nikdy. Mám tu 
veľa kamarátov medzi spolužiakmi a čo 
je najlepšie, aj veľa kamarátov spomedzi 
učiteľov, resp. trénerov.

I. Klusaček (IV.G)

Stačí mi to, čo mám, to je úplný ideál...
Marko Štefko (IV.H)

Nieže koľko času, ale ja by som ho chce-
la zastaviť, a keď by som mala dosť našej 
školy alebo triedy, jednoducho by som ho 
pustila ďalej.

Lucia Králiková (IV.H)

4 roky :)
Desana Daxnerová (IV.H)
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Prví podbrezovskí informatici sa zrodili
 A je to tu! Ani sme si neuvedomili, ako rýchlo tie štyri roky ubehli. Len nedávno sme sa zoznamovali 
s priestormi školy, učiteľmi a hlavne s novými spolužiakmi.
 My, žiaci zo IV. H sme boli tí, ktorí sme ako prví otvorili odbor informatiky a sme prví, ktorí máme 
tú česť tento titul prvých informatikov si aj obhájiť. Naše mená boli často riešené na poradách, spravili sme  
určite aj mnoho problémov, ale myslím, že sa môžem vyjadriť v mene celej elity IV. H - neboli sme až takí zlí 
a učitelia môžu byť na nás v niektorých smeroch hrdí a niektorým z nich možno budeme aj trochu chýbať.
 Keď sa v budúcnosti obzrieme späť, najkrajšie a najlepšie spomienky ostanú určite na strednú školu. 
Veď sme tu prežili krásne štyri roky plné zábavy ale samozrejme aj „tvrdej“ driny pri tvorbe ťahákov. 
 Je najvyšší čas, rozlúčiť sa s učiteľmi, spolužiakmi, priateľmi, vtipnými vrátnikmi a ochotnými 
kuchárkami. Poďakovanie patrí celému pedagogickému personálu, veď to boli oni, ktorí nás viedli správnou 
cestou a snažili sa z nás vychovať dospelých a vzdelaných ľudí. Takže v mene IV. H vám patrí veľké ĎAKUJEM. 

M. Cisáriková (IV.H)

Na túto školu som prišla z breznian-
skeho gymnázia a nastúpila som do 
2. ročníka. Všetko tu bolo pre mňa 
nové, vrátane už zabehnutého ko-
lektívu. Cítila som sa, ako by som 
sem nepatrila, no ako čas plynul, 
zistila som, že sa mi tu bude páčiť. 

Zo strany učiteľov prichádzalo pochopenie a indi-
viduálny prístup, aký som na predchádzajúcej škole 
nepoznala. Dnes, keď sa obzriem späť, viem, že mi to 
všetko bude chýbať. (Lea)

Vstup na SG ŽP bol pre mňa 
najlepším rozhodnutím. Lákalo ma, 
že naša trieda mala byť prvá v od-
bore. Dúfam, že vedenie na nás bude 
hrdé, pretože ako sme prví začínali, 
prví aj končíme. Som smutná, že 
študentský život sa končí, lebo mi to 

tu bude veľmi chýbať: spolužiaci, učitelia... Keby som 
sa mala ešte raz rozhodnúť pre výber strednej školy, 
určite by som opäť zvolila SG ŽP, ale s tými istými 
ľuďmi, s ktorými som tu bola 4 roky. (Lucka)

Na tejto škole sa mi veľmi páčilo, 
bolo tu super. Spoznal som tu 
úžasných ľudí, “v pohode” učiteľov 
a keby som si mal voliť strednú 
školu ešte raz, určite by moje kroky 
smerovali práve sem. Dúfam, že 
zmaturujeme a učitelia budú na nás 

spomínať v dobrom. (Kiko)

Keď som sem prišla, tešila som sa 
na nový notebook. Škola pre mňa 
znamenala iba povinné trápenie, 
ale počas 4 rokov som spoznala mo-
jich úžasných spolužiakov a veľmi 
priateľský kolektív učiteľov. Škola 
sa pre mňa stala zábavou a chodi-

la som sem rada. Všetci moji spolužiaci, ale aj celá 
škola mi bude veľmi chýbať a dúfam, že si ako prví 
informatici obhájime svoje prvenstvo na maturách aj 
po nich a ukážeme, čo všetko vieme.   (Denka)

Som smutná, že odchádzame, lebo 
mi bude chýbať “partia”, učitelia 
aj celá škola. Neviem, čo budem 
robiť bez tejto triedy. Myslím, že 
spolužiaci, ktorí maturovali z infor-
matiky, si svoje prvenstvo obháji-
li. Keď som prvýkrát vstúpila do 

triedy, vtedajšej I. H, tak som si pomyslela, „že už“. 
Ale ako plynul čas a viac sme sa spoznávali, stala sa z 
nás skvelá “partia“. Dúfam, že sa budeme aj naďalej 
stretávať, aj keď nie tak často ako doteraz. Keby som 
mala možnosť vrátiť čas, určite by som to spravila.   
(Nika)

Chýbať mi budú všetci, kolektív 
bol skvelý a učitelia príjemní. No 
my budeme vždy tí prví informati-
ci, ktorí otvorili odbor a prvenstvo 
si určite obhájime a ostane nám 
navždy. (Paľko)

Anketa: Aké máš pocity zo štúdia na našej 
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Všetkým tohtoročným maturantom by 
som popriala veľa šťastia a úspechov v 
ďalšom živote, veľa optizmizmu  a mini-
mum pesimizmu. Nech sa im splnia ich 
sny, želania a nech sa dostanú  na miesta, 

na ktoré sa dostať chcú.
Slávka Plevová (I.G)

Chcel by som popriať maturantom iba 
to najlepšie, nech sa im darí v športe a aj 
ďalej na školách.

Tomáš Galo (I.G)

Našim maturantom prajem, aby sa dostali 
na vysoké školy, ktoré si vybrali. Aby ich 
smer, ktorý si do života vybrali, stále držal, 
či už je to šport alebo štúdium a hlavne, 

aby sa im v budúcom začínajúcom živote darilo.
Michal Jurena (I.G)

Štvrtákom prajem do dalšieho života veľa 
zdravia, ktoré pri športe treba a aj toho 
šťastia v súkromnom ale aj športovom 
živote, veľa chuti do trénovania. 

Filip Skačan (I.G)

Naším maturantom by som predovšetkým 
chcel popriať veľa úspechu do života ale 
aj do športu, nech sa im darí prekonávať 
rekordy, vyhrávať trofeje a žiť svoj život 
naplno, ako sa len dá.

Andrej Mateček (I.G)

Želám vám, aby sa vám splnili všetky sny 
a aby ste sa v športe uplatnili.

Dominik Rovňan (I.G)

Všetkým štvrtákom by som chcela popriať 
veľa úspechov v ďalšom živote. Či už 
sa rozhodli ďalej študovať, alebo išli do 
práce. Ak sa dali ďalej na športovú dráhu, 
myslím, že im všetci budeme držať palce.

Tereza Medveďová (I.G)

Prajeme vám veľa športových úspe-
chov. Aby sa vám darilo v nasledujúcom 
vysokoškolskom období a aby ste si spl-
nili svoje osobné ciele.

Peter Fraňo (I.G)

Chcel by som vám popriať veľa šťastia, 
úspechov a hlavne toho zdravia. Dúfam, 
že budete pokračovať v športe a budete 
niekedy slávni, aby sme na vás boli hrdí.

Patrik Klimo (I.G)

Milí športovci, prajem vám veľa úspechov 
v ďalšom štúdiu a hlavne veľa športových 
úspechov.

Maroš Berčík (I.G)

Milý maturanti! Chcel by som vám do 
ďalšieho života popriať veľa štastia, lásky 
a hlavne športových a futbalových úspe-
chov. Nech sa vám darí.    
       Jozef Petrusz (I.G)

Naším exmaturantom by som chcel 
zaželať veľa úspechov v ich budúcom 
živote. Športovcom by som chcel zaželať 
veľa športových úspechov.

Peter Šejirman (I.G)

Priania športovcov športovcom



24

Lopejík
IV. H - informatici SG



Lopejík

25

Prajem vám veľa úspechov do života. Nech sa vám 
splnia všetky sny. Choďte vždy za svojím. A držte sa.

M. Vais (I.H)

Veľa šťastia do nového života. Prajeme vám veľa 
úspechov. Nech sa vám splnia všetky vaše sny a 
želania. Nezabudnite na dni strávené na tejto škole. S 
pozdravom žiaci I.H

T. Podhorec (I.H)

Prajem vám veľa úspechov do života a prijatie na vy-
soké školy. Nech sa vám darí vo všetkom, po čom 
túžite a snívate. Gratulujem k úspešnému ukončeniu 
maturitného ročníka.

