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Čo si v tomto čísle prečítate:

• Športovci “makali” aj cez 
prázdniny
• Športový deň
• Populárna hudba lifestyle
• Slobodomurári
• A mnoho iných....

číslo 1./ročník III. 
                  september/okóber 2009
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Milí naši čitatelia,

 na úvod by som sa vám chcela 
predstaviť. Volám sa Natália Plichtová 
a som šéfredaktorkou vášho nového 
školského časopisu. Viem, že  väčšinu z 
vás, ak nie všetkých prvé čo napadne  pri 
slove školský časopis je: “Waw! Idem si 
prečítať nové recepty  na sviatky”. Priznám 
sa, že to isté napadlo aj mňa..Práve vďaka 
tomu sme si s Luciou Rochovskou (zás-
tupca šéfredaktorky) uvedomili, že chceme, 
aby školský časopis nebol pre študentov 
len trápnym zdrapom papiera! Úlohou 
nášho nového ,,Lopejíka" je, aby bol pre 
vás niečim viac... Budeme sa snažiť tvoriť 
články na úrovni, ktoré vás chytia natoľko, 
aby ste sa donútili prečítať si ich. V každom 
čísle nášho časopisu vám prinesieme niečo 
iné, ale ja dúfam, že každé číslo vás zaujme, 
pobaví a dozviete sa v ňom možno aj niečo, 
čo ste doteraz nevedeli! Môžem vám teda 
sľúbiť, že sa  budeme snažiť naplniť tieto 
slová a vytvárať kvalitný školský časopis. 
Pre celú redakciu je odteraz  školský časopis 
nielen slovom, ale aj našou vizitkou a mys-
lím si, že aj vizitkou našej školy. No neza-
búdajte, že časopis je rovnako váš ako náš a 
aj vy doňho môžete prispievať.
Dovolím si preto teraz popriať najmä pevné 
nervy, vytrvalosť, šťastie a veľa dobrých 
námetov všetkým naším redaktorom a celej 
redakcii!!:)
Tešíme sa na spoluprácu s vami a vopred 
ďakujem za vaše príspevky. 

     Ďakujem. S pozdravom 
                                vaša šéfredaktorka      
         Natália “Naty“ PlichtováVaše  postrehy, otázky, pripomienky 

a príspevky nám môžete posielať na 
adresu lopejik@gmail.com
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 Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci

 Začiatok nového školského  roka je  pre nás vždy rokom dobrých predsavzatí. Zmys-
lom týchto  predsavzatí je vniesť do  života zmeny, ktoré by nám zaistili, že práve začínajúci 
školský rok pre nás dopadne lepšie, ako dopadol predchádzajúci. Za šesť rokov našej činnosti 
sme dokázali, že zriadenie školy bolo správnou cestou, ktorá ukazuje smer i ďalším  súkromným 
zriaďovateľom, ako postupovať pri zabezpečovaní zamestnancov pre svoju firmu. 
 Filozofia, ktorú rozvíjame v SSOŠH ŽP a.s. a v SG ŽP,  je   príprava žiakov na povolanie  
pre profesie potrebné v ŽP a.s. a  zabezpečenie zamestnania pre úspešných absolventov, ale tiež 
príprava na vysokoškolské štúdium pre žiakov SGŽP,  v prípade, že vyštudujú odbory potrebné v 
ŽP a.s. i zamestnanie pre nich.
 Na nás výchovných pracovníkoch je, aby sme vám neustále zdôrazňovali, že vzdelanie 
potrebujete. Vzdelanie by malo vás, žiaci, pripraviť na to, aby ste boli v dospelosti úspešní. Na-
jmä dnes, keď scéna nášho života sa neustále mení. To čo sa vyžadovalo včera, dnes už nestačí. 
Som preto rada, že máme zabezpečené podmienky na nerušený chod našich škôl, výborné pod-
mienky na výučbu informatiky s využívaním najmodernejšej techniky, počítačovú sieť, internet, 
vybudované  moderné učebne na vyučovanie cudzích jazykov i odborných predmetov, učebňu pre 
programovanie CNC strojov, pripravili sme nové učebne pre  SG, zakúpili sme  do nich stoličky i 
stoly. Preto je na vás žiaci a na vašich pedagogických pracovníkoch, ako si tento majetok ochráni-
me, aby nám slúžil niekoľko rokov a my, aby sme mohli vylepšovať postupne ďalšie priestory. 
Pedagogický zbor sa rozšíril o nových kvalifikovaných pedagógov, ktorí budú s vami žiaci 
pracovať v prvých a druhých ročníkoch podľa schválených školských vzdelávacích programov a 
vo vyšších ročníkoch podľa doteraz platnej dokumentácie. Prajem im veľa trpezlivosti a radosti z 
práce v našom kolektíve. Dobrá spolupráca so športovými klubmi vytvára podmienky pre našich 
športovcov, žiakov športových tried v SSOŠH i športovcov SGŽP. Ministerstvo školstva nám 
udelilo certifikát Centra olympijskej prípravy, čím sa postupne vytvoria  podmienky pre  biatloni-
stov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky a sú perspektívnymi reprezentantmi SR. Pripravujeme 
výstavbu  ihriska s umelou trávou o rozmeroch 20x40m v areáli našej školy. Už niekoľko rokov 
žiaci SSOŠH ŽP a.s. dostávajú finančné prostriedky za  prácu v ŽP a.s. i v OV, odmena je pod-
mienená dosahovanými výsledkami a účasťou na vyučovaní. Žiaci, ktorí budú mať prospech horší 
ako 3,51 nebudú dostávať nič  a žiaci, ktorí chodia na prevádzkovú prax do ŽP a.s. podľa zákona 
o odbornom vzdelávaní, môžu mať 1,70€ v štvrtom ročníku štud. odborov a 3.roč. učebných 
odborov 1,16€. Preto vám radím, aby ste  pravidelne chodili do školy i na praktické vyučovanie, 
venovali sa štúdiu, aby ste neprichádzali o finančné prostriedky, ktoré môžete získať plnením si 
povinností. Dúfam, že počet žiakov, ktorí skončia s výbornými výsledkami bude vyšší a tí, ktorí si 
to zaslúžia, dostanú v materskej firme zamestnanie.
 Pri príležitosti nového školského roka chcem zaželať pedagogickým  a nepedagogickým  
pracovníkom SSOŠH ŽP a.s. a SGŽP veľa entuziazmu, tvorivých síl, nekonečnej trpezlivosti 
a vám žiaci veľa chuti do učenia a práce, aby sme na konci školského roka mohli spoločne 
konštatovať, že naše úsilie nebolo márne.

Príhovor Pani riaditeľky

Ing. Anna Pavlusová
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Na známosť sa opäť dáva o kultúre malá správa !
10.10.2009   20:00, Bombura klub
ZARBITURIC, ŠRAMOT
Časť hudobníkov zo skupiny Fizcus a popredená slovenská alternatívna kapela.
Posledný album kapely Zarbituric "Patate douce" vychválený parížskym "TSF" jazzovým rádiom a 
oslávený úspešným koncertom ...

17.10. - 18.10.2009   19:30, Brezno, kino Mostár
NÁVRH
Energická a autoritatívna editorka Margaret sa od svojich šéfov dozvie, že čelí deportácii do rodnej 
Kanady. Vymyslí si kamufláž, do ktorej zatiahne aj nič netušiaceho asistenta Andrewa, ktorý má však 
niekoľko podmienok...Sandra Bullock a Ryan Reynolds v romantickej komédii.
Romantická komédia – slov. titulky – USA – 110 min.
Vstupné: 2,20 €
Nevhodný do 12 rokov

22.10.2009   20:00, Brezno, Bombura klub
AEROC THERAPY
Skupinu Aeroc Therapy vytvorili v roku 2008 štyria skúsení muzikanti – klávesový hráč Juraj Tatár, 
gitarista Dušan Antalík, basgitarista Martin Gašpar a hráč na bicie Marcel Buntaj. Každý z nich má za 
sebou odohratých veľa koncertov, nahrávaní a účinkovania v rôznych projektoch, v priereze od jazzu 
až po rock, na ktorých sa často podieľajú aj ako skladatelia či producenti. 

