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 Našim maturantom, teraz už absol-

ventom, želáme v budúcom živote veľa úspe-

chov, zdravia, šťastia a pozitívnych podne-

tov, ktoré ich budú neustále posúvať vpred a 

vďaka ktorým v každej chvíli nájdu cestu z 

temnôt na svetlo poznania.

 Vo svete dospelých, ktorý mnohokrát 

nie je ľahký, budú musieť odolávať mnohým 

nástrahám, ale na druhej strane budú môcť 

tvoriť a prinášať všetkým navôkol všeličo 

možné aj nemožné. Čaká ich množstvo práce, 

čo znamená aj dokazovať, aký som dobrý, 

že viem byť aj kvalitný pracovník, študent. 

Kráčajú po ťažkej ceste, ktorá sa im však môže 

stať aj odmenou, záleží len na nich samých.

 Už tu s nami nie sú. Už sú preč a 

nás tu nechali, aby sme na nich nostalgicky 

spomínali.

 Všetkým nám bude nesmierne smutno 

za ich humorom, nezbednosťou, šikovnosťou 

ale aj usilovnosťou. Za celé štyri roky, počas 

ktorých budovali krásneho ducha Súkromnej 

strednej školy hutníckej a Súkromného gym-

názia Železiarní Podbrezová, im patrí veľké 

poďakovanie.
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 Nech vám je život ľahký. A nezabudnite na nás, pretože my na vás nikdy 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 situácií a priestoru 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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Lopejík
Memento mori

 Z môjho nepokojného spánku ma zobudilo hlasité zaštrnganie starých kovových kľúčov 
v zhrdzavenej zámke. Chcel som okamžite vyskočiť na rovné nohy, ale moje stuhnuté 
telo ma odmietlo poslúchnuť, a tak som zostal ležať na vlhkých a machom obrastených 
kameňoch, ktoré tvorili prostredie tejto zatuchnutej cely. V pološere som rozoznal dve 
zahalené postavy mníchov obývajúcich tento záhadný kláštor. Jeden z nich zostal strážiť 
kovové dvere do mojej cely, zatiaľ čo druhý podišiel smerom k polorozpadnutému 
stolčeku uprostred miestnosti. Mohlo sa zdať, že ma obidvaja mnísi ignorujú, ale ja som 
si všimol, že každý z nich jedným 

kútikom oka pozorne sledoval každý môj pohyb. Nepre-
javil som však žiadny záujem a zostal som ležať na mieste. 
Takáto návšteva nebola pre mňa nič nové. Mnísi mi pravi-
delne nosili nechutné raňajky, hoci vo väčšine prípadov 
bol už čas obeda.
 Tentokrát to však bolo inak. Na prvý pohľad 
sa mohlo všetko zdať bežné, ale niekoľko faktorov ma 
presvedčilo o tom, že sa niečo stalo, deje alebo sa len ide 
diať. Prvým príznakom bolo, že cez maličké a zamrežované 
okienko mojej cely som dokázal rozoznať vychádzajúce 
slnko. Čo sa mi samozrejme zdalo zvláštne, pretože za 
tri týždne strávené v tejto cele som nedostal raňajky tak 
zavčasu. A druhým, o to závažnejším faktorom bolo to, že 
mních, strážiaci celu, nebol ten, ktorého som tu vídaval pravidelne. Bol to sám opát. Rozoznal som to podľa 
zlatých pruhov na plášti a zvláštne potetovaného čela.
 „Vstávaj!“ zreval na mňa mních, ktorý doteraz robil niečo pri stole. Zostal som ochromený a ne-
schopný pohybu. Po prvýkrát som počul nejakého mnícha prehovoriť. Mních sa rozbehol ku mne a zdrapil 
ma za plece. Bol až prekvapivo silný. Zrazu som si uvedomil, že okolo mojej cely sa nachádza oveľa väčší 
počet mníchov, ako som pôvodne predpokladal. Dvaja obrovskí mnísi s vyholenými a potetovanými hlavami, 
ktoré nemali zahalené kapucňou, sa vynorili spoza opáta, vykrútili mi ruky a vliekli ma dolu úzkym a točitým 
schodiskom. Nestihol som sa ani spamätať a stál som uprostred obrovskej kruhovitej haly. Priamo predo 
mnou sa týčila monumentálna socha nejakého okrídleného démona, ktorý mal namiesto brady dlhé chápadlá. 
Po obvode kruhovitej miestnosti boli v dvojrade nastúpení mnísi. Až vtedy som si uvedomil, čo spôsobuje 
ten záhadný šum. Boli to mnísi. Bolo ich veľa a všetci niečo recitovali v neznámom jazyku. Nikdy som nič 
podobné nevidel. Myslel som si, že prastaré kulty, uctievajúce neznámych bohov, už neexistujú. Tesne pod 
sochou stál opát ešte s nejakým mníchom. Opát mal pred sebou obrovskú a prachom zaprášenú knihu, zatiaľ 

čo mních vedľa neho držal so sklonenou hlavou nádherne vy-
rezávanú zlatú dýku. Zrazu som si uvedomil, že rozumiem 
jednému slovu, ktoré mnísi opakovali v pravidelných inter-
valoch. To slovo bolo „morte“. S búšiacim srdcom som pozo-
roval, ako opát preberá dýku od mnícha, ktorý ustupuje stra-
nou a zároveň som cítil, ako zovretie mojich zápästí zosilnelo. 
Opát sa ku mne približoval pomalými krokmi a v jeho očiach 
tancoval démonický plameň. Videl som, ako sa opát zahnal 
dýkou a pocítil som, ako chladná čepeľ preráža kožu na mojej 
obnaženej hrudi...
 V tej chvíli ma niečo vytrhlo zo spánku takou silou, že 
som si udrel hlavu o nočný stolík. Hodiny ukazovali 4:52 a 
srdce mi šlo vyskočiť z hrude.  Prešlo asi 15 minút, kým som 
sa ako - tak upokojil a uvedomil si, že som živý a zdravý 

doma vo svojej izbe. Hoci som už nezaspal, bol som rád, že je už po všetkom.           Andrej Vágner (IV.H)

Z môjho nepokojného spánku ma zobudilo hlasité zaštrnganie starých kovových kľúčov 
v zhrdzavenej zámke. Chcel som okamžite vyskočiť na rovné nohy, ale moje stuhnuté 
telo ma odmietlo poslúchnuť, a tak som zostal ležať na vlhkých a machom obrastených 
kameňoch, ktoré tvorili prostredie tejto zatuchnutej cely. V pološere som rozoznal dve 
zahalené postavy mníchov obývajúcich tento záhadný kláštor. Jeden z nich zostal strážiť 
kovové dvere do mojej cely, zatiaľ čo druhý podišiel smerom k polorozpadnutému 
stolčeku uprostred miestnosti. Mohlo sa zdať, že ma obidvaja mnísi ignorujú, ale ja som 
si všimol, že každý z nich jedným 
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 Aj vy niekedy 
spomínate na svo-
je detstvo? Pýtate 
sa, kedy vlastne 
skončilo a či vôbec 
skončilo? Bezsta-
rostný život plný 
smiechu, radosti a 
samozrejme det-
ských „vilomenín” 
by nemal chýbať v 
živote nikoho z nás. 
Vyrastal som v pro-
stredí obklopenom 

starostlivými rodičmi, pod ochrannou rukou svojej 
staršej sestry a veľkým množstvom kamarátov, tak 
ako to na dedinách býva.
 Deň čo deň sme všetok svoj voľný čas, ktorého 
vôbec nebolo málo, trávili vonku. Vyskúšali sme 
všetky možné druhy športu a iných hier. Avšak mo-
jou špecialitou bolo bicyklovanie, ale adrenalínové. 
Adrenalín stúpal v žilách všetkým, ktorí ma videli, 

teda hlavne mojim rodičom. Neexistovala diera v ces-
te či obrubník, ktorý by som sa nepokúsil zdolať.
 Jedného, úplne nevinného dňa, tak ako 
zvyčajne, som brázdil ulicami Lopeja, keď som zra-
zu zbadal obrubník, ktorý mojej pozornosti predtým 
unikol. Bez najmenšieho zaváhania som sa vydal 
plnou parou vpred. Všetko bolo perfektné, no zrazu 
moje ruky leteli vzduchom a prekvapujúce bolo to, 
že moje predné koleso sa hneď nato vydalo iným 
smerom ako kostra bicykla. Táto nezhoda môjho bi-
cykla sa prejavila na rozbitej brade a mnohopočetných  
škrabancoch. Čo myslíte, že v takej situácii napadne 
robiť škôlkara? No predsa sadnúť si na kraj hlavnej 
cesty a čakať... Načo? To sám doteraz neviem, no v 
každom prípade domov som ísť nemohol, keďže mi 
deň čo deň rodičia prízvukovali: „Pomaly na tom bi-
cykli!” Našťastie šla okolo moja staršia sestra, ktorá 
ma odviedla domov a odtiaľ som putoval už rovno do 
nemocnice, kde som utŕžil tri „štichy”.
 Človek by povedal, že po takom dramatickom 
zážitku sa niečo zmení, čo myslíte...?

Patrik Hlásnik (IV.H)

Jazda Lopejom

Komu by za týmto nebolo smutno?
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Lopejík
Maturitné príbehy vo fotografi ách

Posledné zvonenie
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Lopejík
Rozhovor s Marekom Gruberom  (IV.D - študent SSOŠH ŽP)

1 .Na škole si strávil päť rokov, aké to pre teba boli roky?
Každý jeden ročník bol zaujímavý. Naozaj budem mať ešte dlho na čo spomínať. Každý 
rok sa môj pohľad na školu menil, tak ako som sa menil ja osobne, v mojom prístupe 
k životu, prioritám a cieľom ktoré chcem dosiahnuť. Spočiatku som nevedel, čo mám 
čakať, tak ako každý prvák, ktorý ticho vojde do novej triedy, plnej cudzích ľudí. Časom 
sa sformoval naozaj úžasný kolektív, s ktorým som sa týchto 5 rokov zviezol. Tento čas 
mi ubehol nesmierne rýchlo aj napriek všetkým vtipom, ktoré si z nás prvákov, robili 
vtedajší štvrtáci. Mám po maturite a pozerám sa okolo seba ako rýchlo to ubehlo.

2. Pripravila ťa škola na ďalší život, štúdium, prácu dobre?
Ešte neviem, aký je výsledok môjho prijímacieho konania na VŠ, takže to by som mohol lepšie posúdiť, až 
keď to budem vedieť. Vybral som si štúdium, ktoré je od môjho doterajšieho zamerania úplne iné. Vybral som 
si štúdium psychológie, pretože ma baví pracovať s ľuďmi, sledovať ich reakcie, niekoho naučiť niečo nové,  
poprípade mu pomôcť riešiť problémy. Za túto motiváciu vďačím mojej rodine a môjmu trénerovi Jurajovi 
Fáberovi. Nebyť ich, momentálne by som asi nepísal tento text, ale končil poobedňajšiu zmenu. V každom 
prípade táto škola ma naučila veľa vecí, ktoré vo svojom živote ešte využijem. Je aj možné, že nastúpim do 
Železiarní Podbrezová a tam zúročím všetky nadobudnuté vedomosti. Som preto rád, že mám vďaka škole aj 
vodičský preukaz, zváračský preukaz a aj vyhlášku elektrotechnika, to všetko ma posúva vpred k možnostiam 
zamestnať sa.

3. Ak by si sa ešte raz mal rozhodnúť, šiel by si na našu školu v prvom ročníku znova?
Túto otázku som sám sebe kládol veľakrát. Lopej ako svoje stredoškolské štúdium som si nevybral sám, bolo 
to viac-menej rozhodnutie mojej mamy. V tom veku som podľa môjho názoru nebol vôbec zodpovedný za 
svoju budúcnosť. Momentálne sú moje záujmy v štúdiu psychológie, trénerstva a jazykov. Keby som si mal 
teraz vybrať strednú školu, bola by to Súkromná pedagogická a sociálna akadémia v Brezne. 

4. Pokús sa čitateľom časopisu Lopejík priblížiť svoje tanečné začiatky.
Moja tanečná „kariéra“, ak to tak môžem nazvať, začala 30. 4. 2008 tanečným venčekom v Podbrezovej. 
Prvé tanečné kroky som sa ale nenaučil v tanečnej škole Juraja Fábera. Môj záujem o tanec má staršie korene. 
Skutočne som sa ale do rodiny tanečníkov zapojil ako deviatak, ukončením venčekového kurzu a absolvo-
vaním prvého plesu v tanečnej škole Fáber Dance School. Táto udalosť ma k tancu prikovala a doteraz ma 
nepustila. Spočiatku som tomu nevenoval až toľko pozornosti ako v súčasnej dobe, tréningy som absolvoval 
raz, neskôr dvakrát do týždňa. Prišlo aj obdobie, kedy môj vzťah s vtedajšou partnerkou nebol práve pozitívny, 
a tak som sa vyhýbal tréningom, simuloval choroby. Takto ubehli prvé 3 roky môjho tancovania. 

