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ÚVODNÍK 

Milí čitatelia,  

na svete je náš prvý elektronický školský časopis Novinky z Kukučínky. Je to časopis 

predovšetkým pre vás a o vás, milí naši študenti. Aj vy ste sa veľkou mierou pričinili o to, že  

ho práve teraz môžete čítať. A čo všetko v ňom nájdete? 

Rubrika Vlastná tvorba je dôkazom toho, že našu školu navštevujú šikovní a talentovaní 

študenti, ktorí sa venujú nielen literárnemu, ale aj výtvarnému umeniu.  Určite vás zaujmú  

zážitky z praxe, o ktoré sa podelili študenti tretích ročníkov odborov masér a praktická sestra. 

Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o profesoroch, ktorí do našich radov pribudli tento školský 

rok, prečítajte si krátky rozhovor práve s nimi. Ak hľadáte niečo zaujímavé na čítanie, môžete 

sa inšpirovať  knižnými tipmi, ktoré  pre  vás taktiež pripravili vaši spolužiaci.  

Zaujíma vás, ako sa s novou školou, predmetmi a profesormi popasovali naši prváci? Určite 

nevynechajte ich zaujímavé a rozmanité postrehy. Nezabudli sme ani na stále aktuálne témy 

ekológie a životného štýlu, trochu sa pozrieme na slovnú zásobu, ktorú nám ,,obohatila“ 

pandémia a študenti prvých ročníkov denného štúdia vám prezentujú výsledky svojej ankety na 

tému Charta ľudských práv.  

Veľká vďaka patrí študentke IV.B/ZA Ele Benckovej, ktorá vytvorila logo nášho časopisu. 

Zdravotník by svoju prácu mal robiť predovšetkým srdcom, a tak v logu, ktoré predstavuje  

takéto srdce na dlani, je obsiahnuté akési krédo každého, kto sa stará o hodnotu najvyššiu, a tou 

je ľudský život. 

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste boli ochotní obetovať chvíľku vášho času, podeliť sa o váš 

názor, postreh, príbeh či zamyslenie a takto svojou ,,kvapkou“ prispeli k šíreniu dobrého mena 

našej a vašej Kukučínky. 

 

        Mgr. Lucia Onderišinová 

 

 

 

 

 

 



OPÝTALI SME SA PRVÁKOV 

Čas plynie a prvý polrok si už dávno podal ruku s druhým. 

Naši prváci už určite nie sú nováčikovia a sú pevnou súčasťou 

našej ,,študentskej rodiny.“ Preto sme sa ich opýtali, ako sa im 

na našej škole páči, či štúdium splnilo ich očakávania, čo ich 

prekvapilo, čo potešilo. 

Nech sa páči, tu sú ich postrehy: 

• Na tejto škole sa mi páči, splnilo to moje očakávanie. Nevýhodou je, že tu nie je jedáleň, 

preto musím mať suchý obed. Táto škola je dosť ťažká, myslela som si, že to bude ľahšie. 

Je tu veľa učenia, preto chodím spať dosť neskoro. Prekvapilo ma, že začíname už o 7.00. 

V našej triede máme veľmi dobrý kolektív a veľmi dobrú triednu učiteľku. 

• Z tejto školy mám dobré dojmy. Učenie je ťažšie, ale keď si rozvrhnem čas na učenie, tak 

to nie je problém. Niektoré profesorky sú až veľmi prísne, ale verím, že mi to pomôže do 

praxe. Máme tu aj veľmi milé a láskavé profesorky, ktoré poradia a pomôžu s učivom alebo 

aj s problémami v bežnom živote. Vstávanie na 7.05 mi celkom vyhovuje, aspoň sa 

nestresujem kvôli zápcham. 

• Škola sa mi páči, občas ju nezvládam. Buď sa sústredím len na odborné predmety, potom 

prichádzajú zlé známky zo všeobecných a naopak. Je ťažké mať to v rovnováhe. 

• So školou som veľmi spokojná, odborné predmety ma veľmi bavia. Našla som si tu 

kamošku, za ktorú som mimoriadne vďačná a spríjemňuje mi dlhé školské dni. 

• Moje očakávania to naplnilo, keďže som vedela, do čoho idem. OST je veľmi zaujímavý 

predmet a zatiaľ asi jeden z najľahších, pretože praktické veci sa dajú ľahšie naučiť ako 

nejaká ťažká teória. Je to aj väčšinou zábavné a hodiny prejdú ako sekundy. 

• Škola moje očakávania splnila, páči sa mi tu a rada tu chodím. Z čoho som bola prekvapená 

a zaskočená bolo to, že vyučovanie sa začína o 7.05 a končí okolo 16.00 poobede. Je to 

veľmi náročné na zvládnutie. Učivo je zaujímavé pre toho, koho to baví. Som aj na 

internáte, na ktorý som si zvykla veľmi rýchlo, našla som si super kamarátky. 

• Táto škola splnila moje očakávania. Začiatky boli veľmi ťažké, hlavne na psychiku. 

Chvíľami sa mi tu páči, chvíľami chcem odísť. Bolo ťažšie zvyknúť si na nový kolektív, 

ale teraz sme už celkom dobrá partia. Začiatky na internáte boli katastrofálne, ale teraz sa 

to otočilo o 360 stupňov. 

• So školou som veľmi spokojná. Je to moje vysnívaná škola. Aj keď som nečakala, že to 

bude v niektorých veciach také ťažké. Najhoršie sú pre mňa hodiny o 7.05. Kolektív máme 

super. Aj chlapci sú na škole pekní       

• Každý deň sa do tejto školy teším, cítim sa tu dobre, bezpečne a spokojne. S mojimi 

spolužiakmi je veľká sranda a môžem sa na nich spoľahnúť. 

• Odborné predmety sú namáhavé, ale veľmi zaujímavé. Profesori sú zhovievaví a chápaví. 

Nie vždy je to ružové, ale mám tu človeka, s ktorým je to jednoduchšie. A samozrejme mi 

každé ráno náladu zdvihne milý a úprimný úsmev pani vrátničky Aničky, ktorá je našim 

slniečkom. 

 

 

 



OPÝTALI SME SA ZA VÁS 

Náš profesorský zbor obohacujú svojou prítomnosťou noví 

kolegovia. Mgr. Stanislava Celva Pillár vyučuje anglický 

jazyk a dejepis, Mgr. Simona Popaďáková učí odborné 

predmety v odboroch masér a diplomovaný fyzioterapeut 

a Mgr. Milan Pančura je učiteľom odborných 

predmetov predovšetkým v odbore praktická sestra 

a diplomovaná všeobecná sestra.  

Položili sme im zopár otázok, aby sme sa o nich dozvedeli 

niečo viac.  

1. Čo vás motivovalo pracovať v zdravotníctve a stať sa učiteľmi? 

S. C. Pillár 

V školstve pracujem prakticky od začiatku, teda už 14 rokov s prestávkou na rodinu. Vyskúšala 

som si viaceré pozície a tentokrát sa teším na starších študentov, adolescentov a dospelých, s 

ktorými sa práca javí úplne inou. Síce náročnou, no obohacujúcou a prínosnou. Ja - 

nezdravotník sa oboznamujem postupne s anatómiou, fyzioterapiou a ďalšími oblasťami, ktoré 

pre svoju prax potrebujem. 

M. Pančura 

Pre prácu v zdravotníctve ma motivoval fakt, že som bol fascinovaný medicínou už od detstva. 

Myšlienku stať sa učiteľom som dostal počas môjho štúdia na vysokej škole. Už vtedy som 

často premýšľal, čo mi vo výučbe chýbalo, prípadne, ktoré témy by sa dali podať študentom 

zaujímavejšou formou. 

S. Popaďáková 

Už od detstva som mala blízko k masážam. Bavilo ma to. Neskôr ma začali zaujímať aj dôvody, 

prečo majú niektorí ľudia problémy s bolesťami a išla som týmto smerom na vysokú školu. Po 

ukončení štúdia som začala pracovať v zdravotníctve, ale neustále ma to ťahalo aj smerom učiť. 

Tak som za rozhodla spojiť tieto dve moje vášne. 

2. Čím vás naša škola prekvapila? Nesklamal vás prvý dojem? 

S. C. Pillár 

Na zdravotníckej škole je veľmi dobrá atmosféra, početný kolektív kolegov, ktorí sú ozaj 

ústretoví podať pomocnú ruku, odkonzultovať profesijné oblasti a v zborovni často panuje 

výborná nálada, smiech a humor, čo ako soľ treba v dnešnej ťažko skúšanej dobe nielen pre 

učiteľov. 

M. Pančura 

 Naša škola ma oslovila veľmi peknou historickou budovou. Môj prvý dojem zo školy bol 

výborný, hlavne vďaka priateľskému kolektívu zamestnancov na čele s našou pani riaditeľkou. 