S. Andrišeková (I.H)

Na prahu vášho života vám prajem pevný krok, aby 
ste po novej ceste životom kráčali sebavedomo. 
Želám vám, aby ste nestratili nádej v to, že v živote 
môžete dosiahnuť, čo len chcete a hlavne veľa 
šťastia, lebo s ním ide všetko ľahšie.

K. Rochovská (I.H)

Milí maturanti, vaša ďalšia etapa života sa skončila. 
Preskákali ste štyri roky na strednej škole v do-
brom, no niektorí aj s problémami. Zažili ste veľa 

zážitkov, niektorí veľa lásky a nových skúseností vo 
všetkých predmetoch, no hlavne v informatike. Tie 
skúseností sa vám v živote zídu. Do života vám pra-
jem veľa ďalších úspechov, aby ste správne vykročili 
do sveta plného krutej reality. Nech sa vám darí, milí 
exmaturanti a s úsmevom choďte ďalej. 

J. Nepšinská (I.H)

Gratulujem maturantom k úspešnému zvládnutiu 
maturitnej skúšky. Prajem im veľa šťastia v budúcom 
živote, či už súkromnom alebo profesionálnom. Aby 
s radosťou a elánom  zvládli všetko, čo ich čaká.

S. Glembová (I.H)

Informatici informatikom
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Zaželal by som im všetko dobré do života. Aby sa 
im darilo, či už v závode ale na výške. 

(Šmidák, I.D)
Všetko dobré do nových krokov, veľa úspechov v 
práci alebo na vysokých školách. A nech sa im darí.

(Szokócs, I.D)
Všetko najlepšie do nového života. 

(Kňazovický, I.D)
Všetko dobré, veľa úspechov, šťastia, zdravia a 
pokoja. (Nosáľ, I.D)

Veľa šťastia, buď v robote alebo v pokračovaní 
štúdia. (Popper, I.D)
Prejem im veľa peňazí, veľa šťastia a pokoja

(Kováčik, I.D)
Všetko dobré do budúceho života. Nech sa im darí, 
nech sú zdraví a nech zarábajú v mordore veľké 
peniaze. (Ondrášik, I.D)

Zaželal by som im pekný a nový štart do života a 
aby sa im darilo. (Bobák, I.D)
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D. Daxnerová (IV.H)
 Vážený učiteľský zbor, milí spolužiaci a spolužiačky, 
chcela by som vám poďakovať za možnosť prispieť do krúžku školských názorov a zároveň vás oboznámiť s 
mojím vnímaním problému a s niekoľkými faktami, ktoré sa týkajú tejto témy.
 „Som predsa človek, robím chyby.“ Povedal človek a asi to bol bystrý človek, pretože si dokázal 
uvedomiť, že podstatou bytia nie je byť dokonalý. Tento človek si dokázal pripustiť, že nie je hlavné byť 
bezchybný a že chyby patria k životu. No nie všetci si vedia tieto skutočnosti pripustiť, a tak sa často stáva, 
že v dospelosti ľutujeme chyby mladosti, ba dokonca v starobe ľutujeme celý život. Nevieme si uvedomiť, že 
bez chýb by sme neboli tým, čím sme teraz. 
 Asi sa pýtate, prečo tu hovorím o chybách. Milé publikum, je dôležité, aby sme si uvedomili, že mnoho 
ľudí, možno aj niektorí z vás, vnímame všetko nepohodlné z minulosti ako chybu. Všetky tieto predmety, 
názory, čokoľvek od písmena až po hudbu zbalíme do veľkej krabice a prelepíme nálepkou „trápne, nikdy 
sa nestalo“. Povieme si, že tieto prešľapy boli len dôsledkom našich nerozvážnych, detinských alebo rebe-
lantských čias. Možno z toho dokonca obviníme spoločnosť, rodičov a často aj priateľov. Budeme sa do smrti 
snažiť, aby nikto našu krabicu neobjavil. 
 Prečo ale lipneme na minulosti, keď pred nami je tajomná budúcnosť a možno krásna ale minulosťou 

zatienená prítomnosť? Jednoducho si nevieme uvedomiť skutočnosť, 
že všetko má začiatok, všetko má koreň. Napríklad, keby sme pred 
desiatimi rokmi nepočúvali metalovú hudbu, možno by z nás dnes 
neboli žiaci tejto školy. Možno by sme, dokonca, všetci sedeli v 
parlamente. Tak zúfalo sa snažíme pýtať sami seba: „Čo by bolo 
keby...?“, že si nie sme schopní pripustiť otázku, ktorá by nám mohla 
dať viac.
 „Čo by nebolo, keby...?“ je otázka, ktorá je správna. Je pravde-
podobné, že ak by sme zmenili čo i len jednu „chybu“ z minulosti, 
väčšina z nás by tu nesedela a tá zvyšná čiastka by mala aj tak úplne 
iné názory, ako má dnes. Myslím si, že ľudia sa menia skúsenosťami, 
vedomosťami a vplyvom okolia. Napríklad, ak chodíme do prvej 
triedy a všetky naše spolužiačky pozerajú telenovely, chceme ich 
pozerať aj my. Po čase zistíme, že telenovely len vymývajú mozgy, a 

tak ich prestaneme pozerať. To nás ovplyvní, aby sme si už v živote nezapli telenovelu. Keby sme však v tom 
čase nemali tieto priateľky, možno by sme v puberte plato-nicky milovali Alejandra alebo Omara a nikdy sa z 
toho poriadne nedostali.
 No priznajme si, nie je lepšie si uvedomiť, že nebyť minulosti, tak by sme ešte stále mali po stenách 
vylepené plagáty našich televíznych hrdinov? Nie je lepšie si uvedomiť, že jedna chyba, či pád vás urobil 
múdrejšími, silnejšími a skúsenejšími?
 Doba sa zmenila. Nie je moderné, čo bolo moderné, nie je nové, čo bolo novinkou a aj my sme sa z 
ľudí, stojacimi za svojimi záľubami a vášňami, stali siluetami, hanbiacimi sa za svoje omyly. Neuvedomujeme 
si, že tieto mýlky boli kedysi vecami, ktoré nás robili šťastnými. Nevieme prísť na to, že miesto metalovej 
hudby zaujal jazz a telenovely sme nahradili večernou dávkou krimi-seriálu. Najhoršie je to, že si nevieme 
pripustiť, že o pár rokov do krabice pribudne ďalšia kopa vášní – omylov a my sa nikdy neprestaneme hanbiť. 
Dúfam, že všetci, čo tu sedíme, sme si vedomí, že sa nemáme za čo hanbiť a že bez omylov by sme tu nesedeli. 
Ďakujem vám za túto skvelú príležitosť vyjadriť svoj názor, ale hlavne: Ďakujem za pozornosť!