5. Kedy si sa tancu začal venovať naplno a profesionálne?
Tancu som sa začal venovať profesionálne až po mojej prvej a poslednej zmene 
tanečnej partnerky na súčasnú, ktorou je Andrea Simanová. Aďka bola mo-
jou spolužiačkou na základnej škole a aj svoje tanečné začiatky sme prežívali 
jeden po boku druhého. Nikomu ale nikdy nenapadlo, žeby sme raz mohli 
tancovať spolu. Prišlo však obdobie, v ktorom Aďka prechádzala zmenami 
partnerov, čo som neustále vnímal a nikdy mi neboli ľahostajné. Všímal som 
si, že sa jej partner k nej nevie správať s rešpektom a úctou, ktorú si zaslúži. 
Môj vzťah s partnerkou nebol taktiež taký, ako som si ho predstavoval, a tak 
som sa rozhodol spraviť zmenu. Akoby to osud chcel, náš tréner nás spojil na 
jedno vystúpenie ako pár. Moja partnerka aj Aďkin partner boli nedostupní. 
Dozvedeli sme sa to obaja len o jedenástej večer, no súhlasili sme. Ráno sme 
sa stretli a v priebehu 15 minút sme natrénovali nové zostavy na vystúpenie. 
Všetci boli udivení a žasli, ako sme to dokázali. Ľudia za nami chodili a gratu-
lovali nám. Vtedy mi už bolo všetko jasné a nemal som pochybnosti o tom, 
že chcem uskutočniť túto závažnú zmenu, ktorá zmenila môj aj Aďkin život. 
Spýtal som sa Aďky, čo si o tom myslí a či by to so mnou nechcela vyskúšať. 
Súhlasila a potajomky sme spolu trénovali. Bola vždy tanečne skúsenejšia, a 
preto mi pomáhala s trénovaním. Všetka snaha sa myslím vyplatila a ja som si 
istý, že to bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote.

1 .Na škole si strávil päť rokov, aké to pre teba boli roky?
Každý jeden ročník bol zaujímavý. Naozaj budem mať ešte dlho na čo spomínať. Každý 
rok sa môj pohľad na školu menil, tak ako som sa menil ja osobne, v mojom prístupe 
k životu, prioritám a cieľom ktoré chcem dosiahnuť. Spočiatku som nevedel, čo mám 
čakať, tak ako každý prvák, ktorý ticho vojde do novej triedy, plnej cudzích ľudí. Časom 
k životu, prioritám a cieľom ktoré chcem dosiahnuť. Spočiatku som nevedel, čo mám 
čakať, tak ako každý prvák, ktorý ticho vojde do novej triedy, plnej cudzích ľudí. Časom 
k životu, prioritám a cieľom ktoré chcem dosiahnuť. Spočiatku som nevedel, čo mám 

sa sformoval naozaj úžasný kolektív, s ktorým som sa týchto 5 rokov zviezol. Tento čas 
mi ubehol nesmierne rýchlo aj napriek všetkým vtipom, ktoré si z nás prvákov, robili 
vtedajší štvrtáci. Mám po maturite a pozerám sa okolo seba ako rýchlo to ubehlo.

2. Pripravila ťa škola na ďalší život, štúdium, prácu dobre?
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6. Môžeš nám priblížiť svoje tanečné úspechy?
Naše tanečné úspechy si môže prezrieť ktokoľvek, kto má záujem ich vidieť. 
Sú verejne prístupné na stránke www.szts.sk, čo je stránka slovenského 
zväzu tanečného športu, v ktorom súťažíme, získavame body a zápasíme o 
postup do vyšších výkonnostných tried. Keď sme sa dali s Aďkou dokopy, 
mal som triedu „D“  a Aďka „C“. Po rozhodnutí trénera sme nastúpili do 
triedy „C“ a za necelý rok sme sa dostali do triedy „B“, z tejto triedy to opäť 
netrvalo dlho a prepracovali sme sa do výkonnostnej triedy „A“. Pred nami 
teda stojí posledná výzva k postupu, a to je trieda „S“. Pomimo bodovacích 
súťaží sme bojovali v Slovenských pohároch a na Majstrovstvách Slovenska. 
Medzi naše najlepšie úspechy patrí umiestnenie na 16. mieste v Slovenskom 
pohári, semifi nálové umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska v latinsko-
amerických tancoch a titul majstrov Slovenskej republiky v plesových 
choreografi ách spolu s tímom FÁBER DANCE TEAM SLOVAKIA. 
Momentálne sme sa venovali štúdiu a tréningy klesli na druhé miesto v 
našich prioritách. Čoskoro sa ale zas vrhneme na parket a ja verím tomu, že 
o našich úspechoch ešte budete počuť.

7. Vieš si predstaviť svoj život bez tanca?
To si teda predstaviť neviem. Vyskúšal som si to práve počas maturít a 
Aďkinho skúškového obdobia. Zistil som, že, ak každý deň neabsolvujem aspoň jeden vyčerpávajúci tréning, 
nedokážem ani zaspať. Stalo sa mi, že som o pol jednej musel vyliezť z postele a ísť si von zabehať a zacvičiť. 
Tanec a šport sa teda stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života.

8. Je náročné byť tanečníkom? Priblíž čitateľom všetky klady aj zápory tejto aktivity.
Toto je otázka na hlbšie zamyslenie. Ak mám takto v skratke odpovedať, určite prevažujú klady a výhody 
tohto povolania. Ľudia to často podceňujú a neuvedomujú si, čo tanec ľuďom dáva. Na mňa vplýval ešte ako 
na teenagera, a teda viem, ako ma ovplyvnil. Neustále meníte prostredie, spoznávate nové miesta, nových 
ľudí, získavate skúsenosti, o ktorých vaši rovesníci často nemajú odkiaľ vedieť. Nie je to len pohybový ale 
aj mentálny vývin, hlavne u detí. Zodpovednosť, ktorú som mal, či už to bola starostlivosť o skupinu ľudí, 
majetku v podobe áut alebo tanečných sál, ma každým dňom nútila rozvinúť v sebe vlastnosti, ktoré som ako 
deviatak určite nemal. Za svoju zodpovednosť, ambície do života, schopnosť prispôsobovať sa, zdravý životný 
štýl a mnoho-mnoho ďalšieho vďačím hlavne tancovaniu. Nebyť tejto aktivity, neviem si ani predstaviť, kým 
by som bol. Akú hodnotu by som sám pre seba mal. Som vďačný všetkým ľuďom, ktorí ma v tomto smere 
podporovali a ja som si istý, že im túto podporu raz vrátim. Na druhej strane tanečníka je ale tréner, ktorý nás 
neustále podporuje. Teraz teda môžem povedať, že byť váženým trénerom, organizátorom a majiteľom tanečnej 
školy je obrovská zodpovednosť a je to náročné povolanie. Zatiaľ neviem, kam sa môj tanečný život posunie, 
no som hrdý na to, že sa môžem všetko učiť od človeka, ktorého si veľmi vážim nielen po profesionálnej ale 

aj osobnej stránke, od Juraja Fábera, ktorý ma 
nenaučil len tancovať, ale aj žiť život na úplne 
inej úrovni, s iným pohľadom a prístupom k 
budúcnosti. To je tanec.

9. Akým aktivitám v tanci sa v súčasnosti 
venuješ?
V súčasnosti sa s partnerkou venujeme aj iným 
tanečným štýlom a snažíme sa náš repertoár 
rozšíriť o moderné prvky. Chceme napredovať, 
a tak sa snažíme ukázať niečo nové, zaujímavé, 
čo naši rovesníci zatiaľ nedokázali. Iba to je 
cesta k vrcholu, ako sa stať lepším, posunúť sa 
opäť o krok vpred. Vďaka schopnosti rýchlo sa 
učiť a prispôsobiť sa požiadavkám a podmien-
kam teda vytvárame stále nové SHOW,  ktoré 
ukazujeme na rôznych podujatiach.
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10. Boli ste chlapčenský ročník, nechýbala ti na hodinách spolužiačka?
Áno, boli sme chlapčenský ročník, ale musím povedať, že z tejto myšlienky 
sme si vždy robili žarty. Z môjho pohľadu to až také strašné nebolo, keďže 
som sa každý deň hneď po škole zapojil do kolektívu plného dievčat. Či 
už to bol tréning, alebo som robil výučbu ako tréner, bol som obklopený 
dievčatami alebo ženami v tanečnej sále, kde vždy prevládajú. Nikdy som 
teda s týmto nemal problém, práve naopak, občas sa treba aj uvoľniť a do-
bre sa vyblázniť v V.D, na ktorú aspoň ostanú spomienky.

11. Dokázali Železiarne Podbrezová vytvoriť kvalitný priestor na tvoje 
štúdium?
Môžem povedať, že áno. Ktokoľvek prejaví záujem, škola mu vytvorí 
podmienky a nikoho talent alebo ambície neobmedzuje. Môžem to 
povedať z vlastnej skúsenosti. Či už to bolo štúdium na hodinách alebo 
aj mimoškolské aktivity, škola a Železiarne Podbrezová pre mňa vytvorili 
ideálne podmienky, za ktoré som vďačný. Najviac si teda cením podporu zo 
strany učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Takisto prístup inštruktorov, 
či už to bola autoškola alebo zváračská škola, bol vždy priateľský.  

12. Si rád, že si na tejto škole študoval?
Áno, som rád, nadobudol som tu veľa skúseností do života. To, čo máte v 
hlave, to vám už nikto nevezme. Skúsenosti si teda so sebou ponesiem celý 
život a som za ne vďačný. 

13. Aké máš životné plány?
V prvom rade by som chcel vyštudovať vysokú školu. Plány sa často 

menia, či už chtiac, či nechtiac, ale sami sme si strojcom svojho šťastia. Budem teda so všetkým, čo mi 
do života vstúpi zaobchádzať tak, ako som sa naučil a budem sa snažiť držať zo všetkých síl svojich snov, 
ktorými sú tanec, trénerstvo a výchova budúcich generácií. Odovzdať nadobudnuté skúsenosti a vedomosti 
ďalším generáciám s vďačnosťou a láskou tak, ako som ich dostával ja. Ak sa mi podarí zmeniť čo len 
jeden ľudský život, ako bol ten môj, budem šťastný a spokojný, že 
som niečo dokázal, lebo budem vedieť, že to úsilie za to stálo. To je 
najväčšia hodnota človeka, ktorú môže dosiahnuť. Keď si budem 
môcť v starobe povedať, že som niekoho život zmenil k lepšiemu, a 
že na mňa takisto všetci nezabudnú a budú na mňa spomínať ako na 
úspešného a dobrosrdečného človeka. To je cesta, ktorou sa chcem 
vydať. 

14. Čo by si odkázal terajším aj budúcim žiakom školy?
Môj odkaz by asi znel v zmysle, že sa začína alebo prebieha nová ka-
pitola ich života, najkrajšie a posledné roky ich „detstva“, ktoré ich 
delia od skutočného kroku k dospelosti a zodpovednosti. Vychutnajte 
si tieto roky tak, aby ste nič neľutovali a pristúpte k nim zodpovedne. 
Využite každý deň na to, aby ste sa stali lepším človekom, dbajte na 
to, aby ste sa každý deň naučili niečo nové a posunuli sa vpred. Práca 
šľachtí človeka a vychováva ho. Nepodceňujte teda žiadnu možnosť 
naučiť sa niečo nové. Buďte za túto možnosť vďační, pretože škola 
v Lopeji vám dáva obrovské množstvo vedomostí a príležitostí k 
tomu, aby ste vedeli do dospelosti vykročiť istým krokom. Tak tro-
chu vám závidím, že si môžete užívať stredoškolské štúdium. Tiež 
som chcel mať maturitu čím skôr za sebou, no teraz sa pozerám na 
školu s obdivom a rozmýšľam, ako rýchlo to ubehlo. Bude mi to 
chýbať. 

S pozdravom celej bývalej V.D, Marek
Za rozhovor ďakuje redakcia časopisu Lopejík
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Spleť sa
Láska?
Nepodstatná, keď nie sú peniaze.
Kráska, daj si práska,
sme tým, čím sme.
A láska nie je chlebom,
nedá sa jesť, 
a život nenahradíš nebom.
Nevzdáš sa, nemôže to prejsť.

Zbohom krutý svet?
Vodka nie je zbraň
a ty si len plný prázdnych viet.
Hovoriť pravdu? NIE! Božechráň.
Je nám fajn, 
je jedno ako na kusy
sa trhá ti svet, dáš si pár lajn
a riešiť problémy? Že nemusíš?

Kto si? Kto sme? 
Slová, čo sa nezmestia do básní.
Kto vie,
možno raz ožijú útržky prázdnin
a my v svetle rannom
staneme sa našim pánom.

                         Blok
Slepý hnev,
prázdne oči, v pľúcach dym.
Ticha spev
nikdy nebol tak návykovým.