S. Popaďáková 

Nie, prvý dojem ma nesklamal, naopak, zostala som prekvapená množstvom praxe 

v zdravotníckych zariadeniach na rôznych oddeleniach, ktoré ja vnímam ako veľmi veľké plus 

oproti vysokým školám. 



3. Čo vás nabíja energiou, čo vám dáva chuť pracovať? 

S. C. Pillár 

Profesia učiteľa - profesora nie je obyčajné zamestnanie. Je to povolanie, ktorému medailu 

udeľuje úspešne etablovaný študent v praxi- zdravotná sestra v nemocnici, masér či 

diplomovaný fyzioterapeut a všeobecná sestra, zdravotnícky záchranár i sanitár - dennodenne 

starajúci sa o to najdôležitejšie - ľudský život. Energiu čerpám vo voľnom čase, ktorého je teraz 

minimum, v záľubách. 

M. Pančura 

Chuť do práce mám stále obrovskú vďaka kontaktu so študentmi. Energiu síce naberám počas 

voľného času, ale dobíja ma aj to, keď vidím, ako sa naši študenti tešia z novo nadobudnutých 

vedomostí, či zručností. 

S. Popaďáková 

Energiou ma nabíja pozitívna spätná väzba od žiakov, a taktiež, keď vidím na ďalšej hodine, že 

pochopili problematiku predchádzajúcej hodiny a zvládli praktickú časť. 

4. Ako trávite voľný čas, ak nejaký máte? 

S. C. Pillár 

V lete rada plávam, na jar a na jeseň to istia prechádzky v prírode i relaxačný zber byliniek na 

čaj, zimu venujem dobrej knihe, hudbe a športu- teraz viac pasívne. Mám rada výzvy, táto je 

veľká a ja chcem byť na ňu pripravená. 

M. Pančura 

Keď sa mi podarí zorganizovať deň tak, že mám aj voľný čas, trávim ho hlavne so svojou 

rodinou. V prípade, že sa nejaký čas zvýši aj pre mňa, rád čítam knihy, pozriem si dobrý 

dokument alebo dobrý film, prípadne si zacvičím alebo bicyklujem. 

S. Popaďáková 

Voľného času mám teraz menej, keďže veľa času mi zaberú prípravy na vyučovanie, ale keď 

už si nájdem nejaký čas, tak ho trávim v záhrade alebo doma sa starám o kvety, ktoré milujem. 

Stali sa mojou vášňou až do takej miery, že každému, kto mi dal ako darček natrhané kvety, 

hovorím, že najbližšie si prosím v kvetináči. Taktiež, všetci moji známi už dobre vedia, že keď 

prídem na návštevu, tak zvyčajne odchádzam aj obnôžkou z kvetov. Druhou mojou veľkou 

vášňou je cestovanie. Keď máme pred sebou dlhší víkend, beriem ruksak a vyrazím niekde na 

pár dní. Buď na Slovensku alebo letecky, autobusom, autom po svete. Precestovala som viaceré 

mestá po celej Európe.  

                                                      



PRAX NAŠA KAŽDODENNÁ ALEBO 

ŽIVÝ PACIENT NIE JE FIGURÍNA 

Študenti tretích ročníkov denného štúdia tento 

školský rok začali navštevovať zdravotnícke 

zariadenia, kde absolvujú povinnú praktickú 

prípravu. Ako sa mnohí vyjadrili, prichádzajú na 

to, že teória nie je prax a mať pred sebou 

naozajstného pacienta je úplne iné, ako mať pred 

sebou figurínu v odbornej učebni. A práve 

našich tretiakov sme sa opýtali na ich pocity, zaujímavé zážitky, postrehy.  

 

Študenti odboru praktická sestra 

• Prax v nemocnici je omnoho ťažia ako ošetrovateľské techniky v škole. Podľa mňa sme 

neboli dostatočne pripravení na oddelenia. Chápem, že bol covid, že sme mali karantény 

a počas nich sme sa výkon prakticky naučiť nevedeli. Veľa výkonov som prvýkrát videla 

v nemocnici  na oddelení a veľakrát sa stalo, že som ich musela robiť bez toho, aby som 

vedela, ako to správne robiť. V nemocnici ma to baví viac ako v škole. Cítim sa tak dospelo. 

Vidím aj reálnu stránku zdravia a chorôb, ktorú by som nikde inde nevidela. 

• Výkon naučený v škole je úplne iný ako v nemocnici. V škole nás učia niečo iné 

a v nemocnici je to úplne iné. Na praxi záleží aj na tom, akí sú pacienti a personál. 

• Pediatria – sťažená komunikácia s dojčatami rómskej komunity. Detičky prvýkrát vidia 

hračky, boja sa ich, plačú. Prvýkrát zažijú celkovú hygienu, sú čisté, voňavé, najedené. 

Majú čisté oblečenie. Konečne sa im niekto venuje, všímame si ich na praxi, hráme sa 

s nimi. 

• Je to trochu iné praxovať na oddelení ako v škole na figurínach a umelých rukách. Keď som 

prvýkrát išla vyberať pacientovi kanylu, celá som sa triasla od strachu... 

• Najviac zážitkov mám z chirurgického oddelenia. Prvé, čo mi napadne pri my myšlienke 

,,prax na chirurgii“ je to, ako som videla smrť po prvýkrát na vlastné oči. Mala som na 

starosti jedného pacienta, ktorý na tom už bol zdravotne veľmi zle. Bol to nepríjemný 

pohľad, keď som videla, ako sa, chudák, trápil. Na obed, po tom, ako sme šli pichať 

fraxiparine po celom oddelení a došla som do izby práve tohto pacienta, zacítila som už vo 

dverách zvláštnu energiu. Ešte pred chvíľou bolo počuť po chodbe jeho hlasné špecifické 

sťažené dýchanie a zrazu bolo v izbe ticho...Prišla som bližšie ku posteli, uvidela som tú 

bledú studenú pokožku a hneď som vedela, že onedlho budeme mať za úlohu vykonať 

výkon starostlivosti o mŕtve telo... 

 

Študenti odboru masér 

Po dlhých dvoch rokoch učenia sa v školských laviciach a pri masážnych stoloch nám dovolili 

opustiť na pár hodín brány našej školy. Pustili nás na odbornú prax, ktorú každý žiak v treťom 

a štvrtom ročníku absolvuje v každom odbore. U nás je to odbor masér.  

Prvé dva roky sme „praxovali“... lepšie povedané učili sa masírovať sami na sebe. Bolo to 

veľmi príjemné, ale bola za tým aj drina. Keď sme sa dozvedeli, že môžeme počas COVID-u -

19 absolvovať prax v zdravotníckych zariadeniach, bolo to niečo nové, čo sme vôbec nečakali.  



Prvé mesiace na praxi boli celkom ťažké, museli sme si zvykať na nový kolektív ľudí na danom 

pracovisku, každý deň na nového pacienta s novou diagnózou, diali sa nám nové  veci a nové 

príhody. Samozrejme, že sa v tom rýchlom zhone stane aj nejaký ten prehrešok.  

Ako tak čas išiel, všetci sme si zvykli na prostredie. Stali sa tam aj srandovné, ba dokonca aj 

trápne situácie, no ale my, šikovní maséri, sme sa vedeli vynájsť a zahladili sme všetky stopy.  

Tak milí študenti, máte sa na čo tešiť počas vašej praxe. Zažijete veľa pekných i smutných 

chvíľ, ale aj veľa zábavných príhod s personálom.                                                    

   Patrícia Majorošová, III. MAS 

 

Koleso šťastia 

Čo je to vlastne koleso šťastia? Musíme sa nad tým poriadne zamyslieť. Dobrí ľudia? Dobré 

jedlo?  Či dobré povolanie?  

Bolo krásne septembrové ráno. Vstala som z postele, prichystala som sa a išla som na svoj prvý  

,,pracovný“ deň do jednej z košických nemocníc. Mala som trošku stres, pretože som nevedela, 

čo ma vlastne čaká. V šatni som sa prezliekla a už sme išli na oddelenie.  

Hneď na začiatku som masírovala pána, ktorý bol veľmi mrzutý a podráždený. Vravela som si: 

,,Toto však nie je pravda!“ Toto sa mohlo stať len mne. Bola som veľmi smutná, že môj prvý 

deň nedopadol podľa mojich predstáv. No to, čo prišlo potom, som nečakala.   

