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Konečne 

Cez mŕtvoly 

Boj proti biede 

Pre našu budúcnosť 

Lepší život? 



 

 ÚPLNÁ NOVINKA-ČERSTVÉ GOFRY 

 

Vyuţite voľný čas v príjemnom    

nefajčiarskom prostredí. 

 

ŠTUDENTOM PONÚKAME 

 VERNOSTNÉ KARTY 
NA NÁPOJE 

 



Za slobodu! 
Denis Sopko 

EDITORIÁL 
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K 
de by sme boli teraz, keby sa pred viac 
ako dvadsiatimi rokmi naši rovesníci 
nevzopreli proti nadvláde socializmu 

v Československu? Ako by dnes vyzeral náš 
štát, náš ţivot? To sú otázky, nad ktorými mô-
ţeme len polemizovať a debatovať, no jasnú 
odpoveď na ne nájsť nedokáţeme.  
 17. november je dátum, kedy oslavujeme 
Deň boja za slobodu a demokraciu. Mnohí, 
najmä mladšie generácie, si tento deň nedo-
káţu spojiť s konkrétnou udalosťou. Presne v 
tento deň sa v roku 1989 študenti vzopreli vo-
či nadvláde jednej politickej strany 
v Československu.  
 Aj keď sa manifestácia, ktorou si naši 
rovesníci pripomínali Deň študentstva 
a pamiatku na študenta Jána Opletala, ktoré-
ho v roku 1939 zavraţdili nacisti, začala po-
kojne, neskorší brutálny zásah polície vyvolal 
veľkú vlnu kritiky u nás, aj v zahraničí. De-
monštrujúci mladí ľudia pochodovali Prahou 
s nápismi, ktorými ţiadali slobodu, 
a skandovaním či spevom, ktorým sa snaţili 
vyjadriť svoju nespokojnosť s politickým reţi-
mom. Polícia pokojný  protest zakrátko zme-
nila na krvavý zásah, počas ktorého na de-
monštrantov útočila obuškami či vodnými 
delami. Útok mal za následok viac ako päťsto 
zbitých študentov a ďalších, ktorí boli polí-

ciou zadrţiavaní. 
Tento moment vy-
volal veľkú kritiku 
spoločnosti, a na 
stranu študentov sa 
začali postupne pri-
dávať herci, športo-
vci či obyčajní ľudia.  
 17. november 1989 teda moţno označiť 
za moment, kedy sa začal rúcať politický sys-
tém v Československu, kedy aj študenti svo-
jím názorom dokázali zmeniť celé politické 
zriadenie. Súdrţnosť a túţba po slobode do-
kázala poraziť silný socialistický systém. A to 
len za pomoci študentov, ktorí na to dali pod-
net.  
 Dnes môţeme byť nesmierne vďační 
tým, ktorí nebojovali len za svoje práva 
a slobodu, ale aj za tie naše. Bojovali za to, 
aby sme ďalej neţili za „ţeleznou oponou―, ale 
aby sa aj nám aspoň trochu slobodnejšie dý-
chalo. Aj keď mnohí z nás túto udalosť neza-
ţili, je potrebné si ju stále pripomínať. Je dô-
leţité hovoriť o tom, ţe aj na našom názore 
záleţí, ţe aj my, študenti, dokáţeme toho veľa 
zmeniť. A ţe aj v dnešných časoch sa môţeme 
aktívne zúčastňovať na riadení štátu, pokiaľ 
sa k problémom v ňom nebudeme stavať pa-
sívne.  
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„Musíme sa naučiť myslieť na budúcnosť našej      
planéty! Separácia odpadu je našou povinnosťou,“     
hovorí učiteľka Alexandra Klimeková, ktorá je        
na škole koordinátorkou 
projektu zameraného         
na separáciu odpadu 

Pre našu budúcnosť 

>ROZHOVOR< 

Patrik Herman, známy televízny moderátor a ţurnalista, opäť raz 
ukázal, ţe má srdce na správnom mieste. Prostredníctvom svojho 

Facebooku vyzval ľudí na pomoc rodine  
Levkaničových, ktorí ţijú v ťaţkých  
sociálnych podmienkach  

>POHĽAD SPÄŤ< 

Boj proti biede 



 

Koľko peňazí plánujete minúť na vianočné dary? 

„Povedzte vetu, v ktorej bude slovo miesto predloţkou!“ 

„Drţím ti miesto.“  

Štvrták Samo Poliak mohol konečne pouţiť svoju obľúbenú pieseň. 

 PERLA DUCHA 
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PRIESKUMNÍK 

Ešte neviem, v minulom roku som    
minula asi tridsať eur, tohto  roku to 
bude zhruba taká istá suma. 
 
                                                       Daniela Tejová, 2.H 

 

Odpovedalo 89 učiteľov a ţiakov 

20-50€ 
  47% 

100-150€ 
    28% 

150-250€ 
      6% 

50-100€ 
     9% 

0-20€ 
 10% 
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Uš  das tri mešace pri-

chadzaju kaţde rano 

do školi ňenormalni majstri 

a opravuje bľachi pot stre-

chu kolo calej školi, ţebi zme 

ţimu mohľi prečkac vof su-

chu a ňemušeľi vihlašic daja-

ke mimorjadne voľno. Ňeča-

kana panika, ktora vof škole 

zavladla potim, jak prebehľi 

spravi, ţe daco ňeje vof po-

rjatku a strecha potrebuje 

opravu, sposobila, ţe majstri 

beru svoju pracu bars zotpo-

vedňe. Dokonca aš tak, ţe še 

im kvoľi ňenormalňe vičer-

pavajucemu tempu podarilo 

urvac kabel, co išol zos inter-

natu na jedaleň. Ňevadzi, 

hlavňe, ţe ňespadľi! 
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Piťo 

P eršaci maľi na hodziňe 

slovenčini ňečakane bra-

ne cvičeňe. Stačilo, ţe do 

učebňi vlecela kaţdoročna 

praviďelna navšťevnička ško-

li osa Bzučo. Chviľu kolo se-

ba patrela, co novoho, a po-

tom še chcela zos šickimi 

osobňe zoznamic. A peršaci, 

co ju vidzeľi uplňe peršikrat, 

takoj prepadľi panike a zača-

ľi prakticki nacvičovac 

ochranu vlastnich ţivotoch 

pret naletom ňeprjaťeľa. Bu-

lo ţe to srandi. Vof istej chvi-

ľi to vipatralo jak pri zeme-

traseňi. „Ňenormalňe som še 

bavila,― popisala pociti šic-

kich takoj po konci hodzini 

peršačka Nataľija. 

PIŤO GYMOŠ INFORMUJE 

Na  ňenormalňe fan-

tasticki obsaďe-

nom turnaju vof bedmintoňe 

to našo natreľi šickim das tri-

sto drustvam zos caleho ok-

resu. Treba priznac, ţe to 

na jednej straňe moţe bic 

mali problem, bo kec puj-

du na krajske majstrov-

stva, zaš zoberu zo 

školi šicke peňeţi, no 

na druhej treba ta-

koj povedzec, 

ţe to je pre 

školu ňenor-

malna reklama. 

Tento uspech še však očaka-

val najme preto, ţe še 

bedminton hra zos 

košikom a našo štu-

denci košiki bars dobre 

poznaju zos svojeho posobeňa za 

Billu. 
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A  zaš še nam na pulno 

rozbehľi šicke športove 

suťaţe. Veľke naďeje fklada-

me najme do tradičňe super 

mega bomba uspešnich fut-

baľistoch. Bodaj bi i ňe, kec 

polufka zos ňich tak ňenor-

malňe toten futbal ţere, ţe 

mušu mac kvoľi temu indivi-

dualni študijni plan! Perši 

turnaj im aľe ňevišol a skon-

čiľi aš druhe. Poďľa ich slov 

za to samozrejme ňemoţu 

oňi, ale ňeprijateľne poveter-

nostne podminki, ktore vlad-

ľi vof  telocvičňi Hotelovej 

akademiji. Skratka, tak dulo, 

ţe ňemohľi hlavičkovac. Uš 

teras še cešim, co vimišľu, 

kec še budze hrac vonka! 

N ašo gimnazisci zaš 

calemu švetu doka-

zaľi, ţe su cale ţhave za 

kulturu. Stačilo tidzeň pre-

hovaraňa a šicke začaľi 

chodzic do ďivadla. Je to 

apsolutňe šokujuce, najme 

kec sebe prectavime, ţe 

ďivaďelne prectaveňa su 

zasadňe večar, co zname-

na, ţe im vof škole nič ňe-

otpadňe! No treba sebe 

priznac, ţe je to ľem ďalši 

dôkas teho, ţe kulturna 

vispelosc našich gimnzis-

toch išla vof pošľednim 

čaše ňenormalňe hore. Za-

sluhu na tom jednoznačňe 

ma i rekonštrukcija škol-

skej kňiţňici. 