D. Kánová: Som jednoducho smoliar (IV.H)
  Jedného krásneho slnečného rána som sa narodila v malej dedinke na východe Ruska. Všetko 
vôkol bolo pokryté snehom ako bielou perinkou. Moji rodičia boli zo mňa nadšení, lebo som bola ich prvé a 
zároveň jediné dieťa.
 Nemali sme veľa peňazí, preto to mala moja mamina so mnou ťažké. Musela robiť veľa vecí naraz. 
Ručné pranie, varenie, vyšívanie svetríkov a vyrábanie nábytku, zatiaľ čo môj otec lovil zver, aby sme mali čo 
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jesť. Ako som vyrastala, uvedomovala som si, že nie všetci na svete sú na tom tak, ako moja rodina.
 Vo veku šesť rokov som začala navštevovať miestnu školu. 
Mala som veľa kamarátov, veď sme malá dedina a všetci sa tu 
poznáme. Boli to roky, ktoré mi už nikto nevráti späť. Spomínam 
na ne s radosťou a dosť často.
 Neskôr nastal veľký deň. Mala som osemnásť rokov. Ne-
bola to žiadna veľká oslava, ako je to zvykom v Európe alebo v 
Amerike, my sme si doma mohli dovoliť len úlovky môjho otca. 
Ja som bola aj napriek tomu veľmi šťastná, mala som všetko, čo 
potrebujem.
 Keď som ako devätnásťročná doštudovala, musela som 
rodičom pri práci pomáhať. Nebola som z toho nadšená, pretože 
som vedela, že môžem ísť pracovať inde. Môj otec bol zásadne 
proti tomu, aby som z Ruska odišla. Keď som videla, ako trpia a prežívajú zo dňa - na deň, rozhodla som sa 
odísť.
 Jedného chladného večera som z drevenej chatrče ušla. Cestovala som vlakom až do západnej Európy. 
Nebolo ťažké nájsť si prácu, ale sa v nej udržať. Ponúkli mi lacné bývanie len päť kilometrov od Paríža a prácu 
v obchode priamo v Paríži. Do práce som chodievala pešo. Dorozumieť sa bolo samozrejme náročné, ale po 
troch rokoch už problém nemám. Domov posielam pravidelne každý mesiac peniaze a oblečenie. Rodičia 
mi píšu ďakovné listy a mňa to vždy čoraz viac poteší. Keď som žila v rodnom Rusku, myslela som, že som 
smoliar. Akonáhle som prišla do Paríža, môj život sa celkom zmenil. Neviem posúdiť, či k dobrému alebo k 
tomu zlému.
 Na moje dvadsiate druhé narodeniny som v malom byte, ktorý je zariadený skôr staromódne a pri-
pomína mi kaštieľ s oblúkovitými oknami, celkom odpadla. Keď som sa po dlhšej dobe prebrala, navštívila som 
lekára. Diagnóza bola jednoznačná, rakovina. Táto veta mi udiera do uší každé ráno, keď som sa prebúdzala. 
Niekoľko mesiacov som sa s tým nevedela zmieriť, hľadala som pomoc pri odborníkoch, no iné východisko 
nebolo. Mojej rodine som začala posielať viac peňazí a oblečenia ako doteraz. Premýšľala som nad tým, ako 
im to povedať. Nedokázala som prísť na správne riešenie. Chcela som ich navštíviť koncom roka, ale nebola 
som schopná ukázať sa im v takom stave. Vypadali mi všetky vlasy, začali sa mi robiť kruhy pod očami, bolo 
to so mnou vážne. Nežiadala som o ľútosť, preto to okrem môjho lekára nevedel nikto. Prešli štyri mesiace a 
ja som sa cítila stále horšie a horšie. Rakovina je veľmi zákerná choroba, neprajem ju nikomu. Nikdy by som 
si nepomyslela, že ma to môže postihnúť.
 Teraz už ale viem, že som jednoducho smoliar. Vyrastať v studenom Rusku je náročné, no bojovať s 
rakovinou ešte viac. O mesiac neskôr ma zavreli do nemocnine. Myslím, že mi ostával už len týždeň, možno 
dva. Po dohode s lekárom som odišla za rodinou do Ruska. Neskôr si uvedomíte, že aj vaša rodina si zaslúži 
stráviť s vami ešte pár dní. Pre nich to bude tiež ľahšie, keď prímu moju smrť s pochopením. 19. augusta 2009 
som opustila tento krásny svet. Nič v mojom živote neľutujem, všetko malo určite svoj dôvod. Osud buď 
prijmeme, alebo nie, iné východisko skutočne nie je.

D. Štellerová (IV.H)
 Ľudské vlastnosti sú povahovými črtami, ktoré 
sme získali či už geneticky alebo počas života vplyvom 
spoločnosti, rodiny a blízkych. Každý človek má dobré 
ale aj zlé vlastnosti.
 Jednou z tých horších vlastností je výbušnosť. Ide 
o vlastnosť, ktorá zo mňa robí osobu, s ktorou väčšina 
ľudí nesympatizuje. Tým, že aj maličkosť ma vie 
rozhodiť, že potrebujem vyjadriť svoj názor ku každej 
téme a bez toho, aby som si vopred premyslela, čo je 
vhodné povedať, urážam a ubližujem druhým. 
 Ako som prišla k takej prchkosti? Všetci členovia 
mojej rodiny sa ňou môžu „pýšiť“. Môj otec je odme-
raný ku každému, kto sa mu zdá len trošku nesympa-
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tický. Hádky a konflikty sú každodennou súčasťou našej domácnosti. Ďalším príkladom je môj brat, ktorý 
kvôli svojej povahe prišiel o veľa priateľov. Toto je však aj môj prípad.
 Už na základnej škole som pre hádky prišla o kamarátov. Na strednej škole som sa pohádala s 
najbližšou osobou len preto, že sa mi nevenovala, keď som to potrebovala ale venovala sa druhým. Vtedy sme 
sa nerozprávali šesť mesiacov.
 Druhý raz sme sa pohádali, keď som ju šla odprevadiť domov. Cesta trvala tridsať minút a ja som 
začala byť nervózna, už ani neviem prečo. Celou cestou som jej nadávala, že v živote nikdy nič nedosiahne. 
Povedala som jej, že hudba, ktorá pre ňu znamená všetko, je stratou času. Ona v tichosti len kráčala s plačom. 
Na druhý deň, keď som sa zobudila, cítila som sa sama sebou neuveriteľne znechutená.
 Môj temperament sa najviac prejavil na gymnáziu vo vzťahu s mojou triednou učiteľkou. V prvých 
ročníkoch som na jej hodi-nách mala vždy uštipačné poznámky, na ktoré som vôbec nedoplatila v takej miere, 
v akej som pravdepodobne ublížila jej. Ale mne to bolo vždy jedno a postupom času som to už robila schválne. 
Neraz som aj skončila za dverami s neospravedlnenou hodinou, alebo v horšom prípade odišla triedna a vtedy 
na to doplatila celá trieda.
 Tretí ročník som strávila v USA. Myslím si, že v spoločnosti cudzích ľudí som dospela. Ale to zna-
menalo, že som si začala uvedomovať svoje správanie a absolútne mi to neprekážalo. To zo mňa urobilo ešte 
horšiu osobu. Keď som sa vrátila, bola som ešte svojskejšia a prekážalo mi všetko. Bolo mi jedno čo vravím, 
komu to vravím a aké pocity to v daných ľuďoch vyvoláva. Ja som bola dokonalá a všetci ostatní boli vinní. 
Bolo to šesť mesiacov, na ktoré nerada spomínam. Ale potom sa to zmenilo.
 Na našej stužkovej slávnosti to bola práve triedna, ktorá mi otvorila oči naším rozhovorom. Aj keď 
sa to možno nedalo spozorovať, vtedy sa vo mne niečo zlomilo a ja som naozaj zmenila svoje zmýšľanie a 
vnímanie sveta okolo mňa. Odvtedy viac rozmýšľam nad tým, čo je správne, čo chcem, čo by som mala robiť 
alebo zmeniť. A to ma robí šťastnou.
 Jediná vec, ktorú nedokážem kontrolovať, je moja výbušnosť. Musím s tým žiť. Rozdiel je v tom, že 
teraz, keď vidím ako ubližujem iným, ubližujem tým stonásobne viac sebe.  

M. Cisáriková (IV.H)
 Vážené dámy, vážení páni, milí poslucháči,
dovoľte, aby som sa aj ja vyjadrila k citátu pána Borisa Filana: 
„Budeme sa prepadať od hanby, keď si spomenieme, na čo sme 
sa pozerali, čo sme čítali a čo sme počúvali.“
 Určite si drvivá väčšina z nás uvedomuje, že žijeme v 
dobe, ktorá masmédiami ovplyvňuje zdravý rozum človeka. Z 
reklamných tabúľ sa na nás vytŕčajú polonahé modelky, nové 
rýchle autá, čistiace pro-striedky, ktoré odstránia každú špinu 
alebo politici, ktorí pred každými voľbami sľubujú nesplnené 
zmeny a my, hlupáci, im stále veríme.
 V televízii sledujeme filmy plné násilia, katastrof a ero-
tiky. Deti dnešnej doby už nepoznajú bežné hry na schovávačku 
či naháňačku, ich najlepšou priateľkou sa stáva televízia, akčný 
hrdinovia a internet. Na sociálnych sieťach vyhľadávajú fiktívne 
priateľstvá, ale skutočných priateľov nepoznajú.
 Vo večerných správach nám moderátorka s obnaženým 

