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Milí čitatelia!
Som veľmi šťastná, že sa vám konečne môžem prihovoriť a to nielen v mojom mene, ale v mene
celej redakčnej rady Študentského slova. Ako sme iste všetci postrehli, život sa ľuďom po celom svete
nečakane skomplikoval, nastali tie dlho spomínané
„horšie časy“. To bolo aj dôvodom, prečo sme sa vám
nestihli prihovoriť v tradičnom májovom období. My
sme sa však nevzdali a počas letných prázdnin a začiatkom školského roka sme intenzívne uvažovali
nad tým, čo ponúkneme našim čitateľom v časopise.
S príchodom septembra sa otvorili brány
školy a my sme si konečne opäť po šiestich
mesiacoch sadli do lavíc. Do tried sa nahrnuli kopy
študentov, medzi nimi aj nová šrobárska krv, ktorú
by som týmto spôsobom chcela srdečne privítať medzi nami. Prajeme im veľa
úspechov v novom školskom roku, aby ho zvládli s ľahkosťou, úsmevom na tvári a
hlavne v zdraví. Veľa kreatívnych nápadov a pisateľských úspechov prajeme všetkým, ktorí sa rozhodli pridať k redakčnej rade Študentského slova.
Už som spomínala, že časy nie sú momentálne jednoduché. S novým vírusom sme si v septembri museli zvyknúť na skutočne prísne opatrenia a osvojiť si tak
niektoré nové návyky. S rúškom na tvári nebolo toto obdobie určite jednoduché ani
pre študentov, ani pre vyučujúcich. Hoci sme už mali skúsenosť s dištančným
vzdelávaním, tento systém bol pomerne náročnejší, ale my sme boli radi, že sme sa
opäť stretli pod jednou strechou našej alma mater. Snažili sme sa aj naďalej byť
opatrní a zodpovední, pretože sme vedeli, že je to jediná cesta, ako fungovať aspoň
istý čas „normálne“. Bohužiaľ, od októbra sme opäť doma, zasiahla nás druhá vlna
epidémie, online hodiny sú našou každodennou realitou a my sa to pokúšame zvládnuť čo najlepšie.
Už podľa obálky ste asi zistili, že toto číslo bude špeciálne venované našej
škole a Šrobárčanom počas pandémie. Na nasledujúcich stranách sa dočítate o tom,
ako prebiehalo učenie sa z domu počas prvej vlny epidémie, a pozrieme sa na históriu epidémií. Aby sme však mysleli aj na niečo pozitívne, zaspomíname si na veľkú
novinku minulého školského roka, na maškarný ples, či exkurziu do Budapešti.
Nezabudli sme ani na našu tradičnú a obohacujúcu ekonomickú prílohu a vyspovedali sme našu pani riaditeľku.
S hrdosťou vám, naši drahí čitatelia, môžem oznámiť, že opäť sa môžete
tešiť na zaujímavé články plné obohacujúcich informácií, ktoré vám určite pomôžu
prekonať pochmúrne jesenné dni v izolácii. Niektoré z článkov vás zavedú do dejín,
iné do kultúry alebo do srdca našej školy. Poslednými riadkami by som vám všetkým
v mene redakčnej rady chcela popriať hlavne veľa zdravia a verte, že spolu to zvládneme. Príjemný čitateľský zážitok!
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Šrob-karanténa
Dní v karanténe pribúdalo a každý išiel
pomalšie ako ten predošlý. Zo začiatku
to bolo v pohode, ale ako čas plynul a
človek musel byť zatvorený, tak to „liezlo na mozog“.
Žiacka rada nás ale presvedčila, že čas
strávený doma nemusí byť len o
študovaní či pozeraní seriálov a vyhlásila súťaž „Šrob-karanténa“. Karanténa
znie ľudom veľmi negatívne, veď človeka svojím spôsobom obmedzuje. Má to
ale aj množstvo výhod. Človek totiž môže robiť veci, na ktoré nemá „nikdy čas“.
A tak sa prišlo s nápadom, aby sme ostatným spolužiakom ukázali, ako si
krátime dlhé dni v karanténe - skúšali
sme nové veci a konečne sa venovali tomu, čo nás baví. A aby sme sa navzájom
inšpirovali, zdieľali sme svoje príspevky
na instagramovom „príbehu“ (story) a

nezabudli ich označiť @srobarka.ofﬁcial a @srobarka.ziackarada.
Naše fotograﬁe boli zverejnené na šrobárskom Instagrame. Všetky boli kreatívne a Žiackej rade sa veľmi páčili.
Vybrať to najlepšie bolo naozaj ťažké,
ale nakoniec jednomyseľne dospeli k
záveru. Víťazmi súťaže sa stali Róbert
Gonda spolu s Hubertom Holéczym.
Oslovil ich nápad budovy Šrobárky v
Minecrafte. Chlapcom blahoželáme, určite ich potešil darčekový balíček.
Ostatní súťažiaci, nezúfajte, dôležité
nie je vyhrať, ale zúčastniť sa. Za všetky
vaše fotky Žiacka rada ďakuje a už teraz
sa môžete tešiť na ďalšiu skvelú súťaž.

REDAKČNÁ RADA
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Na slovíčko, pani riaditeľka
Opäť sa začal jeden školský rok. Nastúpili sme do školy po polroku, ktorý sme
prežili takmer celý mimo školy. Korona zasiahla a na celom svete sa jej ľudia
museli prispôsobiť. Aj my sme menili formu vyučovania, metódy a spôsoby.
Spoločne sme to zvládli a v septembri nám naša Šrobárka opäť otvorila svoje
brány. Pri tejto príležitosti sme oslovili našu pani riaditeľku Mgr. PaedDr. Zlaticu
Frankovičovú a položili jej niekoľko otázok.
Pani riaditeľka, ako Vy osobne vnímate dištančné vzdelávanie na Šrobárke? Aké boli nedostatky?
Situácia, ktorá nastala v súvislosti s nástupom pandémie, nás všetkých prekvapila a reakcia na ňu si vyžiadala
obrovskú mieru inovácie a zavádzania
netradičných postupov. Musíme úprimne priznať, že nie každý z nás, či už učiteľov alebo žiakov, sa týmto zmeneným
podmienkam vedel okamžite prispôsobiť. Najnáročnejšie boli prvé dva-tri
týždne, počas ktorých sme postupne
identiﬁkovali nedostatky a snažili sa
nastaviť jednotné pravidlá dištančného
vzdelávania. Medzi najčastejšie nedostatky patrili technické problémy, s
ktorými sa borili žiaci aj učitelia, prvotný nával množstva úloh, ktoré boli

Vieme, že vedenie školy usilovne
pracovalo aj počas obdobia, keď bola
škola prázdna. Čo všetko na Vás
čakalo?
Musím úprimne priznať, že toto obdobie bolo omnoho náročnejšie a paradoxne sme v určitých mesiacoch v škole
strávili viac času ako v období pred
koronou. Bol to veľmi nepríjemný pocit
chodiť po chodbách školy a nestretnúť
žiakov ani kolegov a nepočuť tradičný
pracovný ruch. V marci sme museli
zvládnuť nastavenie pravidiel dištančného vzdelávania, tvorbu rôznych
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žiakom zadávané, veľmi náročná kontrola odovzdaných úloh a problematická
spätná väzba. Z môjho pohľadu bolo
najväčším problémom objektívne hodnotenie žiakov. Dovolím si tvrdiť, že v
podmienkach dištančného vzdelávania
nie je možné žiaka objektívne hodnotiť
a ako veľmi problematickú vidím aj úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností
a mieru osvojenia kompetencií. Kvalitu
a úroveň dištančného vzdelávania hodnotili v anonymnom dotazníku žiaci našej školy. Hodnotenie žiakov bolo vcelku
pozitívne, samozrejme, upozornili aj na
niektoré nedostatky, ktoré sme si uvedomili aj my. Bola to pre nás všetkých
nová situácia a každý kto robí, robí aj
chyby, je ale dôležité aby sme si tieto
nedostatky uvedomili a v budúcnosti sa
pokúsili eliminovať ich.

usmernení a ich neustálu aktualizáciu.
Najväčšie problémy prinášali neustále
aktualizácie a zmeny pokynov, ktoré
často prichádzali na poslednú chvíľu a
neraz aj v neskorých večerných hodinách. Museli sme zvládnuť úplne novú
formu maturitných skúšok a prijímacích
skúšok. Tie nám dali zabrať asi najviac,
keďže si na našu školu podalo prihlášku
345 uchádzačov, čo bolo jednoznačne
najviac spomedzi všetkých gymnázií v
Košickom kraji. Tento obrovský záujem
o štúdium na našej škole nás nesmierne
teší a chcem sa úprimne poďakovať
všetkým kolegom, ale aj žiakom, ktorí
wikipedia.sk
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wikipedia.sk

wikipedia.sk

wikipedia.sk

prispievajú ku kvalite a dobrému menu
našej školy. V období prerušeného vyučovanie sme zvládli organizáciu DSD
skúšok, opakovane sme zabezpečovali
distribúciu ochranných zdravotných pomôcok pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov. Tento čas sme ale využili

aj na úpravu priestorov školy a na „veľké upratovanie“. Všetky tieto činnosti
sme mohli realizovať len vďaka ochote a
spolupráci našich učiteľov a nepedagogických zamestnancov, za čo im všetkým patrí obrovské ďakujem!

Ako bude podľa Vás vyzerať nový
školský rok?

ká situácia dovolí. Bude to iný rok, rok,
plný obáv, neistoty a zmien, ale určite
intenzívne prispeje k tomu, aby si každý
jeden z nás začal viac vážiť chvíle
strávené v škole, prácu učiteľov i nepedagogických zamestnancov.

Toto je otázka, na ktorú nepoznáme odpoveď. Použijem slová pána ministra
školstva: „Čaká nás dynamický školský
rok.“ Bude to školský rok plný neistoty a
wikipedia.sk
neustálych zmien. Zo dňa na deň sa situácia zmenila a my sme sa opäť ocitli
doma pred monitormi. Je mi úprimne
ľúto, že žiaci nezažijú tradičné šrobárske aktivity ako Noc na škole, Imatrikulačný ples, KOŽaZ, stužkovú slávnosť a
mnohé ďalšie v pôvodnej podobe a termíne. Budeme sa usilovať tieto aktivity
zrealizovať hneď, keď to epidemiologic-

wikipedia.sk
Na záver chcem popriať všetkým
kolegom a žiakom hlavne veľa zdravia a
pevne verím, že sa čoskoro opäť stretneme na chodbách našej Šrobárky.

Ďakujeme za rozhovor.

ZUZANA RAJČANOVÁ
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Všade dobre,
doma najbezpečnejšie
Čo nám dištančné vzdelávanie dalo
a o čo sme naopak prišli?
Minulý školský rok sme začali ako
tradične, stretli sme sa v laviciach s taškami plnými kníh. Nový rok pred nami.
S ním na nás čakali aj nové vedomosti,
prebdené noci nad učebnicami a poznámkami, súťaže, kde sme mohli ukázať čo dokážeme. Mnohí z nás sa tešili.
Iní vedeli, že to nebude jednoduché, ale
boli ochotní to zvládnuť.

Pol roka sme pracovali a snažili sa... Po
zimných prázdninách sme vedeli, že
sme za polovicou a dotiahnuť to už
nebude problém. Naše plány však nevyšli. Do cesty sa nám priplietli komplikácie kvôli novej pandémii, ktorá si
vyžadovala striktné opatrenia. To bol aj
dôvod, prečo sme sa po jarných prázdninách začiatkom marca už v laviciach
nestretli. Museli sme nabehnúť na nový
režim, a to nielen my, ale všetky školy.
Vôbec to nebolo také jednoduché, ako
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by sa mohlo zdať. Čakal nás nový režim,
na ktorý sme neboli naučení a na vlastnej koži sme si vyskúšali trošku dlhodobejšie samoštúdium. Problémy s
takýmto systémom však nemali len
žiaci, ale aj vyučujúci. Študenti dostávali úlohy a pedagogickí zamestnanci
ich kontrolovali. Nebudem klamať, bolo
to náročné, úloh bolo pomerne veľa a
boli náročnejšie, keďže sme ich vypĺňali
len s učebnicami. Na druhej strane vyučujúci mali kopy správ od študentov s
vyplnenými zadaniami, ktoré museli
kontrolovať a opravovať a nepochybne
im to zobralo viac času a energie ako
učenie v škole. Popravde, tieto komplikácia sa dali aj trošku čakať, ale dali
sa aj prekonať. Krížom však pre obe
strany dištančného vzdelávania boli
technické problémy, ktorým nebolo
možné predísť.
Druhá polovica školského roka prebiehala skutočne netradične. Niektorí
študenti však boli s týmto vzdelávaním
skutočne spokojní, nemuseli skoro
vstávať a utekať na autobus, pravidelne
sa sťahovať na internáty a premiestňovať sa v preplnených vlakoch, mohli
sme si pospať a vstať pár minút pred
online hodinou.
Maturantov prekvapila nečakaná novinka v podobe zrušených maturít. Niektorí z nich sa tešili, iní zas mohli byť
sklamaní, že sa snažili a boli odhodlaní
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hviezdne zmaturovať, ale tá príležitosť
sa im nenaskytla. Vysokoškoláci to rovnako nemali jednoduché, skúsili si štátnice na diaľku z pohodlia domova a
niektorí z nich boli ukrátení aj o
promócie.
Ak by som to mala zhrnúť z môjho pohľadu, dištančné vzdelávanie nie je zlé,
ale je ešte množstvo vecí, ktoré musíme
zdokonaliť, aby sa takáto forma vyučovania prinajmenšom vyrovnala klasickej
výučbe v školských laviciach. Ak by sme

mali v takomto režime pokračovať ďalej,
určite to bude extrémne namáhavé
hlavne pre študentov maturitného ročníka, lebo naozaj sme si mohli všetci na
vlastnej koži vyskúšať, že takéto vzdelávanie nám niečo dá, čo je to stále lepšie
ako nič, ale zatiaľ pre takmer nikoho toto nie je reálna a trvalá forma vzdelávania.
To je dôvod, prečo pevne verím, že tak
ako sme nový školský rok začali, aj
ukončíme v školských laviciach.