24.10.2009   19:30, Brezno, kino Mostár
KLIATBA MESAČNÉHO ÚDOLIA
Mária po príchode na nádherný zámok svojho strýka objaví magický svet údolia, kde je Mesiac väčší 
ako kdekoľvek na svete. Čoskoro zistí, že je poslednou princeznou, ktorá má zachrániť Mesačné údo-
lie pred prastarou kliatbou. Pri svojom poslaní nebude sama – ochráni ju čierny lev a cestou ju povedie 
biely jednorožec.
Dobrodružno-fantastický – český dabing – VB/Fr./Maď. – 100 min.
Vstupné: 2,20 €
Nevhodný do 12 rokov

26.10.2009   18:00, Brezno, Mestský dom kultúry
FRANCÚZSKE DNI V BREZNE
Galaprogram, v ktorom účinkujú:
DFS Šťastné detstvo, FS Mostár, FS Nadeje z Francúzska, FS Fleur de Aulne z Franzúzska a ďalší

30.10. - 1.11.2009   19:00, Brezno, kino Mostár
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTÓRIA
Výpravný veľkofilm vznikol na slovenskej a poľskej strane Tatier, v Terchovej, Pieninách a na Spiši, 
podľa scenára Evy Borušovičovej, ktorú zaujímali skutočné životné osudy charizmatického mladíka, 
ktorý zomrel mladý a stal sa legendou...
Historicko-dobrodružný – SR/Poľ./Maď./ČR – 140 min.
Vstupné: 2,50 €
Nevhodný do 15 rokov
MIMORIADNY PREDPREDAJ!!! 29.10.2009 : 17.00 - 19.00 hod v pokladni kina Mostár
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 Naše gymnázium  ako jedno z desiatich stredných škôl  získalo 
Štatút Centra olympijskej prípravy  pre biatlon. Stalo sa tak 9. júla na 
Ministerstve školstva SR. Oficiálne sme sa akreditovali medzi centrá, 
disponujúce kvalitným materiálnym vybavením a športoviskami, s cieľom 
dosiahnutia vrcholového výkonnostného rastu mladých športovcov pod 
dohľadom kvalifikovaných a skúsených trénerov. Štatút centra olym-
pijskej prípravy bol prehodnotený na základe výsledkov dosiahnutých 
našimi športovcami a skrátený na obdobie dva roky. Iné školy majú až 
štvorročné obdobie. Týmto sa škola zaviazla zabezpečiť centrum person-
álne, trénersky a realizačne, zlepšiť materiálne vybavenie, prepracovať 
výkonnostné ciele, plány príprav športovcov a postarať sa o ubytovanie, 
stravu a zdravotnú starostlivosť, ktorú by im malo centrum poskytovať 24 
hodín denne.                                                
                                                                                  

 Nielen športovci “pracovali“ cez 
prázdniny. Trinásti študenti prvej informatickej 
triedy sa zúčastnili na Letnom informatickom 
kempe, ktorý im organizovala ŽP Informatika 
s.r.o.  v spolupráci s našou školou.
 Kemp sa konal od 13. do 24. júla 
v škole od 8. do 14. hodiny pod vedením  
vyučujúceho  Ing. Ivana Štubňu. ŽP In-
formatika organizovala letné kempy pre 
vysokoškolákov už aj po iné roky. Tento rok 
sa realizovali až tri turnusy. Prví  boli študenti 
informatickej triedy na gymnáziu, druhý tur-
nus  tvorili účastníci minuloročného kempu a 
posledný turnus pozostával z vysokoškolákov, 
ktorí boli na kempe prvý raz. 
 V škole trval kemp  dva týždne, v 
ŽP Informatika jeden mesiac. Za dva týždne 
mali naši študenti  zvládnuť učivo, ktoré 
bude prezentované na vyučovaní vo vyšších 
ročníkoch. Hlavný cieľ kempu bolo zvládnuť 
základy programovania HTML, PHP, čo je 
tvorba webových stránok. 
 K spestreniam kempu patrilo nakrú-
canie videovizitiek každého zúčastneného a 
následný rozbor ukážok so psychologičkou, 

dcérou generálneho  riaditeľa ŽP Informatika 
Ing. Jozefa Urbana, ktorý sa taktiež zúčastnil. 
Kemp otvoril a aj ukončil Ing. Matej Blahút, 
riaditeľ úseku Pis v ŽP Informatika.                                                                                             
                               

Letný kemp informatikov

Štatút Centra olympijskej prípravy
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Kvačkaj  trénerom
 Na prahu novej futbalovej sezóny sa meni-

lo zloženie realizačných 
tímov. Práve vtedy sa 
stal náš vyučujúci Mgr. 
Tomáš Kvačkaj hlavným 
trénerom Mladšieho 
dorastu “B“, pri tejto 
udalosti sme mu položili 
pár otázok. 

 Aké sú vaše dojmy 
z toho, že ste sa stali 
hlavným trénerom? 

Štyri roky som pôsobil ako asistent mladšieho 
a staršieho dorastu. Nazbieral som skúsenosti 
od trénerov, pod ktorými som pracoval a chcel 
som vlastné poznatky spojiť so skúsenosťami a 
realizovať ich na vlastnom mužstve. Splnil sa 
jeden z mojich cieľov byť hlavným trénerom, dú-
fam, že sa nám s chlapcami bude dariť a pomôžem 
im k ich futbalovému rastu.
 

 Ako sa Vám pracuje s vašimi zverencami? Sú 
to chlapci, ktorí chcú hrať futbal a zlepšovať sa, 
takže práca s nimi je zaujímavá a baví ma.
 Aké   výsledky podali od doby čo ich 
trénujete? Musia si zvykať na tvrdšie tréningy, 
predsa prešli do dorasteneckej kategórie. Majú 
nového trénera a nový herný systém, na ktorý 
si musia zvyknúť, takže príprava bola ťažká a 
výsledky neboli príjemné. Viac, ako na výsledkoch 
záležalo na tom, ako sa chlapci zohrajú. Potešili 
ma v prvom majstrovskom zápase, keď sme vy-
hrali doma s Vranovom 3:0 po dobrej hre, za čo 
chlapcom ďakujem a dúfam, že sa nám bude dariť 
aj naďalej.
 Čo s nimi plánujete do budúcna? Chcem, 
aby chlapci hrali čo najlepšie a aby už v zimnej 
príprave išli  tí lepší do mladšieho dorastu \”A”\, 
kde by získavali ďalšie skúsenosti. Mojím cieľom 
je, aby chlapci na sebe tvrdo pracovali a dosa-
hovali výsledky, ktoré im zaručia dobrú futbalovú 
budúcnosť. Jasné, že nezabúdame ani na ich vý-
chovu a prístup k povinnostiam.          
                                                                                                                   

 Dňa 25. septembra 2009 sa 
uskutočnil športový deň pre žiakov 
SGZP a SSOSHZP. Oznámili nám to, 
len jeden deň vopred. Samozrejme, že 
nikomu to neprekážalo, dá sa povedať, 
že nás to potešilo. Zbavili sme sa aspoň 
na jeden deň učenia, skúšania, písania 
a najmä sedenia v škole. V deň ko-
nania sa asi každý obával účasti, ale 
nakoniec to nebolo až tak tragické. Po 
jednej hodine strávenej v škole, kde 
sme si povedali niečo o holokauste a 
vyučujúci nás poučili o bezpečnosti, 
pobrali sme sa zo školy pod zámienkou 
požiarneho poplachu. Cesta bola ,,dlhá“ 
a ,,únavná“, išli sme až do obce skrytej za horami a dolinami, konkrétne do Predajnej. Presunuli sme 
sa na strelnicu,  ktorá býva využívaná najmä na pretekoch biatlonistov. Začali sme súťažiť. Bolo pre 
nás pripravených päť disciplín: beh cez prekážky, preťahovanie lanom, speedminton, hod granátom a 
streľba. Súťažilo sa v päťčlenných družstvách. Keď sme dosúťažili, prišla na rad prestávka, cez ktorú 
naši vyučujúci  vyhodnotili celý športový deň. Nakoniec sa každému družstvu sčítali body a mohli sa 
vyhlásiť výsledky. Po vyhlásení  sme sa všetci pobrali vlastnou cestou a niektorí aj necestou. 
                                                                                                                                        (Marko Štefko)

Športový deň
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Tongue-twisters

1. How much wood would woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood?
2. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry.
3. Six thick thistle sticks. Six thick thistles stick.
4. The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.
5. I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit.
6. She sells sea shells by the sea shore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells 
            shells on the seashore, I’m sure she sells seashore shells.
7. Lesser leather never weathered wetter weather better.
8. The boot black bought the black boot back.
9. Which witch wished which wicked wish?