Išla som masírovať pacientku. Tá bola veľmi milá, zhovorčivá a veľmi usmievavá. Išla z nej 

veľmi dobrá energia. Dlho sme sa rozprávali aj po skončení masáže. Ako som odchádzala,  

vybrala si pani peňaženku zo stolíka, vybrala z nej 50 eur a povedala: ,,Nech sa páči.“  

Bola som veľmi prekvapená, že mi pacientka dáva  peniaze, keď som na praxi. Potešila som sa 

a povedala: ,,Pani, ja od vás peniaze nevezmem, ale nabudúce vás prídem znova pomasírovať, 

súhlasíte?”  Pani pokývla hlavou a bola veľmi šťastná. 

 

Nikdy nevieme, ako sa nám v sekunde zmení deň, a tak musíme veriť, že všetko zlé je niekedy 

na niečo dobré.  

  Tamara Ličková, III. MAS 

 

Moja prvá prax 

Najdôležitejšia vec našej školy je prax. Je veľmi dôležité, aby sme boli pripravení na budúcnosť 

v zdravotníctve.  

Moja prax je úžasná. Celý čas pomáham ľuďom a dokonca ma to baví. Pamätám, ako som 

prvýkrát stál pred budovou s pocitom, že neviem, čo sa bude diať. Videl som tie kilometrové 

bludiská a ešte viac dverí. Pomyslel som si: „ Hmm a kde teraz? Doprava? Doľava? “ Fakt som 

mal pocit, akoby som hral hru Nájdi správne dvere.  

Po pár minútach blúdenia som konečne našiel dvere s nápisom SZŠ Kukučínova 40. Odľahlo 

mi. Prezliekol som sa a čakal na ostatných spolužiakov. Keď sme boli všetci pripravení, tak 

som zistil, že len teraz začína to pravé bludisko. Pani profesorka nám povedala cestu ....rovno, 



vpravo, vľavo, prvé dvere, ľavý výťah, prvé poschodie, ľavé dvere, zaklopať a čakať. Viete si 

predstaviť, ako mimo som bol! Ešteže moja spolužiačka vedela presne, kam máme ísť. 

No teraz si cestu pamätám aj o polnoci. Je tam super. Spoznal som nových ľudí, každý deň 

počúvam príbehy od pacientov, ale najkrajší pocit je, keď sa na vás pacient usmeje a povie: 

„Bola to úžasná masáž.“ 

                        Radoslav Jaczko, III. MAS 

 

 

Labyrint? 

Som v treťom ročníku a študujem v študijnom odbore masér. Tretí ročník je zaujímavý v tom, 

že z klasického stereotypu: dom – škola – dom - škola sa tvorí nový stereotyp: dom – škola – 

nemocnica - dom – škola - nemocnica, poprípade: intrák – škola – nemocnica – intrák – škola 

- nemocnica. Tiež prichádzajú nové predmety ako PLX, ORZ a stále ostáva nami všetkými 

obľúbená matematika. Toto zhrnutie je taký základ .....povedal by som. 

No prečo práve labyrint? Jedna nemenovaná nemocnica v Košiciach sa na to úplne podobá. 

Keď tam prídeš, pochopíš. Celý suterén len chodba, dlažba, márnica, zlé osvetlenie, otrava na 

potkany. Na prvý pohľad taký priemer slovenských nemocníc. A tam, v útrobách samého 

konca.... je naša šatňa. Ak by nebolo šatne a ľudí, ktorí sa v nej nachádzajú, polovica oddelení 

v nemocnici asi padne. Študenti SZŠ, ktorí chodia na prax s radosťou, ochotou a láskou 

v očiach, pomáhajú zdravotníckym pracovníkom vo výkone ich práce a starajú sa o pacientov, 

ktorých máme radi. Pravdou je, že pacient nie je stále príjemný a dá ti do vrecka čokoládu, sú 

aj takí, čo po tebe hodia mandarínku. Treba sa na tom pousmiať a ísť ďalej. 

Sú chvíle, kedy aj ja nadávam na školu, lebo sa mi niečo nepáči, no tých krásnych,  neskutočne 

veľa zábavných, nonsensných chvíľ, ktoré prežívam so spolužiakmi, mi nikto nemôže zobrať. 

Preto som rád, že navštevujem túto školu a ďakujem každému jednému človeku, ktorý mi 

spríjemňuje čas strávený medzi stenami našej školy.  

                                                                                                           Sebastián Marek, III. MAS 

Postrehy z praxe 

Dva roky sme čakali, kým nás škola „vypustí“ na prax. Tešili sme sa, čakali sme, že to bude 

ľahké, že pomasírujeme niekoho a šup... pôjdeme domov. 

Až  na pracovisku sme zistili, že to nie sú dvaja, maximálne traja pacienti za deň. Bolo ich 

omnoho viac. Jeden chcel masáž, druhý chcel rašelinu, tretí parafín. Občas sme len tak lietali 

a zrazu bol pravý čas ísť domov. Inokedy sme sedeli a čakali, kedy konečne niekto príde, aby 

sme nezaspali. 

Boli dni ťažké, ale aj ľahké. Občas niečím prekvapili, alebo pacienti potešili čokoládkou za 

dobre odvedenú prácu. Našli sa aj takí, ktorí nám znechutili deň hneď ráno, a potom sa to 

vlieklo s nami celý deň. 

Prax je pre nás vypnutie od školy. Tam si uvedomujeme, čo nás čaká po ukončení štúdia. Mnohí 

sme si predsavzali, že budeme  pokračovať po stredoškolskom štúdiu práve pre podmienky 

v zariadeniach, pre odbor, ktorý práve študujeme.  



Týmto by som chcela povzbudiť prvákov aj druhákov, aby sa nebáli a išli do toho s myšlienkou, 

že nazbierajú potrebné skúsenosti a upevnia si informácie tým, že ich využijú v praxi. Prax je 

nevyhnutná pri študovaní strednej školy. 

  Natália Durkáčová, III. MAS 

 

 

Môj prvý deň na praxi 

 

Ahojte! Som študentkou na našej škole a som v 3. ročníku v odbore masér. Na začiatku 

školského roka som pocítila veľký stres a znepokojenie. Pýtate sa, prečo? Poďme si to spolu 

prejsť pekne poporiadku. 

Začiatok školského roka mi priniesol opäť niečo nové a nepoznané. V pondelok som mala 

nastúpiť na prax do „novej“ nemocnice. Veľmi som sa bála, pretože som nevedela, čo od toho 

môžem čakať. Noví ľudia, priame stretnutie s pacientmi, skúšanie, kontrolovanie či masírujem 

tak, ako mám.  Nevedela som si to predstaviť. Toľko stresu naraz! V  triede sme boli 

porozdeľovaní do skupín a dostala som sa asi do tej najlepšej, čo som mohla.  

Nadišla chvíľa, keď bolo treba ísť z domu do nemocnice. Nevedela som, kam presne mám ísť, 

tak sa pani profesorka ponúkla, že nás počká pred nemocnicou, aby sme sa nestratili. Stretli 

sme sa o 7:15 hneď ráno a odviedla nás do šatne, kde sme sa mohli prezliecť do uniforiem. 

Nevedeli sme, kde sa nachádzame, pretože tá nemocnica je čisté bludisko. Hneď po tom, čo 

sme sa prezliekli, šli sme na oddelenie. Všetci sme boli nedočkaví a plní očakávania.  

Prišli sme tam a hneď sme šli masírovať. Pani fyzioterapeutka nám hneď rozdelila prácu. 

Povedala mi, že mám ísť pomasírovať LS oblasť. Nikdy som nemala rada tú zostavu, ale 

povedala som si, že to zvládnem. Pani profesorka ma len podporovala a tiež vedela, že to 

zvládnem. Odmasírovala som a povedala som si, že to vôbec nebolo také strašné, ako sa to na 

prvý pohľad zdalo. 

   A poučenie pre vás? Nemajte žiadny strach z praxe. Nie je to nič hrozné. Je tam zábava 

a mnoho veci sa tam naučíme. Ja osobne sa každý deň na prax teším a mám pocit, že som tam 

možno 15 minút, pretože mi čas beží neskutočne rýchlo. 

 

                                                                                                     Karina Kollarčíková, III. MAS 

 

 

 



EKOLÓGIA 

(KRÁTKE ZAMYSLENIE) 

Každý deň si okolo nás môžeme všímať čoraz 

menej zelene, stromov. No taktiež si môžeme 

všímať obrovský prírastok odpadu na našej zemi. 

Čím to bude? Ľudia rozhadzujú odpadky všade 

vôkol seba. Niekedy je to až neuveriteľné, keď 

cestou z autobusu pozerám von oknom 

a namiesto krásnej zelenej lúky a stromov vidím 

prírodu zahádzanú odpadkami.  

Prečo to tak je? Sú ľudia až takí leniví prejsť zopár metrov k odpadkovému košu a vyhodiť 

balík od čipsov tam? Keby sa každý z nás snažil aspoň kúsok zamyslieť nad tým, čo môžeme 

spraviť pre našu planétu lepšie, určite by sa toho veľa zmenilo, určite to nie je chyba našej 

generácie. Keby ľudia pred nami aspoň kúsok dbali na našu planétu, tak by sme možno 

nemuseli žiť v priestore samých odpadkov, špakov a igelitových sáčkov všade okolo nás.  