Anketa
Zaujímalo nás, čo si naši Šrobárčania myslia o dištančnom vzdelávaní, tak sme
im položili dve otázky:
1. Čo sa ti na dištančnom vzdelávaní páčilo?
2. Aké sú nevýhody tejto formy vzdelávania, čo ti chýbalo?
Veronika (4. ročník): Jedinou výhodou dištančnej školy bolo pre mňa to, že
som ráno nemusela dochádzať a stáť v zápche. Nakoľko sme sa všetci snažili
fungovať, ako sa patrí, s riadnym vyučovaním to bolo neporovnateľné a som
rada, že sme nastúpili do školy.
Filip (3. ročník): Učiť sa z domu sa mi páčilo, mohol som vstávať neskoro, rozvrh bol iný ako ten riadne stanovený, a tak som mal niekedy pomenej hodín a
nebol problém si oddýchnuť. Prišlo mi to také ležérnejšie. Samozrejme, treba
vychytať nejaké „muchy“.
Ema (2. ročník): Pre mňa to bolo veľmi individuálne. Pri niektorých predmetoch mi takáto forma vzdelávania vyhovovala, profesori mali skvelí výklad,
inokedy tie hodiny boli trošku nezáživné a mali sme nesmierne veľa úloh, čo
mi prekážalo. Určite mi najviac chýbali spolužiaci a mrzí ma, že sme nezažili
niektoré školské akcie ako Kalamajky s plesom či exkurzie.
Tomáš (1. ročník): Keďže ma takýto systém stihol ešte v 9. ročníku na základnej škole, bral som to ako predĺžené prázdniny s nejakými poznatkami plus.
Nebolo to jednoduché, ale úprimne si tak neviem predstaviť študovať na strednej škole, hádam sa situácia čoskoro zmení.

ZUZANA RAJČANOVÁ
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Corona quarantine
challenge

[pixabay.com]

Po jarných prázdninách sa nám oddych kvôli pandémii nečakane predĺžil ešte o
pár mesiacov. Nikto z nás sa s takouto situáciou ešte nestretol a pre každého to
bolo čosi nové. Každý tento čas využil na niečo iné a pasoval sa s novovzniknutou
situáciou po svojom.
Keďže vyučovanie pokračovalo dištančnou formou, mnoho profesorov a profesoriek vymýšľalo rôzne formy, ako tento
spôsob výučby spestriť či ozvláštniť.
Trieda 2.D si nápadom pani profesorky
Melichovej spestrila učenie anglického
jazyka pomocou tzv. Corona quarantine
challenge-u. Každý žiak si určil aktivitu,
v ktorej sa chce zdokonaliť a aj cieľ,
ktorý si chce v rámci toho splniť. A keďže sa záujmy študentov líšia, aj zvolené
aktivity boli rôzne.
Vo všeobecnosti však chceli robiť niečo,
na čo nikdy nebol čas. Každý si vybral
podľa seba, a tak sme tu mali prvé kuchárske pokusy, prvé doma napečené
chlebíky a koláče, veľa cvičenia a posilňovania nielen svalov, ale aj mysle. Takže po karanténe sa niektorí dokázali
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pozdraviť v kórejčine, ďalší nám predstavili obskúrne politické ideológie
alebo techniky upokojenia mysle a dosiahnutia vnútorného pokoja. Tento
challenge trval žiakom v priemere približne mesiac a počas tejto doby si svoje
pokroky zaznamenávali. K tomu všetkému nám pomáhali antistresové omaľovánky, joga, hra na gitare alebo
otužovanie. Bola tu aj vážna výzva poskladať puzzle z tisíc drobných kúskov,
práca v záhrade alebo šitie a vyšívanie.
Viacerí mali výzvu veľa čítať alebo
skúsiť vegetariánske jedlá či dokázať
každý deň vyjadriť vďačnosť za niečo.
Cieľom challenge-u bolo využiť čas
strávený doma efektívne, trošku sa aj
zabaviť a zároveň sa zlepšiť v aktivite,
na ktorú sme možno predtým nemali
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toľko času. A viete čo? Stali sa z nás
šikovné cukrárky aj kuchárky, krém na
koláč sa nám nezrazí a mäsko na panvici nepripáli. Sú z nás teraz záhradníčky s citom pre detail, športovci a
športovkyne, ktorí vládzu stále viac. Už
vieme prešiť staré riﬂe na novú sukňu,
urobiť novú skalku v záhrade, trénovať
hru na kôš osamote a prejsť ulicu na
kolieskových korčuliach bez vážneho
pádu. Rozvíjali sme svoje talenty a
pracovali na sebe. A ešte niečo - naučili
sme sa, že máme byť vďační aj za maličkosti a samozrejmé veci.

Výsledky boli veľmi pozitívne, mnohí
žiaci si aktivitu pochvaľovali, či už preto, že im umožnila istý únik od nepríjemnej situácie, alebo preto, že si po
dlhej dobe našli čas na činnosti, ktoré
im prinášajú potešenie. Poradili sme si
v čase nepohody. Karanténa nám umožnila nájsť v sebe netušené zákutia a posilnila nás. Svet okolo sme si urobili
krajším...

KRISTÍNA VAVREKOVÁ
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Šrobárska karanténa

Umením
proti nude
Počas dištančného vzdelávania v predmete umenie a kultúra mali možnosť
Šrobárčania preukázať svoj talent i netušené tvorivé schopnosti, ktoré v nich
prebudila karanténa.

Tradičné prezentácie a videá doplnili
o virtuálne prehliadky múzeí, ktoré im
poskytli nielen detailné pohľady na
úchvatné umelecké diela, ale boli tiež
inšpiráciou pre ich ďalšiu apropriáciu.
Vďaka tejto umeleckej stratégii je možné dať pôvodnému umeleckému dielu
celkom nový alebo nečakaný význam,
ktorý môže i šokovať.

Velikáni renesancie či majstri baroka?
S rúškom alebo bez? Nech sa páči!
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(kategória)
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V zdravom tele zdravý
Šrobárčan
Dnešný svet ponúka až príliš veľa možností. Stačí sa len nechať viesť a plávať
s prúdom. Deti vo väčšine prípadov sú
už odmalička masírované širokou ponukou TV staníc, telefónov, tabletov,
počítačových hier, internetu… Nič, čo
by ich nútilo pohnúť hlavou či svojím
telom. Snaha pritiahnuť ich k pohybu je
často hlasom volajúceho v púšti. Žiaľ.

Naši Šrobárčania sa ale počas karantény
nedali odradiť a „ničnerobenie“ nahradili pohybom. Mnohým z nich telesná výchova a rôzne športové aktivity
určite chýbali. A všetkých nás inšpirovali krátkymi motivačnými videami na
našej webovej stránke. V nich nechýba
beh, gymnastika, posilňovanie, cyklistika, vodné lyžovanie, turistika, tanec,
futbal v detskej izbe, tance na kolieskových korčuliach, jazda na koni či dokonca žonglovanie.

Tešíme sa, že okrem množstva úloh v rámci dištančného
vzdelávania si mnohí z nás našli aj chvíľku na športovanie.
Mozog totiž treba posilniť aj pohybom.
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Snupperbesuch
(3.C na exkurzia po nemeckých vysokých školách)
Nürnberg, mesto ležiace v južnej časti Nemecka presnejšie na severe spolkovej
krajiny Bavorsko. Mesto, kde sa začal náš projekt o spoznaní univerzít a kultúry
v Bavorsku.
Ale najskôr sme museli absolvovať
náročnú cestu, ktorá začala v nedeľu o
štvrtej ráno, kedy ste sa museli len točiť
na druhý bok vo vyhriatej postieľke.
Cesta trvajúca takmer 17 hodín s rôznymi prestupmi skončila o desiatej večer,
kedy sme dorazili do nášho cieľa Jugendherberge alebo po slovensky
“mládežnícka ubytovňa”, ktorá nebola
priamo určená len pre mládež, ale aj pre
starších a malé deti. Zvonku pripomínajúca bohatú minulosť mesta, ale
zvnútra moderne zariadená ubytovňa.
Boli sme prekvapení, že na raňajky sme
mali bohaté švédske stoly, pri ktorých

sme mohli ochutnať aj ich takzvané
“malé lievančeky” s rôznymi druhmi
medu či orieškovou nátierkou. Čo nás
asi viac prekvapilo, bol kalkulátor
spotreby vody, ktorý sa nachádzal pevne
pripevnený na sprchovacej hadici v kúpeľni. Týmto sme si overili, že Nemecko
je ekologický štát. Snaží sa čo najviac
recyklovať a šetriť prírodnými zdrojmi.
Prvý deň v Bavorsku sme okúsili aj nemeckú železnicu na povrchu, ale aj pod
zemou - čiže metro. Po takmer hodinovej cesty sme dorazili na prvé miesto
nášho projektu, do Bambergu. Mesto,
kde sme videli, že obyvatelia sú hrdí za
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svoju históriu, v meste sme totiž boli
obkopení typickými “Fachwerkhäuser”.
Pri návšteve prvej univerzity sme mali
aj malú obhliadku budov, ktoré k nej
patria. Po obhliadke nám ukázali pripravenú prezentáciu s dôležitými informáciami o štúdiu. Na záver nám
zahraničná študentka tejto univerzity
porozprávala, ako sa sem dostala a rôzne informácie o tom, ako sa darí zahraničným študentom na univerzite v
Bambergu. Následne nám ukázala bufet
alebo kantínu, kde sme si mohli kúpiť a
pochutnať si na obede. Mali sme na výber aj bufet, kde varili len vegetariánske
jedlo. Po hodinovej pauze sme sa rozdelili na dve skupinky. Jedna skupinka
bola na prednáške o výtvarných dielach
v romantizme a druhá mala psychológiu
človeka. Skonštatovali sme, že to bolo
trochu náročnejšie počúvať výklad vysokoškolského učiva po nemecky, no
druhá skupinka mala šťastie, že psychológiu človeka sme už preberali a presne
pred projektom sme písali tematickú
písomku. Môže z toho aj vyplývať to, že
Nemci sa na vysokých školách učia to,
čo my na stredných, no nemali sme to
poriadne overené.
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Po ukončení návštevy univerzity sme si
pozreli pamiatky ako Bamberg Altstadt,
Altes Rathaus, Altenburg alebo Klein
Venedig (malé Benátky) a pri návšteve
mesta pred Vianocami sme si nemohli
odpustiť vianočné trhy, kde sme mali
takmer dvojhodinový rozchod.
Druhý deň sme znovu cestovali nemeckou železnicou, tentokrát do Ansbach.
Je to malé mestečko, ale aj tak má svoju
vysokú školu, ktorá je skôr zameraná na
prírodné vedy. Porozprávali nám niečo
o odboroch ako napríklad Industrielle
Biotechnologie. Ukázali nám aj ich laboratóriá, kde robia rôzne pokusy a pozorovania. Pri tejto univerzite sa nám
potvrdilo to, že Nemci sa na stredných
školách menej učia ako my. Pri obhliadke jedného laboratória nám vysvetľovali
učivo z biológie, ktoré sme preberali
tento rok. Keď sme im povedali, že to
vieme a chápeme tomu, boli veľmi
prekvapení.

Tretí deň sme navštívili univerzitu v
Nürnberg-Erlangen. Ukázali nám ich
knižnicu, kde sme videli študentov, ako
tvrdo pracujú na svojich projektoch,
poctivo sa učia a hľadajú si nejaký
materiál na prednášky či skúšky. Na tejto univerzite ste mohli znovu okúsiť vysokoškolskú prednášku, ale tentokrát z
dejepisu, konkrétnejšie niečo o Amerike.

kálne pokusy. K tejto vysokej škole sa
ešte dostavuje ďalšia budova zvlášť pre
techniku, čiže sme mohli vidieť práce v
plnom prúde.