English 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov- 26.septembra sme sa rozhodli, že náš školský časopis 
obohatíme o cudzojazyčné stránky, ktoré nám poslúžia aj ako pomôcka na vyučovaní, či na 
zábavu vo voľnom čase. Zároveň  vás vyzývame k tvorbe príspevkov do cudzojazyčnej časti. 
Vaše návrhy  a nápady môžete odosielať na e-mailovú adresu časopisu, alebo odovzdať osobne 
vyučujúcim cudzích jazykov. Otestujte si teda svoje jazykové znalosti a zručnosti.

Cudzojazyčná časť
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I am emeralds and diamonds, lost by the moon. 
I am found by the sun and picked up soon.
What am I?    (dew)

What has roots as nobody sees, is taller than 
trees, up, up it goes, and yet never grows?
(a mountain)

I have a hundred legs but cannot stand, a long 
neck but no head. I eat the maid's life.
(a broom)

 Voiceless it cries, wingless flutters, toothless 
bites, mouthless mutters. What is it?
(wind)

This old one runs forever, but never moves 
at all. He has not lungs nor throat, but still a 
mighty roaring call. What is it?  (a watterfall)

This thing all things devours: 
birds, beasts, trees, flowers;
Gnaws iron, bites steel; 
Grinds hard stones to meal;
Slays king, ruins town,
and beats high mountain down.
What is it? (time)

A box without hinges, key or lid. Yet golden 
treasure inside is hid. What is it? (an egg)
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 Zungenbrecher
1.          Allergischer Algerier, algerischer Allergiker.
2. Bäcker Braun backt braune Brezeln. Braune Brezeln backt Bäcker Braun.
3. Braune Bürstenborsten bürsten besser.
4. Rotkraut bleibt Rotkraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
5. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, dann fliegen Fliegen Fliegen nach.
6. Eine gute gebratene Gans mit einer goldenen Gabel gegessen ist eine gute Gabe Gottes.
7. Wenn hinter Griechen Griechen kriechen, kriechen Griechen Griechen nach.
8. Wer karrt den klappernden Ratterkarren durch das knarrende Karrengatter?
9. Der mürrischer, murrende, knurrende, klapperdürre Ratterkarrenkarrer.
10. Die Katzen kratzen im Katzenkasten, im Katzenkasten kratzen Katzen.
11. Klaus Knopf liebt Knödel, Klösse, Klöpse.  Knödel, Klösse, Klöpse liebt Klaus Knopf.
12. Kleine Kinder können keine kleinen Kirschkerne knacken.
13. Konstantinopolitanischer Dudelsackpfeifersgeselle.
14. Der Kottbusser Postkutscher putzt den Kottbusser Postkutschkasten
15. Max wenn du Wachsmasken magst dann mach Wachsmasken!
16. Müller mahl mir mein Mass Mundmehl, morgen muss mir meine Mutter mehliges Milch-

Deutsch

Sag mir: hast du schon gesehn, Wo die Gäns’ 
im Wasser gehn?

Will sehen, wer das weß: Es brennt und ist 
nicht heiß.

Sie laufen bis an der Welt Ende und haben 
doch keine Füße.

Was geht übers Wasser und wird nicht naß?

Ich bin sehr kalt und erwärme doch, was 
sonst sterben muß,
Ich babe einen Mund und keinen Kopf, 
Arme und keine Hände, ich laufe und habe 
keine Füße.
Welches Bett hat keine Federn?

Was geht durch Hecken und Zäune und 
raschelt nicht?

Rätsel
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Der Fuchs und der Tiger
 Eines Tages fing ein riesiger Tiger einen schlauen Fuchs. Der Fuchs hatte keine Angst und 
redete unverdrossen: “Ich weiß, du willst mich jetzt fressen; aber wenn du mich frisst, verlierst 
du einen mächtigen Freund. Die Menschen haben Angst vor mir 
genau wie vor dir, und ich kann es dir beweisen!” Zusammen 
gingen sie den Fluss entlang bis zur Landstraβe, der Fuchs ats 
Erster, der Tiger hinter ihm. Als die Leute die beiden sahen, sind 
sie Hals űber Kopf, weggelaufen. Da sprach der Fuchs: “Du 
weißt nun, ich habe Recht. Mich sahen die Menschen und sind 
weggelaufen.” Der Tiger war davon űberzeugt, und sie wurden 
Freunde. Der Fuchs hielt es aber fűr besser, allein seiner Wege 
zu gehen.
ein chinesisches Volksmärchen
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Mots Cachés
1. Ta Cathy t’a quitté. C’est ta Cathy qui t’a quitté. T’as qu’a tout quitter.
2. Ta Katie t’a quitté, ta Katie t’a quitté t’es cocu, qu’attends-tu ? Cuite-toi, t’es cocu. T’as  
             qu’a, t’as qu’a te cuiter, et quitter ton quartier. Ta Katie t’a quitté, ta tactique était toc.
3. Ta tante t’attend dans ta tente.
4. Ta tante t’attend. J’ai tant de tantes. Quelle tante m’attend? Ta tante Antoinette t’attend.
5. Ta tentative a été totalement futile !
6. Tas de riz, tas de rats. Tas de riz tentant, tas de rats tentés. Tas de riz tentant tenta tas de 
             rats tentés. Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant.
7. T’as ton tacot qu’a la cote, cocotte ! Qu’attend ton tacot qu’a la cote ? Mon tacot qu’a la 
             cote attend dans la côte que l’accostent des cocottes. Et toc !
8. Tata, ta tarte tatin tenta Tonton ; Tonton tâta ta tarte tatin, Tata.
9. Tatie, ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? disait la tortou au tatou. Mais pas du tout, dit le tatou, je 
             tousse tant que l’on m’entend de Tahiti au Toumbouctou.
10. Tentas-tu, Tantale, tremper ta langue?
11. Tes laitues naissent-elles ? Si tes laitues naissent, mes laitues naîtront.
12. Ton mouton boucle tout a coup et ton bouc tombe a Tombouctou
13. Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ?
14. Tonton, ton thé t’a-t-il ôté ta toux?
15. Toto t’as tort, tu t’uses et tu te tues en t’entetant ; crois-moi, Toto tu t’entetes et j’te dis 
             qu’t’as tort.
16. Tout ce que je te demande, c’est un peu de patience ; d’ailleurs je te parlerais bientôt de ce 
             que je sais.
17. Trente-trois gros crapauds gris dans 33 gros trous creux.
18. Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois gros croutons ronds.
19. Trois petites truites non cuites trois petites truites crues

Français
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Aj naši futbalisti mali cez prázdniny kopu práce. Po krátkej pauze začali s prí-
pravami na novú futbalovú sezónu už 6. júla. Tento rok tak začalo 93 mladých 
futbalistov, nielen z Brezna a okolia ale z celého Slovenska: od Košíc cez Sninu, 
Rimavskú Sobotu, Tornaľu, Banskú Bystricu, Martin, Čadcu a z mnohých iných miest. Utvorili 
tímy po 20 hráčov a tí, čo neboli nominovaní, šli hosťovať na Balog, ktorý štartuje v III. lige. 
Chalani trénovali dvojfázovo, len v pondelok a piatok mali jeden tréning, samozrejme s výnim-
kou víkendov. Naši  “Áčkari“ prešli z Valaskej  do Podbrezovej na Kolkáreň, “Béčkari“ ostali na 
Skalici. ako po iné roky. Minulá sezóna bola úspešná, starší dorast  “B“, a tým aj mladší, vyhral 
III. ligu dorastencov a tým postúpil do II. ligy

Organizačná štruktúra mládeže:
Športový manažér mládeže: Mgr. Radoslav Kupec
Technický manažér mládeže: Mgr. Andrej Smékal
Koordinátor mládeže: PaedDr. Michal Budovec
Zloženie realizačných tímov
Starší dorast U-19: hlavný tréner MUDr. Ivan Dubíny, asistent Bc. Ján Hroš
Starší dorast U-18: hlavný tréner Vladislav Koštial, asistent Roman Gajdošík
Mladší dorast U-17: hlavný tréner Jozef Prečuch, asistent Peter Medveď
Mladší dorast U-16: hlavný tréner Mgr. Tomáš Kvačkaj, asistent Ivan Jašica
Tréner brankárov: Vladimír Šebeš

Jesenná časť sa naostro začala pre našich futbalistov 8.augusta.
  