Lacné analgetiká, 
lacné drogy, skratka k miestu, kde sa skrýva vrah.
Zrkadlá, už nebudú také milosrdné, nie,
nie k tvári zahalenej dymom pouličného anestetika.

Šťastie v sáčku, za pár éčok,
klamstvo predávané na váhu zlatom obvešaným ujom.
Ale ujo, koľko skutočného šťastia dá mi vaša pilulka? 
Iba život vo vezení, kožuch ukradnutý snom
a prísľub navždy zatvorených viečok.

No sme len spomienky,
koncerty, na ktorých sme neboli.
Len kusy lepenky,
a na nej spomienka, čo ešte nebolí.

Erik Citterberg (IV.H) 

Sen, idea, ktorá ťa nenaplnila,
fi ktívna poviedka.
Zas ďalšia, ktorá ťa neoslnila,
naivná neviestka.

Vyhlásme vojnu predsudkom.
Kiežby sa dal hudbou zakryť svet a v rýmoch zakryť význam viet. 
Tváriť sa dostatočne nenápadne a rovnako, aby vám okolie dovolilo byť jedinečným. Byť aspoň akým-takým 
výkyvom na krivke priemernosti národa. 

Predsudky. Pipky sú zlatokopky a antipipky nemajú na to byť pipikami. Ale koho to vlastne trápi?
Čo tak zmazať plátno a dať ľuďom nový začiatok, od ktorého sa budú môcť vo vašich očiach odkopnúť? 
Dokonca aj ľudia, ktorí vám nesadnú a nazývate ich tuctovými sú originálni, aj keď nedopatrením.

Väčšina ľudí si u vás takto svoj status na vašej tabuli nezlepší, ale možno, len možno, sa nájde aspoň niekto, 
kto vás prekvapí.

A ak nie, tak je to znamenie, že je čas posunúť sa ďalej od týchto ľudí.
Každopádne vyhlásme vojnu predsudkom!!!
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Písomné maturity

HALÓÓÓ, tu dispečing, všetci sa pripravte psychicky aj duševne, čakajú vás zaujímavé  zážitky. 
Počasie bude dobré, objednali sme iba to najlepšie, čo bolo v ponuke. Usaďte sa, nadýchnite z 

hlboka, tri, dva, jedna   -   začíííííname!
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Kde bolo - tam bolo...
  V dňoch 13. – 14. marca sa na Súkromnom gymnáziu 
a Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne 
Podbrezová konali písomné maturitné skúšky, ktorých hlavnými 
aktérmi sa stali žiaci štvrtých ročníkov a žiaci päťročného 
študijného odboru Mechanik mechatronik. Priebeh maturitných 
skúšok môžeme hodnotiť ako pokojný, bezproblémový a časovo 
zvládnutý.
  Atmosféra v triedach sa spočiatku dala krájať nožom, čo 
je pri takej, pre budúcnosť žiakov dôležitej skúške, pochopiteľné, 
no po prečítaní prvých otázok a zadaní sa ovzdušie v triedach 
zmenilo na príjemné (aj keď jemne stresové) a pracovné. V uto-
rok (12. marca) sa duch maturitných skúšok oboch škôl niesol 
v znamení slovenského jazyka a literatúry, v stredu (13. marca) 
na školách zavládli cudzojazyčné pomery (angličtina, nemčina, 
ruština) a vo štvrtok (14. marca) sa Súkromného gymnázia zmoc-
nila neúprosná logika matematiky. Maturitné skúšky celkovo ab-
solvovalo 84 žiakov, 48 žiakov z odbornej školy a 36 žiakov z 
gymnázia.

 Z mnohých žiakov žiarila po skúškach spokojnosť so sebou, z niektorých kritickosť k sebe a k svojmu 
výkonu, ale viera a presvedčenie v úspešné absolvovanie písomnej maturitnej skúšky nezomrela v nikom. 
Žiaci sa totiž výsledok skúšok dozvedia až v nasledujúcich mesiacoch, presnejšie 7. – 10. mája 2013.
 Priebeh prvých dvoch maturitných dní možno rozdeliť do dvoch etáp. V prvej a náročnejšej etape 
žiaci od 930 písali test, ktorého dôležitou súčasťou bolo čítanie textu s porozumením. Žiaci vpisovali svoje 
odpovede do špeciálnych tlačív, odpoveďových hárkov, dvojakého druhu: do jedného zaznačili svoju voľbu 
zo štyroch možností krížikom a do druhého vpisovali celé slová. Hárky, do ktorých žiaci vpisovali slová, sa 
hodnotili hneď v ten deň na škole pod dozorom pedagóga z inej školy, ktorého ako dozor určil Obvodný úrad 
v Banskej Bystrici. Takto mal každý predmet písomnej maturitnej skúšky externý dozor z inej školy. Na ma-
turitné skúšky dozeral na každej škole jeden predseda školskej maturitnej komisie, ktorý taktiež musel byť 
nominovaný z inej školy. Komplexné hodnotenie oboch odpoveďových hárkov a ich výslednú klasifi káciu 

zastrešuje Národný ústav certifi kovaných meraní (NÚCEM), ktorý celú 
agendu okolo písomných maturít každoročne pripravuje a organizuje.
 Po absolvovaní testu a hodinovej prestávke sa žiaci dostali k 
druhej a príjemnejšej etape skúšok, k písaniu slohovej práce. Témy 
slohových prác, ktoré boli zverejnené prostredníctvom Slovenského 
rozhlasu a internetových stránok Ministerstva školstva SR, NÚCEM-u 
a Štátneho pedagogického ústavu okolo pol jednej, sa žiakom páčili 
a hneď sa vrhli do tvorivej činnosti. Slohy, vytvorené žiakmi, budú 
hodnotiť učitelia slovenského jazyka a cudzích jazykov v škole a ich 

následnú kontrolu majú na starosti pedagógovia z iných škôl, ktorí majú funkciu predsedu predmetovej 
komisie počas ústnych maturitných skúšok v máji. Najlepšie slohy 
si budete môcť prečítať v školskom časopise Lopejík, ktorý školy 
vydajú počas mesiaca jún v printovej ale aj v elektronickej podobe 
na internetových stránkach škôl a stránke školskej knižnice (http://
kniznica-sgzp.webnode.sk). 
 Naši maturanti majú za sebou náročný týždeň, na ktorý 
určite dlho nezabudnú. V čase od 27. – 30. mája ich však ešte čakajú 
ústne maturitné skúšky, ku ktorým im poprajme veľa úspechov, 
pokoja a aj šťastia. Táto druhá skúška dospelosti ich prenesie do 
sveta dospelých, do sveta zodpovednosti za seba, za svoj domov a 
za svoje činy. 

-red-
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Aký pocit máš z písomných maturitných skúšok?

Slovenčiny som sa vôbec nebál. Bol 
som síce vystresovaný ako každý, 
avšak bol som naučený a celkovo 
som spokojný s tým, čo som napísal 
a čo som vedel. Som si istý, že odpo-
vede slovom som napísal celkom 
slušne a celkovo test sa mi nezdal až 
taký náročný. Sloh mi nahnal strach, 
keďže sme boli pod stresom a rýchlo 
vytvoriť 1 a pol strany textu tak, aby 
bol text súvislý a bez chýb, je ťažké. 

Dúfam však, že som podal dobrý výkon. Matematika bola 
ťažším orieškom. Ak stres dokáže niečo ovplyvniť, tak je 
to práve schopnosť sústrediť sa. Potrápili ma hlavne príkla-
dy, v ktorých sa odpoveď vyberala z viacerých možností, 
tie sa totiž veľmi podobali. Celkový dojem z maturít mám 
dobrý, aj keď sa mi zdá, že som mohol byť v niečom lepší 
a naučiť sa viac, ostáva mi však už len čakať, ako som 
vlastne dopadol.

(Erik Citterberg)
***

Písomná časť maturitných skúšok 
je konečne za mnou. A moje doj-
my? Každý si, pravdaže, hovorí, 
že to mohlo dopadnúť aj lepšie. 
A tak je to aj v mojom prípade. 
Ak aj výsledky nebudú podľa 
mojich predstáv, nemôžem ni-
koho obviňovať, pretože otázky 
položené v testoch boli, aspoň 

podľa môjho názoru, na úrovni stredoškolského vzdelania. 
Každopádne, môj celkový dojem je dobrý. Všetko prebie-
halo hladko, podľa časových predpisov a nikde nenastali 

žiadne problémy.
(Andrej Vágner)

***
Maturoval som z predmetov slo-
venský jazyk, anglický jazyk a 
matematika. Pred písomnými ma-
turitami som sa najviac obával 
cudzieho jazyka, čo sa nakoniec aj 
potvrdilo, lebo práve ten ma naj-
viac potrápil. Aj keď si myslím, že 

všetko sa to dalo zvládnuť vďaka svedomitej príprave bez 
väčších problémov. Mladším študentom preto odkazujem, 
aby sa poctivo učili a nebudú sa mať čoho báť.

(Patrik Hlásnik)
***

V pondelok večer pred maturitami 
som mala menší stres, lebo som ne-
vedela, čo presne mám očakávať. 
Najhoršie momenty pre mňa boli 
tesne pred zverejnením tém na sloh, 
ale potom to už bolo len lepšie. Ko-
niec – koncov, písomky neboli až také 
strašné, ako som čakala, ale som rada, 
že sú konečne za mnou.

(Katarína Čerňanová)
***

Aktuálny školský rok sa maturovalo s niekoľkými nový-
mi zmenami, ktoré okrem iného zaistili, aby sme písom-
nú, resp. externú, časť maturitnej skúšky brali vážnejšie. 
Reálne to skôr viedlo k tomu, že takmer každý študent, 

tohtoročný maturant, mal ťažké srdce 
na ľudí z NÚCEM-u, ktorí sa o tieto 
zmeny postarali. Napríklad opako-
vanie v prípade neúspechu je možné 
len budúci školský rok (v čase vydania 
časopisu je možnosť opravy EČ MS v sep-
tembri - poznámka red.). Napriek tomu 
môžem už teraz povedať, že som 
celkom spokojný, aj keď defi nitívne 
výsledky ešte nie sú zverejnené. 
Slovenský jazyk nebol pre mňa veľký 
problém, čo sa už nedalo povedať o 

štvrtkovej matike, nakoniec ale verím, že dopadne úspešne 
aj to.
Anglický jazyk som si poistil už skôr certifi kátom, na 
základe ktorého mi bola maturitná skúška z jazyka uznaná 
a dosť mi to pomohlo, nemusel som riešiť tento týždeň 3 
predmety, ale sústrediť sa na zvyšné dva.
Toľko k mojim postrehom z tohtoročnej "polovice" tak-
zvanej skúšky dospelosti. Už to zostáva len patrične, ale 
samozrejme vo všetkej počestnosti, osláviť a pripravovať 
sa na ústnu časť.

(Róbert Ostrihoň)
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podľa môjho názoru, na úrovni stredoškolského vzdelania. 
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som mala menší stres, lebo som ne-
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Príbehy našich exmaturantov

Môj splnený sen
  Mojím veľkým snom vždy bolo mať psíka. Rodičia však boli 
proti tomu. Pre našu rodinu to bolo tabu, no ja som neprestávala dúfať, 
že môj sen sa raz stane skutočnosťou.
  A vtedy sa to stalo. Prišli Vianoce pred dvoma rokmi. Všetci sme 
sa tešili z vianočnej atmosféry, ozdobovali vianočný stromček, pripravo-
vali štedrovečernú večeru a, samozrejme, všetci sme sa tešili na darčeky. 
Zrazu niekto zazvonil pri dverách. Vedela som, kto to je. S  priateľom sme 
sa dohodli, že si vymeníme vianočné darčeky u mňa doma. No darček, 
ktorý mi priniesol on, bol prekvapením nielen pre moju rodinu, ale aj pre 
mňa. Ukázal na svoje vrecko na mikine a neuveríte, čo tam mal. Maličké 
šteniatko, ktoré sa zmestilo do malého vrecka. Najprv som sa zľakla, čo 
sa to pohlo, no keď vystrčil tú svoju maličkú hlavičku, hneď som zistila, 
čo spôsobilo ten pohyb. Opatrne som ho vytiahla z mikiny. Samozrejme, 
hneď ako som ho položila na zem, všetko pocikal, veď čo by to bolo za 
psíka, keby si hneď neoznačkoval svoje nové územie, svoj nový domov.

 Dlho som mu nevedela vybrať správne meno, no zrazu, ako blesk z jasného neba, mi v hlave skrsol 
nápad - BENDŽI - to je to správne meno pre môjho psíka.
 Ako tak Bendži rástol, ukazoval nám, čo všetko dokáže. Dokázal nám, že pre neho nie je žiadny prob-
lém rozhrýzť celý prútený kôš, dotrhať všetky papuče, ktoré mu vošli do cesty. Aj keď to je len malý jorkšír, 
sily má za buldoga. Niekedy mám taký pocit, že si to aj sám o sebe myslí, keď si dovoľuje do psov, ktorí by si 
ho pokojne mohli dať ako „jednohubku“ na raňajky.
 No nie vždy bol náš spoločný život len o trhaní papúč. Prinášal nám aj veľa radosti, vyčaril úsmev na 
tvári, keď nám veru do smiechu nebolo.
 Dnes má Bendži  už vyše dvoch rokov a stále nám spríjemňuje život svojím nezbedným správaním a 
dúfam, že ešte aj dlho bude. Bendži je neodmysliteľnou súčasťou môjho života. Nie nadarmo sa hovorí, že pes 
je najlepší priateľ človeka.  Bendži je tým pravým príkladom.