V tento deň sme si uvedomili, že táto
noc bude naša posledná v Nürnbergu.
Balenie suvenírov a tlačenie oblečenia
do kufra, tak aby sa aspoň dal zatvoriť, a
predstava toho, že nás čaká dlhý a vyčerpávajúci deň. Len keď sme na to pomysleli, tak sme chceli dlhšie ostať,
lenže prepisovať ešte viac poznámok,
ako už máme, sme nechceli. Posledný
deň a posledná vysoká škola sa nachádzala vo Schweinfurte. Táto vysoká
škola bola viac zameraná na informatiku a techniku. Mohli sme si vypočuť
niečo o vednom odbore mechatronika a
jej využitie. Navštívili sme aj učebňu,
kde mali 3D tlačiarne rôzneho druhu.
Taktiež sme mohli vidieť ich laboratórium zvlášť pre fyziku, kde mali prístroje, ktoré boli obrovské, takže sme
stáli na vyvýšenom pódiu, odkiaľ sme
mohli bezpečne pozorovať rôzne fyzi-

Cesta domov bola únavná, trvala necelých 18 hodín a doma sa už pomaly ale
iste topil sneh. Nespomínala som, že
keď sme odišli do Nemecka, tak hneď
vtedy začalo na východe Slovenska snežiť? Naopak po celý čas v Nemecku bola
zima, ale sneh sme nikde nevideli, ani
len vločka.

Poslednou zastávkou bol Würzburg, odkiaľ sme potom cestovali naspäť domov.
Lenže pred odchodom sme mali ešte
veľa času, takže sme išli na posledné
nákupy.

Tento projekt nám priniesol veľa zážitkov, neopakovateľných chvíľ a veľa
nových spomienok, ktoré si uchováme.
Nesmieme zabudnúť na nové poznatky,
ktoré sme získali počas tohto projektu.
Kto vie, možno sa niekto z nás o rok na
niektoré z týchto univerzít, ktoré sme
navštívili, dostane a bude tam
študovať.

BARBORA FRIDMANSKÁ
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Exkurzia
do rozprávkového mesta
To, že recyklovanie je veľmi dôležité a potrebné, vieme všetci bez rozdielu veku.
Fakt, že tým zachraňujeme našu planétu, náš jediný domov, by mala byť pre nás
dostatočná motivácia. No tento rok nám okrem dobrého pocitu bola odmenou za
vyzbierania 1 tony starého papiera dopriata fascinujúca exkurzia do hlavného
mesta Maďarska - Budapešti. A tak v stredu 18. decembra 2019 sme sa jej my
žiaci 1.A, 1.D a 2.B triedy spoločne s našimi profesormi mohli za odmenu zúčastniť.
Z Košíc sme odchádzali v pomerne
skorých ranných hodinách. Na parkovisku nám ešte práve vychádzajúce slnko
poprialo pekný deň, a tak sme už
spokojne mohli nasadnúť do autobusu a
vydať sa na cestu. Človek by si možno
mohol myslieť, že ak zobudíte teenagerov v takýchto nekresťanských ranných
hodinách, namiesto úsmevu na perách
budú všetci nepríjemní, mrzutí a okamžite zaspia. Opak bol však pravdou. Pretože aj keď bol niekto možno unavený,
tak to skryl za oponu nadšenia z očakávania, čo všetko v daný deň zažije.

Budapešť nás v mnohom očarila, ale i
prekvapila. Už po vystúpení z autobusu
nás ovial pomerne teplý vzduch, pretože bol krásny slnečný deň a teplota sa
pohybovala okolo 15 stupňov, čo bolo
možno trošku netypické pre december,
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ale o to bola potom prehliadka omnoho
príjemnejšia.

Najprv sme zavítali do Budy, tak sa
označuje stará časť Budapešti. Prvú pamiatku, ktorú sme navštívili, bol Budinský hrad, kde sme mali 15-minútový
rozchod na prezretie si jeho exteriéru.
Potom sme sa spoločne presunuli k Rybárskej bašte, stavbe, ktorá v nás svojou
krásou a majestátnosťou vzbudila pocit,
že sa nachádzame v akejsi rozprávke.
Nádherný mramorový komplex bol obkolesený množstvom vežičiek, rôznych
okenných výklenkov a mnohých ďalších
architektonických krás. Nečudo, že si
práve toto miesto vyberajú nevesty pre
svoje svadobné fotograﬁe. Nádherné
miesto predstavuje aj Bazilika svätého
Štefana a socha Františka II. Rákocziho,
vodcu najväčšieho protihabsburgského
odboja v Uhorsku.

Zo života Šrobárky

Po prvej časti našej prehliadky sme sa
autobusom sa previezli do Pešti, novej
časti Budapešti, pretože ďalším bodom
nášho programu bolo obchodné centrum Weste. Tam sme sa naobedovali a
ešte dokúpili nejaké darčeky, keďže
sviatky sme už mali pred dvermi.

Náš jednodňový výlet sme zakončili na
vianočných trhoch, kde sme si aspoň
horúcim punčom a prechádzaním sa
pomedzi trblietavo vyzdobené mesto
navodili tú pravú vianočnú atmosféru,

hoci väčšina z nás sa tam kvôli teplu
pohybovala v tričkách s krátkym rukávom.
Po príjemne strávenom dni, nás už
čakal autobus na parkovisku pri moste
Széchenyi Lánc. Ako čerešnička na torte
sa nám naskytol dychberúci pohľad na
vysvietenú nočnú Budapešť. Tisícky
maličkých svetiel sa s nami lúčili a celá
táto scenéria dodala nášmu výletu úplne iný, hlbší význam, taký silný, že sa
nikomu nechcelo ísť späť a chceli sme
naďalej obdivovať túto nádheru. Cestu
domov sme však neprežili v tichu, zahĺbení do svojich myšlienok, ako by sa
mohlo zdať po náročnom dní. V autobuse sa spoločne spievalo a zábava bola až
taká skvelá, že sa dokonca pridali aj
niektoré naše pani profesorky. Celá exkurzia bola naozaj super. Všetci sme si
oddýchli, zrelaxovali od školy a spoločne sme si to užili a tým dokázali, že
škola nie je len o učení, ale o priateľoch,
ktorých v nej stretnete, o zážitkoch,
ktoré v nej zažijete a budete na ne ešte
celý život spomínať.

KAROLÍNA KUNDRACÍKOVÁ
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Camp Šrobárky 2019
V minulom školskom roku sa iniciatívni študenti Šrobárky opäť stretli na jedinečnom sústredení Camp Šrobárky. Pod vedením pána profesora Spišiaka a pani
profesorky Fabríciovej sa uskutočnil 11. ročník.
V Tatranskej Štrbe sme nadviazali a posilnili nielen triedne a medzitriedne
vzťahy. Sústredenia sa ako inštruktori
krúžkov zúčastnili aj naši absolventi
Matúš Tóth, Betka Strompová, Kamila
Munková a Jano Kobezda.
V piatkové ráno sme sa stretli na železničnej stanici v Košiciach. V Tatranskej
Štrbe sa k nám pripojil p. prof. Spišiak a
ukázal nám cestu k penziónu Chata
Sen, kde sme boli ubytovaní.

Piatkový program bol naozaj pestrý
a intenzívny: ubytovanie sa, 2 bloky činnosti krúžkov, vychádzka na Štrbskom
Plese, spoločná večerná zábava. Veď
hlavným cieľom tohto víkendu bolo naštartovať mozgové bunky, logické myslenie či umelecké vlohy a nápady.
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Všetci účastníci sme boli rozdelení do 3
krúžkov. Prvá skupinka bola matematická, kde študenti od prvého po
štvrtý ročník spoločne riešili príklady
z olympiád a vo vzájomnej spolupráci
rozvíjali svoje matematické schopnosti.
Matematika bola taká zaujímavá, že p.
prof. Spišiak (napriek pôvodnému
úmyslu) ani nedošiel k nám, kalamajkošom. Na čele tejto skupinky bola p.
prof. Fabriciová. Hľadali sme novú tému, padali návrhy či už z umeleckej
alebo technickej oblasti. Tretím a zároveň posledným krúžkom bol krúžok informatický.

V sobotné skoré ráno sme sa vybrali na
túru, ktorú sme začali na Štrbskom
Plese. Najprv sme sa zapotili cestou k
Vodopádu Skok.

Zo života Šrobárky
Tí zdatnejší pokračovali ďalej cez sedlo
Bystrá lávka (2315m n. m.), ktorým
preliezli z Mlynickej do Furkotskej doliny a vrátili sa na Štrbské Pleso.
Miestami sme liezli po skalách, občas
nás trochu opúšťali sily, ale tie výhľady
a okolitá príroda stáli za to. Počasie
nám prialo a naše prepotené tričká sme
zvečnili na skupinových fotkách. K
zraneniam a stratám, našťastie, nedošlo.

Spoločné večery sme trávili zábavnými
súťažami, kde sa zapojili všetci.
Riešenie hádaniek, hlavolamov, ukazovanie nohami a rukami... V sobotu večer bola pripravená opekačka. Užívali
sme si priateľskú atmosféru, čo-to poopekali a pospievali. Taktiež naši milí
domáci sa o nás poctivo starali.
V Tatrách sme prežili náročný, ale
príjemný septembrový víkend v súdržnom šrobárskom kruhu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Campu.

MONIKA HRINKOVÁ
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Lyžiarák
Píšuc tento článok pár mesiacov spätne,
v súvislosti s tým čo prišlo potom, si
vravím, že sme ho stihli len tak, tak...
Lyžiarsky výcvik k prvému ročníku
proste patrí, pretože podľa môjho osobného názoru je to týždeň, na ktorý si
každý z nás spomína s radosťou a každá
spomienka mu vyčarí úsmev na tvári.
Inak tomu nebolo ani v našom prípade.
Počas mesiaca február sme ho v dvoch
turnusoch úspešne všetci prváci absolvovali. Ubytovaní sme boli v chatkách
blízko pri svahu v Levočskej doline, kam
sme každý deň chodili lyžovať. Z mojich
rozhovorov so spolužiakmi sme sa
zhodli, že svah bol skvelý pre každú
jednu lyžiarku kategóriu, či už pre
nadaných lyžiarov prvej skupiny alebo
začiatočníkov šiestej skupiny. Svah bol
rozdelený do niekoľkých úsekov a bolo
na ňom viac zjazdoviek, takže to vyhovovalo každému.
Čo sa však počasia týka, to nebolo úplne
najpriaznivejšie. Tí, ktorí boli prví,
museli znášať mrazy a tí druhí zas vysoké teploty a nepríjemne roztopený
sneh.
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Avšak i napriek týmto faktom si myslím,
že sa lyžiarák v obidvoch prípadoch vydaril. Bol to totiž týždeň plný zábavy
strávení so spolužiakmi, týždeň plný
všelijakých kreatívnych večerných aktivít, hrania bowlingu, samozrejme ako
inak lyžovania, spevu, tanca, hrania na
hudobných nástrojoch, nových priateľstiev, no i zaslúženého relaxu v miestnom wellness.
Posledný večer bol však asi najlepší.
Mal názov šialený a to veru bol. Žiaci i
profesori sa poobliekali do totálne crazy
prevlekov a spolu sa zabávali na rôznych aktivitách. Verte tomu či nie, niektoré kostnýmy sa ozaj vydarili a
vyzerali ešte viac šialene ako tie ostatné..... Počas tých pár dní sme si to
tam ozaj užili .Tí, čo lyžovať nevedeli,
okrem iného nadobudli aspoň nejaké
základy a tí, čo vedeli, sa vďaka novým
technikám minimálne trochu zlepšili.
Myslím, že už stačí len dodať, že bol lyžiarák skvelý a už sa nevieme dočkať
ďalšej akcie.

KAROLÍNA KUNDRACÍKOVÁ
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priateľská bicyklom
Minulý školský rok sa naša škola zapojila do celonárodnej kampane s názvom
Do školy na bicykli. Hlavným cieľom
tejto kampane bolo motivovať žiakov k
činnosti prospešnej pre ich zdravie, pre
životné prostredie a odľahčiť dopravu v
okolí školy za výhodnú odmenu.
Žiaci upriamili pozornosť na alternatívne druhy dopravy, ale najmä na
cyklistickú dopravu. Ich úlohou bolo
jednoducho prísť do školy na bicykli,
zaparkovať na školskom dvore a zapísať
sa u profesorov telesnej výchovy. Po
splnení získali kartičku Petra Sagana,
ktorá ich mohla vykúpiť zo zlej známky
z odpovede. Akcia prebiehala v týždni
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od 20. do 25. mája 2019. Príchod do
školy na bicykli som si osobne vyskúšala aj ja. Spočiatku som sa obávala
prenášania bicykla cez bránu školy a
schody, no moje obavy opadli hneď, ako
mi spolužiaci pomohli.
Košický samosprávny kraj sa dokonca
rozhodol, že tie najaktívnejšie školy
ocení. A keďže Šrobárčania boli naozaj v
kampani aktívni, zavítal ku nám samotný predseda Košického samosprávneho
kraja Rastislav Trnka, ktorý vyzdvihol,
že sa vieme do školy presúvať zdravo a
ekologicky, slávnostne nám odovzdal
stojan na kolobežky za zapojenie sa do
kampane.