dekoltom oznámi počet vrážd, lúpeží a únosov, ktoré sa udiali počas uplynulých 24 hodín. Len málokto z nás 
dokáže odtrhnúť zrak od týchto katastrof a pozrieť si pre zmenu dokumentárny seriál o prírode, kde sa násilie 
vyskytuje v podstatne menšom množstve.
 Z rádia sa nám ozýva hlas našich obľúbených pop-stars a hlásateľov, ktorí nás chcú za každú cenu 
pobaviť, aj keď je ich humor občas suchý. Ani piesne už nie sú to, čo bývali kedysi. Väčšina textov nedáva 
úplne zmysel a slová sa opakujú tak často, až to poslucháča po piatom vypočutí skladby prestane baviť. Hu-
dobné nástroje nám akoby chceli roztrhnúť ušné bubienky. Bicie a basy sa stále stupňujú a dali by sa prirovnať 
skôr k trieskaniu dverami, ako k ladným tónom hudby.
 Predstavitelia Hip-hopu a Rap-u propagujú drogy, alkohol a násilie namiesto toho, aby poučili mládež, 
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ktorá sa chce priblížiť svojim slávnym idolom a ako prví končia v objatí narkotík, pretože ich idoly ich užívajú 
tiež, vlastne, aspoň tak to vyplýva z ich skladieb.
 V neposlednom rade tu máme rôzne noviny, časopisy a magazíny, preplnené fotkami „dokonalých 
žien“, 100% odskúšanými a osvedčenými diétami na schudnutie bez jojo efektu, testami, ako si vybrať 
správneho partnera, aká sme povaha a klamlivými horoskopmi. Naivné mladé dievčatá sa riadia radami z 
„úžasných článkov“. Chcú vyzerať dokonalo ako modelky z titulných strán a často vďaka spomínaným diétam 
končia ako anorektičky alebo bulimičky.
 Žurnalisti rozoberajú súkromné životy hercov a spevákov. Paparazzi sa ich snažia vyfotografovať v 
trápnych situáciách alebo v podnapitom stave a my, prostí ľudia, sa radšej zabavíme prešľapmi a chybami 
cudzích ľudí, pretože je jednoduchšie pozrieť sa na iných, ako priznať si vlastné nedostatky.
 Ja teda súhlasím s pánom Filanom, že sa raz budeme prepadať od hanby, keď si spomenieme, že naše 
vnúčatá vyrastali vo svete plnom klamstiev, intríg, erotiky, so zapredaným telom a súkromím.
Ďakujem za pozornosť.

M. Štefko (IV.H)
Maturitný sloh M. Štefka má všetky atribúty reálneho spisovateľa. Marko v ňom tvorivo pracuje s časom - zdvojená 
retrospektíva v sebe nesie pečať autorskej osobnosti. Autorovi do budúcna želáme veľa tvorivých síl.

 Jedného slnečného dňa, keď som šoféroval z práce domov, zočil som pred sebou kamión plne naložený 
drevom. Veruže to boli poriadne bučiská! Nejako extra som to nevnímal a už vôbec nie ako hrozbu. Keď som 
zbadal dopravnú značku s názvom mojej domovskej obce, blikla vo mne kontrolka, že som doma. Ani som sa 
nenazdal a z kamióna idúceho predo mnou sa uvoľnil najväčší kus dreva a rútil sa priamo na moje čelné sklo. 
 Zrazu, som sa ocitol v škôlke, hrajúci sa s najlepšimi kamošmi malkáčmi. Hrali sme sa s obrovskou 
oranžovou Tatrou a ústami sme napodobňovali ohromný zvuk jej mohutného dieselového motora. Vtom sa 
svet rozmazal a ocitol som sa v školskej jedálni, kde som si vychutnával kysnuté buchty, plnené makom, po-
sypané práškovým cukrom a zapíjal som ich kakaom, ktoré vedela pripraviť iba naša školská kuchárka. Zase 
akoby ma niekto teleportoval do deviateho ročníka, bol to deň odovzdávania koncoročných vysvedčení. Bol to 
jeden z najsladších zážitkov na základnej škole. Sladší ako tie buchty! Dostal som svoju prvú pusu od dievčaťa, 
ktoré so mnou nebolo v žiadnom príbuzenskom vzťahu. Bola to Inge Müllerová, síce nebola výnimočne 
pekná, asi bola aj škaredá, ale prvá pusa sa ráta. Ďalšia strana sa prevrátila a ja som sedel vyštafírovaný ako 
veľký pán. Sedel som v prvej lavici gymnaziálnej triedy a na tabuli bol nápis 1.A. Do dverí vkročil starší pán, 
ktorý mal na sebe klasické učiteľské sako s nášivkami na lakťoch. Predstavil sa nám ako Igor Hnízdo. Bol to 
môj prvý profesor a bol to človek, ktorý na nás niečo vyžaroval, vyžaroval to tak intenzívne, že sa stal našou 
motiváciou. Vďaka nemu mi stredná škola preletela, ani som nevedel ako. Posledný záblesk zo strednej školy 
bolo odovzdávanie maturitných vysvedčení. V ten deň som bol na seba pyšný.
 Svet a ľudia navôkol mňa sa znova vytratili a ja som sa prebral na opakované zvolanie „Kolegá, 
kolegá, haloooooo“, v tú ranu mi bolo jasné, že som na nejakej prednáške. Zorientoval som sa rýchlo, bola 
to prednáška o kybernetike aplikovanej v makromolekulárnej fyzike s väzbou  na teóriu relativity. Bola to 
jedna z najnezáživnejších prednášok, na akej som 
kedy bol, všímal som si všetko okolo seba, samo-
zrejme, nie to, čo som si všímať mal, a tak mi do 
oka padla jedna slečna, ktorú to zaujímalo asi tak, 
ako mňa. Na chvíľku som sa jej zahľadel do očí, 
no hneď som svoj zrak odvrátil. Po prednáške 
som ju počkal na chodbe a z nudy ma vytrhol iba 
výkrik: „Bonifác! Bonifác! Halóóó!“. Ach, ktože 
si zase robí posmešky z môjho mena? A verte či 
nie, bola to ona, áno, ona, tá baba z prednášky, 
pristúpila ku mne a predstavila sa: „To som ja, 
Inge, nepamätáš si ma?“. Podlomili sa mi kolená 
a prebral som sa až za stolíkom, ktorý mi bol do-
bre známy. Sedel som u seba v kancelárii a znova 
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si čítal svoju pracovnú zmluvu. A stále som nechápal, ako som sa mohol dostať na post riaditeľa kyberneticko-
fyzikálneho ústavu. Zmluvu som vložil do zásuvky, z vešiaka zvesil sako, zamkol za sebou kanceláriu a svoje 
kroky som namieril k autu. Sadol som si doň a vybral sa za mojou ženou Inge a sy-nom Pankrácom. Cestou 
domov som dobehol kamión plne naložený drevom. Veruže to boli poriadne bučiská! Nejako extra som to 
nevnímal a už vôbec nie ako hrozbu. Len keď som zbadal dopravnú značku s názvom mojej domovskej obce, 
blikla vo mne kontrolka, že som už doma. Ani som sa nestihol nazdať a z kamióna idúceho predo mnou sa 
uvoľnil najväčší kus dreva a rútil sa priamo na moje čelné sklo.
 Vtom ma vytrhlo zo sna, bol som v posteli, napravo odo mňa ležala moja žena a v postieľke vedľa 
našej postele zas náš syn. Vtedy som si uvedomil, že mám 33 rokov a som v kruhu svojich milovaných.  Od 
tohto môjho zážitku som zmenil svoj život. Dal som na radu môjho stredoškolského profesora a život som si 
začal užívať, venoval som sa rodine a svoju prácu som už nikdy pred nimi neuprednostňoval. Dnes, keď mám 
65 rokov a píšem vám sem svoj život, viem, že sa nemám za čo hanbiť a môžem byť pyšný na svojho syna, 
ktorý sa stal úspešným astrofyzikom. 

M. Kaiserová (IV.H)
  Už je to niekoľkotisíc rokov, čo sa na tejto Zemi objavil 
človek. Jeho život nám „moderným“ ľuďom pripadá rozhodne iný 
a veľmi vzdialený. Keďže sa nakoniec potvrdili Darwinove slová, 
pokojne môžeme tvrdiť, že práve vďaka evolúcií ľudstva, ale i 
ľudského jednotlivca, sa tento svet tak výrazne zmenil za relatívne 
krátky čas vzhľadom na rýchlosť diania vo vesmíre. Z prostého 
človeka, starajúceho sa len o potravu a holé prežitie, sa stal človek 
vzdelaný a náročný.
  Spolu s našou náročnosťou prišla aj potreba si život 
uľahčovať. Tak vznikli prvé vynálezy, častokrát priam primitívne v 
porovnaní s „dneškom“. Robiac však tieto malé krôčiky, dosahujúc 
úspechy v oblastiach vedy a výskumu, dostali sme sa tam, kde sa v 
súčasnosti ľudstvo nachádza.
  Preto si myslím, že je vhodné položiť si niekoľko základ-