Michaela Vlčková (IV.H)
Môj  príbeh

 Prišla mi SMS správa. Nie veľmi pozitívna, ale bola od neho. Písal v nej, že sa 
už nemá so mnou o čom baviť. Nahrnuli sa mi slzy do očí a srdce mi poskočilo. 
Začala som spomínať na ten deň, keď sme sa spoznali.
 Bol pondelok. Mali sme lyžiarsky výcvik. Už od predchádzajúceho dňa som 
sa nevedela dočkať rána. Spala som ako myš na vreci. Keď mi zazvonil budík, 
vyskočila som z postele. Rodičia ma odviezli do Brezna, kde ma už čakal auto-
bus aj s mojimi rovesníkmi. Nastúpila som a celkom v zadnej časti autobusu som 
ho zbadala. Usmial sa na mňa, začervenala som sa a rýchlo si sadla. Keď sme 
dorazili na Polomku, všetci sa šli ubytovať do ubytovne Búčnik. Pri vyberaní lyží 
z batožinového priestoru som začula sladkým hlasom povedať: „Ahoj Norika.“  
Zdvihla som hlavu a stál tam on. Odzdravila som sa mu, no podlomili sa mi ko-
lená. Lyžovanie mi nešlo najlepšie, ale dostala som sa do druhej najlepšej skupiny. 
Michal bol v prvej. Lyžovali sme spolu. Jemu to išlo super. Ponúkol sa mi, že ma 
naučí lepšie lyžovať. Jasné, že som súhlasila. Prvé pohľady boli hanblivé. Ako ubie-
hali dni, spoznávali sme sa stále lepšie a lepšie. Po večeri sme začali vyhľadávať 
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spoločnosť toho druhého a trávili sme spolu stále viac a viac 
času. Prišiel ten nechcený koniec týždňa. Na svahu sme sa 
bláznili a ja som spadla. Našťastie sa mi nič nestalo. „Po-
sledný deň výcviku a ja ho už viac neuvidím!“ vravela som 
si. Šikovný Michal si však na mňa zohnal telefónne číslo. 
Hneď, keď som prišla domov, spustili sa mi slzy po lícach. 
Mama sa ma spýtala: „Čo ti je? Prečo plačeš?“  Ja som jej 
povedala len to, že ma bolí koleno, lebo som spadla. Ale 
plakala som hlavne preto, že mi chýbal Michal. O dva dni 
na to sme si dohodli rande. Boli sme v kine. Po fi lme sme si 
sadli na lavičku a rozprávali sa. Padla prvá pusa. Ja som v tej 
chvíli pocítila niečo zvláštne.
 Zaľúbila som sa doňho a trvá to dodnes. Boli sme 
spolu dva roky aj päť mesiacov. Teraz je to komplikované. Už nie sme spolu. Spravila som chybu, sklamala 
som ho. No ja stále verím, že ešte sa to všetko zmení a my budeme zase spolu.

Nora Rudnayová (IV.H)
Bola sobota

 Bola sobota ako každá iná a nezačala inak. V to slnečné a letné ráno som mal starostlivo naplánované 
nič nerobenie na celý deň. S tak nabitým programom som skutočne nepredpokladal, žeby som dokázal do toho 
dňa vpratať ešte niečo, no potom mi zazvonil mobil. 
 „Ahoj, čo robíš?“ ozval sa hlas jedného z mojich spolužiakov z telefónu. 
 „Nič také, prečo sa pýtaš?“ odpovedal som, vediac, že sa ma pokúsi na niečo nahovoriť. 
 „Chceli by sme ísť na menšiu prechádzku z Krpáčova na Skalku a možno ešte ďalej po hrebeni,“ ozval 
sa opatrne, akoby som nevedel, že menšou prechádzkou myslel desaťhodinový pochod. 
 „Iste, za pol hodiny budem u teba, zoženiem ešte niekoho,“ nebránil som sa, pretože, úprimne, i tak by 
ma nahovoril, keďže ja jednoducho neviem povedať nie. 
 Cesta hore spočívala najmä v pomalej chôdzi do kopca, pričom Paťo, spolužiak, ktorý sa tváril, že nás 
vedie a cestu pozná, miestami pôsobil najstratenejšie z nás. Našťastie, ako sa cesta menila na chodníček, tak 
sa i les menil z hustého na redší, až kým sme sa nedostali dostatočne vysoko, aby sme spoza jeho stromov,  
cez kosodreviny videli vrchol kopca. Potom už bolo bezpečné zaimprovizovať, keďže sa ukázalo, že chodník, 
ktorý sme si zvolili, neviedol práve na miesto, na ktoré sme si mysleli, že vedie. 
 Na vrchole sme si dočerpali naše sily, ľahli do trávy, otvorili pivá a kochali sa výhľadom, ktorý nám 
kopec poskytol na svojom vrchole. Obloha začala červenieť a začala sa meniť na večernú. Vrátiť sa naspäť 
tou istou cestou bolo nereálne, pretože viedla cez les a, aj keď to bola cesta dole kopcom, nestihli  by sme 
to predtým, než by sa zotmelo. Paťo tvrdil, že pozná rýchlejší chodník dole z kopca a my, dôverčiví, sme 
mu uverili a zas raz sa vydali za ním.  Ak sme predtým blúdili občas, ten-
tokrát nám dodal pocit, že blúdime stále. Okrem predierania sa kosodrevinou 
ponúkal i také aktivity ako pohľad na odtlačky láb zvierat, ktoré by som len 
veľmi nerád stretol, preskakovanie spadnutých stromov, ktoré na mnohých 
miestach zatarasili chodník a dokonca i brodenie sa v blate. 
 Keď sme sa konečne dostali na „normálnu“ cestu, všimol som si, 
že smerom k chodníku ukazuje ceduľka, varujúca turistov, aby chodník 
nepoužívali.
 Nebolo to úplne príjemné, no bolo to malé dobrodružstvo a ja som s 
ním bol celkom spokojný. Prinajhoršom už viem, čo sa dá od Paťa na túrach 
čakať.                                                                            Erik Citterberg (IV.H)
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Dojmy z ústnej maturitnej skúšky

Podľa môjho názoru, ústne ma-
turitné skúšky prebehli hladko a 
rýchlo. Presne dodržiavaný čas 
nezvyšoval stres už aj tak dosť 
vystresovaných maturantov. 
Myslím si, že tí, ktorí sa poc-
tivo pripravovali, nemali žiadny 
problém a môžu byť so svojimi 
výsledkami spokojní.

A. Vágner
Momentálne veľmi dobrý, keďže som to zvládol, ale 
čo sa týka pocitov pred skúškou, bola tam obrovská 

nervozita a stres. Myslím si ale, 
že okrem biológie, kde som sa 
zapotil najviac, som to zvládol 
všetko bez akýchkoľvek prob-
lémov. Ten pocit po posled-
nej skúške bol na nezaplatenie. 
Okrem biológie som hodnotenie 
chválitebný dostal aj z dejepisu. 
Zo slovenského a nemeckého ja-

zyka som mal hodnotenie výborný.
M. Faško

Pocit z ústnej maturity mám veľmi dobrý, hlavne 
preto, že to mám konečne za sebou. No tak, ako som 

sa strašne bála, tak strašne som 
teraz spokojná s tým, ako to do-
padlo. Som spokojná aj so svojím 
výsledkom, ale aj s učiteľmi, prí-
sediacimi či predsedami z iných 
škôl a ich prístupom. Najhoršia 
bola úplne prvá odpoveď, potom 
to išlo oveľa ľahšie, s oveľa 
menším stresom a napätím, lebo 

človek už vedel, do čoho ide. Zvládli sme to všetci.                                                            
J. Auxtová

Napriek tomu, že sa mi ústna 
maturitná skúška zdala nie až 
taká strašná, ako som očakával, 
som veľmi rád, že už ju mám za 
sebou. Šťastena mi bola nepo-
chybne naklonená a, aj keď som 
mal jednu dvojku, som spokojný. 
Atmosféra pri skúšaní nebola až 
taká napätá, ako som sa obával, 

a tak, síce vystresovaný a s pocitom, že miestnosť, v 
ktorej sa skúšalo, je teplejšia o desať stupňov, než v 
skutočnosti bola, som to zvládol.

E. Citterberg

Napriek tomu, že sa mi ústna 
maturitná skúška zdala nie až 
taká strašná, ako som očakával, 
som veľmi rád, že už ju mám za 
sebou. Šťastena mi bola nepo-
chybne naklonená a, aj keď som 
mal jednu dvojku, som spokojný. 
Atmosféra pri skúšaní nebola až 
taká napätá, ako som sa obával, 

nervozita a stres. Myslím si ale, 
že okrem biológie, kde som sa 
zapotil najviac, som to zvládol 
všetko bez akýchkoľvek prob-
lémov. Ten pocit po posled-
nej skúške bol na nezaplatenie. 
Okrem biológie som hodnotenie 
chválitebný dostal aj z dejepisu. 
Zo slovenského a nemeckého ja-

sa strašne bála, tak strašne som 
teraz spokojná s tým, ako to do-
padlo. Som spokojná aj so svojím 
výsledkom, ale aj s učiteľmi, prí-
sediacimi či predsedami z iných 
škôl a ich prístupom. Najhoršia 
bola úplne prvá odpoveď, potom 
to išlo oveľa ľahšie, s oveľa 
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turitné skúšky prebehli hladko a 
rýchlo. Presne dodržiavaný čas 
nezvyšoval stres už aj tak dosť 
vystresovaných maturantov. 
Myslím si, že tí, ktorí sa poc-
tivo pripravovali, nemali žiadny 
problém a môžu byť so svojimi 
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Slávnostné chvíle vyraďovania absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a 
Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová. Dôstojne a so všetkou úctou sa so štvrtákmi 
rozlúčil generálny riaditeľ ŽP - Ing. Vladimír Soták, minister hospodárstva - Ing. Tomáš 
Malatinský, riaditeľka školy  Ing. Anna Pavlusová, učitelia, majstri, rodičia a široká verejnosť.

Slávnostné vyraďovanie štvrtákov
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Priania štvrtákom
Stretnutie, spoznanie, lúčenie, spomienka – taký je 
život študenta! No všetkému je koniec. A aj tento 
príbeh sa po štyroch rokoch končí. Mnohým z vás 
bude chýbať ten život študenta, nezostáva mi nič iné, 
len vám popriať veľa úspechov do života a dúfať, že 
sa ešte niekde stretneme.

N. Dobrocký (I.H)

Milí maturanti, prajem vám, aby sa vám do života ne-
dostali žiadne prekážky, keď budete kráčať v ústrety 
ozajstnému životu. Prajem vám veľa úspechov na vy-
sokej škole. Každý deň niečo pekné začína a niečo 
pekné končí.

N. Hevešiová (I.H)

Milí maturanti. K vášmu úspešnému zmaturovaniu 
vám zo srdca gratulujem a prajem, aby ste sa v živote 
uplatnili. Nech už sa vyberiete hociktorým smerom, 
želám vám veľa šťastia do života.

K. Kvietková (I.H)

Milí maturanti, úprimne by som vám chcel 
pogratulovať k úspešnému zmaturovaniu, po mesia-
coch tvrdej prípravy to máte konečne za sebou. Verím, 
že sa podarilo zmaturovať každému a komu náhodou 
nie, dúfam, že sa mu to pri oprave podarí. Teraz, keď 
už máte školu skončenú, mnohí z vás pôjdu na vy-
sokú, sa môžete zamerať na to, čo vás baví, na to, čo 
chcete robiť a na to, čo vás napĺňa.
Prajem vám mnoho úspechov v živote. 

A. Tkáč (I.H)
Milí maturanti,
Až v jeden krásny deň
sa na črepy rozbije váš životný sen,
neplačte a nezatínajte päste,
veď viete, že črepy prinášajú šťastie.

Keď končí sa spoločná cesta,
smiech zomrel v tichu opustenej triedy,
zostali po vás iba prázdne miesta,
na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.

V pamäti zbierate vzácne chvíle
a v ušiach vám ozvena krokov a zvonca znie:
poslednou stránkou triednej knihy
zatvárate spomienky štyroch rokov, ktoré ste tu prežili.
Prajem vám, aby sa vám na vašej ceste životom darilo,
a aby ste do ďalšieho života vykročili tou správnou nohou.
Veľa šťastia!

Vaša bývalá spolužiačka Simona Štulajterová (III.H)

Škola sa už končí
 a budúcnosť je na úbočí.
Rôzne smery máte 
čoskoro vás život sklame.