Z aš bula štvercročna kla-

sifikačka, dze še okrem 

oslavi ňenormalnich študij-

nich visledkoch našich ţja-

koch hutori aj o adaptaciji 

novich peršakoch vof škole. 

Kaţdi rok še prostredňic-

tvom anonimneho dotazňika 

zisťuje, jak še im na škole ľu-

bi, jakim predmetom rozu-

meju i jake im robja ňečeka-

ne problemi. A mušim kon-

štatovac, ţe visletki šickich 

pritomnich doslova šokovaľi! 

Aš ošem percentoch študen-

toch napisalo, ţe im stačiľi 

dva mešace, abi pochopiľi, ţe 

uš ňesu na zakladnej. Zvišne 

ešči furt rano idu do školi 

opačnim smerom. 
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Ci  pana, do pana, 

po dvoch ro-

koch še Gimošu zaš 

podarilo zabodovac na 

suťaţi Pro Slavis, kto-

ru organizuje Matica 

slovenska vof Ţiľiňe. 

Cenu išľi na slavnost-

ne vihodnoceňe pre-

vţac tri Gimošački 

Majka, Erika i Aňička. 

A treba objektivňe pri-

znac, ţe to bulo ňenor-

malňe naročne. Kec 

sebe odmišľim cestu 

vlakem, najcešši bulo 

pre ňe zvladnuc peršu 

oslavu takoj po vihod-

noceňi, ktoru sebe sa-

me zrobiľi ešči vof Ţi-

ľiňe, i kec som im bars 

šumňe hutorel, ţe je to 

bars ňebespečne, bo 

ešči ňemaju teľo ro-

koch, ţebi dokazaľi 

odhadnuc ňebespe-

čenstvo zos tim spoje-

ne. No ňedaľi sebe po-

vedac a nasledki šic-

kich vipitich kofoloch i 

zjedzenich kolačoch še 

prejaviľi takoj pri ces-

ce vlakem domu.  

PIŤO GYMOŠ INFORMUJE 



Z 
ískať kreslo poslanca pribliţne za 
7800 eur? Na východnom Sloven-
sku to pred tohtoročnými voľbami 
do vyšších územných celkov nebolo 

aţ také nemoţné. Kým väčšina 
kandidátov vráţala do predvo-
lebných kampaní niekoľko de-
siatok tisíc eur, niektorí si mali 
šancu svoje kreslo kúpiť za 
menej neţ osem tisíc.  
V Prešovskom kraji, v ktorom 
značné percento obyvateľstva tvorí rómska 
populácia, sa tento rok predávali hlasy len po 
tri eurá. Práve rómska komunita je častokrát 
cieľovou skupinou pre obchodníkov s hlasmi. 
Cigarety, potraviny, či dokonca finančná od-
mena dokáţe k volebným urnám priviesť ne-

jedného obyvateľa osady. Známa je minulo-
ročná kauza z obce Lomnička v okrese Stará 
Ľubovňa, kde dvaja kandidáti vo volebnom 
okrsku vysoko porazili premiéra Róberta Fi-

ca. Osadníci sa priznali, ţe svoj 
hlas predali za škatuľku ciga-
riet, no neskôr svoje výpovede 
zmenili a tým sa korupcia do-
dnes nepotvrdila.  
 Ani pred voľbami do vyš-
ších územných celkov tomu 

nebolo inak. Okresnému predsedovi strany 
SaS v Bardejove Milanovi Vrabeľovi, kandi-
dátovi na poslanca, obchodník ponúkol za-
bezpečenie pribliţne 2600 hlasov z celkovo 
šiestich rómskych osád v okrese Bardejov. 
Konkrétne išlo o hlasy z obcí Raslavice, Kuri-

AKTUÁLNE 
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Kupovanie volebných hlasov nie je na Slovensku ţiadnou raritou, 
dochádza k nemu takmer pred kaţdými voľbami. Aj keď voľby     
do vyšších územných celkov nie sú také lukratívne, aj počas nich sa 
hlasy predávali len za tri eurá 

Denis Sopko 

Osadníci sa priznali, 

ţe svoj hlas predali 

za škatuľku cigariet. 

Cez mŕtvoly 

/foto: bardejovlifewebnode.sk/ 

-> Jednou z osád, odkiaľ 

mali byť hlasy zabezpečené, 

bola aj bardejovská mestská 

časť Poštárka. 



ma, Lascov, Marhaň, Zborov a bardejovskej 
mestskej časti Poštárka. Hodnotu jedného 
hlasu sprostredkovateľ vyčíslil na tri eurá. V 
celom prípade má ale figurovať viac osôb. 
„Oni mali zabezpečiť svojou prítomnosťou 
pred volebnými miestnosťami to, aby osadníci 
dodrţali slovo a skutočne hlasovali tak, ako 
majú. Pri menej gramotných 
malo byť moje číslo napísané 
na ich zápästiach," vysvetlil 
Vrabeľ pre portál sme.sk. 
Spomínaný predajca bol pod-
ľa slov Milana Vrábeľa kon-
com októbra zadrţaný polí-
ciou pri preberaní úplatku vo 
výške dvoch tisíc eur. Okrem 
troch eur za hlas poţadoval zadrţaný 59-
ročný Štefan M. z obce Lascov aj špeciálnu 
finančnú odmenu za kvalitné sprostredkova-
nie. Prezident Policajného zboru SR Tibor 
Gašpar na tlačovej konferencii uviedol, ţe 
zďaleka nešlo o ojedinelý prípad. Podľa jeho 
slov bolo doposiaľ z volebnej korupcie obvi-
nených šesť ľudí, pričom kaţdému z nich hro-
zí trest odňatia slobody na jeden rok. 

Okrem okresu Bardejov sa hlasy predá-
vali aj v Ţiline, kde mala trojica muţov ponú-

kať kandidátovi na poslanca Ţilinského samo-
správneho kraja podporu najmenej tisíckou 
rómskych hlasov.  

Ani voľby v Medzilaborciach sa nezao-
bišli bez kupovania rómskych hlasov. Na roz-
diel od Bardejova či Ţiliny, v Medzilaborciach 
sprostredkovatelia ponúkali osadníkom za 

hlasy potraviny. 
 Policajný viceprezident 
Jaroslav Málik na tlačovej 
konferencii informoval, ţe po-
čas volieb zabezpečovalo po-
riadok vyše sedem tisíc poli-
cajtov. Aj napriek tomu sa 
voľby nezaobišli bez váţnej-
ších incidentov. Okrem spo-

mínaného kupovania hlasov medzi najčastej-
šie porušenia patrilo propagovanie kandidá-
tov pred volebnými miestnosťami, kde sa roz-
dávali letáky či plagáty. Ďalším z incidentov 
bolo to, ţe voliči dostali volebné lístky ešte 
pred vstupom do miestnosti. Polícia taktieţ 
zaznamenala aj podpísanie zápisnice ešte 
pred ukončením volieb či príhovor cez obecný 
rozhlas s propagáciou daného kandidáta. A čo 
vy? Na koľko eur by ste vyčíslili hodnotu svoj-
ho hlasu? Na tri? Päť? Či desať eur? 

AKTUÁLNE AKTUÁLNE 

„Pri menej 

gramotných malo byť 

moje číslo napísané 

na ich zápästiach.“  

-> Rómske hlasy boli ponúknuté okresnému 

predsedovi SaS  Martinovi Vrabeľovi. 
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-> Denník N dokonca na svojej titulke priniesol  

fotografiu mobilného telefónu, ktorá jednoznačne 

dokazuje, ţe kupovanie hlasov na východe          

skutočne  existuje. 
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M 
nohočlenná 
rodina Lev-
kaničových 
prišla vinou 

exekúcii o strechu nad 
hlavou, pretoţe nemali 
dostatok financií na nákla-

dy, ktoré museli platiť. Sú-
časná ,,chatka―, v ktorej ţi-

jú, pozostáva z dvoch izieb, 
nemá elektrinu, ani kúrenie 

a po vodu musí rodina chodiť 
asi pol kilometra do vzdialenej 

studne. Väčšinu potravín však 
musia skladovať vonku, pretoţe 
vnútri nemajú dostatok miesta. 

Ich malý pozemok sa nachádza 
v štvrti pomerne komfortných do-
mov, aţ je ťaţko uveriť, ţe stačí 
prejsť pár metrov a pohľad 
na luxusné domy strieda nepríjem-
ný obraz chudoby. Rodinu tvorí 
matka, päť detí a jedno vnúča. Tra-
ja chlapci navštevujú v Košiciach 
základnú školu, kde sa im veľmi 
darí, majú tu priateľov, a práve to 
je dôvod, prečo ešte nadobro neo-
pustili toto mesto. Vďaka Nadácii 
Televízie Markíza šli dvaja zo súro-
dencov do letného tábora, kde ok-
rem skvelých záţitkov spoznali 
Patrika, a ten sa začal zaujímať 
o ich ťaţkú rodinnú situáciu. 