ných otázok. O čom  je skutočne náš život? Čo sa v živote snažíme dosiahnuť? Aký odkaz chceme zanechať 
ďalším generáciám? A nakoniec, akú rolu v tomto všetkom hrá moderná technika? Do akej miery skutočne 
ovplyvňuje náš život? 
 Tak, ako dnes už každý, aj ja som moderný človek. Môj pohodlný život, dennodenne napĺňaný 
„neriešiteľnými“ problémami, si bez technických výdobytkov neviem predstaviť. Napokon, uznajte aj vy! Nie 
je to úžasné, že ráno vstávame do vykúrených bytov, budí nás posledná hudobná „vychytávka“ z nášho mo-
bilu a z vodovodných kohútikov nám tečie teplá voda? Počas dňa sa bez najmenších problémov kedykoľvek 
dokážeme skontaktovať s našimi blízkymi, vieme nájsť najrôznejšie informácie na internete, stačí mať pri 
sebe svoj telefón alebo notebook.
 Ja som rozhodne toho názoru, že je to fantastické. Veď ako inak by som v reálnom čase mohla hovoriť 
s kamarátkami z Ameriky či zisťovať, čo majú nové známi v Austrálií? Keď sa na svet pozeráme z tohto uhla, 
znie to priam dokonalo. Lenže tak, ako je to v živote, je to aj s týmto. Každá minca má dve strany.
 Je to smutné, ale mám pocit, bohužiaľ stále silnejší, že kvôli všetkej tej technike, ktorá nás obklopuje, 
sa z ľudí stráca všetko ľudské. Prichádzame o to najkrajšie a najdôležitejšie. Potichu a nebadane prišli „slávne“ 
výdobytky novej doby z pozícií sluhov do pozícií katov. A zámerne zdôrazňujem slovo kat, nie pán. Žijeme 
ako stroje, bez emócií, bez citov. Vďaka internetu, „nekonečným“ mobilným sieťam a neutíchajúcim tele-
fónom človek nemá čas byť človekom. Zabúdame na našich najbližších, nenachádzame priestor pre naše deti 
ani pre seba. Koľko ľudí radšej zostáva v práci dlhšie a spokojne sa pýši novým drahým autom, no nevšimne 
si, že ich polročné batoľa už drží chrbátik pri sedení, usmieva sa pri zaspávaní a mrmle prvé nezrozumiteľné 
slová? Mnohí si kúpia veľké domy na tých „správnych “ adresách, ale nezaregistrujú, že ich rodičia musia 
počítať každé euro.
 Ľudia vymenili nádhernú vôňu jari za smog miest, letné lúky posiate kvetmi za solária s kvetináčmi, 
jesenné farby lesa za pestré tapety na stenách svojich obývačiek. Vybrali sme si chamtivosť pred úslužnosťou, 



Lopejík

33

závisť pred dobrosrdečnosťou, sebeckosť pred ľudskosťou.
 Bez zábran zatvárame oči pred biedou a chudobou rozpínajúcou sa všade vôkol nás. Neprekáža nám, 
že, kým pre nás je už trojročné auto staré, milióny ľudí netušia, či sa im dnes ujde aspoň jeden kúsok chleba. 
Väčšina hromží, keď musí polhodinu počkať u lekára, no neuvedomia si, že v príliš mnohých krajinách ešte 
stále ľudia umierajú na banálne ochorenia bez šance na odbornú pomoc.
 Toto sú veci, ktoré mňa ako mladého človeka s ambíciami trápia, pretože aj vďaka nevinnej naivite 
môjho veku verím, že svet sa dá zmeniť k lepšiemu. Preto by som chcela všetkých ľudí, no najmä tých, ktorým 
v hrudi zostal kúsok toho svalu, bijúceho sa za náš život, poprosiť, aby sa zamysleli nad sebou aj nad týmto 
svetom. Ak si aj vy myslíte, že naše deti by si mali do života zobrať niečo iné než to, čo momentálne dostávajú, 
spravte pre to niečo. Veď stačí aj drobnosť. Nestavajte v sobotu večer televízor na post hlavného programu, 
skúste radšej zistiť, čo v poslednom týždni prežili vaši najbližší. Nepošlite priateľke len stručnú SMS-ku, dajte 
si tu námahu a navštívte ju osobne. Nemusíte donekonečna prispievať na všetky dobročinné zbierky, skúste 
radšej vymyslieť, ako pomôcť vlastným úsilím.
 V mene všetkých mladých ľudí, ktorí nie sú nakazení chorobou moderného sveta bez ľudského srdca 
a dobra, teda prosím toto ľudstvo o zmenu. Nemôže prísť zo dňa na deň, to je jasné. Avšak aj oceán sa skladá 
len z nepatrných kvapiek vody, preto, ak každý z nás spraví aspoň niečo, dokážeme vytvoriť krajší a lepší svet 
s hodnotami, ktoré budú hodné odovzdania tým, ktorí prídu po nás.  

V. Endreková (IV.H)
 Prvýkrát moje modré oči uzreli svetlo sveta 8.4.1993. S veľkým plačom som prišla na svet o 7:00 v 
nemocnici na Malibu, kde som strávila ďalšie 4 dni môjho života. V náručí svojej maminky som dorazila 
domov s meškaním až tri hodiny, kvôli tomu, že ma moja mama nechtiac zabudla v aute. Myslím, že tento 
zážitok zanechal na mne smoliarsku stopu,  ktorá sa so mnou bude ťahať do konca života. 
 Ako som rástla, z malej Esmeraldy vyrástla škôlkarka. Pamätám si, ako som sa celá natešená za 
sprievodu vtáčieho čvirikania zobudila a utekala po schodoch do kuchyne.  Cestou som nechtiac zakopla o 
topánku a zgúľaľa som sa ako vrece zemiakov do kuchyne rovno mame k nohám. No nielen cesta do kuchyne 
prebiehala s ťažkosťami. Ako som tak s úsmevom na perách kráčala po ceste, autobus, ktorý išiel okolo, ma 
ošpliechal od hlavy až po päty a ja, celá zafúľaná, som so smútkom v očiach sledovala deti, ktoré sa na mne 
s hurónskym smiechom bavili. Táto situácia sa začala opakovať s mesačnou presnosťou, až kým sa zo mňa 
nestala stredoškoláčka. 
 V tomto životnom období sa smola, ktorá ma prenasledovala, opäť zmenila a začala sa prejavovať 
v mojej schopnosti kaziť a strácať veci. Dokonca aj od môjho otca som dostala pomenovanie „kazisvet“. 
Asi ním poukazoval na tri mobily, dva notebooky, MP3 prehrávač a žehličku, ktoré akosi zázračne v mojich 
rukách prestali vykonávať svoje funkcie. No keď som cestou do školy nasadla do nesprávneho autobusu  a 
zabudla si v ňom všetky veci,  moje nešťastie začalo nadobúdať hrozivé rozmery. 
 Na vysokej škole sa moja smola začala prejavovať hlavne v schopnosti trafiť z dvoch odpovedí akurát 
tú nesprávnu, v záhadnom miznutí benzínu v mojom aute a hlavne v zvláštnej schopnosťi čiernych mačiek 
križovať cestu akurát pred mojim prechodom cez ňu. 
 Vysoká škola skončila bez väčších ťažkostí, ak nepo-
zerám na to, že sa mi podarilo zaspať na štátnice. Ja len stále 
neprestávam dúfať, že smola, ktorá si na mňa sadla pri trojho-
dinovom čakaní v maminom aute a drží sa ma ako kliešť, raz 
zmizne.  Zásoba štvorlístkov v mojej peňaženke sa dostáva k 
veľmi vysokému číslu, no nešťastie stále zostáva so mnou. 
 Síce som si zvykla na to, že perá v mojich rukách pres-
távajú fungovať, že stále nechtiac narazím do sklenených dve-
rí  v našom dome a že moja ruka už bola nezmyselne zlomená 
toľkokrát, že si môžem začať písať čiaročky na stenu. Stále 
dúfam, že  hviezda, ktorá spôsobila moju smolu, zmení svoju 
orientáciu a ja svoj život dožijem niekde na vidieku v pokoji, s 
úsmevom na perách a milujúcim mužom po svojom boku. 
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Jakub Kučera (IV.A)