Vieme to zmeniť? Dokážu ľudia zmeniť svoje zmýšľanie a chrániť to najdôležitejšie, čo máme? 

A  je tým naša najkrajšia planéta Zem? Ak každý deň niekto vyhodí na zem sáčok, špak od 

cigariet a podobne, tak budeme mať na našej planéte každý deň 7 miliárd nového odpadu.  

Žijeme na planéte alebo na smetisku? Otázka, ktorú by si mal každý z nás položiť 

a popremýšľať nad ňou. Stačia maličkosti a hneď sa môže všetko zmeniť, no niekedy mám 

pocit, že sú odpadkové koše neviditeľné... 

                                                                                                   Šimon Trojčák     III. MAS        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VLASTNÁ TVORBA 

 

                                                                                    
P. Boldižárová 

     

P. Boldižárová 



Kaligram je báseň, ktorej slová sú usporiadané do určitého obrazca. Názov pochádza 

z gréckeho slova kalos – krásny a gramma – písmo.  

  

 

E. Fleischerová 

 

D. Kacurová 



 

Z. Malinová 

 

          A. Šlepecká 

 

 

 



 

 

 

 

             V. Tamášová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOBODA BOJA 

Kvapka za kvapkou sa strieda. 

Dážď, čo nemožno ovplyvniť. 

V uliciach tiahne sa bieda. 

Hladné ústa, čo nemožno nasýtiť. 
 

Tichučko tíšia narodené deti. 

Sirotince plné biednych úst. 

Aj bez ich matiek rok za rokom letí. 

Žiadne jedlo, a predsa tak veľa súst. 
 

Ťažobné kroky tých našich mužov. 

Vojna straší ľud. 

Telo na tele, smrť s tmavou dušou. 

Čaká ich Boží súd. 
 

Plač starších žien, 

chladnou pivnicu sa ozýva. 

Kronika mŕtvych - na nej tisíce mien. 

Modlitba nás k mieru vyzýva. 
 

Pýcha nás delí, ubíja. 

Slzy trpkou krvou napité. 

Vládca, čo velí - slobodu zabíja. 

A nádeje všetky navždy vymyté. 
 

No liek - všemocná láska, 

tá silnejšia než smrť. 

V spomienkach jazva, 

láska nám dáva do života chuť. 
 

No láska, tá láska 

nič minulé nevráti, 

keď prichádza otázka - 

A či bojovať sa oplatí?! 

 

 

Kristína Dorková 1.A/PS                                                                

 

 

 

 

 



Strácam sa v spomienkach s tebou. 

Túlam sa v nich ako v nočnom meste. 

Pouličné lampy osvetľujú všetky naše spoločné momenty. 

Prvé stretnutia.  

Prvé objatia.  

Prvé bozky. 

Úsmev mi hrá na perách pri spomienke na to. Ako nám bolo spolu krásne. Podmanil si si ma 

celým svojím bytím.  

Celou svojou osobnosťou.  

Všetkým.  

Ani neviem kedy a ako ale jednoducho stalo sa to.  

Zamilovala som sa do teba.  

Znova túžim byť v tvojom objatí ochránená pred celým svetom. Pred všetkým zlým.  

A tak si radšej sadám doprostred ulice a prehrávam si všetky spomienky s tebou.  

Snažím sa si vybaviť každý detail. 

Každú drobnosť.  

Aby som si ju mohla pamätať večne. 

Veď nakoniec aj tak tu zostanem večne.  

Večne zostanem v spomienkach s tebou.  

 

Lia Luka  

 

Naše city sú ako ročné obdobia. 

Cez leto sú v plnom prúde. Hrejú ťa ako slnečné lúče.  

Na jeseň pomaly opadajú ako listy dopadajú na zem. Pomaly sa vytrácajú z našich sŕdc.  

A v zime sú chladné ako ľad.  

Neprelomí ich nič. Dokonalý oceľový chlad.  

Na jar sa všetko topí. Pomaly prichádzajú city a srdce znova začína cítiť.  

Pomaličky kvitnú, tak ako snežienky na jar.  

Vo vzduchu znova cítiť leto.  

Dotýka sa aj teba.  

A kolobeh sa znova môže začať opakovať. Len nezabúdaj na to, že existuje liek.  

Stačí nájsť osobu, ktorá ti do srdca bude niesť leto bez ohľadu na počasie za oknom... 

 

Lia Luka  

 

 

                                                  



BOHYŇA 

Existuje jedna bohyňa 

Bohyňa krásy 

Do nej má ponorila 

Aj do svojej lásky 

 

Vlasy ako oriešky 

Stále lesknúce sa 

Ako malé trblietky 

Pod dúškom svetla 

 

Tvár ako z rozprávky 

Vyniká krásou 

Cítim sa špeciálny 

Keď hľadí na mňa s vášňou 

 

Oči ako nočná obloha 

Žiaria ako hviezdy na nebi 

Ponáram sa do nich dokola 

Vedený anjelmi 

 

Celá žiari 

Aj keď to možno nevie 

Horím v jej požiari 

Vtedy cítim sa najšťastnejšie 

 

Jej meno razí si cestu 

Ako lúč svetla 

Prudko, bez rešpektu 

Skrátka moja Peťa 

        V. Vendrák  

 



MILUJEM ŤA                                                  

Milujem ťa, mám ťa rád  

Viac nechcem sa už báť  

Chcem povedať ti to  

Zakričať to do sveta  

Nech naša láska splynie v jedno  

Nech žiari ako kométa  

 

Myslím na teba deň i noc  

Si postavou mojich snov 

Máš nado mnou veľkú moc  

Stačí len pár slov  

 

Preto dúfam že to cítiš tiež  

Tie pocity čo v hĺbke srdca pramenia  

Pre ktoré do tmavej noci bdieš 

Pre ktoré sa zobúdzaš plná nadšenia  

 

Ak to cítiš vyslov to  

Veď vieš, tie dve slová  

Pre ktoré siahneš až na srdca dno 

Ktorým nik neodolá  

Tie slová čo rozochvejú ťa 

Veď vieš ... Milujem ťa  

         V. Vendrák 

 

                                                  

 

CHCEM MILOVAŤ 

 

Chcem ľúbiť, chcem milovať  

Robiť všetko pre teba  

Smiať sa, vtipkovať 

Mazliť sa až priveľa  

 

Chodiť len tak von  

Držať sa za ruky  

Nájsť si svoj strom  

Sledovať svetlušky  

 

Lebo ja potrebujem to  

Tie krásne veci ako bozk  

Dať lásku, dať objatí tisícok  

 

Chcem nájsť také dievča  

Čo ma bude milovať 

Čo sa veľa usmieva  

Čo za nás bude bojovať. 

 



Ten deň ... 

V roku 2019 sme sa dočítali a dopočuli v novinách, že v Číne vypukla neznáma infekčná 

choroba, o ktorej nikto nič nevedel. Nuž, neverila som, že to zasiahne aj Slovensko a aj celý 

svet. 

   Dňa 6.3.2020 sme dostali správu zo školy, že nemáme prísť, pretože sa objavil prvý 

prípad pozitívnej osoby v Košiciach. Všetci študenti boli šťastní, pretože sme mali mať 

dvojtýždňové prázdniny. V to ráno sme si museli zbaliť všetky veci z internátov a odísť ráno 

na vlak. Nikto stále netušil, čo sa deje, ako sa to tu ocitlo a čo máme robiť.  

Dorazili sme na železničnú stanicu a čo sme videli, bolo neskutočné. Ľudia boli všade. 

Doslova hlava na hlave. Tam sa nedalo ani pohnúť. Ten pohľad pred očami budem mať asi do 

konca života. No v ten okamih sme sa s kamarátmi rozhodli, že pôjdeme do obchodu kúpiť si 

nejaké jedlo na cestu a pôjdeme do vlaku. Cesta bola strašná, plno ľudí, všetci  boli na sebe 

natlačení a nevedeli sme sa ani pohnúť. Prišli sme domov a v novinách bolo povedané, čo sa 

presne udialo. Zistilo sa, že táto infekčná choroba  je na Slovensku a aj vo svete, a šíri sa v 

plnom prúde. Ľudia boli zdesení. V obchodoch neboli bežné suroviny, ako napríklad droždie, 

múka atď. Nikto nevedel, čo od toho má čakať a z našich dvojtýždňových prázdnin sa stali 

dvojročné.  