Práca sa vám už začína
a mňa v škole nemčina týra.
Väčšina z vás pôjde na vysokú,
iní zas na poobednú. 

L. Stehlík (III.H)

A tí naši štvrtáci 
Budú zase prváci 
Do školy novej nastúpia 
A tú našu opustia

Nebude to pre nich ľahké 
A to ani zďaleka 
Preto všetko dobré prajem 
To je pravda odveká

M. Nikel (III.H)

Milí štvrtáci,
už nás opúšťate, prenechávate nám svoje miesto.
Ale cez to všetko, stopy po vás zostali.
Želáme vám dobrý krok do budúcnosti,
nech sa darí v škole či práci.
Dvere sa vám otvorili,
Ale nezabúdajte, že ste do tejto školy chodili! 

I. Bartošová (III.H)
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Milí naši štvrtáci,
už ste voľní ako vtáci,
za malú chvíľu vyletíte z hniezda,
a pôjdete študovať niekam do sveta.

Na tejto ceste 
budete nielen v jednom meste,
veľa toho bude pre vás dosiaľ nepoznané,
ale tak už nám to je v živote dané.

Kvôli tomu ste šli predsa do sveta, 
naučiť sa niečo nové do života.
Pre jedného to bude možno ťažké,
no pre iného až príliš ľahké.

Cesta bude často zákerná,
ale určite pre mnohých z vás aj nádherná.
Či už pôjdete cestou rovnou,
alebo kľukatou,
nikdy na našu školu nazabúdajte. 
v dobrom na ňu spomínajte.

Na výške už pôjdete sami za seba,
tam vám nepomôže
pri skúške sadnúť si blízko seba,
možno vám tam iné pomôže,
 
prajem vám veľa úspechov v "novom" živote, 
každý deň si užívajte!!:)

Nikola Žabková (III.H)
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Ani ste sa nenazdali
A škola je za vami,
Isto ste si povedali:
A čo bude s nami? 

Nastáva ten veľký čas,
Zapojiť sa do života,

Vyskúšať ten krutý mráz,
Uvidieť - čo je to realita.

Ja vám želám len to dobré,
Aby ste sa uchytili,

Nie všetko však bude svetlé,
Zapojte však všetky sily.

J.Matula III.H 

Držím vám palce, nech spravíte maturitu,
nech si včas opravíte každú chybu.
Prajem vám veľa šťastia do buducnosti,
nech na vás nadriadení  v práci vždy budú dobrí.

Peniaze nie sú všetko, to dúfam dobre viete,
na ceste životom, sa neraz človek spletie,
budete závidiet tým, čo môžu v škole sedieť,
každý chce byť ako motýľ, aby voľne letel.

F. Mikloško (III.H)

Štvrtákom sa to už pomaly končí,
Za chvíľu to na maturách defi nitívne skončí.
Veľa šťastia, málo nervov k maturám im prajem.
Po maturách,či už pôjdu na vysokú alebo pracovať,
no každopádne nech sa im splní všetko,
čo si v živote zaumienia,
a zároveň, nech majú šťastia v hľadaní práce
a pri plnení pracovných a školských povinností.

Dávid Popper (III.H)



26

Lopejík

IV. B
SSOŠH

V. D
SSOŠH



Lopejík

27

Podbrezová, Lopej, to je to sídlo školy,
stojí na kopci a chodím do nej štyri roky,
z novej doby, stometrové schody
ťa každé ráno zobudia ako vedro zimnej vody.
SBS, to sú chlapi ako hory,
vždy na vrátnici stojí, sleduje každý pohyb,
kto, kde, s kým a kedy chodí, ak chceš odísť, tak dovi,
na silu ťa tu nedržia, máš možnosť slobodnej voľby,
ak nie si chorý, tak sem určite prídeš,
kartou príchod odpípneš, ideš sa prezliecť do skriniek,
tu je to úplne iné,
nezničíš si svoje veci, pretože rovnošatu tu dostanú úplne všetci,
a také keci, že sako je nepohodlné,
si nechaj pre tých montérkových chlapcov v Mordore,
a je to prepych, sako, kravata ako pán,
no ja si aj tak veľmi rád aj tepláky na seba dám.

Som rád, že sme to tak nakopli,
ďakujem každému, čo sa do projektu zapojil,
a zároveň som rád, že som sa zapojil ja,
bola by to škoda zahodiť, a tak som to dal. 

Dve školy spojené do kopy, po škole možnosť roboty
a toto ti nedohodí žiadna škola len tak z ochoty,
to zhodnoť ty, sa rozhodni na základe týchto možností,
či chceš sedieť v kancli, či robiť vo fabrike, sprav si po vôli
a nech si spokojný, na SOŠKE vytvoria účet,
kde ti posielajú love za to, aký si študent.
Vôbec to tu neni ťažké, aj ty to zvládneš, ostaň v kľude,
si informatik, športovec či jazykový znalec?,
v tom prípade si na Gymnáziu určite miesto nájdeš.
Sú tu jazykové, odborné a iné učebne,
úplne iná škola, jak keby tu bolo iné podnebie
a je tu všetko potrebné pre tých, čo chodia cvičiť,
máš tu činky, rôzne stroje, na ktorých sa môžeš zničiť.
Hudobno-tanečný projekt,
jedna z výhod na škole,
škole, ktorej ďakujem za tento moment,
za to, že tu môžem stáť a dať sem niečo nové...

Som rád, že sme to tak nakopli,
ďakujem každému, čo sa do projektu zapojil,
a zároveň som rád, že som sa zapojil ja,
bola by to škoda zahodiť, a tak som to dal.

Matúš Oravčík (IV.B)
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MATURITNÉ SLOHY

 Vodičský preukaz
      Pre každého sú skúšky na vodičský preukaz veľmi dôležitou udalosťou. 
Mladí na to čakajú takmer celý život. V mojom prípade to bolo rovnako.
        Konečne som dovŕšila 18 rokov a nastala tá očakávaná chvíľa výberu: 
„Ktorá autoškola bude pre mňa tá najvhodnejšia, ktorý inštruktor  bude podľa 
môjho gusta?“ Moja skúsenosť s prvým inštruktorom nebola veľmi príjemná, 
a práve preto som sa rozhodla prestúpiť do inej autoškoly. Nový inštruktor bol 
úžasný, aj keď niekedy trochu uštipačný, no vďaka nemu mám dnes vodický. 
        Po dlhom období príprav, množstva jázd a teórií, prišla dlhoočakávaná 
chvíľa, 17. január 2012. Deň mojich skúšok. Bola som neuveriteľne nervózna. 
Deň predtým ma môj inštruktor upozornil, kedy mám prísť, čo si mám so sebou 
priniesť. No, ako to už u mňa býva, všetko, čo hovoril, išlo jedným uchom dnu 
a druhým von. A práve to, že som nepočúvala, sa mi stalo osudným.
          Prišiel deň „D“. Bola som už od pol siedmej hore, celá nervózna, čo idem robiť do ôsmej, kým mi pôjde 
autobus? Testy som si už nechcela robiť, aby som sa nepoplietla, tak som len čakala, odpočítavala minúty. 
Prišla ôsma hodina. Vybrala som sa na zastávku, keď mi zrazu zazvonil vo vrecku telefón. Zodvihla som a 
počula som to, čo som nikdy počuť nechcela. „Miša, ty kde si?!“ ozval sa v telefóne inštruktorov nahnevaný 
hlas. Ešte nikdy som ho nepočula takého rozčúleného, ako vtedy. „Na zastávke, prečo?“  „Pretože už hodinu 
si tu mala byť. S policajtom tu čakáme už len na teba!“ To boli slová, ktoré takmer zničili moju „šoférsku 
kariéru“.  „Preboha, čo idem teraz robiť? Ako sa čo najrýchlejšie dostanem do Brezna, ktoré je tak ďaleko?“ 
Naozaj mi nebolo všetko jedno. Vyvolávala som, komu sa len dalo, no, ako naschvál, v tej chvíli nebol nikto 
doma. Ostávalo mi len čakať. Telefón zazvonil znova. „No, kde si!? Policajt už nechce čakať.“ Bola som taká 
zúfalá. Dokázala som len povedať: „Ak to musí byť, tak začnite bezo mňa.“ Slzy sa mi kotúľali dole lícami. 
Deň, na ktorý som tak dlho čakala a ja meškám. Hodinu! Bolo to niečo strašné.
          Konečne som dorazila do autoškoly. Inštruktor hneď „doletel“ za mnou. Vôbec som ho nevnímala, 
sústredila som sa len na to, čo idem povedať policajtovi a ako na to zareaguje. „Dá mi ešte druhú šancu?“ v 
kútiku duše som dúfala, že áno. Prišla som za ním. Vypustila som znova zopár sĺz. Našťastie zabrali. Poslal 
ma pripraviť sa na test a vtedy som pochopila, že som mala naozaj šťastie.
           Skúšky prebehli bez väčších komplikácií, až na cvičisko, kde som mala naozaj na mále, pretože cúvanie 
nebolo a stále nie je mojou srdcovou záležitosťou. Bála som sa, že moje hodinové meškanie ovplyvní  policajta, 

no chválapánubohu, pripustil ma na jazdu. Za tú 
ma dokonca aj pochválil.
            Pri vyhodnocovaní mi veru mal čo 
povedať. No nakoniec som môj vysnívaný vodičský 
preukaz dostala.
            Dnes je to už rok, čo sa stala tá strašná 
udalosť. Keď si na to spomeniem, prejde mi mráz 
po chrbte. No, keď tak teraz, s odstupom času, 
nad tým premýšľam, asi to bol osud, aby som 
meškala. Možno, keby som prišla načas, by to do-
padlo horšie. Niekedy sa oplatí meškať, no niekedy 
prináša meškanie „infarktové stavy“ nielen nám, 
ale aj tým, ktorí na nás čakajú.
           Preto každému radím: „Ľudia, nikdy 
nemeškajte, predídete tým neželaným situáciám! 
Ja som mala šťastie, no nie vždy to musí takto 
dopadnúť.“

 Michaela Vlčková (IV.H)
Dlhá trasa cez GATE

 Neznášam  zhon! Pozrela som  sa na tabuľu odletov a očami som rýchlo hľadala Bratislavu. Svie-
tila tam medzi prvými destináciami a vedľa nej bolo napísané po anglicky - OPEN. Do odletu mi ostáva-
lo presne pätnásť minút. Chytila som sa za hlavu a prepadla panike. Čakala ma dlhá trasa cez tzv. GATE. 
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Najhoršie na tom bolo, že príručná taška sa mi niesla úplne zle. Bola ťažká a 
nepraktická. Každú chvíľu som lapala po dychu ako topiaci sa človek, ktorému 
sa nedá nadýchnuť. 
        „Prečo som sa ja včera nezačala baliť?“ kládla som si túto otázku už od 
diaľnice, na ktorej sa ako naschvál začala tvoriť zápcha. Áno, samozrejme, že 
pohodlnejšie mi bolo chatovať na internete s nedočkavými priateľmi, pobehať 
posledné obchody v meste, ísť na kávu a neskoré raňajky do reštaurácie. Teraz 
možno nestihnem lietadlo. Oni na mňa čakať určite nebudú. Všimla som si, 
že vedľa mňa utekal chlap. Spýtala som sa ho:  „Prosím vás aj vy letíte do 
Bratislavy?“ On sa na mňa usmial a povedal:  „Áno.“ Bola som rada, že nie 
som sama, kto má naponáhlo. Pozrela som sa na hodiny a ostávalo mi už len 
päť minút. Bola som červená ako paradajka a bolo mi strašne teplo. Už som za 
polovicou tejto nekonečnej cesty. Povzdychla som si: „Určite to stihnem, stačí pozitívne myslieť.“ Cez okno 
som videla, ako do lietadla práve nastupujú poslední cestujúci. A dvaja ešte utekajú ako o život, aby ho stih-
li. Už sme boli blízko. Žena, ktorá akurát zamkýnala dvere, si nás ešte nevšimla. Tento beh sa dal prirovnať 
maratónu. Spolubežiaci náhle zrýchlil. Pomyslela som si: „Hádam ma v tom nenechá samú.“ Letuška ho 

zazrela, odomkla dvere a počkali, kým som k ním dobehla aj ja. Bol akurát 
čas odletu lietadla. Prebehli sme zimou, ktorá bola vonku a už sme kráčali po 
schodoch do lietadla. Letuška sa na nás nepekne pozrela a ukázala nám naše 
miesta. Usadili sme sa a lietadlo sa hneď pohlo. Našťastie, za ten čas, ktorý 
sme utekali cez GATE, letušky dávali pasažierom inštrukcie o plynových 
maskách a o bezpečnom priebehu letu. Veľmi mi odľahlo, keď som si v poko-
ji vydýchla s pocitom, že som to stihla. 
          „Mami, už to prosím ťa nechaj tak, viem, že som pochabá. Aj to, že som 
mala šťastie. Nabudúce sa začnem baliť týždeň dopredu, aby som sa vyhla 
tým nepríjemnostiam pri meškaní. Spoľahni sa,“ povedala som mame, ktorá 
ma začala karhať a poučovať, keď som jej môj „skoro nestihnutý let“ refe-
rovala na druhý deň pri obede. Teraz, ako tak sedím doma a spomínam na ten 
deň, uvedomujem si, aké problémy by mohli nastať, keby som let nestihla. 
Samozrejme, nikto by mi zmeškaný let nepreplatil. Musela by som si kúpiť 
nový. Ten by určite bol drahší a nevedno kedy by bol prvý možný termín. 
Usmiala som sa a odľahlo mi po druhýkrát.