Výsledky: 
1.kolo
I. liga staršieho dorastu - 8. 8. 2009
Dukla B. Bystrica - ŽP Šport Podbrezová 3:2, Góly ŽP ŠPORT: Medveď, Gemzický
I. liga mladšieho dorastu - 8. 8. 2009
Dukla B. Bystrica - ŽP Šport Podbrezová 1:0 
II. liga staršieho dorastu skupina Východ - 9. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - MFK Vranov nad Topľou 1:1, Gól ŽP ŠPORT B: Varga
II. liga mladšieho dorastu skupina Východ - 9. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - MFK Vranov nad Topľou 3:0, Góly: M. Auxt 2, Mózer

2.kolo
I. liga staršieho dorastu - 12. 8. 2009
MFK Banská Bystrica - ŽP Šport Podbrezová 1:2 , Góly ŽP ŠPORT: Faško, M. Medveď
I. liga mladšieho dorastu - 12. 8. 2009
MFK Banská Bystrica - ŽP Šport Podbrezová 2:1, Gól ŽP ŠPORT: Paprčka
II. liga staršieho dorastu skupina Východ - 12. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - Slavoj Trebišov 1:0,  Gól: M. Belko
II. liga mladšieho dorastu skupina Východ - 12. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - Slavoj Trebišov 3:2, Góly ŽP ŠPORT B: M. Auxt 2 (1 z 11 m), L. 
Kováčik

Šport
                     Futbal
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3.kolo
I. liga staršieho dorastu - 15. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová - FK Senica 0:1 
I. liga mladšieho dorastu - 15. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová - FK Senica 1:3, Gól ŽP ŠPORT: Cibuľa
II. liga staršieho dorastu skupina Východ - 16. 8. 2009
FK Poprad - ŽP Šport Podbrezová B 4:0 (2:0)
II. liga mladšieho dorastu skupina Východ -  16. 8. 2009
FK Poprad - ŽP Šport Podbrezová B 2:2, Góly ŽP ŠPORT B: Auxt, Kubizniak

4. kolo 
I. liga staršieho dorastu - 4. kolo, 22. 8. 2009
MŠK Tesla Stropkov - ŽP Šport Podbrezová 3:1, Gól ŽP ŠPORT: Gemzický
I. liga mladšieho dorastu - 4. kolo, 22. 8. 2009
MŠK Tesla Stropkov - ŽP Šport Podbrezová 0:2, Góly: Ferenčák, L. Strelec
II. liga staršieho dorastu Východ - 4. kolo, 23. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - MFK Košice B 2:3, Góly ŽP ŠPORT B: Lepko, Belko
II. liga mladšieho dorastu Východ - 4. kolo, 23. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - MFK Košice B 2:0 , Góly: Tešlár 2 (1 z 11 m)

5.kolo
I.liga staršieho dorastu - 29. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová - Slovan Podbrezová 3:2, Góly ŽP ŠPORT: Prukner, Pecko (vlastný), Kurek
I. liga mladšieho dorastu - 29. 8. 2009
ŽP Šport Podbrezová - Slovan Podbrezová 0:1 
II. liga staršieho dorastu Východ - 29. 8. 2009
MFK Rimavská Sobota B - ŽP Šport Podbrezová B 4:3 
Góly ŽP ŠPORT B: Fedor, Szeczepaniak, Prečuch
II. liga staršieho dorastu Východ -  29. 8. 2009
MFK Rimavská Sobota B - ŽP Šport Podbrezová B 0:1 Gól: E. Turňa

6.kolo
I. liga staršieho dorastu -1. 9. 2009
MFK Košice - ŽP Šport Podbrezová 2:0 
I. liga mladšieho dorastu - 1. 9. 2009
MFK Košice - ŽP Šport Podbrezová 5:2, Góly ŽP ŠPORT: Hreha, Kováčik 
II. liga staršieho dorastu Východ - 2. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová B – LAFC Lučenec 2:1, Góly ŽP ŠPORT B: Šuška, vlastný
II. liga mladšieho dorastu Východ -  2. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová B – LAFC Lučenec 5:1, Góly ŽP ŠPORT B: Lupták 2, Mózer, Turňa, vlastný
 
7.kolo
I. liga staršieho dorastu - 5. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová - FC Nitra 0:0
I. liga mladšieho dorastu - 5. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová - FC Nitra 0:4 
II. liga staršieho dorastu Východ -  6. 9. 2009 
FK Spišská Nová Ves - ŽP Šport Podbrezová B 2:2, Góly ŽP ŠPORT B: Šuška, Grainda
II. liga staršieho dorastu Východ - 6. 9. 2009 
FK Spišská Nová Ves - ŽP Šport Podbrezová B 2:1,  Gól ŽP ŠPORT B: Auxt
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8.kolo
I. liga staršieho dorastu - 12. 9. 2009
MFK Zemplín Michalovce - ŽP Šport Podbrezová 0:0
I. liga mladšieho dorastu - 12. 9. 2009
MFK Zemplín Michalovce - ŽP Šport Podbrezová 2:0 
II. liga staršieho dorastu Východ - 13. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - Jupie Podlavice 2:1, Góly ŽP ŠPORT: vlastný, Spišiak
II. liga mladšieho dorastu Východ - 13. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - Jupie Podlavice 1:0 . Gól: Turňa

9.kolo
I.liga staršieho dorastu -19. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová - DAC 1904 Dunajská Streda 3:1, Góly ŽP ŠPORT: Facuna, vlastný, Grain-
da
I.liga mladšieho dorastu - 19. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová - DAC 1904 Dunajská Streda 3:2, Góly ŽP ŠPORT: Tešlár 2, Kubizniak
II. liga staršieho dorastu Východ - 20. 9. 2009 
1. HFC Humenné - ŽP Šport Podbrezová B 3:1, Gól ŽP ŠPORT: Grainda
II. liga mladšieho dorastu Východ - 20. 9. 2009 
1. HFC Humenné - ŽP Šport Podbrezová B 0:0

10.kolo
I. liga staršieho dorastu - 23. 9. 2009
MFK Dubnica nad Váhom - ŽP Šport Podbrezová 0:1, Gól: Prukner
I. liga mladšieho dorastu - 23. 9. 2009
MFK Dubnica nad Váhom - ŽP Šport Podbrezová 4:0
II. liga staršieho dorastu skupina Východ - 27. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - Lokomotíva Košice 4:2, Góly ŽP ŠPORT: Belko 2, Prečuch, Lepko
II. liga mladšieho dorastu skupina Východ - 27. 9. 2009
ŽP Šport Podbrezová B - Lokomotíva Košice 1:0, Gól: Tešlár

                                                           Poradie v tabuľkách po 10.kole
 

Starší dorast U 19
 I. liga

9. ŽP Šport Podbrezová 10 4 2 4 12:13 14
Starší dorast U 18 

 II. liga
8. ŽP Šport Podbrezová 10 4 2 4 18:21 14

Mladší dorast U 17 
I. liga

14. ŽP Šport Podbrezová 10 2 0 8 9:24 6
Mladší dorast U 16

II. liga
3. ŽP Šport Podbrezová B 10 7 2 1 19:7 23
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Biatlon
 Na otázku „Ako ste vy, biatlonisti, 
strávili letne prázdniny?“, sa každý z nás len 
pousmeje. Pre nás prázdniny neznamenajú 
oddych, kúpaliská, dlhý spánok, keďže nie je 
škola.
 Prázdniny tento rok boli omnoho ťažšie 
ako po minulé roky, boli naplnené tréningami, 
sústredeniami, skorým ranným vstávaním a 
niekoľkými výjazdmi na preteky, kde sme 
sa mali možnosť porovnať s našimi roves-
níkmi z iných klubov. Naša letná sezóna sa 
začala 13. júna, keď sme sa všetci zúčastnili 
na dvojdňových pretekoch v Revúcej, kde sa 
konalo 1. kolo Wiessmann pohára v letnom
biatlone. Jakub Fendek získal v kategórii 
starších dorastencov vynikajúce dve 2. miesta. 
Ondrej Švantner v tej istej kategórii získal 
jedno 1. a jedno 4. miesto. Katarína Kupcova 
obsadila 8. a 4. miesto. 
 So začiatkom prázdnin prišiel už 
spomínaný čas trénovania, keď sa využíva 
takmer každý deň  na vylepšenie fyzickej 
pripravenosti. S prvým víkendom prišlo II. kolo 
Wiessman pohára v letnom biatlone, ktoré sa 
uskutočnilo na biatlonových tratiach v Predaj-
nej.  Jakub Fendek si odniesol dve 4. miesta a  
Katarína Kupcová  obsadila dvakrát 6. miesto. 
Ondrej Švantner neštartoval.
 O týždeň neskôr odišiel Ondrej Švantner  
na týždňové reprezentačné sústredenie juniorov 
a kadetov organizované  na Skalke pri Krem-
nici, po ktorom pokračovala jeho príprava  na 
Smrekovici pri Ružomberku.
 