Všetci sme sedeli doma za počítačmi a učili sme sa z domu. Pre mňa to nebolo až také 

zlé prvý rok, ale po čase to už každého prestalo baviť. Bol vyhlásený zákaz vychádzania od 

ôsmej večer do rána do piatej, povinné bolo nosenie rúšok a respirátorov, nemohli sme sa 

stretávať s kamarátmi, rodinou a žiť spoločensky život, na ktorý sme boli doposiaľ zvyknutí. 

Nuž, pandémia Covid-19 trvá doteraz a ľudia si na to ten čas už celkom ako-tak zvykli.  

   Tento deň bol pre mňa asi jeden z tých, na ktorý nikdy nezabudnem. Nie preto, že sa 

táto pandémia stále neskončila a trvá ďalej, ale preto, že zo dňa na deň sa zmenil život ľudí na 

celom svete. 

Kristína Avuková, IV.A/ZA 

   

 

Noc pred praxou býva krátka 

(Príbeh) 
 

  „Ja som zaspal! “ vyletel som z postele ako víchor a začal som sa umývať. Hrešil a preklínal 

som sám seba: „Toto snáď nie je pravda!“ v rýchlosti som si skontroloval veci. „Menovka, 

tričko, nohavice, prezúvky, jedlo. Fajn, mám všetko... dofrasa! Autobus!“ Rozkopol som dvere 

od izby a skoro ich nezamkol. Výťahy na intráku sú príliš pomalé, a tak som zvolil schody. 

Zastávka nebola ďaleko, ale aj tak som bežal. Stihol som to len tak- tak. Vo chvíli, keď som 

dobehol na zastávku, vyrútil sa zo zákruty autobus.  

Nastúpil som a sadol si hneď na prvé voľné miesto. Začal som sa hrabať v taške, bez sluchátok 

totiž cestujem nerád. „Ja som...AAH...“ prehltol som zlé slová a sklamaný sa hodil o operadlo. 

Nemám ich a bohvie kde sú. Ešte som ani nedošiel na prax a už skórujem. Cesta do nemocnice 

trvala 20 minút. Celý  ten čas som len cestoval očami sem a tam, sem a tam. Z času na čas som 

zavadil aj o svet za oknom. Park – strom – strom – strom –dom – kaplnka – strom – strom – 

dom – múr - električka. Otrávený týmto opakujúcim sa pohľadom som prevalil očami 



a odomkol telefón. 12 neprečítaných správ, skvelé! Dúfam, že ma nikto nezháňa. Oprel som sa 

ľavou rukou o okno a začal odpisovať. Samozrejme ma čakali 4 správy ako ,,Kde si?“ alebo 

,,Kde sa flákaš?“ ,,Prešlo ťa snáď auto?“ Už som vedel, že je zle. Prvý deň na novom pracovisku 

a ja meškám. Dal som spolužiakom vedieť,  ako na tom som, dvihol som zrak a uvidel 

profesora, ktorý má byť s nami na praxi. ,,Super, nebude aspoň prúser.“ Celá cesta sa už 

dovliekla rovnakým tempom ako predtým, ešteže som mal ten mobil. ,,Andrej, náš 

najspoľahlivejší zaspal?“ podrýpol do mňa profesor,  keď sme spolu vystúpili. V rýchlosti som 

si vymyslel odpoveď. Nie drzú, ale ani takú, akú by človek čakal. ,,Som vám robil spoločnosť 

v buse, pán profesor,“ dodal som s uštipačnosťou. Aj napriek všetkému som prišiel presne na 

čas stretnutia s profesorom. Avšak nie na rannú cigaretu s chlapcami, ktorá proste musí byť! 

Dnes ráno mi bude chýbať. 

Pohodovým krokom sme sa presunuli na prax. Profák nás previedol vrátnicou a ukázal šatňu 

na prvom poschodí. ,,To je čo za diera?!“ Malá miestnosť, takmer bez svetla s malým oknom 

pod stropom. Po stranách skrinky, samozrejme staré a zničené. Tá miestnosť bola taká tmavá, 

že aj počas bieleho dňa tam muselo byť rozsvietené. „Jak z tej skrinky na mňa niečo žmurkne!“ 

výhražne utrúsil Maroš. V celej miestnosti to vyčarilo úsmev na tvári. Prezliekli sme sa, pripli 

menovky a vyšli na chodbu. Profák tam už čakal a v rukách mal hrubý zakladač. Hrdo si nás 

obzrel, narovnal sa, aby stál rovno, ako veliteľ pred armádou a spustil: ,,Takže, kto dnes 

chýba?“ „Ahm, skoro sa pýta, nemal to urobiť už na zastávke?“ pošepkal mi Maroš. Len som 

sa pousmial, vedel som, že má pravdu. Ten profák bol z času na čas divný a niekedy asi on sám 

nevedel,  na čo sa pýta,  ale inak to bol celkom frajer. „Térka, Áďka...“ chvíľka rozmýšľania... 

„Julka!“ vyhŕkli sme takmer jednohlasne. „Hmm, máme tu dnes pánsku jazdu. Chlapci, žiadne 

blbosti. Andrej, bolo počuť?!“ utrúsil na mňa. „Už zase ja? So mnou nie sú problémy!“ Profesor 

si odkašľal a dodal: „Len aby nezačali!“ a zdvihol povestný výhražný ukazovák a potom 

pokračoval:,, Mám tu ešte pre vás zopár papierov, vypíšte ich a pôjdeme na pracovisko.“ 

Vypisoval sme to stále, poučenie BOZP a blá blá blá. Nezáživné, nezaujímavé. Odovzdali sme 

mu to a pobrali sa na prízemie. 

Keďže sme maséri, hádal som, že nám nedajú pichať injekcie, ale takéto prudké privítanie som 

fakt nečakal. Prišli sme do presvetlenej, príjemne prevoňanej miestnosti žiariacej farbami 

s kabínkami a masážnymi stolmi. Uvítala nás nízka, mlado vyzerajúca zlatovláska s decentným 

make-upom a štíhlou postavou. Ukázala a vysvetlila nám zaužívané postupy a kde je čo 

uložené. V tej chvíli sa ozvalo klopanie na dvere. ,,Práve načas!“ zachichotala sa masérka 

a pokračovala: ,,Tak, kto sa ho ujme?“ Nasledujúce ticho by prehlušil aj plačúci komár. ,,Ale 

nó, chlapci, poďte niekto.“ V tej chvíli mi Marošova ruka pristála na lopatkách a vytlačila ma 

von z radu. A zrazu bol zo mňa dobrovoľník.,, Výborne, tu máš predpis, umy si ruky a choď si 

pripraviť pacienta.“ Studený pot sa zo mňa lial ako z kohútika, v tom momente som zabudol na 

všetky 300x opakované zostavy a aj na to, ako správne komunikovať s pacientom. Proste som 

sa s ním jednoducho rozprával a masíroval takými hmatmi, ktoré mi prišli v ten moment na 

rozum. ,,Len nech to je 10 minút, len 10 minút!“ tú vetu som si v mysli dookola opakoval. Na 

moje neskonalé prekvapenie to vyšlo. 10 minút a pacient mi už poďakoval a chválil moju 

šikovnosť. Celá partia skoro praskla od zlosti. Ani som tam nechcel ísť, ani som nevedel zostavu 

a ešte som aj pochválený. Ale to sme raz za čas všetci. No nie?                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                    

Kristián Kromka, III. MAS 

 

 

 



NIKDY VIAC 

Začalo sa to tým, že som sa začala stretávať s nesprávnymi ľuďmi. Vtedy som to, samozrejme, 

ešte nevedela. Úplne prvýkrát som ich spoznala, až keď ma kamarátka Šantal pozvala na oslavu 

jedného z jej priateľov. Zo začiatku tam bola príjemná atmosféra, hrala tam hudba a ľudia 

v mojom veku sa tam zabávali. Neskôr sme sa so Šantal rozdelili. Pristúpila som k skupinke 

ľudí, ktorí hrali fľašu. Decká si tam udeľovali šialené úlohy.  

Po čase za mnou prišla Šantal so zastretým výrazom a so slovami: „Poď, toto si musíš 

vyskúšať!“ A tak som ju nasledovala. Vošli sme do tmavšej miestnosti, v ktorej svietila len 

nočná lampa. Šantal sa posadila na gauč medzi oslávenca a jeho kamaráta. Pred nimi stál malý 

konferenčný stolík, na ktorom boli nejaké predmety. Voľné ostalo už len kreslo. Chlapec, ktorý 

sa predstavil ako Kermit, mi vysvetlil významy tých predmetov. Boli to pomôcky na užívanie 

drog a nejaké tie drogy. Šantal ma presvedčila, aby som to skúsila. Bol to naozaj zážitok 

a chcela som pokračovať. Nepoznala som riziká závislosti a nikomu z môjho okolia som 

nepovedala, čo, kde a s kým robím.  