 Na začiatku bola Patri-
kova výzva na Facebooku. Poţiadal 

POHĽAD SPÄŤ 

Patrik Herman, známy televízny moderátor a 
ţurnalista, opäť raz ukázal, ţe má srdce na správnom 

mieste. Prostredníctvom svojho Facebooku vyzval 
ľudí na pomoc rodine Levkaničových, ktorí ţijú 
v ťaţkých sociálnych podmienkach  

-> Asi päťdesiat ľudí zareagovalo    

na výzvu Patrika Hermana, aby 

venovali päť eur na nákup potravín 

pre ľudí v núdzi. 

/foto: Branislav Boďo/ 
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Silvia Babčáková 

-> Moderátor Televízie Markíza 
Patrik Herman je známy tým, ţe 
mu pomoc ľuďom v núdzi nie je 
cudzia. 

Boj proti biede 
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ľudí, ktorí by mali záujem nielen finančne 
prispieť piatimi eurami, ale za tie peniaze 
hneď aj nakúpiť nevyhnutné potreby pre ro-
dinu, aby 5. septembra prišli pred Tesco na 
sídlisko Nad jazerom v Košiciach. Medzi prí-
tomnými dobrovoľníkmi boli aj šéfredaktor 
časopisu Gymoš Denis Sopko, redaktorky Sil-
via Babčáková a Erika Bab-
čáková a pedagogický vedúci 
krúţku Branislav Boďo. Na-
vyše grafik Gymoša Ján Hel-
manovský a jeho spoluţiačka 
Simona Balaščáková tieţ pri-
speli svojimi piatimi eurami. 

Keďţe takúto pomoc 
cez sociálne siete skúšal Pat-
rik prvý raz, priznáva, ţe mal obavy. „Skúšal 
som, čo urobí sociálna sieť, najviac som sa bál 
toho, ţe tu budem stáť sám,― povedal prítom-
ným na parkovisku tesne pred tým, ako sa 
začalo nakupovať. Ostal však dojatý, keď pred 
sebou uvidel stáť skoro päťdesiat dobrovoľní-
kov.  Okrem ovocia, zeleniny, zemiakov, 
mnoţstva vody, cestovín, konzerv, cukríkov 
pre deti, či drogérie, dostala rodina aj pou-
káţky na vlastné budúce nákupy. Základom 
však bola voda, keďţe ju vyuţívajú nielen na 
pitie, ale aj sprchovanie. „Len pomyslenie na 
to, ţe deti po príchode zo školy domov nemu-
sia chodiť do lesa po vodu, je nemalá pomoc,― 

doplnila ho spoluorganizátorka výzvy 
a vedúca občianskeho zdruţenia Maják Náde-
je Soňa Vancáková. A hoci im takáto pomoc 
ţivoty dlhodobo nezmení, ani im nezabezpečí 
lepšie bývanie, či kúrenie, dokáţe im to aspoň 
nachvíľu uľahčiť ţivot. Aj keď sa to môţe nie-
komu zdať ako maličkosť, pre nich znamená 

veľa. 
 Na jednej strane je po-
zoruhodné, koľko ľudí si na-
šlo čas a bolo ochotných fi-
nančne prispieť tejto chu-
dobnej rodine, no na druhej 
strane je smutné, koľko 
iných rodín na Slovensku ţije 
v podobných podmienkach 

a nikto ani netuší o ich kaţdodennom trápe-
ní. Štát je predsa ten, kto by sa mal starať 
o ţivot svojich občanov! Veď len malá podpo-
ra by im mohla značne pomôcť, hoci len na 
pár týţdňov, či mesiacov. Nie je pekné vidieť, 
koľkým ľuďom je ţivot takýchto rodín ľaho-
stajný. Patrik Herman sa však postavil proti 
tejto nečinnosti, i keď smutne priznáva, ţe je 
to boj bez konca: „Problém je, ţe nedokáţeme 
vyriešiť všetky problémy všetkých rodín, ani 
všetky problémy jednej rodiny, ale môţeme 
pomôcť iba niečomu. Takýchto rodín je na 
Slovensku nespočetne veľa a s týmto problé-
mom asi budeme bojovať večne.― 

/foto: Silvia Babčáková/  

POHĽAD SPÄŤ 

-> Svojimi piatimi eurami prispeli aj štyria redaktori 

Gymoša a štvrtáčka Simona Balaščáková. 

POHĽAD SPÄŤ 
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Ostal však dojatý, keď 
pred sebou uvidel stáť 

skoro päťdesiat 
dobrovoľníkov.  

->Nakúpené potraviny 

Levkaničovým aspoň        

na krátky čas uľahčili 

kaţdodenný ţivot.  



 

HISTÓRIA 

Kaţdá vojna hlboko poznačí ţivot beţného obyvateľstva a mnoho 
ľudí sa snaţí po nej nájsť lepšie podmienky niekde v zahraničí.     
Po druhej svetovej vojne sa asi dvanásťtisíc Slovákov z východu 
republiky rozhodlo skúsiť šťastie na Ukrajine 

Lepší ţivot? 
Peter Buben 

I 
ntenzita vysťahovalectva v Uhorsku do-
siahla svoj vrchol v prvej polovici dvad-
siateho storočia. Napriek tomu vysťaho-
valectvo nemalo negatívny dopad na 

prírastok obyvateľstva. Zo ţúp obývaných 
Slovákmi sa v rokoch 1899-1913 vysťahovalo 
dokopy päťstotisíc osôb. Z toho na Zemplín-
sku pripadalo viac neţ osemdesiatdvatisíc  
osôb – to je najvyšší počet v porovnaní s iný-
mi ţupami.  

V neskoršej prvej československej re-
publike boli pomery častokrát ťaţké a ľudia 
trpeli biedou. Preto sa mnoho rodín práve 
z okolia Zemplína vysťahovalo alebo odchá-
dzalo za prácou do Ameriky. Tam väčšinou 
pracovali v baniach alebo ako pracovníci, 
keďţe boli pomerne lacnou pracovnou silou. 
Neskôr, keď bola celá Európa zničená vojnou, 
sa niektorí znova rozhodli odcestovať 
s rodinami do zahraničia. Prevaţná väčšina 
vysťahovalcov preferovala Ameriku alebo 
ZSSR, konkrétne oblasť dnešnej Ukrajiny. 
Všetci určite poznáme ľudí, ktorých rodina, či 
iní známi sa odsťahovali za lepším ţivotom 
preč z krajiny. Dokonca aj v mojej rodine sme 
mali niekoľko prípadov. Jedným z nich je prí-
pad rodiny mojej starej mamy Anny Bubeno-
vej, keď bola ešte malé osemročné dievčatko. 
Podľa jej slov, po vojne, v roku 1947, chodili 
po dedinách agenti, konkrétne bolo posla-
ných aţ päťdesiat plne vyškolených, ktorí ma-
li za úlohu organizovať a zhromaţďovať ľudí. 
Ponúkali im nový  ţivot na Ukrajine, kde je 
úrodná čiernozem a ako roľníkom im sľubo-
vali nový začiatok v krajine, ktorá nemala byť 
spustošená vojnou. 

Takúto ponuku prijalo aţ dvanásťtisíc 
obyvateľov Československa. Čertiţné, Habu-
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-> Slováci z Bardejova na Ukrajinu cestovali 

tri týţdne aj vo vagónoch určených              

na prepravu dobytka. 

/foto: archív Anny Bubenovej/ 

-> Anna Bubenová (v krúţku) na rodinnom        

stretnutí na Slovensku po pätnástich rokoch            

od vysťahovania na Ukrajinu.  

foto: aktuality.sk/ 



Gymoš  13 

HISTÓRIA 

ra, či Niţný Komárnik boli dediny pod Duk-
lianskym priesmykom, ktoré boli najviac zni-
čené vojnou a presne tie mali agenti 
v hľadáčiku. Prvý vlak vypravili 29. januára 
1947 z bardejovskej stanice. Cestovali v ňom 
najmä obyvatelia z Lukova. Babka s jej rodi-
nou bývali v dedine Hutka v bardejovskom 
okrese. Pochádza z trinástich detí a ţivot po 
vojne pre nich nebol veľmi ľah-
ký. Počas odchodu nemeckých 
vojsk bola obec Niţná Polianka, 
susediaca s Hutkou, bombardo-
vaná Nemcami. Stará mama 
vravela, ţe v noci, v čase bom-
bardovania, bolo svetlo zo sme-
ru, kde leţala Polianka, také sil-
né ako počas dňa. Bombardo-
vanie zničilo pôdu aj v okolí 
Hutky. Odtiaľ ich previezli autami do Barde-
jova, kde ich naloţili do vagónov, v akých pre-
váţali aj dobytok. Tie súdruhovia zo Soviet-
skeho zväzu honosne vyzdobili portrétmi Le-
nina a Stalina ich vlastným štýlom ako počas 
májových osláv Dňa práce. Cestovali asi tri 
týţdne aţ do ich budúceho domova. Uţ počas 
cesty sa im zdalo niečo podozrivé, hlavne po-
čas povinných zastávkach vlaku, aby doplnili 

zásoby. Ľudia sa chceli prejsť po staniciach, 
trocha sa prevetrať, no akonáhle vlak zastavil, 
okamţite ho obkolesili vojaci a nepustili niko-
ho dnu ani von.  