Zo života Šrobárky

Košický župan za našimi žiakmi nezaostával a na svoju alma mater prišiel na
bicykli za sprievodných tónov našej
skvelej školskej kapely. Pani riaditeľka v
ďakovnej reči vyzdvihla pomoc KSK pri
rozvíjaní a podpore športových aktivít a
ekologického zmýšľania žiakov našej
školy a pani profesorka Dana Bugorčíková pochválila všetkých za angažovanosť, veď sa zapojilo takmer 200
žiakov, čo bol najvyšší počet cyklistov v
celej kampani. Tešíme sa, že naša škola
sa snaží zavádzať rôzne ekologické prvky a podporovať v žiakoch ekologické
zmýšľanie. A to aj napriek tomu, že nemalým motivačným činiteľom dopravy
na bicykli a na kolobežkách počas kampane bola výmena získanej zelenej karty Petra Sagana za zlú známku.

Myslím si, že je to skvelá skúsenosť,
ktorá má mnoho pozitív nielen pre ľudí,
ale aj pre ich okolie. Dúfam, že sa budúci rok do tejto aktivity zapojí ešte viac
žiakov, ktorí majú chuť urobiť niečo
prospešné pre zlepšenie nášho života.
Každý predsa vie, že bicyklovanie je
zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie.

VIKTÓRIA TARNÓCZYOVÁ
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Každý mladý človek
má potenciál uspieť

Na Šrobárke sa nebojíme veľkých cieľov,
a preto sme sa pustili do nového dobrodružstva! Zapojili sme sa do rozvojového programu Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE),
ktorý nám má otvoriť dvere do sveta.
Ide o komplexný rozvojový program,
ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až
24 rokov šancu rozvinúť svoje
schopnosti a charakterové vlastnosti
pre reálny život, naplniť svoj potenciál a
pomôcť im uspieť. Veríme, že každý
mladý človek má tento potenciál. Program nie je postavený na súťaživosti, ale
na samostatnom a dobrovoľnom odhodlaní každého mladého človeka.

Program je súčasťou celosvetovej
Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Už od roku 1956 podporuje
mladých ľudí v 140 krajinách celého
sveta na ich ceste k samostatnosti,
sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Účastníci programu DofE
(tzv. “Dofáci”) si stanovujú vlastné
ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich
osobný rozvoj. Vek účastníkov musí byť
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14 až 24 rokov. Dve hlavné podmienky
absolvovania sú zapojiť sa aspoň hodinu
týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu a splniť si
individuálne ciele pre každú oblasť
programu. V DofE účastníci nesúperia
jeden proti druhému, ale každý musí
prekonať sám seba. Mladí ľudia sa do
programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych
centier DofE na Slovensku. Tieto centrá
je možné najčastejšie nájsť na stredných školách, v neziskových organizáciách, centrách voľného času a wikipedia.sk
iných
organizáciách. Tu „Dofáci“ získajú
mentora, ktorý im pomôže v nastavení
cieľa a poskytne im potrebnú podporu.
Naša škola sa v minulom školskom roku
po prvý raz zapojila do tohto výnimočného programu, aby si aj Šrobárčania
mohli rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, aby im tento program prinášal radosť a dobrý pocit z osobnostného
napredovania. Počas celého roka sa aj
napriek sťaženým podmienkam počas

Zo života Šrobárky

Vojvoda z Edinburghu

[facebook.com]

pandémie venovali jednotlivým
oblaswikipedia.sk
tiam v rámci programu a posledný prázdninový týždeň vyvrcholilo snaženie
našich “Dofákov“. Účastníci programu
využili príležitosť vyraziť si s partiou
objavovať zaujímavé miesta na východe
Slovenska a rozhodli sa pre náročný výstup na Gáborovu chatu pri Gelnici pod
dohľadom našich vyškolených „expedičáčiek“. Dobrodružná expedícia bola výzvou na prekonanie obáv z neznámeho,
ale šrobárskych „Dofákov“ nič neprekvapilo a všetko zvládli na výbornú.

GABRIEL SARKOVICS
27

Zo života Šrobárky

Prevencia extrémizmu
a politickej negramotnosti

Create & Control
V minulom školskom roku sa naša škola okrem súťaží, ktorých súčasťou sme už
dlhšiu dobu, zapojila aj do jednej úplne novej. Premiéru mala celoslovenská súťaž
Create & Control pod vedením dvojice z 4.D Matúša Hadžegu a Michala Sopoligu.

Táto súťaž si dala za cieľ bojovať proti
pravicovému extrémizmu, politickej negramotnosti mladých ľudí a zvyšovania
znalostí o fungovaní štátu a štátnej
správy u nich.
Ako to prebiehalo?
Na začiatku školského roku sa vytvoril
tým z 11 žiakov našej školy, ktorý následne dostal ﬁktívnu krajinu, ktorú
musel po dobu školského roka
spravovať. Prvým krokom bolo vymyslieť jej históriu, štátne zriadenie a iné
dôležité charakteristiky. Hlavná časť
súťaže spočívala v riešení 3 kôl
národných, 3 kôl medzinárodných problémov a veľkého množstva dobrovoľných úloh. Celá súťaž však neprebiehala
len externe. Každé kolo medzinárodných problémov sa okrem prerokovania
v tíme a vytvorenia postoja k nemu preberalo a diskutovalo aj na summitoch.
V tieni pandémie...
Bohužiaľ, pre nástup vírusu COVID-19
sa uskutočnil len jeden summit. Organizátori sa však s nepriazňou osudu
popasovali a preniesli ich do online
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priestoru. To však našu motiváciu vôbec
neznížili, práve naopak, naďalej sme
usilovne v tíme pracovali. Naša snaživá
práca bola aj patrične odmenená. Opatrenia ustúpili a my sme sa mohli zúčastniť
aspoň
slávnostného
vyhodnotenia v historických priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave a obsadiť krásne 13. miesto v
konkurencií elitných škôl z celého
Slovenska.

Zo života Šrobárky

Ako ďalej?
Tento rok prišli v Create & Control veľké zmeny. Najbadateľnejšou je prechod
do medzinárodného prostredia, kde
okrem súťaženia zo školami so Slovenska sa stretneme aj so školami z Čiech,

Maďarska a Poľska. Výber členov do tímu už začal, takže ak vás táto súťaž
zaujala a túžite spoznať super ľudí, neváhajte kontaktovať chlapcov z 4.D
triedy. Privítajú vás s otvorenou náručou.

MICHAL SOPOLIGA
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Valentínska
kvapka
krvi
O čom je Valentín?
Valentín je deň, kedy máme príležitosť
urobiť niečo pekné pre druhých. Samozrejme obdarovať svojich blízkych alebo
pomôcť ľuďom, ktorí to nemajú v živote
ľahké, dokonca možno niekomu zachrániť život.

Tešíme sa z takého množstva darcov a
veríme, že sa stretneme na Študentskej
kvapke krvi opäť aj s novými darcami.

[pixabay.com]

Keďže my, Šrobárčania, čo v sebe nosíme ,,šrobárske srdce“, nemohli sme tento deň prehliadnuť. Ako každý rok, tak
aj minulý školský rok sme na našej
škole zorganizovali Valentínsku kvapku
krvi pod vedením našej profesorky, Mgr.
Martiny Fabriciovej. O tom, že na Šrobárke máme ľudí s veľkým srdcom, sme
sa presvedčili 19. februára 2020 v aule.
Úspešne darovalo krv 16 žiakov, z toho
7 mali premiéru.
Všetkým darcom, pedagógom a každému, kto prispel k úspešnému priebehu
patrí srdečná vďaka. Ďakujeme aj milému odbornému personálu z NTS v Košiciach.
www.pixabay.com
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KRISTÍNA KORYTKOVÁ
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Fotogaléria
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Šrobárska maškaráda
Šrobárka je veľmi dobre známa svojím rozmanitým kultúrnym a spoločenským životom žiakov v podobe školských akcií alebo plesov, ako napríklad imatrikulačný
ples, Kalamajky a s nimi spojený večerný ples, a pre tých najstarších, samozrejme,
stužková. Vďaka týmto podujatiam sa nám veľmi dobre darí udržiavať dobré
vzťahy medzi študentmi, na čo sme aj patrične hrdí.
Minulý školský rok sme si však povedali,
že po mesiacoch učenia by bolo vhodné
konečne si vydýchnuť a výdatne sa zabaviť. Dve naše žiačky Kristína Korytková a Veronika Vaszilyová sa tejto
výzvy patrične chopili a pustili sa do
prípravy maškarného plesu, ktorý sa
nakoniec uskutočnil 30. januára 2020 o
18.00 v Spoločenskom pavilóne.
Po príchode nás čakala krásne vyzdobená sála, na ktorej pracovali študenti zo
žiackej rady už od desiatej rána. Zvolili
sme čierno-zlatú výzdobu. Po príchode
profesorov a žiakov v škraboškách si na
chvíľu slovo prevzala predsedníčka našej žiackej školskej rady Veronika Mlynská, ktorá nás svojím príhovorom
privítala a popriala príjemnú zábavu. Po
vrúcnych poďakovaniach, najmä organizátorkám, sa večer odštartoval hudobným vystúpením našej školskej kapely
TakingBackFriday a svojím vystúpením
dotvorili atmosféru plesu profesionálni
tanečníci z TC Meteor. Výborná večera
nám dodala silu a konečne začala tanečná zábava, ktorá trvala až do polnoci
Avšak zorganizovať taký ples vôbec nie
je jednoduché, o čom sa veľmi dôverne

presvedčili naše hlavné organizátorky.
Príprava plesu si vyžaduje hlavne dostatok času.
Nepochybne si táto udalosť vyžadovala
nielen veľa času a úsilia, ale aj odvahu a
vytrvalosť. Dievčatá však nepracovali
úplne samé, nápomocná im bola žiacka
školská rada pod vedením pani profesorky Novotnej a poďakovanie patrí aj
Romanovi Korytkovi za zabezpečenie
koláčov pre tento významný večer.
Osobne musím zhodnotiť, že takáto
udalosť uprostred namáhavého školského roka bola fantastickým spríjemnením a vynikajúcou cestou, ako si na
jeden večer oddýchnuť od všetkých
starostí. Nebudem klamať, ak poviem,
že všetci zúčastnení sa perfektne bavili.
Pevne verím, že sa tento večer stane
krásnou zimnou tradíciou, a že rovnako
o rok sa opäť stretneme v plesových róbach s maskami a užijeme si tanečný
večer.

KRISTÍNA KORYTKOVÁ
ZUZANA RAJČANOVÁ

6 základných krokov prípravy plesu:
1. zabezpečenie priestorov,
2. rezervácia DJ,
3. výber plesového menu,
4. voľba výzdoby,
5. zabezpečenie koláčov, vôd a niečoho ľahkého na zahryznutie,
6. predaj lístkov.
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Vielen Dank,
Herr Oberhaus!

V júni po 6 rokoch svoje pôsobenie na

našej škole ukončil nemecký lektor
Michael Oberhaus. Počas svojho účinkovania u nás vykonal veľký kus práce.

Nikdy mu nechýbala chuť a odvaha do
práce a dôkazom toho bol tvorivý a rušný život PK NEJ, plný zaujímavých, pútavých
a
originálnych
aktivít,
hudobných vystúpení a projektov pre
žiakov, ktoré už majú u nás svoju tradíciu a zameriavajú sa na rozvoj jazykových znalostí žiakov DSD-tried.
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Zo všetkých spomeňme aspoň projekty
Erasmus+, Jugenkonferenz alebo Spurensuche. Veľa sme videli, počuli a aj sa
naučili. Sú to skúsenosti a zážitky, ktoré
nám natrvalo ostanú v spomienkach.

Zo života
Šrobárky
(kategória)

Za to všetko mu patrí nielen obdiv, ale
aj obrovská vďaka. Košice a Šrobárka mu
prirástli k srdcu a my ho tu vždy radi
privítame. Do ďalšej etapy života mu
prajeme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v rodinnom kruhu!

„Gute Kollegen sind diejenigen, an die man noch Jahre
später zurückdenkt und mit denen man trotz sehr viel
Arbeit eine schöne Zeit hatte…“ Alles Gute und viel Glück!
REDAKČNÁ RADA
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Koronavírus nebol stopkou
pre Sprachdiplom
Aj v týchto ťažkých časoch sa 26. mája
2020 na našej škole na základe súhlasu
zriaďovateľa uskutočnila písomná časť
medzinárodne
uznávanej jazykovej
skúšky Deutsches Sprachdiplom na nižšej jazykovej úrovni A2/B1. Pôvodný
marcový termín bol z dôvodu pandémie
zrušený a nervozita ovládla všetkých –
profesorov aj žiakov. Nevzdali sme to
však a poctivo sa pripravovali v domácich podmienkach. Veď s nemčinou sú
nám každé dvere otvorené...