 V dnešnej dobe si asi nikto z nás nedokáže predstaviť život bez mobilu či počítača, vecí tak všedných. 
Hovorí sa, že technike vďačíme za svoj dnes už ľahší život. Keď sa 
obzrieme do minulosti, zistíme, že v tomto tvrdení je mnoho pravdy.
 Človek už od začiatku bytia mal potrebu uľahčiť a zjednodušiť 
si svoj život. A táto snaha nás vlastne posunula na prvú priečku v 
evolúcii. Na otázku, prečo máme snahu uľahčovať si život, môžeme 
hľadať odpoveď rovnako dlho ako na otázku: Aký je vlastne jeho 
zmysel? Keby sme sa začali ľudí pýtať, aká je dnes doba, určite 
by sa našli odpovede typu: rýchla, moderná, pretechnizovaná, 
komunikačná ale možno aj neľudská, ťažká a chaotická.
 Prečo vlastne tie negatíva? Veď predsa všetko, čo človek vy-
tvoril, má slúžiť dobrému účelu. Každý vynález má posúvať kvalitu 
života na vyššiu úroveň. No zdanie zdá sa klame.
 Dnešný moderný človek už akoby neovládal svoje vynálezy, ba 

priam naopak, stáva sa ich otrokom. Technológie napredujú neuveriteľnou rýchlosťou, míľovými krokmi. 
Veď len „nedávno“ prišla na svet prvá technológia a už sme nehýbali iba planétou, ale začali sme sa hýbať 
na nej. Zrazu nastal rýchly pokrok, ktorý sa nedal zastaviť.  Dnes nás obklopujú mobilné a internetové tech-
nológie, ľudia dokážu komunikovať z akéhokoľvek miesta na zemi, z pohodlia svojho domova.
 Človek už nemusí nikam chodiť, cestovať, odpadá stres, zápchy, neustále čakanie, zhon, no nie je to 
krásne? A to všetko za pár rokov. Tušili ľudia pred 20 rokmi, čo bude dnes možné!? Asi nie. Nikto by neuveril. 
A dnes to máme. Sme toho plnou súčasťou. Dovolím si však tvrdiť, že človek sa stal otrokom svojich vyná-
lezov. Najviac ma však trápia otázky: Kam to všetko smeruje? Ideme správnym smerom? Nie je to všetko až 
príliš rýchle?
 Veď pre mnohých je dnes problém kráčať s dobou a stíhať, vnímať a pochopiť okolité technológie, 
keď za čas, ktorý potrebujeme na pochopenie a učenie, sa svet v tejto sfére zmení tak rýchlo, že už sám ľudský 
mozog, ktorý je tvorcom tohto systému, nestíha pochopiť, čo vlastne vymyslel. Pripomína mi to boj o prežitie, 
taký prirodzený a trvácny ako svet sám o sebe.
 Obeť a dravec, porazený a víťaz. Ale kto je kto? Proti komu alebo čomu bojujeme? Bojujeme vôbec 
proti niekomu? Nie sme skutočne otroci samých seba?  Dnešný človek akosi zabúda, že je živý organizmus 
a nie chladný stroj, bez duše.  Zabúdame, čo je život vonku, vytvárame si neustále umelé životné priestory, 
zabúdajúc pri tom na to, kde je naše skutočné miesto pre život, čo znamená komunikovať, smiať sa, hľadať sa 
a udobriť sa, na všetko, čo nás robí ľuďmi.
 Pevne verím, že v budúcnosti si uvedomíme tie skutočne dôležité hodnoty a využijeme svoje poznatky 
a technológie na úsilie, o ktoré bojujeme celú dobu nášho bytia, o kvalitný a zdravý život pre nás a naše 
potomstvo.

Tomáš Šulko (IV.B)
 Dnešná doba je veľmi moderná. Všade okolo nás je moderná technika. Môže to byť dobré ale aj zlé.  
 Technika tejto doby je dosť vyspelá. Ovláda nás doma, v škole alebo v práci. Mobilné telefóny sú teraz 
veľmi obľúbené. Vyhľadávajú ich najmä mladí ľudia. Veď kto je dnes bez mobilného telefónu, ten je v dobe 
trochu zaostalý. Ale je to vôbec pravda? Telefóny nás dosť ovládajú. Niekto si bez nich život nedokáže ani len 
predstaviť. Každodenné telefonovanie a surfovanie na internete je realitou. Niekedy dávno pred nami ľudia 
telefóny ani nepoznali  a vedeli sa dorozumieť aj bez nich. 
Tento výdobytok nás veľmi ovláda. 
 Ďalšou modernou technikou ja počítač. Dnes sa 
bez počítača zaobísť nevieme. Aj v práci dnes potrebujeme 
počítač. Toto je ale dobré využitie modernej techniky, 
keď počítač potrebujeme na nejakú prácu alebo ako zdroj 
informácií. Ale je tu aj horšie využitie. Veľa mladých ľudí 
vysedáva za počítačom. Píšu si na sociálnych sieťach a 
po-zerajú všelijaké videá. O tomto sa už dá povedať, že 
ich ovláda technika. Veď keby si našli čas aj na športové 
aktivity, boli by zdravší.
 Televízia nás tiež dosť ovplyvňuje, aj v dobrom, ale 
aj v zlom. Väčšinu času presedíme pred televízorom, ale nie 
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je to len zlé. Veď médiá nás informujú o všelijakých správach, udalostiach, čo sa kde a kedy odohralo. Dá sa 
teda povedať, že sme dobre informovaní? Niekedy to tak nie je. Keď si trochu povymýšľajú, aby mali väčšiu 
sledovanosť. Ale to je už ich šikovnosť. Dá sa povedať, že sme na nich tiež dosť závislí. Možno si to ani neu-
vedomujeme, ale je to tak. Taká je už dnešná doba. Pre niekoho dobrá a pre iného dosť zlá.
 Dá sa povedať, že aj dnešné automobily sú dosť moderné a nie sú ako pred tridsiatimi rokmi. Majú 
všelijaké moderné technológie, počítače, ktoré ich ovládajú. Bez auta sa dnes tiež nezaobídeme. Cestujeme 
do práce, do školy a aj to je moderné. Veľa ľudí ale cestuje autobusmi a vlakmi. A auto im nechýba. Možno 
preto, že nemajú dosť peňazí alebo preto, že ich takéto výdobytky modernej techniky neovplyvňujú až tak, ako 
iných. A aj nad tým by sme sa mohli zamyslieť, či nás niečo ovplyvňuje alebo nie. Technika je dosť vyspelá a 
veľa ľudí sa na nej stáva závislými. Mali by sme sa zamyslieť nad výdobytkami modernej techniky a položiť 
si otázku, či ich ovládame my alebo ony nás. Je to dosť smutné, keď niektorí ľudia sú závislí, ale od techniky 
sa nevedia vzdialiť. Možno si to ani neuvedomujeme, ale to, čo nám uľahčuje život, nás aj pomaly zabíja. A to 
je na tom najhoršie. Keby sme si vedeli povedať Dosť! a začali by sme žiť plnohodnotný život bez závislostí. 
 Takýto je dnešný svet. Je moderný, krásny, ale aj dosť ovplyvniteľný. Keby nám väčšina tejto moder-
nej techniky bola viacej na osoh, nebolo by to zlé.

Miroslav Auxt (IV.B)
 Žijem. No už len samotné žitie je pre mňa smola. Narodil som sa v dedinke, ktorá má smiešny názov. 
Volá sa Smolec. V deň môjho narodenia, 29.2.1988, bola veľká zima. Vonku padali obrovské vločky, cesta do 
nemocnice sa teda dala len horko – ťažko zvládnuť, keďže sme vtedy nemali žiaden dopravný prostriedok.
 Mama mi rozprávala, že sa so mnou natrápila a lekári už boli zúfalí. Tesne pred polnocou som sa predsa 
narodil a mal som neuveriteľných 6 kíl. No nik si neuvedomil, že je priestupný rok, 29. február. Potom sa všetci 

smiali, že tých pár minút som už mohol vydržať a bol by som marcový. 
Môj „šťastný“ deň teda oslavujem 28. februára. Toto bol môj prvý zážitok 
a smoliarsky deň. Rodičia sa rozhodli, že mi dajú meno Kazimír, pretože 
v tú noc sa už toho viac pokaziť nemohlo. Nakoniec to dopadlo dobre.

 Rástol som, akoby ma za uši ťahali. V škole som vždy všetko „zlízol“ 
sám, niežeby som bol zlý a neposlušný, bolo tak preto, lebo som bol vždy 
v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Už som aj prestal veriť, že 
to je náhoda. Vďaka týmto náhodám – smole by som sa najradšej v tej 
chvíli pod zem prepadol. Začal som byť obľúbený, nie kvôli svojej smole 
a utiahnutosti, ale preto, že si mohli zo mňa robiť „srandu“, dokonca mi 
vymysleli prezývku Smoliar.