Po príchode na miesto ich ubytovali 
v domoch po volynských Čechoch, ktorí tu ţili 
od čias Rakúsko-Uhorska, no odsťahovali sa 
spolu so svojimi príbuznými, ktorí vstúpili do 

československej armády vytvo-
renej počas vojny v ZSSR. Ča-
kalo ich nemilé prekvapenie. 
Domy boli častokrát rozostava-
né alebo rozbité od výbuchov 
leteckých bômb. Slovákom, kto-
rí sa takto vybrali na cestu za 
lepším ţivotom, naše, ale aj so-
vietske orgány však akosi za-
budli povedať, ţe keď prejdú 

hranice, hneď strácajú svoje pôvodné občian-
stvo.  

Mnohí pamätníci by vedeli rozprávať, 
aké ťaţké bolo dostať sa zo ZSSR do iných 
krajín. Ţivot v ZSSR nebol ani zďaleka taký 
skvelý, ako im sľubovali. Dokonca ľudia pova-
ţovali Československo za vyspelú krajinu, kde 
bolo všetkého dosť. Aj takto vyzerala soviet-
ska pomoc. Ale to uţ je iný príbeh. 

Tie súdruhovia zo 

Sovietskeho zväzu 

honosne vyzdobili 

portrétmi Lenina 

a Stalina. 

->Vysťahovalci našli svoj nový domov       

v domoch po volynských Čechoch. Realita 

však ani zďaleka nebola taká ruţová, ako 

im sľubovali agenti KGB.  

/foto: aktuality.sk/ 



J 
esenný volejbalový turnaj študentov 
a zamestnancov školy napísal začiat-
kom novembra uţ svoju piatu kapito-
lu. Čakalo sa na to, či študenti koneč-

ne dokáţu turnaj vyhrať, pretoţe od vzniku 
turnaja sa im to ešte nepodari-
lo. Aj keď pred rokom vo vzá-
jomnom zápase s učiteľmi hra-
nom na dva sety boli hráči prvé-
ho študentského tímu v súčte 
bodov lepší, ich nečakaná remí-
za s druhým študentským tí-
mom nakoniec prvenstvo 
v turnaji opäť prisúdila učiteľom.  
 Tohto roku sa turnaja zúčastnili dva 
študentské tímy Toxíny a Ţiaci a jeden zloţe-
ný zo zamestnancov školy. Riaditeľ školy Pe-
ter Dulenčin poprial na úvod všetkým veľa 

športového šťastia a študentom, aby konečne 
prepísali históriu.  

Hneď v prvom zápase proti sebe na-
stúpil Ţiaci proti učiteľom. Kapitán muţstva 
učiteľov František Vagaský si veľmi dobre 

uvedomoval dôleţitosť tohto 
stretnutia a nechcel nič podce-
ňovať: „Určite bude zápas ná-
ročný, obe muţstvá sú veľmi sil-
né a naším cieľom je vyhrať!― 
Od začiatku to bolo z oboch 
strán nervózne, veď to bol prvý 
zápas a nikto nechcel zakopnúť. 

Postupne sa však ukázala sila učiteľov, začali 
na ihrisku dominovať a výsledok 2-0 na sety 
ukázal ich prevahu.  
 Nasledoval druhý zápas, v ktorom si 
zmerali sily oba ţiacke tímy. Silnejší študent-

Štyri roky nedokázali študenti Spojenej 
školy Juraja Henischa vo volejbale poraziť 
učiteľov. Piaty pokus im uţ však vyšiel a na 
škole sa prepísala história  

UDALOSTI 

Konečne
Adam Kralovič 

„Určite bude 

zápas náročný, 

obe muţstvá sú 

veľmi silné.“ 

->  
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/foto: Oliver Desák/ 
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-> Toxíny ako lepší z dvoch 

študentských tímov  sa     

prezentoval výbornou hrou. 

-> Študentov k víťazstvu   

doviedol ich kapitán Kristián 

Angelovič. 



ský tím Toxíny vedel, ţe ich víťazstvo v tomto 
stretnutí posunie do priameho súboja 
o prvenstvo, a preto mal zápas silný náboj. V 
prvom sete od začiatku dominovali Ţiaci, no 
nezvládli koncovku a set sa stal korisťou To-
xínov. Tí tak boli len krok od 
rozhodujúceho  zápasu 
s učiteľmi. Podľa toho vyze-
ral druhý set, Toxíny ho mali 
od začiatku pod kontro-
lou, bez väčších problémov 
ho dotiahli do víťazného kon-
ca. Bolo jasné, ţe tretie mies-
to v turnaji obsadia Ţiaci. 

Nervozita v telocvični pomaly rástla, 
pretoţe sa schyľovalo k vyvrcholeniu celého 
turnaja. Všetci čakali na rozhodujúci zápas, 
ktorý mal nielen určiť víťaza, ale hlavne zod-
povedať otázku, či sa študentom školy koneč-
ne podarí tento turnaj vyhrať. Spoliehali sa 
najmä na schopnosti aktívnych hráčov Kris-
tiána Angeloviča, Zuzany Vagaskej a Eriky 
Babčákovej. Tá pred zápasom neskrývala od-
hodlanie: „Prvý zápas sa nám podarilo vy-
hrať, no proti učiteľom to bude náročné. Bu-
deme si hrať svoju hru a veríme, ţe učiteľov 
konečne zdoláme.―  

A po prvom sete mali k tomu naozaj 
blízko. Učiteľom sa od začiatku finálového 
zápasu nedarilo, strácali lopty a ţiaci to plne 
vyuţili. Atmosféra bola napínavá a kaţdý, kto 
ostal aţ do konca, bol zvedavý, ako to nako-

niec dopadne. Po prvom sete, 
ktorý ţiaci vyhrali, sa obe 
muţstvá dali do kruhov a šep-
kali si taktiku pred nasledujú-
cim setom. Nakoniec sa po 
telocvični ozvali hlasné pokri-
ky a druhý set sa mohol začať. 
Ţiakom však výmena strán 
nepriniesla šťastie a učitelia 

nakoniec dotiahli nepriaznivý stav na 1-1. 
Rozhodovalo sa aţ v poslednom treťom sete. 
Toxíny si dobre uvedomovali, ţe im chýba 
málo. No bolo jasné, ţe to nedostanú zadar-
mo. Nabudené druţstvá boli pripravené po-
biť sa o víťazstvo. Napínavý zápas medzi uči-
teľmi a tým najlepším, čo škola vo volejbale 
ponúka, vrcholil, a aj keď to bolo vyrovnané, 
nakoniec sa po celej telocvični ozývali radost-
né pokriky ţiakov. Bol to moment, na ktorý 
tento ţiacky tím nezabudne. Ani učitelia, pre-
toţe boli prvýkrát porazení a zosadení z tró-
nu pre víťazov volejbalového turnaja.      

Napínavý zápas medzi 

učiteľmi a tým 

najlepším, čo škola vo 

volejbale ponúka, 

vrcholil. 

UDALOSTI UDALOSTI 
-> Po štyroch ročníkoch, v ktorých 

učitelia dominovali pod vysokou 

sieťou, sa tentokrát museli skloniť 

pred schopnosťami ţiakov. 
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/foto: Oliver Desák/ 

-> Kristián Angelovič preberá z rúk            

organizátora turnaja Františka Vagaského 

ceny pre víťazov. 

/foto: Oliver Desák/ 



„Musíme sa naučiť myslieť na budúcnosť našej planéty! 

Separácia odpadu je našou povinnosťou,“ hovorí učiteľka 

Alexandra Klimeková, ktorá je na škole koordinátorkou 

projektu zameraného na separáciu odpadu 

Veronika PolákováVeronika Poláková  

Pre našu 
budúcnosť 

ROZHOVOR 
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Aj 
 keď škola nakoniec grand nezíska-
la, musíme veriť, ţe aspoň trochu 
zmenila myslenie študentov školy.  
Veď nikde nie je napísané, ţe ho ne-

môţeme získať o rok.  
 
V septembri sa škola pokúsila zapojiť 
do projektu zameraného na separáciu 
odpadu. Mohli by ste ho bliţšie pred-
staviť? 
 Projekt má názov Eko 
Alarm. Tento projekt sme na-
šli v učiteľských novinách 
s tým, ţe oslovil všetky základ-
né a stredné školy, kde 
v spolupráci s firmou Kurap-
rox, ktorá vyrába kefky, získali grant, pomo-
cou ktorého chcú čo najviac škôl podchytiť, 
aby sa naučili deti a študenti separovať od-
pad. Tento ročník bol prvý, pilotný, s tým, ţe 
na ich stránke www.ekoalarm.sk bolo moţné 
nájsť podmienky a prihlásiť sa do výberu. Ná-
sledne bolo vybratých dvesto škôl, ktoré spo-
mínaný grant dostali. 
 