V tomto roku museli byť dodržané prísne hygienické opatrenia, a tak 49 našich žiakov privítali pri dverách
profesori s teplomerom v ruke. Povinnosťou bolo rúško, vlastné slovníky a
písacie
potreby,
dodržiavanie
vzdialenosti a dezinfekcia rúk. Potom sa
už naši nemčinári popasovali s posluchom, čítaním s porozumením a
slohovou prácou. Tieto jazykové zručnosti budú centrálne opravované v SRN.
Príprava na skúšku je súčasťou povinnej
učebnej látky a obsahu hodín nemeckého jazyka, prebieha na vyučovacích
hodinách pod vedením učiteľov nemec-
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kého jazyka. Získaním certiﬁkátu na
úrovni B1 sa žiakom otvoria dvere k
ďalším možnostiam i k vyššiemu certiﬁkátu DSD2 na úrovni B2/C1, ktorý majú
taktiež možnosť na našej škole získať.

V dňoch 3. júna a 4. júna 2020 sme pokračovali ústnou skúškou, ktorá pozostávala z dvoch častí: krátky rozhovor o
každodenných situáciách, prezentácia
projektu na vybranú tému a diskusia o
téme projektu.
Komisie, zložené z našich profesorov
nemeckého jazyka, si vypočuli veľa zaujímavých prezentácií a naši Šrobárčania
opäť dokázali, že aj napriek sťaženým
podmienkam na sebe systematicky
pracovali.

REDAKČNÁ RADA

Osobnosti

Pred 160 rokmi
sa narodil Martin Kukučín
terárnej tvorbe a zapájal do aktivít
spolku Detvan. V tej dobe vzniklo napríklad jeho dielo Rysavá Jalovica. V
celej svojej tvorbe zobrazoval najmä
dedinských ľudí, ktorých dôkladne poznal. Vyzdvihoval ich pracovitosť, ale aj
láskavým
humorom
kritizoval
alkoholizmus. Poviedky mali humorné
ladenie a šťastný koniec.

Martin Kukučín

[wikipedia.org]

Rok 2020 môžeme akokoľvek nazvať, ale
charakterizovať ho ako nezaujímavý určite nemožno. Akoby sa v ňom roztrhlo
vrece udalostí, ktoré zachvátili celý
svet, ale aj Slovensko lokálne. Medzi tie
druhé spomínané bez najmenšej pochybnosti patrí, ba priam nad nimi
dominuje, jedno nezanedbateľné výročie narodenia osoby, ktorá sa priamo
zaslúžila o formovanie farbistých dejín
slovenskej literatúry. Meno tejto eminentnej persony je dobre známe a znie
Martin Kukučín, pričom tento rok sa
môžeme radovať zo 160. výročia jeho
narodenia. To prebehlo v pokojnej obci
Jasenová, ktorej cestná vzdialenosť od
Košíc je dobrých 210 kilometrov. Pán
Kukučín sa narodil do zemianskej rodiny Bencúrovcov ako Matej Bencúr,
jedno zo štyroch detí Jána a Zuzany. Po
vyštudovaní ľudovej školy a gymnázia
sa zamýšľal dostať na teologickú fakultu
v Bratislave, no pre protislovenskú
atmosféru, ktorá tam údajne vládla, sa
rozhodol pre štúdium na Lekárskej fakulte v Prahe, kde sa aktívne venoval li-

Na Slovensku sa po skončení školy
uplatniť nevedel, a tak odvážne prijal
ponuku v zahraničí, v meste Selca na
ostrove Brač. Tam pracoval ako obecný
lekár, šikovne si založil aj vlastnú lekáreň a stal sa členom tamojšieho kultúrneho
spolku. Ako
lekár
liečil
najchudobnejších zadarmo, dával im
zadarmo lieky. Tu napísal svoj nádherný
román Dom v stráni, ktorý podľa odborníkov literatúry najlepšie popisuje, ako
sa tu žilo v tomto období.
Na Brači si našiel aj svoju chorvátsku
manželku Pericu Didoličovú, ktorá ho
sprevádzala pri nasledovnom odsťahovaní do Južnej Ameriky, kam odišli v
roku 1907 pre náročnú spoločenskú situáciu. Po krátkom pobyte v hlavnom
meste Argentíny sa vydal do Santiaga
de Chile. Úspešne absolvoval nostriﬁkačné skúšky a koncom roka 1908 od-

Pamätná tabuľa na ostrove Brač

[wikipedia.org]
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Šrobárčania v rodnej obci Martin Kukučína

išiel do Punta Arenas, kde sa usadil. Na
juhu Chile prežil medzi prisťahovalcami
z Chorvátska najplodnejšie roky svojho
života. 14 rokov sa venoval lekárskej
praxi a v celom Chile ho vnímali ako
humanistu a ľudomila. S veľkým nasadením pomáhal každému, kto potreboval lekársku pomoc bez ohľadu na
spoločenské postavenie a bohatstvo.
Často sa stávalo, že za ošetrenie
chorých, ktorí boli v núdzi, nežiadal
peniaze, často im podaroval lieky a
neraz ich aj ﬁnančne podporil. Priatelia
ho preto nabádali, aby si hľadal aj ďalšie
zdroje živobytia. Stal sa teda podielnikom na farme, ktorá sa špecializovala
na chov oviec. Mala mu pomôcť k existencii, ktorá by zodpovedala jeho spoločenskému postaveniu. Každoročne tam
trávil svoje dovolenky až do roku 1922.
Obyčajne v letných mesiacoch, keď bol
čas strihania oviec. Pobyt na farme využíval aj na zotavenie a turistiku.

Martin Kukučín s manželkou
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[tks.sk]

Po prvej svetovej vojne začul volanie
domoviny. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo a vznikla samostatná Československá
republika. Kukučín túžil zažiť novú realitu.
V roku 1922 sa rozhodol spolu s manželkou vrátiť na Slovensko, do Martina.
Často bol aj v Chorvátsku. Vo veku 68
rokov umrel v chorvátskom kúpeľnom
meste Lipik na zápal pľúc. Manželka ho
prežila o 43 rokov.
Jeho tvorba naveky ostane v kronikách
slovenskej i svetovej literatúry. Podľa
Matea Bencura je pomenovaná poliklinika vo východnej časti Punta Arenas.
V duchu Kukučínovej ﬁlozoﬁe tu poskytnú pomoc každému, kto je odkázaný na cudziu pomoc. Nezabudli tu na
neho ani v nových zdravotníckych zariadeniach. Jeho meno nesie najmodernejšia operačná sála v novej mestskej
nemocnici. Z vesmíru nám svieti planéta Kukučín, vydavateľstvo Mladé letá
bolo pomenované po jeho novele a takmer v každom slovenskom meste nájdeme ulicu s jeho menom. Sám Kukučín
hovoril: ,,Osud si ma vybral, aby ma
dobre popreháňal.“ A vskutku, jeho
príbeh je bohatý na zvraty, a to ho robí
azda ešte zaujímavejším.

ADAM KUBIŠ

Osobnosti

Rodný dom Martin Kukučína

[ruzomberok.bike]

Martin Kukučín si vytvoril tajné písmo, ktorým písal
nielen lekárske postupy, ale aj rôzne poznámky
k literárnym dielam, ktoré práve tvoril.
Trvalo 10 rokov, kým ho rozlúštili.
[dikda.eu]

[sme.sk]

Kukučínova farma

Vkladná knižka Martina Kukučína sa tak stala svetovým bankovým
i literárnomúzejným unikátom. Nezaložil si ju sám, ale v jeho neprítomnosti
priateľ Jozef Škultéty, ktorý chcel vydať jeho súborné dielo. Kukučín bol v tom
čase dlhodobo v Amerike,“ vysvetlila Mária Rapošová zo Slovenskej národnej
knižnice. Na vkladnú knižku mu posielali autorské honoráre.

[pluska.sk]
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Kofeín
náš každodenný

[cas.sk]

Káva, energetické nápoje či čaje. Toto všetko je súčasťou našich každodenných
študentských životov a nespočetne veľakrát naším jediným zdrojom energie. No
na akom princípe je to celé založené? A prečo práve kofeín?

Ako to vlastne funguje? Po náročnom
dni sa prirodzene naše telo unaví a začne vyplavovať adenozín. Adenozín v
našom tele funguje ako signalizačná
molekula, ktorá zohráva dôležitú úlohu
pri viacerých fyziologických procesoch
(napr. schopnosť navodiť spánok).
Adenozín sa počas dňa hromadí v krvnej plazme, čo znižuje našu bdelosť a
spúšťa spánok. No v takomto prípade
siahneme presne po niečom, ako je káva. Tu prichádza do hry kofeín (alkaloid
s povzbudzujúcimi účinkami na centrálny nervový systém, návyková látka).
Vzhľadom na to, že molekula kofeínu a
adenozínu je veľmi podobná, môže
kofeín obsadzovať adenozínové recepto-

ry. To znamená, že ak máme v tele
prítomný kofeín, dôjde k jeho naviazaniu receptor, čo následne zabráni interakcii
medzi
receptorom
a
adenozínom.

Kofeín a adenozín

[youtube.com]

No čím viac kofeínových nápojov pijeme, tým väčšie množstvo receptorov
sa v našom tele vytvára. Preto pravidelní požívatelia kávy potrebujú značné
množstvá kofeínu, aby zabránili vniku
adenozínu do týchto receptorov.
[youtube.com]

40

Zdravie

Výsledkom je, že sme po konzumácii
nápoja s obsahom kofeínu menej
ospalí. Kofeín sa dobre vstrebáva do
tráviaceho traktu a už po 15. minútach sa prejaví jeho účinok. Najväčšia
časť kofeínu a jeho metabolitov sa vylúči z tela po 6 hodinách, úplne až po
24 hodinách. Šálka kávy obsahuje
priemerne 50 až 200 mg kofeínu (10
kávových zŕn je asi 100 mg kofeínu).

Pozitíva
Urýchlenie metabolizmu mastných
kyselín a odbúravania tukov.
Odstraňuje únavu, má i euforické
účinky, vyvoláva pocit dobrej nálady.
Zbystruje myslenie a pre niektorých
ľudí je afrodiziakum.
Je protijedom pri otrave alkoholom
(a naopak)
Hasí smäd a osviežuje po namáhavej
telesnej a duševnej práci.

Jedna alebo dva šálky
kvalitnej kávy vám však
určite neublížia.
Keď si do nich ale
nenasypete lyžicu
cukru...
Negatíva
U tehotných žien kofeín vie spôsobiť
zdravotné problémy plodu,
minimálne vzniká u dieťaťa postupný
návyk naň.
Precitlivelí ľudia na kofeín po
konzumácii kávy cítia búšenie srdca,
tras a ďalšie nepríjemné prejavy.
Smrteľná dávka je 10 g alebo 150 mg
na 1 kg hmotnosti.

KAMILA ŽÁKOVÁ
[pixabay.com]
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Diskriminácia žien

Dohovor o odstránení všetkých
foriem diskriminácie žien
(CEDAW)
Diskriminácia žien je na Slovensku stále realitou...
Aj keď je to už na Slovensku minulosťou, nie je to tak dávno, kedy sa ženy
nemohli zúčastňovať vo voľbách a
politike, boli znevýhodnené na trhu
práce a vnímali sa ako menejcenné či už
z biologického, náboženského, kultúrneho alebo politického hľadiska. Ženy
boli považované najmä za matky a manželky, ktoré sa starali o deti a domácnosť. Okolo 18. a 19. storočia prišla prvá
úspešná vlna feminizmu. V jednotlivých
krajinách sa začala v rôznych obdobiach, avšak podstata bola rovnaká –
zrovnoprávnenie žien a mužov. Začali
sa ozývať hlasy žien, ktoré situáciu
kritizovali a snažili sa vydobyť si cestu k
vzdelaniu a volebnému právu. V roku
1893 sa prvou krajinou, ktorá uzákonila
volebné právo aj pre ženy, stal Nový Zéland, doposiaľ poslednou bola Saudská
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Arábia v roku 2015. To, že ženy získali
niektoré práva, bolo však veľmi málo.
V roku 1979 na pôde OSN bol Valným
zhromaždením schválený Dohovor o
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý mal za úlohu pomôcť
ženám, keďže diskriminácia bola stále
rozsiahla a situácii dostatočne nepomohli predošlé ľudsko-právne dokumenty. Dohovor tvorí 6 častí a spolu 30
článkov, ktoré popisujú množstvo oblastí, v ktorých dochádza k diskriminácii žien. Doposiaľ ho ratiﬁkovalo 189
krajín sveta, Slovensko v roku 1993.(obr.
1) Štáty sa prijatím dohovoru zaväzujú k
odstráneniu všetkých foriem diskriminácie – zabezpečiť formálnu rovnosť (de
iure) ale aj skutočnú rovnosť (de facto).
Nie všetky štáty to však dodržujú rovnako.