Nora Rudnayová (IV.H)
V to ráno však malo byť všetko iné...

 Nikdy som nebola osobou, ktorá by sa mohla pochváliť dochvíľnosťou alebo tým, že všade chodím 
načas.  Mne osobne to neprekáža, no nenájdem jedného z mojich známych, ktorý by mal rovnaký postoj,  ako 
ja. V to ráno však malo byť všetko iné...   
 Celú piatkovú noc som sa prehadzovala z boka na bok a tešila sa na zvonenie budíka ako malé dieťa 
na príchod Vianoc. Jedna hodina, pol tretej, no a ja som vôbec nebola unavená. Ba naopak, hlavou mi behali 
myšlienky na všetko podstatné, na veci, ktoré treba pobaliť, ale aj na to, aby som ráno nezabudla poprosiť 

susedu, nech za ten týždeň, čo si budem užívať krásne slnečné pláže a azúrové 
more, nezabudne polievať kvety. Sama som nevedela ako a už som bola v ríši 
snov. Večer som samozrejme nezabudla nachystať jedlo a pozatvárať okná, no 
zabudla som na to najhlavnejšie, nastaviť si budík.  
  Šum prílivu a horúci piesok pod nohami zrazu vystriedal bzukot otravnej 
muchy, lietajúcej ponad moju hlavu. Zahnala som sa a spolu s muchou zmizol 
aj krásny sen. V tom momente ma zalial studený pot, zmeravela som a s malou 
dušičkou som sa pomaličky otočila k budúku. 
  „Mohlo to byť aj horšie!“ vykríkla som od radosti, aj keď som vede-
la, že čas, ktorý mi zvýšil, nie je nič svetoborné a budem rada, ak na letisko 
dorazím s rezervou. Pohádzala som všetky veci do kufra, pripravila fľašky s vo-
dou a na chladničku len stroho napísala odkaz pre susedku. Síce nenamaľovaná a 
neučesaná, ale šťastná, že nemeškám viac ako pol hodinu, naštartovala som mo-

a 
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tor auta  a vyrazila na cestu. Môj dobrý pocit a radosť však 
po pár kilometroch vystriedali svetlá majákov a zátarasy. 
  „Nech sa deje čokoľvek, dobré to nie je!“  začal 
mi našepkávať vnútorný hlas v mojej hlave. Policajti autá 
odstavovali do bočného pruhu a ja som ako druhá v poradí 
mala celú nehodu priamo na dlani. Nebol to pekný pohľad, 
no mňa však začal prepadať pocit úzkosti z niečoho iného. 
Snažila som sa presvedčiť samú seba, že je to len na pár 
minút a let bez problémov stihnem. V tom mi na okno za-
klopal hasič. „Je mi nesmierne ľúto, slečna, ale táto trasa 
bude uzavretá minimálne do obeda,“ objasnil mi urastený a 
spotený príslušník zboru. Keď videl bledosť a sklamanie v 
mojej tvári, vysvetlila som mu, že za dve hodiny mi odlieta 
lietadlo. V duchu som si musela priznať, že aj to maličké 
15-minútové meškanie môže všetko zmeniť. „Ísť tak o pár 
minút skôr! Mohla som sa tomuto chaosu vyhnúť!“ 
  Milá zamestnankyňa leteckej spoločnosti na 
druhej strane telefónnej linky sa všemožne snažila nájsť 
rozumné riešenie tohto problému. Let sa odložiť nedal, 
ďalšie lietadlo v ten deň  už neletelo a na stornovanie letu a 
celého pobytu bolo neskoro. Dohodli sme sa, že mi zavolá 
neskôr, hneď po tom, keď sa poradí so šéfom. Nehoda však 
bola vážnejšia, ako sa predpokladalo a my sme tam strávili 
celé dopoludnie. To čakanie bolo príšerné! Málokedy sa 

stáva, že cítim, ako mi šedivejú vlasy. Moja nervozita nemala konca kraja. Do únavného čakania mi zazvonil 
telefón a pani z letiska mala pre mňa jednu dobrú a jednu zlú správu. Dovolenka mi neprepadla, no všetky 
letecké linky smerujúce na ostrov boli najbližší mesiac obsadené. 
 Zasmiali sme sa, že budúci mesiac budem na letisku tráviť aj noc pred odletom, aby sa podobná situá-
cia už viac neopakovala. Úškrn do telefónu staršia pani vystriedala za trochu vážnejší prejav. Oboznámila ma, 
že to nie je všetko a čaká ma ešte kopa nepríjemných  papierovačiek a problémov. Vrelo som jej poďakovala a 
s dobrým pocitom, že tú dovolenku si predsa len užijem, som počkala, kým z cesty odpracú aj posledné kusy 
skla a ja sa vrátim medzi štyri chladné steny môjho bytu.                                     Radka Sedliačiková (IV.H)

Pán Czarniecky
 Deň sa už pomaly blížil ku koncu a všade vládlo ticho. Bolo to zvláštne a neprirodzené ticho. Vietor 
akoby prestal existovať. Mohol som počuť tlkot vlastného srdca, ktoré nepravidelne bilo v mojej hrudi.
 Oproti sa rozprestieral hustý, smrekový les. Nepočul som zapraskať jedinú vetvičku, ale predsa som 
vedel, že sú tam. Pravdepodobne vyčkávali, kým slnko nezapadne úplne a kým sa tento večer nepremení v 

tmavú noc.
   To napätie bolo neznesiteľné. Kropaje potu mi vystúpili na tvár a celé 

telo mi stuhlo. Niekde za mnou som počul tlmený vzdych. Patril môjmu druhovi, 
ktorý už mal toho čakania plné zuby. Sedel na vlhkej zemi a v pravej ruke zvieral 
rukoväť svojej šable.

   Bolo nás tam asi stopäťdesiat a všetci v tichosti čakali skrytí za malým 
násypom. Slnko už zmizlo z oblohy a nastalo šero. 

   Zrazu ticho preťal divý krik Tatárov. Zostali sme ochromení od prekva-
penia, pretože krik prišiel z opačnej strany, ako sme očakávali. Všetci sme boli 
pripravení na útok od lesa, zatiaľ čo Tatári sa nám objavili za chrbtom a hnali 
svoje malé kone plným cvalom. 

   Razom sme vyskočili na rovné nohy. Hoci bolo Tatárov asi trikrát viac 
ako nás, nádej nás neopúšťala, pretože sme vedeli, že podpory pána Czarniec-

kého sa majú objaviť každú chvíľu. 
 Pán Czarniecky bol bohatý poľský šľachtic a ostrieľaný vojvodca, ktorý viedol ťažkú kavalériu 
skúsených jazdcov. Podľa posledných správ mal podporiť naše stanovisko tesne pred západom slnka.

  To napätie bolo neznesiteľné. Kropaje potu mi vystúpili na tvár a celé 
telo mi stuhlo. Niekde za mnou som počul tlmený vzdych. Patril môjmu druhovi, 
ktorý už mal toho čakania plné zuby. Sedel na vlhkej zemi a v pravej ruke zvieral 
rukoväť svojej šable.
  Bolo nás tam asi stopäťdesiat a všetci v tichosti čakali skrytí za malým 
násypom. Slnko už zmizlo z oblohy a nastalo šero. 
  Zrazu ticho preťal divý krik Tatárov. Zostali sme ochromení od prekva-
penia, pretože krik prišiel z opačnej strany, ako sme očakávali. Všetci sme boli 
pripravení na útok od lesa, zatiaľ čo Tatári sa nám objavili za chrbtom a hnali 
svoje malé kone plným cvalom. 
  Razom sme vyskočili na rovné nohy. Hoci bolo Tatárov asi trikrát viac 
ako nás, nádej nás neopúšťala, pretože sme vedeli, že podpory pána Czarniec-
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 Nikto z nás preto neprepadol zú-
falstvu a nedal sa na útek. Podľa pokynov 
pána plukovníka, ktorý nám velil, sme 
rýchlo vytvorili jeden veľký pluk a dlhé 
kopije sme namierili proti prichádzajúcim 
jazdcom. 
 Tatári narazili do nášho pluku pl-
nou silou, ale to nestačilo na rozbitie našej 
formácie. Nastal strašný chaos. Bitka sa 
zmenila na boj troch proti jednému. Ko-
vový zvuk šablí sa miešal s rachotom 
muškiet a pištolí. Všade bolo počuť vresk 
Tatárov, erdžanie koní a nárek umiera-
júcich. Bojové pole sa zmenilo na jatky. V 
ovzduší sa divo víril prach, zem bola na-
siaknutá ľudskou a konskou krvou. Všade 
naokolo ležali nehybné, aj keď stále teplé, 
telá ľudí a koní. Bitka nemala konca. Síl 
stále ubúdalo a náš pluk začínal rednúť. 
Tatári získali jasnú prevahu a po pánovi 
Czarnieckom nebolo ani stopy. 
 Podarilo sa nám dostať k lesu, kde Tatári nemohli útočiť z koní a boli nútení zosadnúť. Polovica našich 
nám už ležala pod nohami a každého zabitého Tatára nahradil ďalší. Už som prestal dúfať, že sa podpory 
objavia. Nevládal som. Prosil som Boha, nech to už skončí. Prosil som ho o rýchlu smrť. 
 Ale podpory predsa len prišli. Hoci oveľa neskôr, ako mali. Jazdci pána Czarnieckeho zosadli z koní a 
napadli Tatárov od chrbta. Ich ťažká zbroj im však prekážala v pohybe, a tak Tatári jednoducho ustúpili hlbšie 
do lesa bez výraznejších strát. 
 Zostala nás iba hŕstka. Zvyšok nášho pluku bol pobitý. Zúfalstvo v mojich očiach sa nedá ani opísať. 
Keby podpory prišli o pol hodinu skôr, nemusel som teraz hľadať svojich druhov medzi mŕtvolami.
 Podali sme správu o porážke kniežaťu, ktorý prehlásil: „Vojna je nevyspytateľná, ale je správne a 
múdre zomrieť za svoju vlasť.“ Jeho slová, pravdivé, aj keď nepríjemné, mi utkveli v pamäti do smrti.

Andrej Vágner (IV.H)

Meškanie
 Celým mojím životom ma sprevádza nedochvíľnosť. Či už to bolo v časoch základnej školy, strednej 
školy alebo autoškoly, vždy sa mi minimálne raz podarilo meškať.

 Tento rok sa mi najviac „meškacích“ zážitkov spája samozrejme so 
školou. Jeden z tých „najlepších“ sa udial nedávno, koncom februára. Bolo to 
ráno, ako každé iné. Vstala som, naraňajkovala sa, pripravila si desiatu a išla 
som sa obliekať. Tak ako vždy, nevedela som, čo si mám obliecť, aj napriek 
tomu, že v škole nosíme rovnošaty. Keď som sa konečne obliekla, prišlo na 
rad umývanie zubov a maľovanie. Tento proces mi každé ráno zaberá najviac 
času. V ten deň som v škole začínala až treťou hodinou, čiže som rátala s tým, 
že na všetky moje prípravy a ranné rituály mám dostatok času. Po úspešnom 
namaľovaní a pobalení som sa len tak pre istotu pozrela na hodiny. A vtedy 
prišiel šok. Do odchodu môjho autobusu ostávalo necelých desať minút, a 
cesta na zastávku mi väčšinou trvá o niečo viac ako desať minút. Keďže sme 
v ten deň mali písať písomku z angličtiny, a to z celej lekcie, spoliehala som 
sa na to, že sa ráno v škole doučím slovíčka a zopakujem si časy. Z bytu som 
odišla tak rýchlo, ako asi ešte nikdy predtým. Aby toho nebolo málo, vonku 
do rána nasnežilo asi dvadsať centimetrov snehu a stále snežilo. Ignorujúc 
počasie som sa snažila na zastávku dostať čo najrýchlejšie. Prišla som tam 
presne v tom čase, keď má môj autobus odchod. Na zastávke však nikto 
nečakal. V tom strese som nevedela, či je to dobré alebo zlé znamenie. Keď 
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som  si však všimla čerstvé, ešte nezapadané sto-
py topánok v snehu, bolo mi čím ďalej tým viac 
jasné, že autobus už asi odišiel. Rozhodla som sa, 
že zavolám spolužiačke, ktorá týmto autobusom 
tiež chodieva, či už išiel. Po chvíli zvonenia mi 
zdvihla so slovami: „Ahoj, Kaťa. Zase si nestih-
la autobus? My sme už v meste, ale ešte dákych 
desať minút budeme stáť na stanici.“ Tá veta 
pre mňa znamenala aj keď maličkú, ale predsa 
len dáku nádej. Hneď, ako som zložila, išla som 
sa pozrieť, či náhodou nejde autobus do mesta. 
Jeden by aj išiel, ale nie dosť skoro. Napadlo mi, 
že by som si mohla zavolať taxík. Je to síce o dosť 
drahšie, ale ak by som stihla ten autobus, stálo by 
to za to. V telefóne mi oznámili, že za minútku – 
dve sú tu. Popri nedočkavom čakaní na taxík som 
si pripravila peniaze. Keď konečne prišiel, rýchlo 