  Po návrate ihneď odcestoval na III. kolo 
IBU – pohára v letnom biatlone  do Banska 
(BUL.), kde štartoval v kategórii juniorov 20 až 
21 ročných  a obsadil 16. a 17. miesto.
 Neskôr sa pridal k ostatným členom 
družstva. Jakub Fendek takmer cely zvyšok 
prázdnin strávil na internáte našej školy  kvôli 
účasti na tréningoch a zrazoch družstva. Ka-
tarína Kupcová sa rozhodla pre individuálny 
tréningový proces s účasťou na stretnutiach 
družstva a účasťou na pretekoch. 
 Posledné preteky týchto prázdnin sa 
uskutočnili 28. - 29.augusta v Predajnej. Fendek 
obsadil dvakrát 1. miesto, Kupcová 3. a 4. mies-
to. V Letohrade sa konali Majstrovstvá českej 
republiky na kolieskových lyžiach, ktorých sa 
Ondrej Švantner zúčastnil. V kategórii juniorov 
20 až 21 ročných obsadil 8. a  9. miesto.   
            Od 11. do 13. septembra sa vo Vyhniach    
 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v letnom 
biatlone. Pretekov sa zúčastnil Ondrej  
            Švantner, ktorý skončil dvakrát na 2. a 

     raz na treťom mieste. L. Lapin ob-    
     sadil 1., 5. a 6. miesto, Kupcová 4., 4. a    
     5.  miesto. Fendek dvakrát 8. a    
     raz 4. miesto.                                                                   
                          
                                        (Ondrej Švantner)
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 Začiatkom júla sa konali Majstrovstvá 
sveta  17 ročných v talianskom meste Bressa-
none . Po splnení limitu sme sa spolu s Klárou 
mohli zúčastniť na týchto pretekoch, ktoré mali 
byť vyvrcholením našej letnej sezóny a na ktoré 
sme sa celý rok tvrdo pripravovali. V stredu 
8. júla sa konala kvalifikácia, v ktorej sa nám 
žiaľ nepodarilo skočiť očakávané výkony. Na 
postup do finále bolo treba skočiť aspoň 177 
cm. Klára Ábelová skočila 165 cm, čo stačilo 
na 28 miesto a ja 170 cm, čím som sa umiest-
nila na 22. mieste. O týždeň na to sa konal 
EYOF vo fínskom Tampere. EYOF je Európsky 
olympijský festival mládeže,  na ktorom mohol 
reprezentovať svoju krajinu len jeden pretekár v 
jednej disciplíne. Tým, že sa mi podarilo skočiť 
lepší výkon než Kláre, som si zabezpečila účasť

 na tomto podujatí. Počas kvalifikácie, ktorá sa 
konala v pondelok 20. júla bolo veľmi nepriaz-
nivé počasie, a preto nám odložili disciplínu. 
Nakoniec po 3-hodinovom  rozcvičovaní sme 
mohli ísť skákať. S výkonom 165 cm som 
sa umiestnila na 17. mieste. Po návrate do-
mov sme začali opäť trénovať a pripravovať 
sa na ďalšie preteky, ktoré sa konali koncom 
prázdnin v Košiciach. Klára dala o 10 cm viac 
ako na Svete 17. Keďže sa na pretekoch ozvali 
problémy s členkom, tak pre ňu táto sezóna už 
končí. Tatiana - 170, takisto ako v Talianku. 
Prekvapím bol výkon Lukáša Kaca. Skočil 185 
cm, jeden cm pod osobák už na prvom  preteku.                                                                                                                                     
                                                                                                                      
(Tatiana  Dunajská)

Atletika

  
 Leto s golfistami? Mnohí z vás 
si myslí, aké je to pekné byť celý deň na 
slniečku a pomalým krokom si vykračovať 
po golfovom ihrisku, ale opak je pravda…… 
 Tí z nás, ktorí boli na ihrisku každý 
tréning alebo aspoň väčšinu dní, by sú-hlasilo 
s prehlásením o namáhavých a neskutočne 
dlhých hodinách strávených na nepríjemnom 
slnku, či naopak pri chladnom, štípajúcom 
daždi niekde uprostred turnaja na, od teplej 
šatne, najvzdialenejšej jamke. Golf, ako 
taký, je krásny šport, plný vzrušenia, keď sa 
vám podarí nádherná rana alebo príjemný 
čas strávený s naozaj dobrými a vytrvalými 
hráčmi tohto pomaly sa rozrastajúceho športu 
aj u nás na Slovensku. Ja osobne som veľmi 
rada medzi týmito ľuďmi. Pravda je aj taká, 
že nie každý z nich si vás všimne a milo 

sa prihovorí. Ale to je už iný chodníček na 
veľkom zelenom ihrisku.
  Toto leto patrilo k mojím prvým 
stráveným na obrovskom zelenom trávniku s 
množstvom jamiek a kopčekov. Tréningy si 
vyžadovali plné sústredenie a koncentráciu 
nad tým, čo sa chystáte urobiť. Každý krok 
musel byť vopred premyslený a z toho neskôr 
vyplynula zaslúžená radosť. Každý tréning 
trval najmenej 3 hodiny 4x do týždňa a z 
toho boli dva dni strávené na ihrisku a dva 
boli určené pre vylepšovanie a dolaďovanie 
toho, čo nám najmenej išlo. Počas letného 
obdobia sa na Tálskom Grey Bear golfovom 
ihrisku odohrali mnohé turnaje, či už menšie, 
a to handicapové, slúžiace hlavne na zníženie 
si handicapu, alebo väčšie, či dokonca Maj-
strovstvá juniorov, na ktorých sa zúčastnilo 
veľa ozaj dobrých hráčov.

Golf
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Tento turnaj dal zabrať nielen hráčom, ale aj 
caddykom, ku ktorým som patrila aj ja, aby 
som pomohla no hlavne podporila kamarátku a 
študentku našej školy Jarku Mečiarovú. Výhra 
sa síce neodrazila na jej tvrdom úsilí, no úsmev 
na tvári a odhodlanie zlepšovať sa panuje aj 
naďalej. 
 Počas letnej sezóny sa na ihrisku dá 
naozaj dobre trénovať a zlepšovať sa, a tiež 
poskytnúť výbavy tým, ktorí ešte nemajú svoje 
bagy s palicami, či voľné žetóny, lebo ihrisko,  
je k dispozícii každý deň tréningu. Takýto 
vysoký štandard nám umožňuje, aby sme sa 
v budúcnosti uchytili na vysokých priečkach 
medzi profesionálnymi hráčmi, caddykmi alebo 
trénermi. Dovtedy nám zostáva ďalej tvrdo 
trénovať a snažiť sa ukázať krajšiu stránku 
tohto športu, pretože po finančnej stránke patrí 
tento šport medzi najdrahšie. No svet a spolu 
s ním aj slovenská scéna sa snaží, aby peniaze 
hrali čo najmešiu rolu. 

Golf je predsa úžasný šport, tak prečo by mal 
byť odopretý ľuďom s finančnými probléma-
mi?! 

Výsledky :
 Na Majstrovstvách  Slovenska Juniorov 
sa zúčastnili aj študenti našej školy: Jaroslava 
Mečiarová sa umiestnila v kategórií Girls 16 na 
9. mieste, Barbora Figľušová bola 4. v Junior 
W 18 +21 a najlepšie sa umiestnil Ján Kehér na 
peknom 3. mieste medzi Juniormi M18. Nielen 
na nich ale aj na ďalších menších turnajoch 
sa pravidelne zúčastňovali ďalšie  študentky 
Denisa Nižníková a Lucia Rochovská.                           
                                                                                                        
(Lucia Rochovská)
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Lifestyle
 Móda. Toto slovo vo mne vždy 
naštartuje senzory na zachytenie nových 
správ z obchodov. Milujem módu, nové veci, 
pekné veci, šialené veci… To som proste ja. 
No nemám rada tú chvíľu obliekania. Vždy sa 
na tom viem poriadne rozčúliť, keď otváram 
skriňu a musím zapnúť tú časť mozgu, ktorá mi

 vždy perfektne poradí, čo s čím skombinovať. 
Som taká jedinečná, alebo to nemá rada skoro 
žiadna baba?! Obliekanie ako také je úžasný 
priam fascinujúci stav, kedy sa naša myseľ 
s nami pohráva a ponúka nám stále novšie a 
novšie možnosti. Obdivuhodní sú aj módni 
návrhári, ktorým sa vždy podarí presvedčiť 
naše oči, že práve ich sveter, či džínsy sú tie 
najlepšie pre našu postavu. Možno sú to génio-
via a možno sa len po nociach nudia a neve-
dia čo s časom, a preto namiesto obliekania 
svojich drobných bábok v domčeku z papiera 
sa im viac páči možnosť vidieť to v ľudskej 
veľkosti na mnohých jedincoch posadnutých 
najnovšími módnymi výstrelkami. Nevravím, 