Ako ste sa k tomuto projektu dostali vy 
osobne? 

 Výchovná poradkyňa školy Svetlana Ţof-
činová a učiteľka Adriana Luptáková ma upo-
zornili na to, ţe je tu moţnosť prihlásiť sa do 
separovania, keďţe ona vo svojej triede uţ vy-
še roka separuje papier, plasty a snaţí sa eko-
logicky viesť aj svojich ţiakov. 
 
Teda vás to zaujalo a rozhodli ste sa, ţe 
do toho pôjdete. 

 Áno, pretoţe my sme uţ 
vyše roka uvaţovali nad tým, 
ako by sme mohli separovať. 
Začiatkom roka ekonomické 
oddelenie zakúpilo samostat-
né koše, ktoré sú teraz umies-
tnené dole vo vstupnej hale, 

kde sa separujú  plasty, sklo a papier. Taktieţ 
sme chceli pridať kôš na separovanie kovu. 
 
Čo by sa dialo, keby projekt prešiel?  
 Ak by prešiel, tak sme si mohli vybrať zo 
štyroch variant, ktoré nám ponúkali v rámci 
grantu. Nakoniec sme si vybrali tú variantu, 
kde by nám koordinátor zabezpečil zaškolenie 
takzvanej jednotlivej akčnej skupiny, ktorej 
súčasťou by boli aj ţiaci a tí by sa zaškolili, 
ako separovať odpad v jednotlivých triedach. 

-> Od septembra stoja vo vestibule školy 

koše na separáciu. Aj keď grand škola    

nedostala, určite majú svoj význam. 

...je tu moţnosť 
prihlásiť sa do 
separovania... 

ROZHOVOR 
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/foto: Simona Macejová/ 

http://www.ekoalarm.sk


ROZHOVOR 

Koše by nám poskytla nadácia s tým, ţe pria-
mo by tam napísali, ţe tieto koše sú vyrobené 
práve z vyseparovaných kuraproxiek, zub-
ných kefiek. To bolo pre nás také zaujímavé. 
 
Je ešte niečo zaujímavé, čo dokáţu vy-
robiť z vyseparovaného odpadu? 
 Určite áno. Z ďalších vyseparovaných 
zloţiek dokáţu vyrobiť vylisované bundy 
a dokonca z kovových odpadov dokáţu vyro-
biť nový bicykel. 
 
Koľko pribliţne stojí jeden kôš na se-
parovanie? 
 Konkrétnu cenu neviem, keďţe je to 
v záujme ekonomického oddelenia, ale ak 
niečo učitelia poţadujú a vedenie sa dohodne, 
tak nie je problém to zabezpečiť.  
 
A čo sa bude diať teraz, keďţe projekt 
neprešiel? 
 Začiatkom novembra sme dostali email, 
kde sa nám poďakovali za to, ţe sme sa prida-
li do tohto pilotného ročníka. Keďţe je pred-
poklad, ţe projekt bude fungovať aj 
v budúcnosti, myslím, ţe by sme to mohli 
skúsiť aj o rok. Zároveň nás to ako keby na-
koplo v tom, ţe sme si začali zisťovať, čo nám 

mesto, ktoré je hlavným zberateľom odpadu, 
môţe ponúknuť. Taktieţ medzitým mesto 
a mestské zastupiteľstvo schválilo moţnosť, 
ţe ak škola ţiada, tak im prioritne poskytnú 
koše na separovanie, čo škola aj plánuje. 
 
To znamená, ţe mesto školy podporuje. 
 Mesto podporuje školy v tom, ţe im po-
skytne veľkoobjemové kontajnery, pre ktoré 
sme uţ aj našli miesto, kde by sme ich v areáli 
školy chceli umiestniť, a potom druhú várku 
máme v pláne umiestniť na dielňach pri kla-
sických košoch. 
 
A aký to má efekt, separujú odpad aj 
ţiaci alebo ani nie?  
 Pomaly sa to rozbieha, niektorí študenti 
uţ začali hádzať najmä plasty do košov na prí-
zemí.  
 
Máte v pláne ich do separovania zapojiť 
čo najviac? 
 To určite áno, zatiaľ máme dohodu 
s vedením, ţe by sme chceli vytvoriť akčný 
tým učiteľov, ktorí by si podchytili určitých 
ţiakov a tí by nám pomáhali pri vynášaní 
týchto vecí. Za odmenu by sme ich motivovali 
dňom voľna. 
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-> Treba len veriť, ţe sa    

študenti naučia, kam        

patria napríklad prázdne 

plastové fľaše. 

/foto: Simona Macejová/ Autoškola  

Remeta 
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Autoškola  

Remeta 

10.1.2018 

31.1.2018 

20.2.2018 

03.10.2017 

26.10.2017 

PRE ŠTUDENTOV SPOJENEJ ŠKOLY JURAJA HENISCHA  

PONÚKAME ZĽAVU TRIDSAŤ EUR!  

(Zľavu nemoţno kombinovať s inými zľavami AUTOŠKOLY REMETA) 



Čo 
 je to vlastne ISIC karta? Je to 
študentský preukaz pre ţiakov 
s mnoţstvom výhod. Jeho hlav-
nou funkciou je podporiť mla-

dých ľudí tým, aby si ušetrili čo najviac peňa-
zí a aby si mohli dovoliť pre 
seba viac vecí.  

Má medzinárodnú 
platnosť a poskytuje viac ako 
stotisíc zliav po celkom svete. 
Na Slovensku ich ponúka vy-
še  tisíc. Pouţiť sa dá naprí-
klad v Panta Rhei, CroppTown, Reserved či 
Pizza Mizza. Aj milovníci McDonald´s si prí-
du na svoje a spomedzi všetkých zliav si ná-
jdu zľavy aj do „mekáča―.  

Preukaz ISIC sa dá pouţiť aj pri čin-
nostiach ako je vstup do školy alebo vydáva-
nie obedov, a preto sa povaţuje za veľkú vý-
hodu pre niektoré školy. „Medzi najväčšie vý-
hody ISIC-u patrí to, ţe vďaka tejto kartičke 

mám zľavy v rôznych obchodoch, aj keď 
ja by som ich privítala ešte trochu viac. Ok-
rem toho veľmi oceňujem, ţe sa dá pouţívať 
v škole namiesto čipu alebo aj ako čipová kar-
ta na autobus či vlak a nemusím mať pri sebe 

ďalších desať kartičiek. Stačí 
mi táto jedna,― hovorí Jana 
Zachardalová, študentka tre-
tieho ročníka gymnázia. 
„Takou menšou nevýhodou je 
aktivácia čipu, za ktorú mu-
sím platiť kaţdý rok a kúpa 

novej známky na budúci školský rok, ale vo 
všeobecnosti som s týmto preukazom spokoj-
ná. Myslím si, ţe vybavenie ISIC-u sa niekedy 
fakt oplatí, a to hlavne kvôli širokej ponuke 
zliav,― dodáva. 

Existujú tri druhy ISIC preukazu, Uni-
verzitný ISIC, Stredoškolský ISIC a ISIC kla-
sik. Kaţdý jeden je určený pre inú vekovú ka-
tegóriu študentov. Univerzitný preukaz štu-

-> Jednou z výhod je moţnosť   

vyuţiť ISIC kartu ako čip             

pri príchode a odchode zo školy. 

FINANCIE 

Široké  
vyuţitie 

Jednou z moţností, ako môţe 
mladý človek ušetriť nejaké 
peniaze, je aj čoraz populárnejšia 
ISIC karta 

Erika Babčáková 
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Preukaz ISIC sa dá pou-

ţiť aj pri činnostiach ako 

je vstup do školy alebo       

vydávanie obedov. 
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-> Na Slovensku sa ISIC 
môţe pouţiť na viac ako 
tisíc zliav. Medzi inými 
ich ponúkajú Panta Rhei, 
Reserved alebo        
McDonald´s. 



denta ISIC slúţi na identi-
fikáciu študenta príslušnej 

vysokej školy a univerzity. 
Stredoškolský ISIC môţu 

získať ţiaci denného štúdia 
na základnej alebo strednej 

vysokej škole vo veku od šiestich rokov 
a vyššie a ISIC klasik si môţu 
vybaviť iba študenti nad dva-
násť rokov. 

Súčasťou kaţdej ţiadosti 
o vydanie preukazu je potvrde-
nie zo školy, ktoré nesmie byť 
v deň podania ţiadosti staršie 
ako tridsať dní a študenti študujúci 
v zahraničí musia priloţiť aj kópiu s platnými 
študentskými vízami. Ďalšími podmienkami 
na vybavenie je mať so sebou svoju fotografiu 
a preukaz totoţnosti.  Poplatok za čipovú kar-
tu a poplatok za známku na prvý školský rok 
je dvadsať eur. Preukaz obsahuje kartu 
s čipom, aktuálnu známku ISIC na prvý škol-
ský rok, obal a ochrannú fóliu na uchytenie 
fotografie. 