[womanstats.org]

Diskriminácia žien
To, v čom sa situácia po prijatí CEDAW
zmenila, je veľmi obšírne, keďže dokument sa týka množstva oblastí diskriminácie žien. Pravdepodobne najlepšiu a
najaktuálnejšiu
predstavu
situácie
vieme získať zo Záverečných zistení Výboru CEDAW. Zmluvné štáty sú povinné
predkladať tomuto výboru periodické
správy, ktoré výbor posudzuje a podľa
nich vydáva Záverečné zistenia, v
ktorých popisuje pokrok, ktorý sa dosiahol v opatreniach proti diskriminácii
žien a taktiež dáva odporúčania pre oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť
zlepšenie. Na Slovensku sa od roku 1979
vytvorili organizácie, ktoré sa venujú
diskriminácii žien.
Kontaktovala som 3 organizácie, aby
som mala čo najaktuálnejšiu správu z
diania v oblasti práv žien. Jedinou organizáciou, ktorá sa mi ozvala, bola organizácia Fenestra so sídlom v Košiciach,
zaoberajúca sa násilím páchaným na
ženách. Práve vďaka jej odozve som
mala k dispozícii dokumenty, z ktorých
som mohla čerpať informácie. Právami
a diskrimináciou žien sa však zaoberá aj
množstvo iných organizácií – napríklad
Amnesty International, ktorá sa zaoberá veľmi širokým spektrom ľudských
práv. Na Slovensku máme v platnosti
antidiskriminačný zákon.

A čo na to Šrobárčania?

Rozdala som 70 dotazníkov do prvého,
druhého aj tretieho ročníka s otázkou,
či sa už naši študenti niekedy stretli s
diskrimináciou žien. Takmer dve tretiny
študentiek (64%) a iba 22% študentov
si všimlo alebo zažilo diskrimináciu
žien. Najčastejšie, kde sa s takou situáciou obe pohlavia stretli, bola mzdová
diskriminácia – keď žena na tej istej
pracovnej pozícii dostávala nižšiu mzdu
ako muž , taktiež uprednostnenie mužských záujemcov pri výbere do zamestnania, podceňovanie žien v nie práve
„typických ženských’’ zamestnaniach.
Veľmi častou odpoveďou bolo sexistické
používanie
jazyka
(najmä
v
osloveniach) či verbálne sexuálne obťažovanie v spoločnosti. Všímajú si aj
diskrimináciu žien v politike, kedy ich
známy odmieta voliť ženu, pretože si
myslí, že ženy do politiky nepatria. Taktiež rodové stereotypy ako „žena patrí
do kuchyne“ stále nevymizli. Niektoré
študentky zažili diskrimináciu v zahraničí a na dovolenkách. Aj na prieskume z našej školy sa dá vidieť, že
diskriminácia žien je stále aktuálnou
otázkou napriek tomu, že od prijatia
Dohovoru o odstránení všetkých foriem
diskriminácie žien uplynulo 40 rokov.

MIROSLAVA FEKETEOVÁ

wikipedia.sk
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Epidémie vo svete:

dôkazy, že ľudstvo nie je neporaziteľné
Epidémie chorôb zasahovali do životov ľudstva už odjakživa. V tejto dobe sa táto
téma dostáva do popredia vďaka COVIDu-19. No táto epidémia nie je zďaleka
jediná, ktorej by sme mali venovať pozornosť. Určite si každý z nás spomenie z
hodín dejepisu napríklad na epidémiu čierneho moru v stredoveku, ktorá bola
pravdepodobne jednou z najtragickejších v dejinách.

Globálne epidémie sú staré ako ľudstvo
samo. Keď sa ľudia pred stáročiami začali pohybovať po Zemi, narástol počet
infekčných chorôb. Rozsah ich šírenia
sa dramaticky zvýšil po tom, keď sa ľudstvo začalo venovať poľnohospodárstvu
a medzinárodnému obchodu. Čím bežnejší a častejší bol kontakt ľudí s
domestikovanými zvieratami a následný
kontakt medzi ľuďmi, tým rýchlejšie sa
epidémie šírili.
V dejinách si môžeme všimnúť, že epidémie napomáhajú k postupnému znižovaniu úmrtnosti. Vďačíme za to
nielen
zlepšujúcej
sa
zdravotnej
starostlivosti, ale aj pochopeniu faktorov, ktoré prispievajú k šíreniu infekčných chorôb.
Čo je to EPIDÉMIA?
Náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom
mieste a čase.
Čo je to PANDÉMIA?
Epidémia rozšírená
svetadieloch,

na

niekoľkých

[wikipedia.org]

Justiniánsky mor

Jeho pôvodcom je baktéria Yersinia pestis a prenášajú ho blchy. Je jednou z
najznámejších morových vĺn v tomto
období (541–544). Táto vlna moru dostala prívlastok podľa cisára Justiniána,
ktorý v tom období vládol v ríši (482–
565). Prepukol na trase medzi Áziou a
Európou okolo roku 540 počas rozkvetu
Byzantskej ríše. Nákaze podľahla
niewikipedia.sk
koľko desiatok miliónov ľudí. Mor sa
vytratil z územia Európy až v polovici 8.
storočia.

choroba, ktorá zavládla na celom svete,
najčastejšie ide o infekčné ochorenie,
má hromadný výskyt a šíri sa bez priestorového obmedzenia.

Antoniansky mor

Približne v rokoch 165 až 180 nášho
letopočtu sa vyskytoval na území
starovekého Ríma.
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[dotyk.cz]

Epidémie
Čierna smrť

Prvá vedecky podložená pandémia
moru zasiahla „starý kontinent“ v polovici 14. storočia. Spôsobila smrť tretiny
obyvateľstva vtedajšej Európy. Pravdepodobne išlo o pľúcny mor. Názov,
ktorý sa vyskytuje v dejinách, vznikol
podľa jedného z príznakov – odumierania a sčernenia končekov prstov a ušných lalôčikov. V snahe chrániť
pobrežné mestá pred morovými epidémiami začali Taliani v 14. storočí praktizovať karanténu.

Španielska chrípka

Prišla krátko po 1. svetovej vojne a tak
nasledovalo ďalšie náročné obdobie, v
ktorom zomreli milióny ľudí. Počet jej
obetí je vyšší ako počet obetí 1. svetovej
vojny. Celkovo sa v rokoch 1918 až 1920
inﬁkovalo zhruba pol miliardy ľudí a
približne 50 miliónov ľudí nákaze podľahlo. Rovnako ako dnes, aj počas španielskej chrípky sa ľudia chránili
rúškami.

[hnonline.sk]

Cholera

Od začiatku 19. storočia sa vyskytlo
hneď niekoľko epidémií tohto hnačkového ochorenia. Spôsobuje ťažkú a
rýchlu dehydratáciu. V rokoch 1852 až
1860 sa cholera rozšírila z delty indického veľtoku Ganga ďalej do Ázie,
Európy, Afriky a Severnej Ameriky. Nevyhla sa ani územiu dnešného Slovenska. Zdrojom nákazy, ako aj formou
ďalšieho šírenia cholery, bola znečistená voda, ktorú ľudia využívali. Šírenie
cholery v súčasnosti súvisí so zlými
hygienickými podmienkami v spoločnosti.

[npr.org]

[wikipedia.org]

Ebola

Dodnes sa v niektorých afrických krajinách vyskytuje aj toto vírusové ochorenie. Prejavuje sa horúčkami a
početnými krvácaniami v tele. Pre vysokú úmrtnosť patrí medzi najnebezpečnejšie nákazy a vyskytuje sa najmä v
krajinách, kde chýbajú základné
hygienické návyky. Prvý známy prípad
pochádza zo začiatku 70. rokov 20.
storočia.

[wikipedia.org]
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HIV

Vírus oslabujúci ľudský imunitný systém a spôsobujúci nevyliečiteľné infekčné ochorenie AIDS, ktoré sa
prejavuje zníženou obranyschopnosťou
organizmu. Prvé prípady HIV/AIDS boli
popísané v roku 1981 u homosexuálnych mužov. Infekčné ochorenie sa
prenáša najmä krvou. Začiatkom milénia sa počet inﬁkovaných ľudí zvýšil na
takmer 65 miliónov a do roku 2017 zomrelo na AIDS asi 35 miliónov ľudí.

Koronavírus

Najaktuálnejšia pandémia, ktorá na
Slovensku pozastavila život od marca. Je
to infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Bol po prvý raz
identiﬁkovaný u pacientov v decembri
roku 2019 v čínskom meste Wu-chan.
Postihuje hlavne dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva zápal pľúc a
môže viesť k úmrtiu pacienta. Infekcia
bola potvrdená u miliónov ľudí, u ďalších miliónov s ľahkým priebehom
nákazy. Predpokladá sa, že skutočný počet priamych a nepriamych obetí pandémie COVID-19 môže byť aj násobne
vyšší.

Spôsob prenosu nákazy
Prví pacienti sa nakazili na trhu s
predajom živých zvierat vo Wu-chane.
Po čase sa potvrdil prenos vírusu SARSCoV-2 z človeka na človeka, trvanie inkubačnej doby je od 2 do 14 dní. Vírus
sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní.
Od marca 2020 počet nakazených osôb
v Číne výrazne nestúpa a ohniskom
nákazy sa stala hlavne Európa (hlavne
západná Európa a Rusko) a nasledovne
USA, Brazília a ďalšie americké štáty.
Slovensko malo 6. marca 2020 potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19.
Mnohí odborníci sa obávali, že nízky
počet pacientov s potvrdeným ochorením je dôsledkom nedostatočného testovania. V marci boli prijaté rozsiahle
preventívne opatrenia v snahe zabrániť
explozívnemu šíreniu nákazy. Tieto pomerne prísne opatrenia výrazne obmedzili šírenie nákazy. Momentálne
prežívame tzv. druhú vlnu nákazy,
kde denne pribúda viac nakazených
pacientov, ako pribúdalo doteraz.

KATARÍNA BALOGHOVÁ

[cdc.gov]
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Čierna smrť ničila Európu
Mor, zvaný aj Čierna smrť, je bakteriálna infekcia, ktorá sa vyskytuje najmä u
hlodavcov. Jeho prenášačom sú hlavne blchy a vši, no mor sa rozšíril aj na
človeka. Z človeka na ďalšieho človeka sa už šíri pomerne rýchlo kvapôčkovou
infekciou.
Európa zažívala v 14. storočí populačnú
explóziu. Na kontinente žilo viac ľudí
ako kedykoľvek predtým. V roku 1340 to
bolo takmer 54 miliónov ľudí. Epidémia
moru však spôsobila, že populácia
Európy sa už o storočie neskôr zmenšila
na 37 miliónov ľudí. Začiatky tejto
choroby sú neznáme. Predpokladá sa, že
prvá pandémia moru vypukla v Ázii.
Do zaľudnenej Európy sa toto monštrum dostalo cez podpalubia lodí a cez
špinavé ulice plné odpadkov, ktorými sa
premávali veľké čierne potkany s blchami nainﬁkovanými baktériou Yersinia
pestis. Nákaza sa nekontrolovateľne
rozšírila. Udrela nemilosrdne a za pár
dní zničila celé mestá.

Obete hrozne trpeli. Symptómy sa
najprv podobali chrípke, potom nasledovala vysoká horúčka. O deň alebo
dva prichádzali zväčšené lymfatické
uzliny známe ako morové rany, hlavný
príznak moru. Boli odporné a bolestivé,
neskôr praskali. Nasledovala hnačka a
vracanie, často aj septický šok ako reakcia na prasknutie uzlín. K tomu sa pridalo zlyhanie dýchania a zápal pľúc.
Štatistika bola desivá: do dvoch týždňov
zomierali štyria z piatich ľudí. Ľudia sa
prestali kúpať, aby sa im mor nedostal
cez póry do tela, zabarikádovali sa
v uzavretých izbách, aby sa ku nim
nedostal otrávený vzduch a nosili pri
sebe voňavé bylinky.

Baktéria Yersinia pestis

Moroví doktori nosili masku so zobákom,
pretože sa verilo, že mor roznášajú vtáky

[sciencephoto.com]

[naver.com]
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Prvá biologická zbraň
V roku 1346 obliehala mongolská Zlatá
horda krymský prístav na severnom pobreží Čierneho mora. V jej radách sa
objavila čierna smrť a vojaci začali
hromadne umierať. Z obliehania nakoniec nebolo nič, ale predtým, ako sa
Zlatá horda stiahla, katapultmi hodila
mŕtvoly svojich vojakov, zasiahnutých
„čiernou smrťou“, cez steny pevnosti do
mesta. Obyvatelia, ktorí utiekli k moru,
odišli do európskych miest a tu šírili
epidémiu. Mor sa tak stal prvou primitívnou biologickou zbraňou.

Často sa uchyľovali do Poľska – kráľ
Kazimír bol totiž zamilovaný do židovskej ženy, a tak židom otváral hranice
svojej krajiny. No a zatiaľ čo židia utekali pred spoluobčanmi, situácia s
morom sa začala upokojovať.