že k ním nepatrím aj ja, no ja som skôr typ 
človeka, obliekajúci si staré pohodlné “džíny” 
s nenahraditeľným tričkom, na ktorom vždy 
svieti originálny nápis pripomínajúci moju 
šialenosť. Mnoho dievčat denne míňa “maj-
landy” a to len kvôli tomu, aby mali najnovšiu 
kolekciu šiat doma. Osobne si myslím, že je 
to celkom zbytočné, pretože aj v “sekáčoch” 
sa dá fakt úžasne nakúpiť. Človek tam nájde 
mnoho vecí a pritom neminie skoro nič a 
zostane mu aj na ďalší nákup, či “bezva” 
posedeníčko s kamoškami v nejakom “nóbl 
bare“. Vrelo odporúčam každý sekáč, ktorý sa 
pred vami objaví. Či už si v ňom niečo kúpite 
alebo nie, bude len na vás, no jedna noha dnu 
a jedna von vám  neuberie zo života o nič viac 
času než postávanie v drahých obchodoch a 
rozmýšľanie, čo si práve možete dovoliť a čo 
nie…
 Práve v tomto období sa do sveta vraca-
jú skvelé, mnou obľúbené 80. roky. V tej dobe 
bola naozaj krutá móda. Úzke mrkvy a dlhé 
kabáty sa nekompromisne hodili k nenápad-
ným koženým čižmičkám. Alebo skôr elasťáky 
skombinované s predĺženým tričkom? Okuliare 
a lá Edward Cullen sa po dlhej odmlke vracajú 
opäť na naše oči, dúfam, že ich už má každá 
z vás... To všetko sa znovu vracia a to všetko 
má aspoň polovica z vás v maminom šatníku. 
Je to výhoda, že? Stačí len oprášiť, hodiť pár 
odznakov, či nášiviek alebo brošní a zo starých 
vecí sú neľudsky drahé handry. Pravdaže toto 
všetko vám ponúka zázračná skriňa, len sa 
treba o niečo dlhšie pri nej zastaviť a vyloviť 
tie najlepšie kúsky z kolekcie „la mamina 
rebellská“. Druhá strana módnej ikony nám 
odkrýva taktiež nespočetne veľa kombinácií. 
O čom hovorím? O móde lúčnych detí. Hip-
pie k nám prišlo ako mor. Mor, z ktorého sa 
aspoň ja nechcem nikdy vyliečiť. Lúčne deti 
sú mojou chorobou. Jedna z výhod tejto módy 
je nevšímanie si okoloidúcich ľudí s očami 
vypleštenými na vašu strapatú hrivu, mier-
ne skrotenú hippie čelenkou. Táto módna                                             
kapitola sa otvorila v pravý čas. Už ju len 
nechať celú sa predviesť a odniesť si z nej čo 
najviac. 
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 Káždá z vás by si mala uvedomiť ciele 
vo svojej módnej knižke. V tomto článku sa 
nedá zamerať len na jeden štýl, potom by ma 
asi ostatné baby preklínali, no snažím sa len 
vyzdvihnúť momentálnu situáciu na scéne ob-
liekania. 
 Preto baby silno odporúčam každý 
jeden výpredaj, každý jeden sekáč a všetky 
farby jesene…. Momentálne sa medzi nami po-

hybuje kopa handier so skvelými farbami, len 
si treba všímať, čo má práve na sebe výkladová 
figurína.
 A ešte jedna rada do života, nikdy si 
nenechajte pokaziť náladu hlúpym pohľadom 
na váš zovňajšok, pretože dnes sa nosí to, čo sa 
páči vám a nie babe odvedľa….. PEACE ;) 
                                                                                                                   
                                         (Lucia Rochovská)

Populárna hudba
 Je to hudba 20. a 21.storocia určená 
širokým masám poslucháčov. Vznikla prevažne 
z vážnej a ľudovej hudby. Žánre populárnej 
hudby sú :
Gitarové: beat, rock, heavy metal, punk
Vokálne: rap, r´n´b, blues
Elektronické: techno, house, rave
Pop.
Hlavne žánre: 
 BLUES je na vrchole rodokmeňa vývo-
ja americkej a západnej populárnej hudby. Je 
základom pre vznik populárnej piesne a mod-
erných žánrov ako sú džez,  ragtime, bluegrass, 
R&B, rock, hip-hop. Skutočný význam slova 
BLUES vyjadruje, že človek je pod vplyvom 
démonov smútku (blue devils), teda bez nálady 
a v depresii.
 COUNTRY. Tento hudobný žáner 
vznikol na juhu Spojených štátov. Pôvodne 
sa však tento štýl nazýval hillbilly music. Má 

korene vo folkovej, bluesovej či gospelovej 
hudbe. Prvou country hviezdou bol Paul Wil-
liams, spočiatku aj Elvis Presley či Dolly Par-
ton.
 DŽEZ vznikol v USA spojením afroa-
merického folklóru (blues) s európskymi 
hudobnými tradíciami. Tento štýl sa vyznačuje 
improvizáciou, a preto urobil zásadný prevrat v 
populárnej hudbe 20.storočia. 
 ROCK AND ROLL sa vyvinul v 
Spojených štátoch po 2. svetovej vojne. Je 
spojením blues, country a gospelovej hudby. 
Rannou formou tohto žánru bolo ROCKA-
BILLY. Klasická rokenrolová hudba je hraná na 
jednej alebo dvoch elektrických gitarách (silová 
a rytmická), na strunách basy a bicie, neskôr 
ju sprevádzali aj hráči na klavíri a saxofóne. 
Rytmus je v štýle boogie woogie (blues). RNR 
je základ pre vznik štýlov Rocku. 
 PROGRESÍVNY ROCK je štýl rocko-
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vej hudby, ktorý vychádza z psychadelického 
rocku. Základným znakom boli dlhé kom-

pozície, zložité texty a veľa 
nástrojov. V Európe
  sa tento štýl presadil  
  najmä vďaka kapelám 
  Pink Floyd a Genesis v 
  60. rokoch.
     PUNK ROCK bol   
  pôvodne štýl hard rocku 
  hraný vysokou 
  rýchlosťou, jednoduchými 
  slovami a menej ako 
  troma akordmi, ktorý 
  začal v polovici 70. rokov 
  skupinami Television,
  Ramones, Sex Pistols. 
  Neskôr sa vyvinuli štýly 
  ako HARDCORE PUNK 
  (rýchlejšie tempo), NEW 

  WAWE, POST PUNK, GRUNGE. Punková 
hudba je založená predovšetkým na textoch 
piesni, ktoré ukazujú na súčasné problémy doby 
tak zvaným priamym, rýchlym a úderným nako-
pávaním. Hlavným heslom punku je No Future! 
(Žiadna budúcnosť).
 HEAVY METAL možno chápať v troch 
významoch: 
1. v pôvodnom význame možno heavy metal 
používať ako synonymum pre hard rock.
2. v užšom zmysle predstavuje tradičný heavy 
metal, ktorý sa od hard rocku odlišuje elimino-
vaním bluesového vplyvu.
3. v širšom zmysle predstavuje heavy metal 
(čiže skrátene metal) celý hudobný žáner, vrá-
tane všetkých jeho odnoží; tento článok pojem 
heavy metal používa v tomto širšom zmysle.
Tento hudobný štýl je charakteristický 
používaním el. gitar, bicích, a hlasitého, 
skresleného zvuku. Počas 80. rokov sa vyvinulo 
množstvo heavy metalových štýlov. Metal je 
teda rozdelený na 5 hlavných kategórii: Trash 
metal, Death metal, Black metal, Power metal a 
spríbuznené štýly Doom a Gothic metal. Zák-
lady heavy metalu polozili skupiny ako Led 
Zeppelin, Aerosmith, Deep Purple,  Black Sab-
bath. Heavy metal zažil najväčšiu slávu, keď sa 
k nemu v 80. rokoch pridali skupiny Metallica 
či Iron Maiden.