Existuje aj preukaz ITIC, ktorý je urče-
ný len pre učiteľov a vybavenie tohto preuka-
zu stojí šestnásť eur. V cene je zahrnutý po-
platok za čipovú kartu a poplatok za licenciu 

ITIC na prvý školský rok. 
 Tieto čipové karty pouţíva 
veľká skupina študentov 
a učiteľov, ale nájdu sa aj takí, 
čo si to ešte nestihli vybaviť ale-
bo vybavenie tejto karty zatiaľ 
nepovaţujú za potrebné.  Jed-

nou z nich je aj spoluţiačka Jany Mária Dzia-
ková: „Veľa mojich kamarátov je oproti mne 
vo výhode, keďţe majú ISIC kartu. Má to 
mnoţstvo výhod, ktoré by som ako študentka 
dokázala vyuţiť, ale zatiaľ to pre mňa nie je 
nevyhnutnosť, keďţe študujem a cestujem len 
v rámci Prešovského kraja. No som presved-
čená, ţe v budúcnosti sa táto kartička stane 
určite neoddeliteľnou súčasťou môjho vyso-
koškolského ţivota.―  
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-> Tretiačka Jana   

Zachardalová oceňuje 

na ISIC najmä to, ţe 

má široké vyuţitie a 

nepotrebuje mať      

pri sebe mnoţstvo 

iných kariet. 

FINANCIE 

Poplatok za čipovú  
kartu a poplatok za 

známku na prvý      
školský rok je dvadsať 

eur. 
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-> Vo vestibule školy môţu 

študenti nájsť  zväčšenú     

podobu karty ISIC. 

/foto: Simona Macejová/ 

/foto: euba.sk/ 
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„K 
 autám mám vybudovaný určitý 
vzťah, pretoţe sa okolo nich po-
hybujem uţ odmalička. Práve 
vďaka tomu som nad rozhodnu-

tím, čo chcem študovať, nemusel dlho roz-
mýšľať. Pôvodne som sa však hlásil na odbor 
autoelektrikár, ktorý sa, bohu-
ţiaľ, kvôli nízkemu počtu záu-
jemcov neotvoril. A tak jediné, 
čo mi ostávalo, bol odbor auto-
mechanik, v ktorom som však 
tieţ našiel to, čo ma bavilo,― ho-
vorí o výbere strednej školy. Na 
učiteľov si spomína iba matne, 
v pamäti mu najviac utkvel triedny učiteľ Mi-
lan Kobulnický, z ktorým mal bezproblémový 
vzťah počas celého štúdia.  

Prioritou väčšiny mladých ľudí je po 
ukončení štúdia zamestnať sa a zarábať. Ani 
Kotuľák nebol výnimkou a kým našiel to, čo 
hľadal, vystriedal niekoľko prevádzok. „Počas 
štúdia som praxoval skoro dva roky 
v autoservise v prevádzke Škoda. Aj vďaka 

tejto praxi som sa tu takmer ihneď po ukon-
čení štúdia zamestnal. Nevyhovovalo mi to, 
a tak som hľadal ďalej. Istý čas som robil aj 
vo firme Citröen, neskôr som dokonca skúsil 
prácu mimo môjho odboru. Bola to murárska 
práca na stavbe, ktorá bola finančne výhodná. 

Rýchlo som však zistil, ţe to nie 
je to, čo chcem robiť a v roku 
2004 som sa rozhodol zaloţiť 
vlastnú firmu,― hovorí o tom, čo 
predchádzalo vzniku vlastnej 
firmy. „Firmu Autogaráţ s.r.o. 
som zaloţil spolu s mojím dob-
rým kamarátom. Realizovať 

sme ju začali priamo u mňa doma.―  
Pomaly sa rozbiehali, zákazky stále pri-

búdali, a tak sa po siedmych rokoch existen-
cie firma musela presťahovať z Dlhej Lúky, 
kde aj s rodinou ţije, do Bardejovskej Novej 
Vsi. Tu funguje dodnes. „Dôvodov na presťa-
hovanie bolo niekoľko, najvýraznejší bol prie-
storový, pretoţe technika, ktorú sme potrebo-
vali, sa nám uţ do pôvodných priestorov ne-

-> Martin Kotuľák uţ od detstva   

vedel, ţe sa  celý ţivot bude venovať 

autám.  

BÝVALÍ ŠTUDENTI 

Pri autách  
uţ od malička 
Martin Kotuľák patril v roku 1989 k prvým absolventom odboru 
automechanik, aj keď tento odbor nebol pôvodne to, čo chcel 

Mária Dziaková 

„... v ktorom som 

však našiel to, čo 

ma bavilo...“ 
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/foto:  Simona Macejová/ 



zmestila,― objasňuje príčiny zmeny. Autoga-
ráţ s.r.o. je známa najmä tým, ţe patrí 
k najväčšej sieti autoservisov na svete Bosh 
Car Service. Moţnosť patriť do tejto celosve-
tovo uznávanej siete bola pre firmu výrazným 
prínosom. „Bosh Car Service 
poskytuje školenia, počas kto-
rých sa máme moţnosť dozve-
dieť najnovšie technológie 
v oblasti áut, a tak môţeme 
stále napredovať. Táto sieť je 
známa hlavne svojím spôso-
bom práce a kvalitou, ktorú si 
poctivo stráţia. Patriť do tejto 
siete však na začiatku nebolo jednoduché 
a vyţadovalo si to veľké náklady a hlavne tr-
pezlivosť,― pribliţuje výhody, ktoré im táto 
sieť poskytuje.  

Poskytujú pestrú paletu sluţieb, od 
štandardných servisných prehliadok cez dia-
gnostiky alebo geometriu kolies. Núdzu 
o klientov nemá firma počas ţiadneho ročné-
ho obdobia. Jednu vec by však zákazník hľa-
dal márne. „Autá neprezúvame. Prezúvanie 
pneumatík nie je to, čo vyhľadávame, skôr sa 
snaţíme zameriavať na iné servisným problé-
my a prehliadky. Pre klienta by to bolo nevý-

hodné najmä kvôli dlhej čakacej dobe, keďţe 
máme veľa inej práce.― 

 A aký je jeho názor na stále viac po-
pulárne elektromobily? Aj keď ide vývoj áut 
rýchlo dopredu, v elektromobiloch zatiaľ 

v našom priestore Martin Ko-
tuľák budúcnosť nevidí. 
„Elektromobily bez nabitia ne-
prejdú dlhšiu trasu a na Slo-
vensku je infraštruktúra a sieť 
nabíjania veľmi zlá. Aj 
v prípade, ţe by nabíjacích sta-
níc bolo dostatok, myslím si, ţe 
vyrobiť energiu pre také mnoţ-

stvo áut by bol problém.―  

-> Autodieľňa je vybavená najmodernejšími  

prístrojmi umoţňujúcimi vykonávať práce 

všetkého druhu. 

BÝVALÍ ŠTUDENTI 

Moţnosť patriť do tejto 

celosvetovo uznávanej 

siete bola pre firmu 

výrazným prínosom.  
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-> Firma Autogaráţ s.r.o. patrí do siete Bosh Car 

Service, čo zvyšuje jej konkurencieschopnosť. 

/foto: Simona Macejová/ 

/foto: Simona Macejová/ 



Je 
 to krásne mesto s bohatou his-
tóriou a zelenou vegetáciou, 
ktorá na ľudí, ktorí majú radi 
prírodu ako ja, pôsobí pútavo. 

I to bolo jedným z rozhodujúcich faktorov, 
pre ktoré som sa rozhodla, ţe pôjdem študo-
vať práve do tohto mesta na 
technickú univerzitu. Druhým 
faktorom bolo, ţe ako väčšina 
študentov gymnázia som ne-
vedela, akým smerom sa bude 
uberať môj ţivot. Keď som si 
prezerala moţnosti štúdia na 
vysokých školách, skoro nič, 
v čom by som si vedela pred-
staviť samú seba, ma nezaujalo. Aţ do chvíle, 
keď som sa od spoluţiačky dozvedela o novo 
otvorenom programe Forenzná a kriminalistická 
enviromentalistika na Fakulte ekológie vo 
Zvolene, kde som sa aj dostala a študujem tu 
aktuálne svoj prvý zimný semester vysokej 

školy.   
Ţivot na vysokej škole, hlavne ďaleko 

od vášho domova, vo vás prebudí väčší pocit 
zodpovednosti a samostatnosti. V škole vás 
vyučujúci nenaháňajú s termínmi, písomkami 
alebo sa nepýtajú na dôvody, prečo ste vtedy 

a vtedy neboli a nemáte to 
a to, prosto, ak si nezariadite 
to, čo vám treba, môţete sa so 
školou rozlúčiť. Veľkou zme-
nou je aj rozvrh a počet dní, 
ktoré trávite v škole. Ja som 
šťastná, ţe mám školu len tri 
dni do týţdňa, a to v utorok, 
stredu a štvrtok. A aj tak sa 

viem sťaţovať, ako ma škola zaťaţuje 
a miestami nechápem, ako som počas stred-
nej školy dokázala chodiť do školy päť dní 
v týţdni od rána do poobedia. Na takýto jed-
noduchší systém si človek ľahko navykne. 