som nastúpila a povedala, kam chcem ísť. Pre istotu som dodala, že sa ponáhľam. Kvôli zasneženým cestám 
sme išli dosť pomaly. Akonáhle sme boli v meste, rýchlo som zaplatila a vystúpila. Po dôkladnom prezretí 
celej stanice mi došlo, že autobus už odišiel aj stade. V tej chvíli mi neostávalo už nič iné len sa spoľahnúť na 
autobus, o ktorom som vedela, že chodí, len som si nebola istá, kedy a či stojí na mojej zastávke. Po polhodi-
novom čakaní konečne prišiel môj druhý autobus. Keď som nastúpila, spýtala som sa: „Prosím vás, stojíte aj 
v Lopeji pri škole?“ Odpoveď znela, že nie, ale ak sa veľmi ponáhľam, tak že mi zastaví. V tom momente sa 
moja nálada rapídne zlepšila. Celou cestou som sa snažila naučiť čo najviac slovíčok. Vystúpila som na mojej 
zastávke a čo najrýchlejšie sa vydala smerom do školy. Vzhľadom na to, že do začiatku hodiny ostávali asi 
štyri minúty, väčšiu časť cesty som utekala. Do triedy som vbehla pár sekúnd pred pani učiteľkou. Hneď nám 
začala rozdávať testy. Pri mne sa zastavila so slovami: „Katka a tebe sa čo stalo, že si taká červená?“ Keď mi 
v tom strese došlo, na čo sa ma pýta, objasnila som jej moju akčnú  cestu do školy. Po skončení testu som z 
neho nemala najlepší pocit, ale bola som rada, že som ho stihla.
 O pár dní neskôr, keď sme dostali výsledky, bola som milo prekvapená mojou známkou. Dostala som 
jednotku, a to takmer bez učenia. Väčšina ľudí by sa z tejto situácie poučila, no ja som si istá, že sa mi to 
nestalo poslednýkrát.                                                                             Katarína Čerňanová (IV.H)

I malé meškanie ...
 Je pondelok, osem hodín ráno, stojím na zástavke autobusu. Stojím, stojím a po chvíľke pozerám a 
poviem si: „No konečne, že mi ide autobus, už mi išli nohy zamrznúť,” no po chvíli pozerám, že to nie je 
môj autobus. Tak som ostal veľmi smutný, lebo som mal ísť na skúšku do futbalového klubu FC SLOVAN 
BRATISLAVA. Ďalší autobus mi šiel až o dve hodiny. Tak som stál na autobusovej zástavke a mrzol som ako 
taký bezdomovec. 
 Stále som tam stál a čakal na diaľkový autobus do Bratislavy. Okoloidúci ľudia sa po mne pozerali 
a pýtali sa, kde cestujem s toľkými taškami a čo v tých taškách mám. Odpovedal som, že mám tam veci na 
tréning a že cestujem na skúšku do futbalového klubu FC SLOVAN BRATISLAVA. Pomaličky mi začali 
odmŕzať nohy, potom ruky a na tvári sa mi začali robiť omrzliny. Aj tak mi stále ostávala hodina času do 
autobusu. Nevedel som, či mám čakať na zástavke alebo si niekam sadnúť s kamarátom. Tak som zavolal 
kamarátovi, ktorý je zo Sniny. Povedal som mu, či si nepôjdeme sadnúť niekam na kávu. Do telefónu mi 
povedal: „Jasné, Dudo, o desať minút sa stretneme v Šport bare.” Šiel som pomaličky do Šport baru, ktorý 
bol zamrznutý. Pomaličky som šiel, počúval hudbu v slúchadlách a z ničoho nič som spadol. Skríkol som: 
„Aúúúú,‘‘ keď ma pichlo v ruke. Nič vážne sa mi s rukou nestalo. Postavil som sa, zobral tašky a pomaličky 
šiel do Šport baru. Keď som tam prišiel, stretol som sa s mojím dobrým kamarátom Paľom. Sadli sme si a dali 
si kávu. Paľo pije kávu bez cukru. Začali sme sa rozprávať o jeho práci v Španielsku, ale aj o mojej skúške v 
SLOVANE BRATISLAVA. Nejako sme sa rozkecali a z ničoho nič som sa pozrel na hodinky. O päť minút mi 
odchádzal autobus zo zástavky. Rýchlo som sa rozlúčil s Paľom, zobral tašky na plecia a utekal na autobus. 
Akurát som dobehol na zástavku a autobus mi odišiel spred nosa. Zúfalo som si sadol na lavičku a povedal 
som si: „Horší deň ako tento už nemôže byť.” Veľmi som bol smutný, lebo to bola asi moja životná skúška. 
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Neostávalo mi nič iné, len zavolať trénerovi do Bratislavy. Všetko 
som mu povedal, vysvetlil, a aj sa ospravedlnil. Po chvíli sa zasmial 
a povedal mi: „Dušan, na skúšku môžeš prísť na budúci týždeň.” 
 Nuž, aj pri takej smole som mal veľa šťastia. Na budúce 
budem vedieť, že ak mám nejaké stretnutie alebo dôležitú skúšku, 
že mám prísť o desať minút skôr pred odchodom autobusu. Naučil 
som sa, že na autobus musím čakať ja a nie on na mňa. A žiadne 
posedenie na káve s kamarátom mi nepomôže urýchliť čas na 
čakanie autobusu. I malé meškanie môže spôsobiť veľké problémy 
vo vašom živote alebo vo vašej vysnívanej kariére. 

Dušan Janko (IV.A)

Sociálna internetová sieť  -  náš sluha či pán?
 Internet. Pomáha nám, alebo nám škodí? Toto je otáz-
ka, ktorou sa zaoberá čoraz viac odborníkov, ale aj obyčajných 
ľudí. Žijeme v dobe internetu. Prichádzame s ním do styku skoro 
každodenne. Stretávame sa s ním v škole, robote ale aj doma. In-
ternet nám uľahčuje život, ale jeho užívanie nám môže spôsobiť nemalé problémy. Podľa môjho názoru je 
internet dobrý pomocník, ale aj zlý sluha. Hoci sa k nám dostával pomaly, rýchlo sme si naň zvykli. Chode-
nie do obchodu a zháňanie oblečenia je už dávno minulosťou. Väčšina ľudí, a hlavne mladšia generácia, si 
oblečenie objednáva cez internet, pretože nemusí mať pri sebe hotovosť a nemusí čakať v radoch pri pokladni. 
Myslím si, že je to dobrá vec, ale je to ľahko zneužiteľné. Veľmi často dochádza k peňažným podvodom, ktoré 
sa veľmi ťažko vyšetrujú, lebo páchatelia nemusia vystupovať pod svojím menom. Cez internet sa dajú kúpiť 
okrem oblečenia aj iné veci. Medzi tieto veci patrí aj elektronika, darčekové poukazy, ktorými často obdaru-
jeme svojich blízkych. Podľa môjho názoru sa nevypláca kúpa cez internet z toho dôvodu, že nám nepošlú ten 
produkt, ktorý sme si objednali, ale príde poškodený a potom je veľmi náročné ho reklamovať.
 V školstve je internet veľmi dôležitou časťou vzdelávacieho procesu. V dnešnej dobe si už neviem 
predstaviť školu, ktorá by nemala počítačovú učebňu alebo bezdrôtovú sieť, wi-fi . Internet pomáha učiteľom 
pri ich príprave na hodinu, ale aj žiakom pri učení a získavaní nových informácií. Strašiakom dnešnej doby sú 
sociálne siete, ktorými možno medzi sebou síce bezplatne komunikovať, ale, keď tam raz niečo pridáme, už 
nikdy to úplne nezmažeme. Avšak hlavným problémom sociálnych sietí je, že tam zverejňujeme svoje osobné 
údaje, ktoré môžu byť neskôr zneužité proti nám. Myslím si, že internet by sa mal zaraďovať ku drogám a 
návykovým látkam, pretože je veľmi jednoduché stať sa na ňom závislý. Spočiatku si to ani neuvedomujeme, 
až kým nás na to neupozornia známi alebo niekto z rodiny. Často trávime na internete a sociálnych sieťach aj 
desať hodín denne, čo je priveľa. Položme si otázku: „Je nám to naozaj treba? Nemôžeme čas strávený pri in-
ternete využiť iným spôsobom?” Myslím si, že nás internet oberá o čas strávený s blízkymi alebo kamarátmi. 
Oberá nás aj o veľa zážitkov, ktoré by sme nadobudli, keby sme nesedeli doma pri počítači.

 U detí sa často závislosť od internetu prejavuje napríklad nad-
váhou alebo poruchou komunikovať. Myslím si, že v dnešnej dobe sa 
už ani chlapci nevedia prihovoriť dievčaťu. Známosti nadväzujú pomo-
cou sociálnych sietí a potom nevedia, ako to chodí v skutočnom živote. 
Internet podľa môjho názoru prispieva aj ku kriminalite. Na internete 
môžu komunikovať rôzne zločinecké organizácie medzi sebou, a tak 
sa rozvíjať. Na internete vás oslovia rôzni ľudia a nie vždy majú dobré 
úmysly.
 Myslím si, že internet nám veľmi pomáha a život bez neho si 
už nedokážeme predstaviť. Neveriacky krútime hlavou pri rozprávaní 
našich rodičov a starých rodičov, aké to bolo bez internetu. Áno, je 
pravda, že ich život bol o niečo ťažší, ale aj oveľa bezpečnejší a podľa 
môjho názoru je bezpečnosť dôležitejšia ako naša pohodlnosť. Mali 
by sme pri internete tráviť menej času a radšej sa venovať rodine a 
kamarátom. 

Adrián Babala (IV.A)
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 These days, books are not as popular as they were in the past. There are 
far fewer libraries and we have not many possibilities to borrow them. 
However, books are still used by many people in the world.
To begin with, young people use the Internet to fi nd the information they 
need and they can read a lot of books there too. In spite of this, many of 
them prefer reading classic books.
 On the other hand, the older generation is more likely to go to the library 
or to a bookshop and they read books in a paper form not e-books from the 
computer. Although it is not modern, it is healthier for their eyes.
 Another point is that many people like reading books despite the fact, that 
searching for information on the Internet is far easier and more practical.
 In my opinion, reading books is better but I have not time to read them. 
The book has never been my best friend, maybe when I was a little girl. 
Now I am looking up all of the information on the Internet because it is a 
faster way.
 Finally, I think that books will never be forgotten but they will not still 
have as important place as in the past and the Internet will be used by more 
and more people in the world.

MATURITNÉ SLOHY z ANJ
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Sociálna internetová sieť...
Internet je v dnešnej dobe veľmi rozšírená a populárna vec. Internet používa čím ďalej, tým viac ľudí. 

Je to obľuba hlavne mladých ľudí.  
 Na internete je čoraz viac a viac informácií. Novodobé štúdie uvádzajú, že na internete je šesťdesiat 
percent mylných informácií. Čo si o tom myslíte? Ja osobne nemám na to určitý názor. Myslím si, že to môže 

byť pravda, ale aj nemusí. Internet môže byť dobrým sluhom, ale aj 
zlým pánom. Má výhody aj nevýhody ako každá vec. U mňa osobne 
prevládajú výhody nad nevýhodami. Obľubujem to kvôli sťahovaniu 
fi lmov, počúvanie hudby, písaniu si s priateľmi, pozeraniu videí nad 
nevýhodami. Obľubujem to kvôli sťahovaniu fi lmov, počúvaniu hud-
by, písaniu si s priateľmi, pozeraniu videí, študovaniu náučných strá-
nok a pohodlnému objednaniu vecí priamo z domu. 
 Na internete sa dá zohnať prakticky všetko. Myslím si, že je to  
perfektná  vec, no má samozrejme aj negatívne stránky.
 Pod pojmom negatívne stránky myslím hackerov, pornografi u i 
zneužívanie osobných údajov.
 Čo si myslíte o internete? Je to dobrá vec? Je to zlá vec? Čo 
pokladáte za výhody a nevýhody? Aká je hrozba? 
 Na svete sú aj ľudia závislí na internete. Sedia tam od rána do 
večera. Ja osobne nemám problém s internetom, vidím to zatiaľ ako 
dobrú vec. Snažím sa vyvarovať problémom, neudávam zbytočne 

svoje osobné údaje, ako sú napríklad telefónne číslo, adresa a meno. Poskytujem ich fakt, len keď je to nutné. 
Ďalšia vec, čo sa mi na internete páči, je hranie online hier. Je to moja záľuba už dlhšiu dobu. Na internete je 
veľmi veľa stránok a na mnohých sú vírusy, preto sa používajú programy, ktoré chránia užívateľa a počítač 
proti všelijakým hrozbám. Jedna z najväčších hrozieb sú hackeri. Dokážu sa nabúrať kdekoľvek, napríklad do 
systému banky alebo aj do vášho osobného počítača. Potom môžu pokojne vystupovať pod vaším menom.
 Na záver chcem povedať, že internet je veľmi dobrá vec a zároveň aj zlá vec.  Záleží len a len na vás, 
ako ho využijete. Internet vám môže pomôcť a na druhej strane vám môže uškodiť, tak ako po psychickej 
stránke, tak i po fyzickej stránke.                                                                                     Denis Šteller (IV.B)
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 To sum up, I believe that books will not be changed by the Internet and people who like reading them 
will still be there with their best friend – a book.