 
DISCO, FUNKY, HIP-HOP, SALSA, SOUL. 
Soul je vo svojej podstate rythm and blues, 
ktorý vyrástol z afroamerického gospelu a 
bluesovej tradície počas 50. až 60. rokov. 
Zástupkyňou soulu je Aretha Franklin.
Funk je výrazný štýl hudby, ktorý pochádza 
z africkoamerických koreňov. Za zakladateľa 
môže byť označený James Brown a jeho 
skupina. Funk je identifikovaný synkopovanými 
rytmami a výraznou basovou linkou.
Salsa je predovšetkým význačná karibskými 
rytmami a je veľmi populárna v mnohých kra-
jinách Latinskej Ameriky.
Disco sa vyvinulo v 70. rokoch prevažne 
z funku, salsy a soulu. Názov je odvodený 
od francúzskeho slova diskotéka. Je to druh 
tanečného hudobného žánru, ktorý má svoj 
pôvod v afroamerických a hippie komunitách.
 HIP-HOP sa tradične skladá z dvoch 
hlavných elementov: rapu (MC-ing) a DJ-
ingu. Hip-hop nie je hudba, pretože v hudbe 
sú zväčša zakomponované hudobné nástroje, 
ašak v hip-hope sa nedá hovoriť o nástrojoch 
ako takých, kedže hudba je umelo vytvorená 
v počítači Koncom sedemdesiatych rokov sa 
objavil v hudbe štýl, ktorý možno považovať za 
rap. Vychádza z černošských štvrtí amerických 
veľkomiest. Černosi žijúci v týchto štvrtiach 
plných drog, gangov a násilia hľadali možnosť, 
ako vykričať svetu svoje pocity. Ťažko povedať, 
komu napadlo ako prvému zarapovať báseň z 
černošského geta do funkovej hudby. V USA 
bol tretí máj vyhlásený ako deň rapu. Tento deň 
majú hip-hoperi ukázať svoj talent a predviesť 
to najlepšie, čo zo seba dokážu dostať. Pre 
všeobecnú inteligenciu, existuje 18 zákonov a 
pravidiel Hip-Hop kultúry.
 Hudba. To je ten pojem, pri ktorom sa 
mi zdvihne hladina adrenalínu v krvi. Milujem 
pocit, keď mi v ušiach znie lahodný zvuk gitary, 
keď v momente najlepšej tóniny prestávam 
vnímať svet. V tej chvíli  je pre mňa zbytočný. 
Je to pre mňa pocit neopísateľného šťastia, 
pretože to jediné ma vie bez bolesti vytrhnúť 
z krutej reality. Myslím, že moje slová netreba 
ďalej zbytočne rozpisovať, pretože každý, kto 
hudbu vníma ako ja, vie, čo znamená prežiť pár 
minút mimo sveta.........
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Slobodomurári - 
             spoločenstvo zahalené rúškom tajomstva

  
 Keby ste na internete hľadali niečo 
o slobodomurároch, natrafili by ste na rôzne 
články, rozhovory a stránky, ale informácie o 
tomto spoločenstve by boli navzájom rozdielne. 
Dokonca ani sami historici si nie sú istí, aká je 
pravdivá história ohľadne tohto spoločenstva. 
Poďme sa však teraz pozrieť na všetky dostup-
né údaje o tak zaujímavej tajnej spoločnosti.

Kto sú to Slobodomurári a aké sú ich ciele?
 Oficiálne sa o nich hovorí, že sú medzi-
národným bratstvom skladajúcim sa z mnohých 
lóží. Ich hlavnou náplňou je údajne disku-
tovanie a filozofovanie o rôznych témach, ktoré 
práve trápia svet. Za cieľ si kladú hľadanie 
pravdy, štúdium morálky a chcú ľudí naučiť 
vzájomne sa chápať a tolerovať.
Iné teórie pohybujúce sa na hrane pravdy 
a konšpirácií tvrdia, že cieľom slobodných 
murárov je postupne ovládnuť svet svojou 
tajnou prácou. Chcú obsadiť dôležité miesta v 
štátnej správe a infraštruktúre, aby sa tak mohli 
podieľať na vládnutí a nastoliť tak niečo ako 
liberálnu vládu bez cirkví, ako ich poznáme 
dnes. Túto svoju predstavu nazývajú budovanie 
„Šalamúnovho chrámu“.

Kedy vznikli a kto k nim patril?
 Vznik sa datuje rokom 1717, kedy sa 
24. júna spojili 4 londýnske lóže do jednej a 
boli spísané pravidlá a zásady hnutia s názvom 
Konštitúcie. Zásluhy na spísaní majú protes-

tantskí duchovní Anderson a Desagueliers. 
Avšak ešte predtým boli predchodcami slo-
bodných murárov stavitelia gotických katedrál 
z 12. storočia. Ich vedomosti o stavbách boli 
natoľko významné, že si ich museli strážiť 
pred verejnosťou, a tak vznikol tajný spolok, 
v ktorom si medzi sebou vymieňali technické 
informácie a zdokonaľovali sa spoločne. Vraj 
už v 13. storočí vedeli, že Zem je guľatá, no 
keby sa ich teórie dostali na verejnosť, boli by 
odsúdení ako kacíri.
Vráťme sa však k slobodomurárom. Asi 
najvýznamnejším členom slobodného murárst-
va bol Ján Amos Komenský, ktorý napísal 
dielo Via Lucis a dal tak základ ústave slobo-
domurárov. 
 V roku 1776 Adam Weishaupt založil 
spolok Iluminátov, ktorí boli finančne pod-
porovaní rodinou Rotschildovcov (začiatkom 
20. storočia rodina významných bankárov 
vlastniaca mnohé banky v Európe). Iluminá-
tov si spomíname preto, lebo neskôr došlo k 
začleneniu tohto spoločenstva k slobodomu-
rárom, kde sa napokon dostali až na vedúce 
pozície. K slávnym členom Iluminátov patrili 
napríklad Goethe a Herder.
 Významnými osobnosťami, ktoré patrili 
do rádu slobodomurárov, boli ešte aj Mozart, 
Puškin, Voltaire, Twain, Eiffel, G. Washington, 
B. Franklin, F.D. Roosvelt a dokonca aj Pino-
chet.
Z nám známejších osobností to bol napríklad 
Edvard Beneš.
Zoznam všetkých známych členov slobodomu-
rárstva nájdete na Wikipédii.

 Konšpirácie, konšpirácie a ešte raz 
konšpirácie
Vráťme sa ešte k nim, lebo sú určite veľmi zau-
jímavé a založené na logickom podklade, avšak 
sú ťažko dokázateľné.

 V roku 1797 Augustin Barruél vydal 
spis, v ktorom tvrdí, že Templári, Jakobíni a 
Ilumináti (úzko spojení so slobodnými murár-
mi) majú prsty vo Veľkej francúzskej revolúcii. 
Antony C. Sutton zas vyslovil tvrdenie, že 
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Ilumináti sa založením niekoľkých spolkov 
snažia dostať aj na územie USA. Svojou do-
mnienkou nebol ďaleko, lebo už všetci tí, čo 
4. júla 1776 podpísali Deklaráciu vyhlásenia 
nezávislosti, patrili k slobodomurárom. Niet 
sa preto čomu čudovať, keď Thomas Jefferson 
verejne prehlásil, že Ilumináti v USA len šíria 
morálku a utajení musia byť iba kvôli cirkvi. 
Na tomto príklade môžeme vidieť, že Spojené 
štáty americké sa stali akousi baštou pre Slobo-
domurárstvo, keďže najvýznamnejší politici do 
tohto spoločenstva patrili.
 Presuňme sa teraz do Európy v 19. 
storočí. Existujú domnienky, že slobodní murári 
sú za väčšinou povstaní v Európe a údajne vraj 
stoja aj za 1. svetovou vojnou v 20. storočí. Vraj 
jedna z najvýznamnejších bánk sveta Kuhn, 
Leob & Warburg finančne podporovala obe 
strany konfliktu. Vojna pomohla slobodomu-
rárom dostať sa na vysoké politické funkcie 
a zároveň aj zbohatnúť, keďže vojna je pre 
bankárov výhodná. S touto vojnou súvisí aj 
ruská revolúcia v roku 1917, kedy si slobodní 
murári splnili sen. Už Marx a Engels (tiež 
členovia spoločenstva) v minulosti vo svojich 
spisoch opisovali utopický komunizmus, i 
keď ho tak nepomenovali. Teraz však v Rusku 
slobodomurári takmer docielili svoje túžby po 
humanizme, liberálnosti, všeobecnej rovnosti 
a sveta bez cirkvi. No vymklo sa im to spod 
kontroly a čoskoro sami začali byť prenasle-
dovaní Stalinom a jeho režimom, preto sa hnutie 
muselo utiahnuť do väčšej tajnosti.
 Už spisovateľ Robert Gillete tvrdil, 
že Iluminátom ide o svetovú nadvládu, ktorú 
dosiahnu pomocou vrážd, vydierania, vlastne-
nia bánk, účasťou v politike a pomocou vojen a 
revolúcií.
 V súčasnosti údajne slobodomurárom pa-
tria celosvetovo významné médiá, banky a niek-
toré vlády. Ich cieľom je ešte stále odstránenie 
cirkvi, ktorú už J.A. Komenský vo svojom diele 
označil ako „antikrista“. Cirkev totiž bola vždy 
proti spolkom tohto typu, lebo ohrozovali jej 
autoritu a moc. Podozrievavosť voči slobodné-
mu murárstvu neustále pretrváva a kardinál 
Ratzinger (momentálne pápež Benedikt XVI.) v 
roku 1983 prehlásil, že „negatívny postoj voči 
slobodomurárskym spolkom pretrváva, keďže 