Zobrazenie programu na Židov
v Norimberskej kronike z roku 1493

Florencia počas morovej epidémie

[interez.sk]

Nový vinník
Morová epidémia znamenala aj začiatok
antisemitizmu po celej Európe. Dobu
charakterizovala hrôza z choroby, násilie a teror. Spoločnosť, ktorá si nevedela
pôvod choroby vysvetliť, hľadala obetného baránka a našla ho v židovských
obyvateľoch. Židia boli obvinení za vypuknutie moru a trestaní ako nikdy
predtým. Boli podozriví z čarodejníctva
a hanebných činov, z používania detskej krvi, krádeže hostií, z miešania
jedov či inﬁkovania studní chorobami.
Falošné priznania boli vynútené
mučením a židia boli verejne upaľovaní. Situácia ich prinútila utekať z krajiny do krajiny.
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[sme.sk]

Prenasledovanie Židov počas moru
v 14. storočí

[wikipedia.org]

Mor na ústupe
Nevieme, čo presne zastavilo chorobu,
ale pozitívnu úlohu určite zohrala
mierne zlepšená hygiena, menej ľudí
cestujúcich Európou a karantény. Slovo
„karanténa“ pochádza z talianskeho
“quaranta,” čo znamená štyridsať. Išlo o
obdobie 40 dní, kedy lode museli čakať
bez možnosti zakotvenia na brehu, aby
nezavliekli mor na územie. Predpokladá
sa, že veľký požiar Londýna (1666),
ktorý vyhubil potkana čierneho, zachránil Anglicko pred tým, aby jeho
populácia úplne vymrela.

Epidémie

Mor na Slovensku
Na Slovensku boli epidémie moru v
rokoch 1678 až 1681 a v rokoch 1710 až
1714, kedy v Bratislave zomrelo 11 tisíc
ľudí. V Košiciach začal mor už na jeseň
1709 a postupne sa rozšíril na celé
Slovensko. Epidémia v meste bola taká
rozsiahla, že obyvatelia mesta hľadali
útočisko v lesoch, pretože ako jediný
rozumný spôsob prevencie sa označoval
útek zo zamorených oblastí. Každý dom,
kde sa zistila nákaza, označili bielym
krížom. Tovar bol drahý, ľudia nemali
peniaze a začínali sa búriť, dokonca na
nich povolali vojsko.
Na pamiatku obetí moru sa stavali
Immaculaty,
teda
morové
alebo
mariánske stĺpy, ktorých máme aj na
Slovensku
viacero,
napríklad
v
Bratislave, Prešove a Košiciach. Košická
Immaculata je 14 metrov vysoké
barokové súsošie stojace na Hlavnej
ulici na mieste bývalého popraviska.
Vrchol súsošia predstavujúci Pannu
Máriu má vyjadrovať vernosť, lásku a
dobrotu a má chrániť mesto pred biedou
a utrpením.

Aj napriek tomu, že pandémia čiernej
smrti nepochybne veľmi ovplyvnila celé
ľudstvo, nakoniec sa podarilo odhaliť
pôvodcu tohto ochorenia, a to baktériu
Yersinia pestis, ktorá bola prvýkrát
izolovaná Alexandrom Yersinom v roku
1894 v
Hong Kongu. Vďaka tejto
informácii máme v súčasnosti účinné
lieky a vieme tomuto ochoreniu
predchádzať. Ani my by sme preto
nemali v aktuálnej situácii strácať
nádej, pretože v minulosti sa ľudia
potýkali s podobnými scenármi ako my
dnes. Avšak nemali toľko možností a
poznatkov, ktoré nám umožňujú sa s
nimi lepšie a rýchlejšie vysporiadať.

BIANKA ŠIMKOVÁ
[pravda.sk]
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Aktivisti, ktorí otvorili svetu oči
Ani v čase, keď sme z každej strany zahŕňaní správami o koronavíruse, nesmieme
zabúdať na minulosť a pandémie, ktoré otriasali svetom v minulých desaťročiach.
V tomto článku sa zameriame na pandémiu vírusu HIV, na ktorý zahynulo od jeho
vypuknutia celosvetovo približne 33 miliónov ľudí. Táto pandémia ani z ďaleka
nie je zažehnaná, keďže v roku 2019 žilo vo svete 38 miliónov ľudských bytostí s
HIV. Prinášame Vám tri osobnosti, ktoré otvorili oči verejnosti a pričinili sa o
osvetu v oblasti vírusu HIV a ochorenia, ktoré spôsobuje.
Pedro Zamola

Ako jeden z prvých otvorene hovoril o
svojej homosexualite a nakazení HIV.
Jeho život bol priblížený v masmédiách,
kde upriamil medzinárodnú pozornosť
na problém HIV/AIDS. Potom, ako mu v
14 rokoch zomrela matka, si nedostatok
objatí a bozkov podľa jeho vlastných
slov vynahrádzal sexuálnym stykom a
striedaním partnerov. Keď ho v 17
rokoch pozitívne testovali na HIV, rozhodol sa, napriek tomu, že bol vynikajúci študent, odísť zo školy a stal sa
edukátorom v oblasti HIV. Nechcel dopustiť, aby mali ďalší mladí ľudia pre
nedostatok informácii podobný osud.

Hydeia Broadbent

Keď Hydeie ako trojročnej diagnostikovali HIV, doktori jej nedávali veľké
šance, že prežije piaty rok života. Dnes
tridsaťšesťročná aktivistka, ktorá zdedila vírus po matke, otvorene zdieľa svoj
príbeh o náročnom boji spojenom s
liečbou a predsudkami. Po prvýkrát verejne prehovorila vo veku šesť rokov.
Formou dialógu a otvorenej diskusie
prerušila mlčanie spojené s vírusom

[oprah.com]

[imdb.com]

Keď v 22 rokoch zomrel na komplikácie
spojené s ochorením AIDS, mal za
sebou množstvo prednášok o chránenom sexe medzi študentmi po celých
Spojených štátoch, interview s Oprah a
účasť v Americkej reality show “The
real life: San Francisco”.
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HIV. Jej príbeh sa stal medializovaným,
čím ľudia získavali informácie z prvej
ruky o tom, čo lieky robili s jej detským
organizmom a rezervovanosť okolia s jej
detskou dušou. Vďaka jej odvážnemu
vystupovaniu ľudia o trochu viac otvorili srdcia a stratili predsudky voči bytostiam s HIV.

Keith Haring

Americký umelec a aktivista New Yorku
80-tych rokov. Jeho diela zvýšili povedomie o sociálnych problémoch doby.
Svojimi drzými a farebnými motívmi

Epidémie
chcel prelomiť stigmu okolo vírusu HIV,
vtedy pejoratívne nazývaného “rakovina
homosexuálov”. Veril, že umenie patrí
medzi ľudí, preto svoje motívy často
skrze grafﬁti prenášal na vozne vlakov,
kde ich mohlo vidieť a obdivovať široké
spektrum obyvateľov. Rok po tom, ako
bol diagnostikovaný a zároveň rok pred
svojou smrťou, založil Nadáciu Keitha
Haringa podporujúcu organizácie zabezpečujúce edukáciu v rámci vírusu
HIV a ochorenia AIDS.

HIV pozitívne celebrity:

Charlie Sheen
je známy hlavne
článkami v médiách o jeho osobnom živote, alkoholizme, užívaní drog a manželských problémoch. V roku 2015 sa
verejne priznal k tomu, že je HIV pozitívny. Prednedávnom sa však podrobil
experimentálnej liečbe, ktorá by údajne
mala v tele vírus potlačiť.

[townandcountrymag.com]

Freddie Mercury bol prvou hudobnou
hviezdou, o ktorej bolo známe, že sa
stala obeťou AIDS. Jeho smrť v roku
1991 bola dôležitou udalosťou v histórii
tejto choroby. O rok neskôr totiž zvyšní
členovia skupiny Queen zorganizovali
megakoncert ako poctu Freddiemu,
ktorý mal ambíciu zviditeľniť problém
AIDS a založiť ﬁnančnú zbierku na podporu výskumu a liečby tejto choroby.

[pluska.sk]
[usatoday.com]

Americký raper Eazy-E zomrel v roku
1995 len mesiac po tom, čo mu diagnostikovali AIDS.

Magic Johnson je považovaný za
jedného z najlepších basketbalistov
všetkých čias. V roku 1991 sa stal prvým
športovcom, ktorý sa verejne označil za
HIV pozitívneho a odvtedy sa aktívne
zúčastňuje na kampaniach v boji proti
AIDS.

[biography.com]

Arthur Ashe bol tenista, počas svojho
pôsobenia vyhral tri grandslamové turnaje. Počas života sa o HIV snažil šíriť
povedomie po celom svete. Zomrel v
roku 1993

[curbed.com]

ZUZANA MATISOVÁ
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Dopad prvej vlny pandémie
koronavírusu na ekonomiku
Prvá polovica roku 2020 so do histórie
zapíše ako rok začiatku koronakrízy.
Príchod koronavírusu do Európy sa
značne podpísal na našich každodenných životoch. Boli ním ovplyvnené
domácnosti, ekonomiky štátov, európska ekonomika či dokonca ekonomika
svetová. S koronakrízou je ale spojený aj
nástup ekonomickej krízy.
Ako koronavírus zmenil naše životy?
Spočiatku sme o koronavíruse počúvali
iba v správach. Informácie z Číny a Ázie
sme zľahčovali. Spozorneli sme, keď prichádzali prvé hlásenia o nakazených v
Taliansku. Začiatkom marca prišla
správa o prvom prípade nákazy vírusom
Covid-19 aj na Slovensku. Prírastok pozitívnych prípadov odštartoval sériu
opatrení. Povinnosť nosenia rúšok na
verejnosti, zatváranie škôl, obchodov,
reštaurácií, divadiel. Tieto nariadenia
ovplyvnili život každého z nás a
prirodzene
zasiahli
aj
slovenskú
ekonomiku. Podobne to vyzeralo vo
väčšine štátov. Niektoré krajiny si zvoli-

li v boji s vírusom voľnejší prístup, iné
prísnejší. Ktorý z prístupov je lepší pre
ekonomiku, to sa v súčasnosti ešte nedá
jednoznačne povedať. Pri oboch však
ekonomika pocíti dopad koronavírusu.
Celkový vplyv koronakrízy na ekonomiky štátov vieme zatiaľ len odhadnúť,
pretože sme na prahu druhej vlny epidémie. S istotou tak vieme povedať, že
negatívny ekonomický dopad sa po
krátkom oživení ekonomickej aktivity
opäť prehĺbi.
Najviac postihnuté štáty a ich
ekonomika
Štátom najviac postihnutým koronavírusom prekvapivo nie je krajina, z ktorej
vírus pochádza, ale USA. Situáciu v
Spojených štátoch komplikuje nejednotná reakcia jednotlivých štátov tohto
federatívneho zriadenia. Každý z nich si
sám môže vytvárať a upravovať opatrenia na boj s koronavírusom. V dôsledku toho si USA dňa 23.5. 2020
pripísali do štatistiky 3.189 nových
prípadov a celkovo k tomuto dňu evido-

Nezamestnanosť v USA
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[tradingeconomics.com]
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vali 1.648,283 prípadov. Americká vládna agentúra Bureau of Economic Analysis predpokladá pokles reálneho HDP
za prvý štvrťrok o takmer 5%. Tento
klesajúci trend môžeme z veľkej časti
pripísať vplyvu koronavírusu. Od začiatku koronakrízy požiadalo v USA o
výhody v nezamestnanosti viac ako 30
miliónov ľudí. V apríli stúpla nezamestnanosť v USA oproti marcu o viac ako
10 percent. Americký senát reagoval na
nepriaznivý ekonomický vývoj podporným balíkom vo výške približne dvoch
biliónov amerických dolárov. Okolo 500
miliárd z tohto balíka bolo určených pre
menšie ﬁrmy. Situácia v USA sa v počas
letných mesiacov ešte zhoršila a počty
inﬁkovaných sa neustále zvyšujú. Vývoj
nezamestnanosti sa prekvapivo znížil a
v júli 2020 sa dostal na úroveň 10,2%.
Čína, ohnisko vírusu, v porovnaní s

len o necelé percento.
Dopad na európske ekonomiky a
Európsku úniu
Aj európske štáty reagovali na pandémiu rôzne. Väčšina štátov zvolila
podobné opatrenia ako Slovensko. Našli
sa ale aj také štáty, ktoré nepodnikli
žiadne opatrenia. Medzi najviac postihnuté krajiny v prvej vlne pandémie patrili:
Španielsko, Veľká
Británia,
Taliansko, Francúzsko, Belgicko.
Štátom Európskej únie bude poskytnutá
pomoc z nerozdelených eurofondov. 37
miliárd bude určených na podporu
zdravotných systémov, trhov práce a
malých a stredných podnikov členských
krajín. Európska centrálna banka vyčlenila na nákup podnikových a štátnych dlhopisov 750 mld. eur. Nákupom
dlhopisov poskytne štátom a podnikom

Zmena HDP v prvom kvartáli (%)

[tradingeconomics.com]

USA oﬁciálne uvádza málo prípadov
(82,974). Podiel priemyslu na HDP Číny
je takmer dvakrát taký veľký ako podiel
priemyslu na HDP USA, takže aj napriek
menšiemu oﬁciálnemu počtu evidovaných prípadov očakáva čínska ekonomika väčší pokles HDP ako USA, a to skoro
10%. Túto skutočnosť mohli spôsobiť
prísnejšie opatrenia v Číne, ktoré zahŕňali aj kompletné uzatvorenie mesta
Wu-chan, v ktorom žije viac ako 11
miliónov obyvateľov a ďalších desiatich
miest. V Číne na rozdiel od USA stúpla
nezamestnanosť od začiatku pandémie