No tým výhody oproti strednej končia. 

Ţivot na vysokej škole, 

hlavne ďaleko od 

vášho domova, vo vás 

prebudí väčší pocit 

zodpovednosti. 

MÔJ SPLNENÝ SEN 

V známom 
prostredí 

->Po dlhom rozmýšľaní sa nakoniec         

Michaela rozhodla študovať Forenznú 

a kriminalisticku enviromentalistiku        

na Technickej univerzite vo Zvolene. 

Zvolen-mesto, ktoré uţ pri prvých návštevách z časopisu Gymoš    
vo mne zanechávalo príjemné pocity, sa stalo mojím prechodným 
vysokoškolským domovom 

Michaela Ţdiľová 
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/foto:  archív Michaely Ţdiľovej/ 



MÔJ SPLNENÝ SEN 
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-> Prechodným domovom sa    

pre Michaelu ako pre väčšinu 

študentov stal na najbliţších päť 

rokov internát. 

-> Najviac času 

študenti trávia     

na prednáškach      

v aule školy. 

Mnoţstvo učiva, ktoré sa treba naučiť za krát-
ky čas, predstavuje pre väčšinu váţny prob-
lém. Máme dvojhodinové prednášky, rovnako 
aj dvojhodinové cvičenia, na ktorých za tie 
dve hodiny preberieme také 
mnoţstvo učiva, ako na stred-
nej za mesiac, hoci nejdeme 
aţ tak do hĺbky a skôr sa za-
meriavame na to podstatné 
a výnimočné. Do konca se-
mestra mi zostáva necelý me-
siac a skúškové tu bude čo 
nevidieť!  

Profesori sa často snaţia spestriť výuč-
bu zaujímavosťami z danej oblasti. Veľmi za-
ujímavé sa mi zdali aj hlavné cvičenia, ktoré 
sme mali v októbri z Meteorológie 
a klimatológie, keď sme boli na Arboréte Bo-
rová hora merať teplotu vzduchu, pôdy a iné 
meteorologické prvky. Tieţ sa mi páčili cviče-
nia z predmetu Základy kriminalistiky 
a kriminológie, počas ktorých sme navštívili 

Kriminalistický a expertízny ústav policajné-
ho zboru v Slovenskej Ľupči a Krajské riadi-
teľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici, 
kde nám bola priblíţená práca kriminalistov.  

 Svoju školu hodnotím 
pozitívne a ţivot na internáte 
vie byť miestami ešte zaují-
mavejší. Človek sa tam musí 
naučiť zaspávať pri hluku 
z mnoţstva „izbovíc―, musí sa 
zbaviť hanblivosti hlavne pri 
spolubývajúcich a v mojom 

prípade zvyknúť si na spoločné toalety 
a sprchy. Mám šťastie na izbu, ktorá je pekná 
a mám šťastie aj na spolubývajúcu, s ktorou si 
rozumieme a je to zároveň aj moja spoluţiač-
ka. Spočiatku som si myslela, ţe keď budem 
ţiť väčšinu času vo Zvolene, budem sa cítiť 
osamelá a môţem vám povedať, ţe takto som 
sa tam ešte necítila, pretoţe som tam našla 
ľudí, ktorí pri mne stoja, rozumejú mi a ktorí 
mi pomôţu, keď to potrebujem. 

Mnoţstvo učiva, ktoré 

sa treba naučiť za 

krátky čas, predstavuje 

pre väčšinu váţny 

problém. 
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Meno: Sabína Sokolová  

Vek:  16 

Znamenie: býk 

Obľúbené knihy: nemám  

Obľúbené filmy: 22 Jump Street 

Najobľúbenejšie jedlo: palacinky 

Obľúbený výrok: „Môžeš mať všetko, za čo si 

ochotný bojovať.“  

Obľúbená skupina: Kali 

Záľuby: šport všeobecne 

 

 

S 
me neuveriteľne bohatou krajinou v ob-
lasti ľudových zvykov a tradícií. Tieto 
zvyky a tradície však nie sú všade rov-

naké, v kaţdom kúte Slovenska sa od seba lí-
šia. Stačí zájsť pár kilometrov od domova a uţ 
budeme počuť o úplne iných zvykoch. Je pri-
rodzené, ţe ich dodrţiavanie je oveľa častejšie 
na dedinách ako v mestách. Viaţu sa takmer 
ku kaţdému významnému sviatku vo všet-
kých častiach krajiny. Dozvedáme sa o nich 
od našich rodičov, starých rodičov a prarodi-
čov, teda presúvajú sa z generácie na generá-
ciu.  

Čoskoro budú Vianoce, sviatky radosti 
a pokoja. Dnešná doba je príliš uponáhľaná, 
plná stresu a nervozity, no počas Vianoc si 
vţdy nájdeme čas na svoju rodinu a nikde sa 
nenáhlime. Ozdobovanie stromčeka, obdaro-
vanie blízkych a tieţ Štedrá večera, počas kto-
rej si všetci sadneme za jeden stôl, na chvíľu 
zabudneme na všetky problémy a uţívame si 
spoločné chvíle. Mnoho ľudí pri večeri krája 
jablká, dáva mince pod obrus alebo tanier 
a navzájom si robia medom kríţiky na čelo. 
Neviem si predstaviť Vianoce bez týchto vecí. 
Rovnako ako bez oblátok, chutnej kapustnice, 

pečenia koláčov a rodinných 

stretnutí. Sú to chvíle na nezaplatenie, nič sa 
im nevyrovná a práve kvôli tomu všetkému je 
tento sviatok mojím najobľúbenejším.  

Veľmi významným sviatkom je u nás aj 
Veľká noc. Na Slovensku sa s ňou spája jedi-
nečný zvyk, oblievačka a šibačka. Odmenou 
za to je kraslica, teda zdobené vajíčko, ktoré 
má byť symbolom ţivota. Pre ľudí z iných kra-
jín je táto tradícia divná, priam aţ drastická, 
keďţe také niečo ešte nevideli a v ich krajine 
sú zvyky iné. Napríklad v Rakúsku, Británií, 
Amerike a mnohých iných krajinách deti hľa-
dajú ukryté vajíčka, v Grécku vyhadzujú z 
okien dţbány naplnené vodou a vo Fínsku sa 
deti prezliekajú za čarodejnice a chodia kole-
dovať. No u nás sa našim tradíciám väčšina 
ľudí teší, aj keď stále sa nájdu výnimky. 

Mládeţ v dnešnej dobe uţ neberie tra-
dície a zvyky spojené so sviatkami tak váţne, 
ako ich brali naši predkovia kedysi. Pomaly 
ale isto sa vytráca pravá podstata sviatkov a 
my im nevenujeme toľko pozornosti. Pravda-
ţe, sviatkov je mnoho, no všetky spomenúť by 
trvalo večnosť. Ale keďţe všetky zvyky a oby-
čaje sú jedinečné, mali by sme sa postarať o 
to, aby tu stále boli, zachovať ich. Je to súčasť 
nášho ţivota, našej kultúry a nás samotných.  

OČAMI ŠTUDENTA 

Viktória Kašperová 
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Staré zvyky 

-> Vianoce a Veľká noc patria 

k najtradičnejším sviatkom   

na Slovensku. 

/foto: slovenske-zvyky.webnode.sk/ 



 A 
ko si sa dostala        
k futbalu? Aké      
úspechy si s ním 

dosiahla? 
 K futbalu má priviedol 
môj starší brat, keďţe sme sa 
v detstve stále hrávali s loptou. Uţ vo svojich 
siedmich rokoch som začala navštevovať zá-
kladnú školu Bartolomeja Krpelca. Keď som 
išla na druhý stupeň, v škole sa otvorila špor-
tová trieda zameraná na futbal a rodičia ma 
do nej prihlásili. Bola som veľmi šťastná, ţe 
môţem chodiť práve do tej triedy, lebo sme 
mali doobeda športovú prípravu. Tá mi veľmi 
pomohla, pretoţe za tých päť rokov som sa 
naučila veľmi dobre pracovať s loptou. Ne-
skôr sa zaloţil ţenský futbal v Bardejove, 
v ktorom hrávam doteraz. V dvanástich ro-
koch som začala hrať za ţiačky Partizána Bar-
dejov. Keď som mala štrnásť, tréner ma zavo-
lal k juniorkám na tréning, kde som ho pre-
svedčila o svojich kvalitách a od pätnástich 
rokoch hrávam pravidelne kaţdý zápas za ju-
niorky. Mojou pozíciou je stredná ofenzívna 

záloţníčka. Máme veľmi veľa 
kolektívnych úspechov. Za môj 
najväčší osobný úspech pova-
ţujem zisk ceny pre najlepšiu 
strelkyňu na majstrovstvách 
Slovenska mladších ţiačok. Do-

kázala som vtedy streliť v šiestich zápasoch 
dvanásť gólov.  
 