Keď sa situácia už naozaj vyhrotila, stala sa jedna vec, ktorá to všetko zmenila. Jedného dňa, 

keď som nutne potrebovala svoju dávku, zašla som cez prestávku za Šantal s tým, že niečo 

naliehavo potrebujem. Napísala svojmu známemu a po škole sme zašli za ním. V ten deň sme 

v škole končili neskoro a bolo ešte zimné obdobie, čiže sa skoro stmievalo. Ulička bola tmavá 

a pouličné lampy boli od seba ďaleko. Už sme sa blížili k jeho brlohu, keď v tom sme začuli 

hádku. Priblížili sme sa k pootvorenému oknu a načúvali sme. Viem, nepatrí sa načúvať, ale tá 

hádka bola naozaj intenzívna. Nejaký muž sa tam hádal s dílerom. Sľúbil mu, že to zaplatí 

hneď, ako bude môcť, len teraz dávku nutne potrebuje. Díler ho odmietal s tým, že nezaplatil 

ani to z minula. Keď sa to už chýlilo ku koncu, zaznel výstrel. Obe sme zadržali dych 

a vyľakane na seba pozreli. Chytro sme sa skryli za roh a sledovali, ako muž uteká z miesta 

činu. Keď prechádzal popri pouličnej lampe, zastal a poobzeral sa, či sa tu nenachádzajú nejakí 

svedkovia.  

Muž mi bol veľmi povedomý. Keď som ho spoznala, uvedomila som si, ako veľmi dokážu 

drogy zmeniť osobnosť človeka. Muža som poznala ako láskavého a dobrosrdečného suseda. 

Teraz predo mnou stál chamtivý muž a vrah. So Šantal sme sa dohodli, že prestaneme a nikdy 

si už nič nedáme. Čin sme nahlásili na polícii. Šantal dlho nevydržala a vrátila sa k drogám. Ja 

tu ale stojím a chcem bojovať.  

Ahoj, volám sa Pamela a som drogovo závislá. „Ahoj, Pamela,“ ozvali sa ďalší anonymní 

alkoholici, drogovo závislí a gambleri z odvykacieho klubu, ktorí chcú proti tomu bojovať.   

                                   Soňa Taratutová, IV.A/ZA 

 

 



SPOMIENKA 

Päťdesiat rokov som každý deň cestoval vlakom. Dvakrát denne, tam a späť. Za ten čas 

som videl mnoho tvárí. Každá z nich reprezentuje jeden život, jeden konkrétny akt, ktorý ich 

doviedol k činom a rozhodnutiam. A aj napriek tomu mi pointa bytia unikala.  

Dvere na starom vlaku sa rozleteli a dnu vošiel príjemný chladný vánok s vločkami 

prvého snehu. Sledoval som, ako mladý muž s veľmi ťažkým, ťarbavým krokom a s hnedými 

kučerami, vyskakujúcimi z čiapky, naskočil do vlaku. Všimol si ma a s veľkým úsmevom sa 

snažil pretlačiť mojím smerom. Než sa mu to však podarilo, stiahla ho mladá sprievodkyňa. Až 

teraz som si všimol to množstvo ľudí vo vlaku. Bol začiatok decembra a ľudia okupovali 

nákupné centrá. „Ahoj Dedku,“ potľapkal ma po pleci a sadol si oproti mne. „Ahoj Frenky,“ 

veselo som ho odzdravil, kým sa zúrivo snažil dostať z mohutnej bundy. „Ten vlak zase mešká 

a videl si tú mladú sprievodkyňu? Päť minút jej trvalo dať mi lístok,“ pousmial som sa. Musím 

priznať, že mi Frenkyho hundranie chýbalo. Pred troma dňami mi umrela žena Bettany. Včera 

to bolo prvýkrát, čo som vynechal moju každodennú cestu vlakom a vystriedal ju za cestu 

v čiernom BMW môjho syna. Milujem všednosť a stereotypnosť. Tento deň spôsobil dieru v 

mojom systéme a zasiahol ma viac, než by som bol ochotný priznať. Nebol som pripravený na 

pohreb, nebol som pripravený na stratu a určite som nebol pripravený na bolesť, ktorú mi táto 

strata priniesla. 

„Ako sa cítiš Jorge?“ strhol som sa a unavenými očami pozrel na zdroj hlasu. „Som v 

poriadku, nemusíš si o mňa robiť starosti,“ pokúsil som sa usmiať, ale môj vlastný tok 

myšlienok ma zmýval a vynášal na hladinu všetko, čo som sa snažil skryť.  Frenky si všimol, 

že blúdim vo vlastnej hlave, a tak len kývol hlavou a pokračoval vo svojom monológu.  

,,V našej pekárni zase zdraželo...“ skrat. Odpojil som sa od reality.  

Moja žena umierala už dlhší čas. Všetci sme to vedeli, len sme v hlave potláčali tú 

bolesť, ktorá prichádza zo všednosti. „Ako bolo v práci?“ opýtala sa so zavretými očami 

a pritlačila sa ku mne bližšie. Zacítil som jej bijúce srdce a teplý dych na krku. „Milujem ťa,“ 

pošepkal som. „Aj ja teba, ale neodpovedal si mi na otázku,“ podpichla ma. Zasmial som sa 

a radšej sa neodvážil neodpovedať. „Frenky zase pokazil jednu z našich tlačiarní. A na svoju 

obranu povedal, že za to môže jeho nešikovnosť, a za nešikovnosť takýchto veľkých rozmerov 

sú zodpovední jeho rodičia, a nie on.“ Jej kútiky sa skrútili do úsmevu. „Vieš, mohol by som 

už ísť na dôchodok, prežiť tieto spoločné dni spolu s tebou.” Neodpovedala. Nečakal som 

odpoveď, vedela, že svoju prácu milujem, koľko pre mňa znamená. Jej tep sa spomalil a dych 

oslabol. Zaspala. 

„A tak som sa rozhodol, že už nikdy nebudem cestovať lietadlom,“ dokončil Frenky. 

Zase som sedel v preplnenom vlaku. „Prepáč, veľmi som sa nesústredil, o čom si hovoril?“ 

sklopil som zrak. „Premýšľal som nad našou poslednou konverzáciou. V ten večer mala úsmev 

na tvári a bol to jej posledný.“ Prepálila ma pohľadom. „Zmieriš sa niekedy so stratou svojej 

ženy?“ Stále na mňa upieral svoje hnedé oči, a tentokrát neústupne čakal na odpoveď. Postavil 

som sa, chytil ho za rameno a povedal: „Stal sa z toho deň, na ktorý nikdy nezabudnem.“ 

V pozadí oznámili našu zastávku a v tichosti sme vystúpili. 

 

Viktória Gardošíková, IV.A/ZA 

 

 

 

 

 



JAZYKOVÉ OKIENKO ALEBO AKO SA NÁM 

SLOVÁ DOSTÁVAJÚ ,,POD KOŽU“ 

Slová, slová, slová...Sú všade okolo. Vedia potešiť, 

raniť, prekvapiť, povzbudiť...  Celý život sa učíme 

nové slová, ktoré prichádzajú do našej slovnej zásoby 

skrze technický pokrok a zmeny v spoločnosti. Slová, 

ktoré  používame denno-denne, patria do jadra našej 

slovnej zásoby. Tie, ktoré sa k nám dostávajú len 

sporadicky, sú na jej periférii, teda na okraji. 

Nie je naším cieľom, milí čitatelia, robiť vám 

prednášku z lexikológie.  Radi by sme ale upozornili 

na jednu zaujímavú vec, a to v súvislosti so vznikom 

pandémie COVID-19. Áno, bohužiaľ, aj takáto situácia, týkajúca sa celého sveta ovplyvnila 

jadro našej  slovnej zásoby. Dostali sa do nej slová ako napr. antigénový test, PCR test, 

dištančné vyučovanie, covidové oddelenie, karanténa, rúško, respirátor... a mnohé iné.  

A práve na slovo  respirátor  by sme sa chceli pozrieť bližšie.  Krátky slovník slovenského 

jazyka definujte slovo respirátor ako ,,dýchací prístroj používaný pri oživovaní, kriesení, na 

ochranu pred prachom, plynom a pod.“  Pred vypuknutím pandémie respirátor používali 

zdravotníci na rizikových pracoviskách, používal sa na stavbách, kde je veľa prachu, prípadne 

ho vlastnili mladí ľudia, ktorých záľubou je maľovanie grafiti (myslíme tým naozajstných 

umelcov a nie tých, ktorí poškodzujú verejné budovy), aby sa chránili pred nebezpečnými 

výparmi.  

Dnes sa hádam nenájde nikto, kto by respirátor nemal doma, v kabelke, jedným slovom poruke. 