Júlia Auxtová (IV.H)
***    ***   ***

 Can a book still be my best friend? This is the question which is used more often nowadays than in 
the past. Is it because of this time or because of our way of thinking? Let´s look 
what we can fi nd about it.
 To begin with, in history there were not any other forms of searching for 
information than books. If they wanted to learn something or they were just 
fascinated by literature they simply had to buy or borrow a book.
 Nowadays, people still discuss whether to use classic books or electronic forms 
of texts. In my opinion, children are more infl uenced by modern technologies 
these days so they use books less and less.
 There are still some advantages of reading a book. It is a kind of an old fashioned 
way of reading and of course, there is some magical essence in it. I think this 
is a good example of relax, just to sit and read what you want, and it is healthy 
reading.
 For some people a book is just wasting of time, and on the other hand, it is true. 

These days are full of rush and everyone hurries to work or home so they haven´t got enough time. An easier 
way is to search for information on the Internet.
 To sum up, maybe this is caused by the modern 
age. In schools books are substituted by computers 
and laptops so children do not need to read books. 
They also spend more and more time on the Internet   
and they can fi nd almost everything there.
 In my opinion book still can be your best 
friend if you want but if you hurry and do not have 
enough time it´s better to use the Internet.

Matej Babiak (IV.H)
***    ***   ***

It is sad but nowadays people rather decide to watch 
a fi lm than read a book. I think it is not a good 
choice. I know only few people who prefer reading 
and it seems funny but they really know how to 
enjoy it. It is experience for them to feel every single 
page. 
 Firstly, I consider a book a very good friend. In my opinion, it is better to spend time reading interesting 
stories than playing computer games or wasting time with another silly activity. 
 Every page of the book can improve my fantasy or grammar and that is one of the main reasons for 
what I think it is the best way to learn how to imagine incredible things. For example, when you see a fi lm it 
is not as great as when you can imagine your own characters. 
 I have to admit that not every book is about funny, scary or sci-fi  stories. 
For example, books which we use for learning at school. We can discover a 
lot of interesting and useful things. 
 Although I cannot fi nd a disadvantage, some people are so absorbed 
by reading that they can forget common things as turn off the cooker or 
forget an important meeting. 
 Last but not least, it can be the weight of a book. When you travel 
somewhere for holiday and you want to take books with you it can be 
a problem. Books can be heavy and for that reason it is better to take a 
computer with downloaded books.
 To sum up, the book can still be my best friend and it does not matter 
whether a classic book or an e- book.

                                                           Radka Sedliačiková  (IV.H)
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Rozhovor s Michalom Faškom  (IV.G - študent SG ŽP)

 Pre niekoho je to len obyčajný šport a využitie voľného času, no pre mňa 
znamená oveľa viac, je to môj život a už aj moja práca.
 Futbalu sa venujem už 14 rokov zo svojho 18-násťročného života. Som 
vďačný za to, že som dostal talent od Boha - od rodičov a že sa môžem podieľať 
na tomto nádhernom športe a neustále sa v ňom zdokonaľovať.
 K futbalu som pričuchol už od malička. Prvýkrát som kopal mamu v bru-
chu a potom som kopal do lopty, už keď som mal 2 roky.  Futbalom už žije celá 
moja rodina, okrem mojej maminy, ktorá nás ale neustále podporuje. Otec je 
tréner mladších žiakov a môj najdôležitejší tréner. Môj malý 7-ročný brat sa už 
takisto venuje futbalu vyše 2 rokov a má veľmi dobré predpoklady sa stať ešte 
lepším ako jeho starší brat. 
 Chcel by som v tomto športe pokračovať čo najdlhšie. Rád by som sa 

zúčastnil Majstrovstviev Európy či Majstrovstiev sveta pri reprezentácii svojej krajiny, alebo si na klubovej 
úrovni zahrať Ligu Majstrov, alebo Európsku ligu UEFA. Dostať sa do kvalitného klubu v zahraničí a robiť do-
bré meno aj našej škole, podobne ako reprezentanti Juraj Kucka a Michal Breznaník, ktorí taktiež navštevovali 
našu školu v Podbrezovej. Každý má voľbu svojho života, toto je moja voľba!!!

Michal Faško
1. Michal, porozprávaj čitateľom časopisu o svojich prvých do-
tykoch so športom.
Na moje začiatky s futbalom si pamätám veľmi dobre. Mal som 4 roky 
a s rodičmi som bol pozrieť na tréning prípraviek a žiakov v Čiernom 
Balogu. Po zhliadnutí tréningu sme šli s rodičmi späť domov, do Brezna 
a cestou v aute mi vysvetlili dôvod našej účasti na tréningu – prihlásili 
ma totiž na tréning. So slzami v očiach a s obrovskou nechuťou som 
im začal rozprávať, že ja tam nechcem chodiť a futbal hrávať nikdy 
nebudem. Po prvých tréningoch ma to prešlo a nakoniec sa venujem 
futbalu aj profesionálne.

2. Aký iný šport máš 
ešte rád?
Mám rád všetky športy. 
Jeden, ktorý by som si určite vybral, je momentálne tenis. Keď 
nemám tréning, alebo mám trochu voľnejší program, využijem 
svoj voľný čas a idem si ho zahrať. Priznám sa, že aj počas 
akademického týždňa som absolvoval skoro každý deň jeden 
tenisový zápas. 

3. Prečo si začal s futbalom? Je na ňom niečo zábavné, zau-
jímavé alebo výnimočné?
Ako som spomínal na začiatku, s futbalom som sám nechcel 
začať. Dotlačili ma k tomu rodičia a za to im budem a aj som, 
veľmi vďačný. Futbal je fenomén na celom svete, pozná a hrá 
ho skoro každý. Má jednoduché pravidlá a nie je ani fi nančne 
náročný. Keď sa darí, je aj zábava, naopak, keď sa nedarí ani 
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tímu, ani mne, tak tie pocity nie sú najlepšie. 
Výnimočný je každý jeden zápas, pretože má 
svoje čaro a prežívam v nich vždy rôzne pocity 
a emócie.

4. Kedy si sa futbalu začal venovať naplno a 
profesionálne?
Naplno sa futbalu venujem prakticky od 
začiatku, keď som ho začal hrávať. Prešiel som 
si prípravkou a žiackymi kategóriami v Čiernom 
Balogu a posledný polrok u žiakov som už pôso-
bil v Podbrezovej. Tam som strávil aj časť svojho 
dorasteneckého veku až do roku 2011, kedy som 
prestúpil do Dukly Banská Bystrica a podpísal 
profesionálnu zmluvu.

5. Môžeš nám priblížiť svoje futbalové úspechy?
Na môj najväčší úspech vo futbale stále len čakám, ale medzi tie menšie by som asi radil trofej pre najlepšieho 
hráča turnaja SNP v doraste za Podbrezovú a vôbec úspech je aj to, že sa venujem futbalu na profesionálnej 
úrovni a živím sa tým, čo ma baví. Tiež by som spomenul aj reprezentáciu Slovenska vo všetkých vekových 
kategóriách a účasť na kvalifi kácii o Majstrovstvá Európy I. aj II. fázy v ročníku U-17, kde sa nám žiaľ nepo-
darilo postúpiť na záverečný turnaj a momentálne aj účasť na kvalifi kácii II. fázy Majstrovstiev Európy v 
Srbsku, kde bojujeme o účasť na záverečnom turnaji.

6. Ako vnímaš udalosti v hľadisku, ktorých sú v posledných rokoch plné noviny a televízia? Myslíme 
na výtržnosti, vandalizmus a zbytočné vynakladanie peňazí na 
stráženie takých ľudí.
To je skôr problém v zahraničí a tam si to vedia ustrážiť. Samoz-
rejme, nájdu sa určité indivíduá, ktoré si potrebujú niečo dokázať, 
ale tých potom včas zaistia a je po probléme. Na Slovensku mo-
mentálne tých ľudí zo štadiónov ubúda a to nie je vôbec dobré. 
Snažím sa to nejako nevnímať a nevenujem tomu pozornosť.

7. Určite si vnímal aj rozhodcovské škandály posledných dní 
a podplácanie, organizovanie výsledkov a podobe. Aký postoj 
máš k týmto skutočnostiam?
To je kapitola sama o sebe. Nepáči sa mi to a vôbec to nie je dobré 
pre futbal, že ľudia dokážu takto zarábať a zneužívať šport. Aj na 
Slovensku je s tým problém, ale ťažko sa o tom rozpráva. Neviem, 
čo by som mal k tomu povedať.

8. Je pre teba niekto vzorom, ideálnym hráčom? A čo s rozhodcovstvom, máš aj tam nejaký vzor?
Áno, mám aj ja futbalový vzor. Dlhodobo ním bol Wesley Sneijder a aj je, ale momentálne mám aj druhý a ním 
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je Mesut Özil z Realu Madrid. S rozhodcovstvom 
nič nechcem mať spoločné, aj kvôli problémom, 
ktoré sú spomínané vyššie, a preto nemám žiadny 
rozhodcovský vzor.

9. Boli ste chlapčenský ročník, nechýbala ti na 
hodinách spolužiačka?
Zo začiatku s tým bol problém, hlavne v prvom 
ročníku, ale potom som si na to zvykol. Hodiny 
nemčiny sme mali zmiešané s triedou informatikov a 
tam boli s nami aj 2 dievčatá, takže nám boli vlastne 
ako spolužiačky. V druhom ročníku a 2.polroku som 
už mal individuálny plán a v škole som bol čoraz 
menej a tento problém už ma nezaujímal.

10. Myslíš, že štúdium na našej škole bolo tvojím 
dobrým rozhodnutím?
Myslím si, že áno. Škola mala všetko, čo som potreboval pre štúdium. Moderné učebne, postupne modernizované 
triedy a aj výborných učiteľov. Aj čo sa týka stravovania, nemal som žiaden problém, keďže mám bezlepkovú 
diétu. Mal som prispôsobenú stravu a mohol som sa bez akýchkoľvek problémov stravovať v školskej jedálni.

11. Pripravila ťa škola do života dostatočne?
Aj keď som v škole netrávil toľko času, čo ostatní, môžem povedať, že mi určite do života niečo dala. Či už 
dostatočne, to sa uvidí až postupom času.

12. Ako si sa cítil na vyraďovaní maturantov zo stavu študentského?
Bol to zvláštny pocit. Stáť pred všetkými učiteľmi a vedením školy s vedomím, že už do školy nikdy ne-
prídem. Premietol som si v krátkosti všetko pekné, čo sme spolu zažili, ale nejaké prehnané emócie tam už 
neboli, keďže tie som nechal na stužkovej po príhovore triednej.

13. Aké máš životné plány?
Rád by som sa venoval aj naďalej tomu, čo som aj začal, teda futbalu. Chcel by som sa ním aj živiť. Časom 
sa dostať niekde do zahraničia a tam napredovať aj naďalej. Pevne verím, že mi vydrží aj zdravie a dúfam, že 
najhorším som si už prešiel, keď som v zime absolvoval operáciu ramena. Popri tom by som si chcel spraviť 
aj vysokú školu.

14. Čo by si odkázal súčasným aj budúcim študentom našej školy?
Súčasným by som odkázal, že nech si viac vážia učiteľov a ľudí, ktorí dennodenne robia pre nich, aby mali 
všetko, čo potrebujú v škole a budúcim, že sa nemajú čoho báť. Čakajú ich tu krásne 4 roky, na ktoré určite 
do konca života nezabudnú.

Za rozhovor ďakuje redakcia časopisu



Lopejík

39

Postoje a grimasy 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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Ponúkame vám ďalšiu osemsmerovku, v ktorej je 12 priezvisk učiteľov

SSOŠH a SG ŽP. Príjemné hľadanie.
Zoznam žiakov z osemsmerovky v 2. čísle tohtoročného Lopejíka: Andrišeková, Glembová, Holec, Luštiak, 
Michalčík, Podhorec, Rochovská, Škultéty, Ťažký, Vais