 Toto obdobie som si pretrpel a prišla na rad stredná škola. Napriek posmeškom som si vedel udržať 
dobré známky a vyplatilo sa, na strednú školu ma prijali a tých posmeškárov zo „základky“ nezobrali nikde. 
Vtedy sa všetko akoby vrátilo. Ľudia si ma začali vážiť, úspešne som reprezentoval školu a zvýšilo sa mi se-
bavedomie. Dievčatám som sa začal páčiť a vrteli sa okolo mňa jedna radosť. Keď otvorili nový disko klub, 
nesmeli sme tam chýbať. Chodili sme sa tam každý týždeň aspoň raz vyblázniť. No chodil som tam nielen ja 
a moji kamaráti, ale aj moji bývalí spolužiaci. Neboli však takí, ako som si ich zo základnej školy pamätal. 
Doslova prosili pred klubom o almužnu. V tom momente mi napadlo, že im všetky tie posmechy môžem vrátiť, 
no znížiť sa na ich úroveň, to radšej nie! Neskôr som porozprával o svojej minulosti aj svojim terajším kamará-
tom a sami súhlasili, že som sa zachoval dobre. Oni by urobili to isté. Doma som si sadol ku „veget bedni“, no 
nič v nej nevysielali, len politické relácie a telenovely, a to predsa nie je pre mňa.
 Rozhodol som sa s diskotékami seknúť a viac sa venovať povinnostiam. Roky plynuli a na internáte 
som sa cítil osamelý ako kôl v plote. Chcel som si nájsť dievča napriek tomu, že som vedel, že nemám v láske 
šťastie, skôr smolu. Podobne ako v „matike“, až na ten rozdiel, že tá mi tak nerozbúcha srdce a nie je pre mňa 
taká dôležitá. Vedel som, že ak si mám nejakú nájsť, tak určite seberovnú, čo je v mojom prípade asi nemožná 
úloha. Nezostávalo mi  nič iné ako čakať na tú pravú.
 Mama mi vravievala, že som už starý kôň a že by sa mi patrilo oženiť a osamostatniť sa. Začala mi 
dohadzovať dievčatá, no nebolo to ono. Jedna bola zlatokopka, druhej sa nevidel môj nos a nakoniec tretia ani 
neprišla. Nedarilo sa mi v láske ani v práci. Striedam zamestnania jedno za druhým. Smola sa mi bude lepiť na 
päty, kým tu asi živý budem.
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Ján Kubanda (IV.H)

 Milí čitatelia,
 všetci sme mali možnosť stretnúť sa s nejakým fenoménom dnešnej doby. Napríklad malé deti, no-
siace tričká a nohavice aspoň trikrát väčšie než potrebujú a nahlas počúvajúce niektorý z moderných žánrov 

hudby. Alebo mladé dievčatá, čítajúce bulvár a hltajúce každú 
hlúpu klebetu. Ľudí to netrápi dovtedy, kým tieto javy nezačnú 
pozorovať u svojich ratolesti. Pri pohľade na mládež sa mi v 
mysli vynára niekoľko otázok: Je kultúra tínedžerov naozaj 
dekadentná? Čo to spôsobuje? Je to nákazlivé?
 Medzi životom dnes a v bývalom režime je diametrál-
ny rozdiel. Naši rodičia a starí rodičia spomínajú na kultúrny 
život vo svojej mladosti väčšinou dobre. Naopak, pri nazeraní 
na životný štýl mládeže môžeme pozorovať odlišné názory. 
Len nad tým krútia hlavou. Niekto by mohol argumentovať, že 
starí ľudia sú staromódni, ale to je pravda iba sčasti. Rozdiel 
je vlastne v tom, že v minulosti sa umenie bralo vážnejšie ako 
dnes. Moderný svet je vekom komercie. Všade nás otravujú re-

klamy a lepšie to už nebude.
 Vezmime do úvahy najmasovejšie umenie - film. Mládež strávi veľa času pred televíziou alebo v 
kine? Ak je najmasovejšie umenie na úpadku, musí to mať veľký vplyv na vkus najľahšie ovplyvniteľnej 
sorty - tínedžerov. Stačí si na internete vyhľadať rôzne prieskumy a neraz sa pozastavíme nad nejakou perlou, 
vypustenou z úst mladého školáka. Napríklad: typická mládež považuje každý čiernobiely film za starý alebo 
staromódny. Nemôžeme to samozrejme brať všeobecne, ale je to dobrá ukážka toho, ako masová produkcia a 
nevedomosť skresľujú názory takýchto ľudí.
 Hollywood si za storočie vybudoval silnú hegemóniu. Jeho filmy, akokoľvek kvalitné, sú žiadané 
a distribuované do celého sveta. Preto sa do slovenských kín nedostanú poriadne filmy. Distribútori upred-
nostnia radšej americkú produkciu pred domácou. Slovenské filmy sa nemôžu dostatočne presadiť, v kinách sa 
totiž premietajú Piráti z Karibiku a im podobná pásová hollywoodska produkcia. Nedostanú sa sem napríklad 
filmy z Ázie. Ktorý tínedžer by sa pozeral na romantiku podľa aziatov. Všetci si pýtajú iba kung-fu a trikmi 
nabité veľkofilmy. Keďže ide väčšinou o primitívne a myšlienkovo prázdne produkcie, sú ľahko pochopiteľné 
a široko dostupné.
 Komercia a honba za čo najväčším ziskom núti producentov či vydavateľov tlačiť na tvorcov, aby 
ich diela neboli veľmi náročné. Dnešné filmy si nepýtajú sústredeného diváka, hudba nevyžaduje pozorného 
poslucháča, nad knihami netreba dlho rozmýšľať. Pre porovnanie, jedná skladba z klasiky má viac motívov a 
bohatšiu štruktúru ako celý album dnešnej populárnej hudby dokopy. Bohužiaľ, na klasickú hudbu sa zabúda. 
Niektorí skladatelia vážnej hudby sa radšej preorientujú na hudbu filmovú, lebo tak majú šancu sa ukázať 
svetu a niečo si aj zarobiť.
 No u tínedžerov nikdy nedosiahnu veľký úspech.

J. Mečiarová (IV.G): Moderná doba
          Život ľudí sa zásadne zmenil od chvíle, keď sme si z nepo-
hodlných konských sediel  presadli do luxus-ných interiérov našich 
áut, odkedy pomocou GPS zistíte, či je vaše dieťa v škole a od čias, 
kedy nás práčka upozorní, že rifle sa neperú na 200ºC. Dnešný život 
si už bez modernej techniky, ktorá nám uľahčuje život, nevieme ani 
predstaviť. Napadla však niekedy ľudí aj otázka, či vlastne tú mod-
ernú techniku ovládame my, alebo ovláda ona nás?
          Mnoho ľudí vám dnes povie, že ich tieto výdobytky neovplyvňujú, 
ale len veľmi ťažko by sme hľadali niekoho, kto ich nepoužíva. Kde 
je teda pravda? Po chvíľke zamyslenia sa nám pred očami vynoria 
desiatky prístrojov, ktoré denne používame. Prvé miesto v pohlco-
vaní nášho voľného času však bezkonkurenčne získava internet. Sú 



Lopejík

37

ľudia, ktorí žijú tzv. imaginárny život na internetových sieťach.
          Už len toto každodenné sedenie za počítačom môžeme považovať za ovládanie. Nové vylepšenia, vzhľady 
stránok a viac možností. To nás núti sadať si do toho pohodlného, koženého kresla každý deň. Informácie 
nasávame ako špongie. A tento zázračný jav, akýsi výplod modernej techniky, využívajú rôzne spoločnosti na 
to, aby nás oslovili ako a za čo je najlepšie utratiť mesačnú mzdu. Je to nekonečný kolobeh reklamy. Prieskum 
najvyhľadávanejších produktov na internete ukáže firmám, čo je potrebné propagovať reklamou. A popri tom 
si ani neuvedomujeme, že tú podprsenku, knihu, tašku, ktorú som pred týždňom hľadala, mi dnes ponúka 
televízna obrazovka. Výdobytky modernej techniky sú medzi sebou úzko prepojené. Preto nás nútia venovať 
sa televízii, internetu a mobilu naraz. No tak povedzte, sme úžasne flexibilné bytosti? No výlučne len vtedy, 
keď sa nám chce. Preto si myslím, že poznať a ovládať moderné prístroje je užitočné a môže nám to často 
pomôcť. Ale aj tak by sa nemal človek na túto zručnosť spoliehať.
          Našou ďalšou každodennou prioritou sa stali mobilné telefóny. Slúžia už takmer na všetko. Ráno vás 
zobudí budík s melódiou vašej obľúbenej piesne. S najbližšími sa najrýchlejšie spojíte telefónom. Prípadne, 
ak ste zvedaví na nový účes sesternice z Ameriky, použijete video hovor. Počas dňa nemusíte vôbec myslieť 
na povinnosti. Tie vám pripomenie opäť váš najlepší kamarát do vrecka. Súkromie, to je pre niektorých už 
len luxus, pokiaľ je telefón zapnutý. Ale vypnúť ho? To určite nie! Veď by mi mohlo náhodou niečo dôležité 
újsť. Tak si to, keď na vás príde hlad, mihnutím oka cez internet v mobile zistíte, aké majú obedné menu v 
reštaurácii oproti a hneď si aj zarezervujete stôl. Nesúhlasím celkom s myšlienkou dávať deťom telefóny už 
od útleho veku. No v istom období je to však nevyhnutné. Zjednoduší to komunikáciu a takisto našu vedomosť 
o tom, kde je, čo robí, kedy príde. A aj keď je v núdzi, alebo potrebuje vašu pomoc, vždy má možnosť vám 
zavolať.
          Do istého času sme výdobytky modernej techniky ovládali my. Teraz si skôr myslím, že ovládajú ony 
nás. A my sme bábiky, ktoré si nechajú spestrovať a hlavne zjednodušovať život. Čo ak sa raz dostaneme do 
doby, kedy nám nákup prinesú donáškou na základe poslaného e-mailu a už naozaj nebude nutné pohnúť ani 
prstom? Tohto by sme sa mali vyvarovať a nájsť si čas napríklad na prečítanie dobrej knihy, prechádzku či 
relax. Ani ja sa preto nespolieham len na techniku, ale snažím sa uprednostňovať iné činnosti, ktoré viem, že 
keď vypnú internet, nestratím.