Potrebujeme ho pri cestovaní v MHD, v škole, v obchode, v divadle... Jednoducho všade tam, 

kde je veľa ľudí  a kde hrozí nebezpečenstvo nákazy. Stal sa naším každodenným spoločníkom, 

čomu sa prispôsobili aj výrobcovia a začali vyrábať respirátory farebné, s potlačou, 

s vianočným či valentínskym vzorom. Ba dokonca sme si pre toto slovo vytvorili aj slangový 

výraz respik, ako ho používajú aj niektorí naši študenti. 

Či chceme, či nie, slovo respirátor sa nám  akosi ,,votrelo“ do jadra slovnej zásoby a zostáva 

len čakať, kedy z neho zasa vypadne. Verme, že to bude čoskoro... 

 

                                        



KNIŽNÝ TIP 

SARAH J.MAAS – knižná séria Trón zo skla 

žáner: fantasy 

Ide o sériu ôsmich kníh (Vražedná čepeľ, Trón zo skla, Koruna 

teploty, Zrodená z ohňa, Kráľovná v tieňoch, Búrka v impériu, 

Veža na úsvite, Kráľovstvo z popola) 

Prvá kniha Vražedná čepeľ je zbierka príbehov zo života hlavnej 

postavy pred začiatkom deja tejto série. Séria oficiálne začína 

knihou Trón zo skla. Táto kniha je o dievčati menom Celaena Sardothien, ktorá je na začiatku 

tejto knihy vo väzení a neskôr je prepustená pod podmienkou, že sa zúčastní súťaže, ktorú 

vymyslel kráľ. Musí poraziť dvadsaťtri nájomných vrahov, žoldnierov a zlodejov, a slúžiť štyri 

roky ako kráľova šampiónka - osobná popravčia čata. Potom bude opäť slobodná. V priebehu 

prvých dvoch kníh sa ale dozvedáme veľa nových vecí a tajomstiev, ktoré ovplyvnia dej a celá 

táto séria nadobudne úplne iný rozmer, ako sme na začiatku čakali. 

        Dominika Kacurová, III.A/PS 

 

NA PÁR KROKOV 

Rada by som dala do povedomia vynikajúcu knihu. Jej názov je  

Na pár krokov od autorov  R. Lippincott, M. Daughtry a T. Iaconis. 

Myslím si, že táto kniha priláka veľa knižných čitateľov.  

 

Kniha je veľmi dobre spracovaná a aj dosť poučná. Dej sa 

odohráva v nemocnici, kde do hry prichádza i láska. Rada by som 

ju posunula ďalším čitateľom, ktorí si ju určite radi prečítajú.  

 

Kniha opisuje osemnásťročné dievča, ktoré trpí cystickou fibrózou. Každý rok je na preliečení 

v nemocnici. Nemôže sa s hocikým stretávať  ako jej rovesníčky. Po dlhých pobytoch 

v nemocnici narazí na jedného krásneho chalana, do ktorého sa zaľúbi. Chvíľami sa potrápi, ale 

ako sa vraví „ láske nerozkážeš.“  Takto je to aj v ich prípade. V nemocnici sa udejú rôzne veci, 

nové zážitky. No ďalej už nebudem zachádzať, nechám čitateľa v napätí, čo sa tam môže  asi 

odohrať ďalej.  

Tak moji milí knižní čitatelia, nechávam to na Vás, či si túto knihu prečítate alebo nie. Za mňa 

je to krásna romanticko-psychologická kniha na zamyslenie. Dúfam, že mnohí si po prečítaní 

tejto knihy uvedomia, čo je v živote dôležité. 

 Vidíme sa pri ďalšom vydaní 😊 

                                                                                         Tamara Polačková, III. MAS 

 

 

 

https://www.martinus.sk/authors/rachael-lippincott
https://www.martinus.sk/authors/mikki-daughtry
https://www.martinus.sk/authors/tobias-iaconis


Charta ľudských práv v bežnom živote 

Deň 25. marec je venovaný Charte ľudských práv. V rámci dejepisného projektu študenti 

prvých ročníkov, t. j. I.A./PS, I.B/PS, I.MAS zrealizovali a zosumarizovali anketu 

k jednotlivým článkom uskutočnenú medzi vzorkou rodinných príslušníkov, respondentov 

v uliciach mesta, a tiež v priestoroch našej zdravotníckej školy. Cieľom bolo zamyslieť sa, či 

je v praxi v súlade s dodržiavaním práv všetko v poriadku a či, a ako je potrebné prípadné 

nezrovnalosti posunúť vpred, zlepšiť. Opýtaní študenti, zamestnanci i náhodne vybraní 

odpovedali na študentmi v skupinách pripravené otázky s nasledovnými výsledkami. Čo vieme 

spoločne zlepšiť, čo dokážeme ovplyvniť....? 

Znenie Charty ľudských práv je  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=LT 

Pozoruhodné výsledky spracované jednotlivými skupinami sú uvedené v nasledovných 

textoch, grafoch a diagramoch. 

Zdravotná starostlivosť 

• Tohto prieskumu ( ankety) z oblasti zdravotníctva sa zúčastnilo 30 osôb žijúcich na 

Slovensku. 

• Priemerný vek respondentov  odpovedajúcich na otázky vychádzajúce z Charty 

ľudských práv bol 37 rokov, šlo o študentov, mladých pracujúcich a dôchodcov.  Na 

základe ankety sme zistili a zaznamenali  nasledovné odpovede. 
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Sloboda a rovnosť 

                                                                                  „ Život bez slobody je ako telo bez  duše.“ 

-Khalil Gibran- 

 

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahŕňa slobodu 

zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru a slobodu sám, či spoločne s inými, verejne alebo 

súkromne, prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru vo výuke, v praktickom živote, 

bohoslužbe a obradoch. 

 

Z našej ankety vyplynulo, že 27 respondentov z 30 má obmedzené právo slobodne sa prejaviť, 

či už v škole, v práci atď. a stretávajú sa s týmto skoro každý deň. V súvislosti s týmto, sme sa 

opýtali nasledujúcu otázku: „Rešpektujú okolití ľudia vaše názory?“ Na túto otázku odpovedalo 

16 respondentov záporne. Prekvapilo nás, že nikto si nechce zmeniť svoje náboženstvo. 12 
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respondentov na otázku: „Môže byť niekomu odobraté právo na prácu?“ odpovedalo skoro 

rovnako. „Malo by, ak svojim konaním na základe nekorešponduje jeho zdravotný, prípadne 

duševný stav alebo ohrozuje život iného pri práci,“ uviedla jedna z našich profesoriek.  

Ďalšia skupina uviedla: 

100% opýtaných si myslí, že každý človek právo hľadať si prácu v inom štáte. 

99% respondentov sa domnieva, že každý človek má právo na pobyt v inej krajine. 

70% respondentov si myslí, že každý občan má právo na slobodný vstup na územie SR. 

50% ľudí je toho názoru, že možno vyhostiť cudzinca, ak sa tak štát rozhodne v rámci 

platných zákonov. 

Slobodou náboženského vyznania sa zaoberali iní študenti a títo zrekapitulovali nasledovné: 

1. 63% opýtaných súhlasí s tým, aby človek mohol prestúpiť na inú vieru. 

2. 70% opýtaných súhlasí so zasahovaním slobody prejavu do náboženskej viery v plnom 

rozsahu. 

3. 87% opýtaných súhlasí s odsúdením istej náboženskej skupiny v minulosti za 

nenastúpením na základnú vojenskú službu proti ich náboženskému presvedčeniu. 

4. 93% opýtaných súhlasí s tým, že o našom vierovyznaní máme hovoriť verejne. 

5. 100% opýtaných súhlasí s vysielaním online bohoslužieb. 

6. 100% opýtaných má úctu k iným vierovyznaniam. 

7. 54% opýtaných si myslí, že si nemáme zamieňať slobodu slova s urážkou. 

8. 100% opýtaných si myslí, že nemôže byť diskriminovaný za svoj názor. 

Vzdelanie 

Zapojení boli vo veku od 13 do 23 (prevažne študenti). 80% opýtaných má pocit, že ich 

obmedzuje finančná situácia v ich rodine na to, aby sa mohli vzdelávať. 

93% žiakov mali kompletný prístup ku škole s odborným alebo technickým vzdelaním. 

75% z oslovených študentov sa domnieva, že učitelia na školách neberú do úvahy 

mimoškolské aktivity v súvislosti s prípravou na vyučovanie. 

Má každý právo na vzdelanie? 
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Práca 

Produktívnou časťou ľudského života sa zaoberala ďalšia skupina so zistením: 

Má každý človek sociálne zabezpečenie?  