ich princípy sú nezlučiteľné s náukou cirkvi.“

Rituály, symboly a zásady spolku
 Vráťme sa od bohatých konšpiračných 
teórií k slobodomurárom a veciam, ktoré vieme 
priamo od nich. Už od vzniku bratstva majú 
svoje rituály a symboly charakterizujúce ich 
spolok. Medzi symboly patria kružidlo (miera 
v hľadaní), uholník (priamosť v jednaní), palica 
(vôľa v uplatňovaní), dláto, olovnica (hĺbka v 
pozorovaní), vodováha (správne uplatňovanie 
znalostí), pravítko (presnosť v uskutočňovaní), 
páčidlo (sila vôle), murárska lyžica (láskavosť 
voči všetkým). Taktiež každý z týchto nástrojov 
symbolizuje hodnosť v lóži, napríklad Majster 
lóže je uholník. Tu ešte stojí za spomenutie 
symbol Iluminátov, ktorým je pyramída sym-
bolizujúca hierarchiu. Nad ňou sa nachádza oko 
predstavujúce moc a nápis 

„novus ordo seclorum“ znamená nový svetový 
poriadok, teda Šalamúnov chrám pre slobo-
domurárov. Je vám tento symbol povedomý? 
Skúste sa pozrieť na dolárovú bankovku z USA.
Prejdime však teraz na rituály, o ktorých sa, 
bohužiaľ, veľa nedozviete. Tie si totiž slobodo-
murári prísne strážia, takže ich schôdzky nie sú 
prístupné verejnosti. Jediné známe informácie 
sú od zopár členov a prezrádzajú len málo 
skutočných rituálov. Medzi tie známejšie patrí 
rituál prijímania nového člena. Predchádza mu 
podrobné zisťovanie informácií o nováčikovi. 
Ak je pripravený na vstup do lóže, tak ako 
neofyt (označenie pre nováčika pripraveného 
na vstup) podstúpi rituál. Vojde do miestnosti 
so zaviazanými očami. Okolo neho sú členovia 
spolku a 3 členovia mu položia po jednej otázke. 
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Odpovede na tieto otázky píše na papier a je to 
závet, ktorý potom prečíta veľmajstrovi. Hlas-
ovanie o prijatí prebieha pomocou guľôčok. 
Kto je za prijatie, vhodí do misky bielu guľku. 
Kto je proti, tak čiernu. Ak sú v miske viac ako 
2 čierne, tak neofytova cesta do bratstva je na-
dobro ukončená. Stáva sa aj takáto situácia, ale 
väčšinou za rok predchádzajúceho preverovania 
nevhodného člena nepripustia ani k tomuto 
rituálu.
 Ak je prijatý, tak musí dodržiavať 
zásady, medzi ktoré patrí vzájomná tolerancia, 
rešpektovanie druhých, morálnosť, ctiť si prácu 
a inteligenciu. Významným pravidlom je to, 
ktoré hovorí, že člen bratstva nesmie verejne 
prezradiť identitu ostatných členov na verej-
nosti, môže sa priznať iba sám, ak chce. Je to 
ešte dôsledok prenasledovania cirkvou, monar-
chami, fašistami a komunistami. Kedysi k pod-
mienkam patrila aj viera v kresťanského Boha, 
neskôr len v boha hocijakého náboženstva a 
potom sa táto podmienka už úplne vypustila 
(možný súvis spojenia sa s Iluminátmi, ktorí 
boli ateisti).

Slobodné murárstvo kedysi a dnes
 Už takmer od počiatku slobodomu-
rárstva sa tento spolok delil na 2 prúdy. Jedným 
z nich je Ostrovný (Škótsko, Anglicko), ktorý 
bol konzervatívny, čo pretrvalo až dodnes. Aj 
v súčasnosti do týchto spolkov nesmú vstúpiť 
ženy a člen bratstva musí veriť vo vyšší princíp, 
teda v Boha. Tento prúd sa dodnes zachoval vo 
Veľkej Británii, USA a Nemecku.
Druhý prúd je liberálnejší, prijíma ženy 
a nevyžaduje vieru v Boha. Nazýva sa 

Francúzsky a je to napríklad lóža Veľký Orient 
Francúzska, pod ktorú patrí aj jedna bratis-
lavská lóža. Na Slovensku ešte existujú 2 lóže, 
no tie patria ku konzervatívnej časti.

Podmienky pre prijatie do spoločenstva
Tak ako skoro na všetko, aj na prijatie má slo-
bodné murárstvo svoje podmienky:
- dosiahnuť plnoletosť,
- mať dobré meno a byť bezúhonný,
- mať poctivé a dostatočné podmienky k vlast-
nej obžive,
- mať dostatočné vzdelanie pre pochopenie 
slobodomurárskych poučení,
- mať trvalé bydlisko maximálne v okruhu 100 
km od sídla lóže (možnosť udeliť výnimku).
 Slobodné murárstvo je spolok, ktorý 
je aj v súčasnosti tajomný, veľa o sebe nepre-
zrádza a ani samotní historici nevedia, ako to 
bolo v minulosti a kde všade malo bratstvo 
vplyv. Existuje množstvo teórií a dohadov, kam 
až siaha ich moc a aké sú ich ciele, no členovia 
spolku zaryto mlčia.
 Dôležité je spomenúť fakt, že za 
členstvo v lóži sa platí každoročný poplatok, 
ktorého výška nie je známa. Aj z tohto dôvodu 
slobodné murárstvo vyzerá ako sekta. Jeden 
rozdiel tu však oproti sektám je. Každá zo siekt 
chce mať čo najviac členov, aby zbohatli cez 
ich majetok. No slobodomurári chcú členov na 
významných pozíciách a neberú aj tak každého.
 Je len na vás, aký názor si na slobodné 
murárstvo utvoríte, avšak stále táto téma zos-
tane zahalená rúškom tajomstva, nejasností a 
konšpirácií, preto sa treba na svet dívať kriti-
cky.                                     Autor: Bluepanter
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ČASOVÝ ROZPIS VYUČOVACÍCH HODÍN A PRESTÁVOK  

     Vyučovacie hodiny           Prestávky

 Začiatok Koniec  Začiatok Koniec
0. 7:00      7:45  7:45              7:50
1. 7:50             8:35  8:35                  8:40
2. 8:40      9:25  9:25              9:30
3. 9:30            10:15           10:15            10:35
4.        10:35               11:20           11:20            11:30
5.        11:30            12:15           12:15            12:25
6.        12:25            13:10           13:10            13:20
7.        13:20            14:05           14: 05 – končí vyučovanie
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Dúfame, že toto číslo Vás oslovilo a už teraz vám môžeme sľúbiť, že ďalšie 
vás prekvapí ešte viac, pretože vám ponúkneme plno zaujímavosti nielen 
zo sveta školy. A taktiež sa môžete tešiť na novinku zvanú „JOKER“, ktorý 
využijete v prípade, ak nie ste pripravení na hodinu.
Vzhľadom k tomu, že časopis vydávame každé dva mesiace a nasledujúce 
číslo je plánované na december, tak jeho vydanie presunieme na január, z 
dôvodu vianočných prázdnin.

V ďalšom čísle sa dočítate: 
• Športové sústredenie žiakov SGZP
• Tá naša stužková, výsledky športovcov
• Reprezentanti SR v biatlone na tri týždne v Rakúsku
• Mgr.  Bíreš trénerom snowboardistov
• Ukončenie sezóny golfistov
• mnoho ankiet .....
                                                                   
                                                              S pozdravom Vaša Naty & Sia!!!