ﬁnancie výmenou za cenný papierdlhopis. Zasiahnutým krajinám, a to
nielen
európskym,
pomôže
aj
Medzinárodný menový fond, ktorý
oznámil, že celá jeho úverová kapacita927 miliárd eur bude použitá pre krajiny najviac ovplyvnené koronavírusom.
Najzasiahnutejšie európske štáty podnikajú aj samostatne rôzne opatrenia na
podporu ekonomiky. Talianska vláda
vyčlenila na tento účel 25 miliárd. 10
miliárd je určených pre podniky a 3,5
pre nemocnice. Finančne odškodnila aj
zamestnancov pracujúcich v rizikovom
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prostredí, živnostníkovi a rodičov, ktorí
museli zostať doma s deťmi.
Nemecký parlament schválil fond vo
výške 600 miliárd eur s prostriedkami
na pomoc ﬁrmám pri boji s následkami
koronavírusu. Nemecká štátna rozvojová banka KfW poskytuje pôžičky klientom, ktorí o to požiadajú. Na tieto
pôžičky vyčlenila 500 miliárd eur. Zaviedli aj odklad platby daní pre podniky.
Španielsko poskytlo 100 miliárd eur určených na pôžičky pre podniky. Pre ľudí,
ktorí nemôžu pracovať, zabezpečili odklad splácania hypoték a úverov.
Francúzsko rovnako ako Nemecko zabezpečilo odklad platby daní. Okrem toho
francúzsky
prezident
sľúbil
neobmedzený balík peňazí pre podporu
zamestnanosti. Krajina galského kohúta
vyčlenila 300 mld. pre bankový sektor,
aby banky vedeli zabezpečiť pomoc ﬁrmám.
Tieto opatrenia urobili krajiny ako krok
prvej záchrany pre koronou a reštrikciami ničené ekonomiky. Otázka, či boli
tieto opatrenia dostatočné, ostáva zatiaľ nezodpovedanou a v období, kedy sa
na Európu valí 2. vlna, je ďalší vývoj
ekonomík veľmi nejasný.
Ekonomika všetkých európskych štátov
je vo väčšej či menšej miere negatívne

ovplyvnená pandémiou. Za zmienku
stojí Švédsko, ktoré nepodniklo takmer
žiadne opatrenia proti šíreniu koronavírusu a funguje v takmer normálnom stave. To sa odrazilo na vyššom
počte nakazených. HDP Švédska v
prvom kvartáli tohto roka kleslo, avšak
v porovnaní s ostatným štátmi iba
minimálne, a to o 0,3%, Oveľa horší vývoj zaznamenala švédska ekonomika v
2. kvartáli 2020, kedy poklesla o 8,8%.
Analytici teda správne predpokladali
príchod najhoršej recesie od druhej
svetovej vojny. Túto skutočnosť môžeme odôvodniť faktom, že švédska
ekonomika ako aj väčšina moderných
ekonomík závisí od medzinárodného
obchodu, ktorý je v situácii pandémie
výrazne obmedzený.
Vplyv koronavírusu na svetovú
ekonomiku
Koronavírus postihol nielen jednotlivé
štáty a ich ekonomiky, ale aj svetovú
ekonomiku ako celok. Viacero faktorov
nasvedčovalo
tomu,
že
svetová
ekonomika smeruje do recesie (hospodárskej krízy).
Jedným z ukazovateľov príchodu krízy
bol veľký prepad ceny ropy spôsobený
výrazným znížením dopytu po rope
spojeným s opatreniami obmedzujúcimi

Vývoj ceny ropy
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pohyb osôb. Cena ropy klesla na úroveň
osemnásťročného minima.
Veľkou hrozbou je aj rast nezamestnanosti vo vyspelých ekonomikách. Táto
skutočnosť
je
spôsobená
prepúšťaním vo ﬁrmách, ktoré sa snažia
znížiť výdavky spojené s výrobou. Tento
jav má opäť na svedomí znižovanie dopytu, tentokrát však po výrobkoch vyrábaných ﬁrmami, respektíve po službách,
ktoré tieto ﬁrmy ponúkajú.
Možný príchod krízy naznačovala v
apríli aj situácia na trhoch s cennými
papiermi. Tie sa však už stihli trochu
spamätať z počiatočného šoku spojeného s príchodom nového neznámeho vírusu. O čom svedčí graf vývoja
burzových indexov. Burzové indexy Dow
Jones, FTSE a Nikkei opisujú situáciu na
trhoch v Spojených štátoch, Veľkej Británii a Japonsku. Finančný analytici
predpokladajú, že situácia na ﬁnančných trhoch pravdepodobne nebude
úplne stabilná, kým globálna pandémia
nepominie.
Víťazi koronakrízy
Opatrenia proti šíreniu koronavírusu
majú za následok aj to, že ľudia trávia
viac času doma. To sa prejavilo nárastom popularity streamovacích služieb,
internetových obchodov a aplikácii ur-

čených na videohovory a konferenčné
hovory.
Hodnota akcií americkej ﬁrmy Netﬂix,
ktorá
sprostredkúva
streamovacie
služby, zaznamenala nárast 28,9%. Cena
akcií amerického obchodného gigantu
Amazon vzrástla o 26,9%. Akcie americkej ﬁrmy Zoom Video Communications,
ktorej aplikácia Zoom slúži na online
komunikáciu, viac ako zdvojnásobila
svoju hodnotu.
Koronavírus a Slovensko
Slovensko zaviedlo pomerne prísne
opatrenia proti šíreniu koronavírusu.
Rúška sa postupne stali každodennou
súčasťou nášho života, na určitý čas sa
uzavreli obchody, reštaurácie, kiná,
divadlá, posilňovne, hotely a celý rad
prevádzok, ktorých majitelia sa dostali
do nezávideniahodnej situácie. Opatrenia proti šíreniu vírusu sa v júni postupne začali uvoľňovať a letné mesiace
umožnili týmto podnikom postaviť sa
na nohy. Ďalší vývoj, súvisiaci s nástupom druhej vlny a opätovnými obmedzeniami činnosti týchto prevádzok,
by pre mnohé z nich mohol byť likvidačný. Štát počas prvej vlny poskytol
viaceré nástroje pomoci pre malé a
stredné podniky, ako aj domácnostiam.
Zatvoreným podnikom poskytol ﬁnan-
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cie na platenie časti miezd zamestnancov, za mesiac apríl odpustil zamestnávateľom odvody. Zamestnancom štát
umožnil odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane. Banky svojim
klientom umožnili odklad splátok úverov a hypoték o 9 mesiacov. Tento odklad nebude mať negatívny dopad na
čerpanie úverov v budúcnosti, pretože
do úverového registra bude pridaný len
zápis, že klient bol riešený počas krízy
vyvolanej pandémiou. Spomenuté a
ďalšie opatrenia, ktoré štát zaviedol,
mnohí kritizovali ako nedostatočné. Až
ďalší vývoj v miere nezamestnanosti a v
hodnote ekonomického rastu ukážu
účinnosť opatrení.
Ako záchranca našej ekonomiky sa dnes
javí práve naše členstvo v Európskej
únii. EU sa dohodla na záchrannom
balíku v celkovej výške 780 miliárd €.
Pre Slovensko je veľmi dobrou správou,
že budeme mať k dispozícii viac ako 40
miliárd €. Z doterajšieho programového
obdobia sme nevyčerpali 8 miliárd €, z
balíka fondu obnovy máme k dispozícii
7,5 miliardy € a zo sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 dostaneme 18,6 miliardy €. Slovensko môže z
fondu obnovy čerpať úvery do výšky 6,8
miliardy eur.
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Ide o historicky najväčší balík peňazí,
aký sme kedy mali k dispozícii, ale má
to háčik. Schopnosť Slovenska čerpať
ﬁnančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov EU je dlhodobo veľmi zlá, ak nie
najhoršia spomedzi členských krajín
EU. Ešte väčším výkričníkom by mala
byť skutočnosť, že ak aj zdroje čerpáme,
často idú tieto peniaze na nezmyselné
projekty, ktoré slovenskú ekonomiku
nikam neposúvajú. Preto je v súčasnosti
veľmi dôležité pripraviť taký balík reforiem, ktoré Slovensko posunú do 21.
storočia.
A čo bude ďalej?
Odpoveď na túto otázku prinesie až čas.
Dve veci sú ale jasné. Musíme byť zodpovední a dodržiavať opatrenia, aby sa
nám druhá vlna pandémie koronavírusu
nevymkla z rúk a aby sme ju zvládli.
Zodpovední ale musia byť aj tí, ktorí
tvoria plán reforiem, aby sme ako krajina využili túto krízu a vyšli z nej ako víťaz. Aby sme zvíťazili nad vírusom a
zároveň využili jedinečnú príležitosť a
posunuli Slovensko kvalitatívne aspoň o
stupeň vyššie. Cesta k tomuto cieľu je
ešte veľmi dlhá a veľmi náročná.

JAKUB FEDOR

Vlastná tvorba

Natália Hoppanová

Strúhadlá so zlou farbou
Otvorila som oči a pozrela sa na hodinky ležiace osem centimetrov od
mojej tváre. Ukazovali desať hodín a dvadsaťšesť minút. Pomyslela som si, aký
to odporný a negustiózny čas, a tak som to povedala aj nahlas. Zdvihla som prvú
polovicu svojho tela do vertikálnej polohy, otočila sa o deväťdesiat stupňov a
postavila sa. Tento úkon mi zobral šesť minút z môjho životného času. Naštvala
som sa, a tak som to aj povedala nahlas. Zabočila som doprava a napochodovala do kuchyne, naliala si mlieko, zohriala som ho a pridala vločky. Sadla som si
za stôl a uvažovala o tom, prečo kruh nie je guľatý. Týmto uvažovaním som
strávila desať minút môjho drahocenného životného času. Keď som dožula aj
poslednú štipku vločky, odsunula som stoličku a postavila sa. Tanier som
nechala na stole. Takéto skoré rána nie som ochotná robiť unáhlene pohyby.
Premiestnila som sa do kúpeľne. Pozrela do zrkadla, uškrnula sa a povedala:
„Dnes vyzeráš ako skazený jogurt s plesňou.“ Následne som si vybrala kefku,
ktorú už mám viac ako týždeň, dala na ňu pastu a umyla zuby. Najprv som si
umyla pravú stranu ústnej dutiny a potom aj ľavú, vypláchla si ústa od zubnej
pasty. Premiestnila som sa do izby a videla strúhadlá padať zo stromov. Ak mám
byť úprimná, boli to priam masy strúhadiel. Síce sa mi nepáčila farba, akou boli
natreté, ale uvedomila som si, že žiadna iná farba by nedokázala padať tak
skvostne ako tá, čo bola natretá na tých strúhadlách. Otočila som sa k ďalšiemu
zrkadlu v mojej izbe a povedala: „Dnes vyzeráš ako skazený jogurt s plesňou.“
Následne som sa obliekla, to zobralo dvadsať osem minút a šesť sekúnd z môjho životného času. Sadla som si na koberec a premýšľala o padajúcich strúhadlách so zlou farbou.
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Vlastná tvorba

Natália Hoppanová

Šeredná ženská
Keď mi tá ženská zavolala, stál som v kuchyni popíjajúc kávu. Nemal
som v najmenšom záujme zdvihnúť telefón a tak som ho nezdvihol. Už som bol
skoro v posteli, keď počujem hlasné priam zvíjanie mobilu, nemal som v pláne
ho zdvihnúť a tak som ho nezdvihol. Obúval som si topánku, lebo som chcel ísť
kúpiť niečo na jedenie, už som vychádzal, keď počujem odporný zvuk mobilu,
nemal som chuť ho zdvihnúť a tak som ho nezdvihol. Keď raz človek nemá chuť
zdvihnúť telefón, tak ho proste nezdvihne a ďalší celý mesiac som sa mu vyhýbal. Stále a stále zvonil. Nemal som na to proste chuť. Ďalší deň som sa ale
vracal z práce, keď vtom počujem, ako mi niekto živelne skáče do dverí. Nemal
som chuť ich otvoriť, tak som ich neotvoril. Samozrejme, ďalší celý týždeň mi
niekto ničil dvere, ale našťastie sa už ten telefón nezvíjal v zvukových kreáciách.
Potom som sa chystal na rande s jednou veľmi šerednou ženskou, nechcel som
ju uraziť, tak som jej to pre istotu nepovedal, že je šeredná. Po večeri s tou
šerednou ženskou som začul telefón, ale nebolo to typické zvonenie, na aké som
si medzi časom aj zvykol, toto zvonenie bolo priam vychýlené z osi, ako keby sa
so mnou niekto chcel skontaktovať. Nemal som na výber a po pol roku som
zdvihol slúchadlo. A keď som ho mal už skoro pri uchu, zakričal som:
„Prosím!!!?“ Tu je šeredná ženská, ozvalo sa...
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