 

1. Všetci z opýtaných majú primeraný čas na oddych počas práce. 

2. U opýtaných to bolo 50 na 50, jedni tvrdili, že je správne, aby sa mladiství nezamestnávali 

a druhá polovica je za to, aby sa mohli zamestnať. 

3. Všetci pracujú skoro 40 hodín týždne, čo je v norme. 

4. Pracovný čas podľa odpovedí by mal byť oveľa lepšie zaplatený, ako je . 
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Kde ste zamestnaný/á?

V zdravotníctve Gastro

Školstvo Sociálne služby

Obchod a služby Vodič

Priemysel Živnostník

Úrad práce Verejná správa

Bezpečnosť a ochrana zdravia Nezamestnaný/brigádnik



 

 

 

26

1

Museli ste sa vzdať iného štátneho občianstva, aby ste mohli mať to 
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Cítite sa na Slovensku bezpečne?
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Poznáte prípady, kedy muž zarábal viac ako žena aj keď mali rovnaké 
postavenie?

Nie Áno Nepoznám, ale viem že to takto funguje



 

 

Právo 

V právnej oblasti výskum uskutočnila iná skupina študentov s výsledkami: 

Aký je váš názor na trest smrti aj, keď nie je u nás? 

40% respondentov nesúhlasí s prípadným trestom smrti. 

4,44% respondentov súhlasí s prípadným trestom smrti. 

46,67% respondentov súhlasí s prípadným trestom smrti, ale len v niektorých prípadoch. 

Porušili by ste niekedy zákon, poprípade spáchali trestný čin? 

26,67% respondentov by neporušilo zákon ani nespáchalo trestný čin. 

73,33% respondentov by porušilo zákon, ale nespáchalo trestný čin. 

9

15

1
2

Myslíte si, že máme dostatok podmienok a škôl na dobré vzdelanie?

Nie Áno Áno aj nie Mohlo by to byť aj lepšie

17

10

Mali ste v rodine právnu, ekonomickú, sociálnu ochranu?

Nie Áno



Ako by ste sa zachovali, ak by ste sa stali svedkom toho, že niekto pácha zločin, 

prečin alebo priestupok? 

93,33% respondentov by zasiahlo v danej situácii. 

6,67% respondentov by zasiahlo, ak by sa jednalo o zločin. 

Zmiernili by ste tresty maloletých/mladistvých napr. užívanie drog poprípade aj 

alkohol? 

46,67% respondentov by tresty zmiernilo/pomenilo.  

20% respondentov by tresty nezmiernilo. 

13,33% respondentov by tresty zvýšilo. 

20% respondentov sa tým nezaoberá. 

Aký máte názor na zlegalizovanie tzv. mäkkých drog a postih za ich držanie? 

53,33% respondentov by drogy zlegalizovalo. 

26,67% respondentov by drogy nezlegalizovalo. 

13,33% respondentov by drogy zlegalizovalo, ale do určitej miery. 

6,67% respondentov by niektoré drogy využilo na zdravotné účely. 

Myslíte, že vymizne zo slovenského súdnictva niekedy korupcia? 

26,67% respondentov súhlasilo. 

46,67% respondentov negovalo. 

13,33% respondentov reagovalo, že v žiadnom prípade. 

13,33% respondentov nevedelo. 

Sú podľa vás v Slovenskej republike súdy nestranné? 

60% respondentov nesúhlasilo. 

20% respondentov bolo za. 

20% respondentov nevedelo odpovedať. 

Sú podľa vás dostatočne chránení  svedkovia a poškodení? 

66,67% respondentov si to nemyslí. 

26,67% respondentov súhlasí. 

6,67% respondentov nevie. 

Máte už skúsenosť so slovenským súdnictvom? 

66,67% respondentov nemá skúsenosť. 

33,33% respondentov má túto skúsenosť. 



 Aký máte názor na porekadlo "oko za oko, zub za zub"? 

60% respondentov by uplatnilo toto pravidlo. 

26,67% respondentov by neuplatnilo stredoveký trest. 

13,33% respondentov by uplatnilo, ale iba za určitých okolností. 

Iným na otázku, ktorá znela: Sú ľudia SR podľa vás spravodlivo trestaní? Odpovedalo 83% 

respondentov: Nie. Z tohto vyplýva, že väčšinu oslovených vidí nespravodlivosť v trestaní voči 

obvineným. 

Sú podľa vás tresty za drogy adekvátne?  Značná väčšina oslovených respondentov, čo je 83%, 

nám na túto otázku odpovedalo: Nie. 4% oslovených nám na túto položenú  otázku nevedelo 

jednoznačne odpovedať. 

Osloveným sme položili aj takúto otázku na zamyslenie : Aký by ste dali trest človeku, ktorý 

znásilnil ženy? Odpovede na otázku sú rôznorodé, ale 43% sa zhodlo na väzbe a 30% tiež na 

väzbe, ale doživotie. 17% ľudí nám odpovedalo veľmi zaujímavo, a to známou zásadou, ktorá 

sa vyskytuje v Biblii : oko za oko, zub za zub. A zvyšok by dalo za tento čin trest smrti. 

Ak by ste boli na mieste navrhovateľa, báli by ste sa po prepustení obžalovaného o svoj život? 

O svoj život by sa bálo 57% ľudí. 13% nám na túto otázku nevedelo odpovedať. 

Poznáte vo svojom okolí človeka, ktorý bol trestne stíhaný? Väčšina opýtaných vo svojom 

živote nepozná nikoho, kto bol trestne stíhaný, a to je 87%. 

Položená otázka znela: Myslíte si, že na Slovensku sú tresty za finančné podvody adekvátne? 

Odpovede boli veľmi jednoznačné a až 87% opýtaných odpovedalo, že na Slovensku určite nie 

sú adekvátne. 

Až 83% ľudí si myslí, že trestná hranica by mala byť nižšia ako 14 rokov, pretože aj 12- a 13-

ročné deti sú už dostatočne vyspelé na to, aby boli za svoje činy trestané. 

Myslíte si, že by mal byť obnovený trest smrti? Až 78% oslovených ľudí si myslí, že by mal 

byť obnovený trest smrti. Toto percento je veľmi vysoké, ale hovorí nám, že pre dnešnú 

spoločnosť je to asi aj nutné. 

Má si odsúdený človek požadovať svoje práva? Áno, odpovedalo na túto otázku 65% 

oslovených. 

83% respondentov súhlasí so zbavením svojprávnosti u psychicky narušených ľudí. Sú tam 

rôzne obavy o svoju bezpečnosť atď....  

Boli by ste schopný priplatiť sudu za rozsudok v prospech vašej strany? Až 70% oslovených 

odpovedalo na túto položenú otázku odpoveďou: Áno.  

57% oslovených si myslí, že ľudia, ktorí týrajú zvieratá by mali byť stíhaní vo väzbe. 

Súhlasíte so zaobchádzaním väzňov? 70% oslovených občanov SR súhlasí s ich 

zaobchádzaním. Odôvodnenie bolo u všetkých rovnaké, a to, že si to zaslúžia, pretože kvôli  

niečomu sa tam aj dostali. 

Na otázku, či je správne, že je v niektorých krajinách stále povolený trest smrti respondenti 

odpovedali „áno“ a 12 respondentov „nie.“ 

 



Kultúra 

„Kultúra je spôsob, ktorým ľudia reagujú na zmysel života,“ znie výrok českého filozofa 

Tomáša Halíka 

1. 70% ľudí z opýtaných si myslí, že kultúra v meste, v ktorom žijú je dostatočne vyvinutá.  

2. 80% z opýtaných vedie svoje deti k poznávaniu kultúry.  

3. 100% z opýtaných sa je toho názoru, že je dôležité uchovávať kultúru a odovzdávať ju z 

generácie na generáciu. 

4. 40% ľudí z opýtaných nám povedalo, že boli svedkom toho, že niekto kvôli svojej rase 

alebo náboženstve sa nemohol zúčastniť kultúrneho podujatia.  

5. 70% z opýtaných sa naposledy zúčastnilo na kultúrnom podujatí pred koronou. 

6. 50% ľudí z opýtaných má pocit, že menšiny na Slovensku nemajú dostatočný priestor na 

vyjadrenie ich kultúry. 

7. 100% z opýtaných si myslí, že má každý právo sa zúčastňovať kultúrneho života 

v spoločnosti. 

8. 50% z opýtaných by chcelo viac koncertov a podujatí pre mladých. 

9. Len 30% z opýtaných má pocit, že jeho záujmy sú dostatočne vypočuté spoločnosťou. 

Má zmysel zápasiť o zlepšenie dodržiavania ľudských práv a upozorňovať, kde sú 

v spoločnosti diery. Cieľom tejto ankety je vyvolať zamyslenie, pomôcť zaklopať na správne 

dvere, aby sa človek stal človeku nie vlkom ale bratom... 
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