Najlepší učitelia a prečo? 
 Medzi mojich najlepších učiteľov patrí 
určite môj triedny Marián Martiček, Adriána 
Pavlišinová a Branislav Boďo, pretoţe sa mi 
veľmi páči ich spôsob učenia.  
 
Aké sú tvoje ţivotné ciele? 
 Dostať sa do reprezentácie Slovenska 
a hrať futbal niekde v zahraničí, samozrejme 
úspešne zmaturovať a dostať sa na vysokú 
školu.  
  
Kto je tvoj idol a prečo?  
 Je to jednoznačne futbalista Cristiano 
Ronaldo, pretoţe sa mi veľmi páči jeho tech-
nika a práca s loptou.  
  
Skús opísať ideálneho partnera. 
 Môj ideálny partner by mal byť milý, ro-
zumný, vtipný a cieľavedomý.   
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Meno: Sabína Sokolová  

Vek:  16 

Znamenie: býk 

Obľúbené knihy: nemám  

Obľúbené filmy: 22 Jump Street 

Najobľúbenejšie jedlo: palacinky 

Obľúbený výrok: „Môžeš mať všetko, za čo si 

ochotný bojovať.“  

Obľúbená skupina: Kali 

Záľuby: šport všeobecne 

 

Ema Rohaľová 

 5 OTÁZOK 

Partizánka 

-> Sabína je hráčkou junioriek Partizána  

Bardejov. Spolu s ňou hrávajú aj spoluţiačky 

Alexandra Storinská a Henrieta Vaľušová. 

OČAMI ŠTUDENTA 



RÚRO 
Ján Helmanovský 
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No daj! 

No daj, rieka       

v Austrálii         

na päť. 

Ja ťa zabijem, ty má 

podvádzaš, všetko 

viem. 



 T 
ento kuriózny prípad sa odohral len ne-
dávno. Zodpovedným podrobným šet-
rením v spolupráci s políciou a vďaka 

medzinárodným kontaktom a stykom kolegu 
J. Homzu na  dôleţitých miestach po celom 
arabskom svete sa nám podarilo odhaliť ob-
rovské maratónske sprisahanie. Nitky tohto 
prípadu vedú nielen na najvyššie miesta fi-
nančných skupín a bývalých vedúcich redak-
torov Gymoša,  ale aţ k samotným iluminá-
tom. 
 Celý prípad  nie je moţné poodhaliť ani 
našim študentom. Je to predsa len pár rokov 
a redakcia Gymoša s tichým súhlasom  The 
Times, uvalila na tento prípad mediálne em-
bargo. Aj preto prinášame tieto informácie 
s ohrozením svojej vlastnej bezpečnosti 
a chodu celej školy. Navyše kolegovi B.B. pred 
pár dňami zhorela novučičký nadupaný Mos-
kvič 308 TSi CLK AMG.  
 K prípadu sme sa dostali úplne náho-
dou. Anonym mailom informoval o presnom 
pláne podvodu doposiaľ neodhalenej mara-
tónskej mafie. Vyšetrovateľ tohto opovrhnu-

tia hodného prípadu A.B. na naše otázky tý-
kajúce sa moţného podvodu poznamenal: 
„Týţdeň pred štartom nám prišiel mail z ano-
nymnej adresy joţko.anonym@feroplay.com 
s týmto znením: Kukučka kuká, Prior praská, 
Lenin ţelezné oči krúti a 500 eur vodu nena-
múti. Tí, ktorí poznajú Košice, si ľahko do-
myslia, ţe kukuk robí ţelezný poklop kanála 
pred bývalým obchodným domom Prior, dnes 
Tesco na bývalej Leninovej, dnes Hlavnej uli-
ci. Je jasné, ţe za 500 eur mafia, zatiaľ ju pra-
covne nazývame maratónska, ponúka skratku 
kanálmi k súčasnej Kunsthalle. Vymyslené je 
to výborne, lebo takáto suma nikoho  nezrui-
nuje.―  
 A skutočne sa počas maratónu pri 
tomto prvom poklope nenápadne objavilo 
viac ako tristo ľudí so štartovými číslami, 
ktorí tam postávali, popíjali iontové nápoje 
fajčili. Nikomu nebolo podozrivé, ţe odmie-
tali beţať aj napriek výzvam organizátorom. 
Dokonca sa jeden z nich na ich adresu vy-
jadril, ţe má času dosť a svoj osobák určite 
v tomto roku prekoná. 
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ABIHO MOMENTY 

Kanálový  
kukuk 

Albert Balog 

-> V roku 2013 údajne dostali 

pretekári na maratóne v Košiciach 

moţnosť vyuţiť kanál pri Tescu 

(miesto je označené šípkou). 

V poslednej dobe sa objavili informácie o záhadnej maratónskej 
mafii, ktorá pretekárom ponúka moţnosť nelegálne zlepšiť osobné 
rekordy. Prvý prípad sa údajne stal v roku 2013 v Košiciach 

/foto: kosicednes.sk/ 



P 
ondelok osemnásteho. Pre Tree 

(Jessica Rothe) to bol na prvý pohľad 

úplne obyčajný deň.  

 Teda aţ na jeden malý, nie tak obyčajný 

detail. Má narodeniny a zobudila sa 

s totálnou opicou niekde na internátnej izbe, 

v posteli cudzieho chlapca, ktorý na ňu vypla-

šene zíza. No Tree si z toho nič nerobí, keďţe 

takéto dni pre ňu vôbec nie sú nezvyčajné. Od 

vydeseného chlapca si vypýta tabletku proti 

bolesti hlavy a opúšťa internát, ako by sa nič 

nestalo.  

 Len čo dôjde na svoju izbu, uţ aj letí do 

školy, potom na stretnutie spolku, do nemoc-

nice a opäť na izbu. No a keď uţ má dnes tie 

narodeniny, rozhodne sa zájsť aj na párty. To 

však ani netuší, čo všetko sa ešte v tento 

„normálny― deň stane.  

 Cestou na párty prechádza cez tmavú 

uličku, v ktorej stretáva hlučnú skupinku 

chlapcov, no nevenuje im ţiadnu špeciálnu 

pozornosť. Postupne sa dostáva k neveľkému 

podchodu, pod ktorým na zemi leţí malá hra-

cia skrinka. Tree sa na ňu natoľko sústredí, ţe 

si nevšimla, ako sa za ňou zjavila postava 

v čiernom s maskou ich futbalového tímu. Zá-

hadná postava najskôr len tak ticho stojí, čím 

postupne naháňa Tree čoraz väčší strach. No 

zrazu sa za ňou rozbehne a Tree sa ani nena-

zdá a uţ má v sebe zapichnutý nôţ. 

 No na počudovanie nezomrie a ani sa 

neocitne niekde v nemocnici.  Keď Tree otvorí 

oči, nachádza sa znovu v izbe neznámeho 

chlapca, a preto túto udalosť pripisuje len zlé-

mu snu.  

Lenţe celý deň sa odohráva presne tak isto 

ako deň z jej zlého sna, na ktorého konci opäť 

zomrie.  

 A takto je to stále dookola.  Tree je 

v akejsi časovej slučke, kde preţíva stále ten 

istý deň no s malým bonusom – večernou 

vraţdou, ktorej obeťou je stále ona.  

 Všetko najhoršie nie je ktovie ako pre-

vratný film, no napriek tomu zaznamenal 

veľký úspech najmä medzi mladými. Ich 

srdcia si získal hlavne vďaka odľahčenej at-

mosfére, ktorú kompenzuje veľa napína-

vých momentov, svojskému humoru či sa-

motnej zápletke. V tomto filme sa však ne-

treba príliš vŕtať, lebo zopár nedokonalostí 

by sa tam našlo a zbytočne by sme si poka-

zili filmový záţitok.   

RECENZIA 

Anna Soroková 

Všetko  
najhoršie 

/foto: nydailynews.com/ 
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RECENZIA 

 TIKET 
MÁJ 2013 

Meno a trieda: ................................................. 

KUPÓN č.8  

MÁJ 2013 

December 2017 
Meno a trieda: ................................................. 

TIKET 

OUT 

Vraţda v Orient Exprese         7 sestier               Zabitie posvätného jeleňa      Matky rebelky 

             2.12.2017                          2.12.2017                             2.12.2017                             2.12.2017 

                 5,50€                                 5,50€                                      5,50€                                     5,50€   

          Cinemax PO                    Cinemax PO                       Cinemax PO                      Cinemax PO 



Časopis Gymoš vydáva: Redakčný krúţok,                       
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Vieme, čo sa deje 

na našej škole 

Od decembra v novom šate.Od decembra v novom šate.  