Ivan Klusaček:  Moderná doba (IV.G)
 Žijeme v dobe, ktorú charakterizuje najmä rých-
ly životný štýl. Často si vplyvom tohto tempa nestíhame 
ani uvedomiť, či ho žijeme slobodne, a či nás vôbec niečo 
ovplyvňuje. Každý deň sme priamo v kontakte s rôznymi 
vymoženosťami, ktoré sa stali neodlučiteľnou súčasťou 
našich životov. A preto si myslím, že by sa každý človek mal 
zamyslieť a položiť si otázku: Ovládame tieto výdobytky 
modernej doby my alebo ony o-vládajú nás?
  Podľa mňa je to zásadná otázka, o ktorej sa 
dá dlho polemizovať. Počítače, mobily, televízory, rádiá. Bez 
tohto všetkého si už naše životy nevieme predstaviť. 
 A ako nás vlastne ovplyvňujú? Podľa mňa to pozná 
určite každý mladý človek. Hneď prvá vec, čo urobí mladý „tínedžer“ po príchode domov, je zapnutie počítača 
alebo notebooku. Hlavným dôvodom nie je nič iné ako internet a sociálne siete.
  Keďže je človek sociálna bytosť, potrebuje k tomu, aby žil plnohodnotný život, aj niekoho, 
s kým môže komunikovať a vymieňať si navzájom informácie. Neprerástlo nám to už cez hlavu? Nie sme 
náhodou ovládaní my? Máme to všetko pod kontrolou? Podľa mňa sa v súčasnosti medzi nami nachádza 
obrovské množstvo ľudí, ktorí si len namýšľajú, že to majú pod kontrolou, ale realita je úplne iná. Sú ovládaní, 
závislí na týchto médiách. Svedčí o tom najmä fakt, že títo ľudia trávia čas doma za počítačom dlhšie, namiesto 
toho, aby vyšli von so svojimi kamarátmi a rozprávali sa s nimi. Veď omnoho ľahšie a pohodlnejšie je sedieť 
doma v teplúčku, najedený a vyvalený v kresle, ako byť vonku v zime a nedajboh sa k tomu ešte aj prechádzať. 
Myslím si, že práve táto príčina je najčastejším dôvodom vzniku závislosti na sociálnych sieťach nielen u 
mladých, ale aj u dospelých ľudí.
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 Podľa mňa je práve slovíčko závislosť tým správnym slovom, synonymom pre výraz byť ovládaný vý-
dobytkami modernej doby. A aká je vôbec perspektíva do budúcnosti? Ak to bude takto i naďalej pokračovať, 
tak určite nie priaznivá. 
 Každý si je strojcom vlastného šťastia a tým by som túto tému aj uzavrel. Je len na každom z nás, či 
sa podvolíme tomuto nastávajúcemu trendu, či si uvedomíme hrozby tohto fenoménu. A preto by mal každý 
začať od seba. A tak sa ťa pýtam, vážený čitateľ, ovládaš výdobytky modernej techniky ty, alebo ony ovládajú 
teba? 

Dominika Břízová (IV.G)
 Výdobytky modernej techniky sú neoddeliteľnou súčasťou mojej dospieva-
júcej generácie. Gene-rácie ľudí, ktorí sa narodili do éry mobilov, televízie, 
počítačov, automobilov a iných výdobytkov modernej doby. Keď sa pozrieme na 
staršiu generáciu, ktorá vyrastala pri pestovaní rastlín a chove vlastného dobytka, 
zbadáme neprehliadnuteľné rozdiely. Pre nás samozrejmosť sa pre nich stala ťažko 
prekonateľnou prekážkou. 
Moderná technika je všade okolo nás, dennodenne viac a viac ľudí cestuje autom, 
pracuje s počítačom, sleduje televíziu alebo telefonuje s blízkym človekom. 
 Namieste tu ale je otázka: Ovládame my ju alebo ona nás? Na jednej strane 
je to pre našu uponáhľanú spoločnosť veľké plus, uľahčenie každodenného života. 
Už nemusíme písať listy, jazdiť do práce na bicykli, chodiť do knižnice ani kupovať 
noviny. Na strane druhej si človek až priveľmi zvykol na „pohodlný život“. Moderná 
technika prispela k ľudskej lenivosti. Deti nechcú v škole cvičiť, sedia celý deň pri 
počítačoch a televízii namiesto toho, aby sa išli von hrať. Takmer každý nad tým 
mávne rukou, ale nezáujem o šport vedie k obezite, strate sústredenosti, zlým výsledkom v škole, k nielen 
fyzickým ale aj psychickým problémom.
 A čo proti ovládaniu ľudstva modernou technikou môžem urobiť ja, moja generácia a generácia mo-
jich rodičov? Generácia mojich rodičov musí začať riešiť tento závažný problém od seba, pretože rodičia sú 
príkladom pre deti, staršie deti pre mladších súrodencov. Namiesto pohodlného auta môžeme ísť do obchodu 
na bicykli, chodiť s deťmi na výlety, počítač používať ako nutnosť, nie ako samozrejmosť. Verím, že sa 
nájdu ľudia, ktorí chcú zmeniť svoj prístup k modernej technike, ktorí chcú zlepšiť život nielen sebe ale aj 
svojim deťom, poprípade ich rovesníkom. Zdravie sa za peniaze kúpiť nedá, nemôžeme ho vyhrať v lotérii, 
ani vymeniť, keď sa „pokazí“. Preto ho musíme nadovšetko chrániť! Ja chcem kráčať životom krokmi, ktoré 
nevedú cestou technických vymožeností, internetu, mobilov a televízie. Chcem svoj život prežiť s ľuďmi, na 
ktorých mi záleží, zabávať sa, učiť sa novým veciam,  spomínať na zážitky a moderné technológie brať len 
ako príjemnú nevyhnutnosť. Verím, že aj moja generácia sa zamyslí nad ich kladmi a zápormi a zo záporov si 
zoberie veľké ponaučenie!
 Dospejeme do takéhoto momentu, alebo nás moderná technika ovládne úplne? Myslím si, že obavy 
sú na mieste. Máloktorý človek si uvedomí, že moderná technika nie je len výhodou ale aj „tichučkou cestou 
do záhuby“. Ľudia si zvykli na dobu technických vymožeností tak rýchlo, že návrat o dvadsať rokov späť je 
nepredstaviteľný. Čiernobiela televízia, pevná linka, život bez počítača, internetu a automobilov, to všetko sú 
veci, ku ktorým sa ľudstvo nie je ochotné vrátiť!
 Chcem vyzvať všetkých ľudí, aby sa zamysleli nad výdobytkami modernej techniky, nad tým, čo je 
nevyhnutnosť a čo je cesta k pohodlnosti, aby si uvedomili, že krajšie prežitý život je život s ľuďmi, ktorých 
máme radi a nie s modernými technickými vymoženosťami.

***
Vskutku krásne a ponetné názory, príbehy a myšlienky mladých a nepopísaných ľudí. Každý z čitateľov 
časopisu Lopejík si z predchádzajúcich textov môže vziať niečo do ďalšieho života. Absolventov oboch škôl 
očividne trápia vážne problémy, ktoré neradno zahodiť za plece. V ich nadšení a myslení im držme prsty a aj 
my všetci môžeme nadviazať na ich odkaz.

-red-
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Postoje a gimasy počas maturít
Maturity sú vážnou, stresujúcou a obávanou skúškou stredoškolákov. Chceme vám predstaviť 
zákulisie maturitných skúšok, ktoré má mnohokrát aj humornú podobu, je plná gogoľovského 
smiechu cez slzy.
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Pocity maturanta v obrázkoch

Maturant môže počas maturitných skúšok prežívať všelijaké pocity, veď sami posúďte. 
Podľa obrázkov Martiny Cisárikovej (IV.H) si na to vytvorte vlastný názor:

1. Maturant pred akademickým týždňom:
plný entuziazmu, dobrej nálady a úsmevu (cca 10 dní do ústnych maturít).

2. Maturant 3 dni pred ústnou MS: piatok pred pondelkom

Zostavené podľa kresieb na keramickej tabuli v multimediálnej miestnosti.


