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Zasmejme sa... 

 

Príde starček na stanicu k pokladni a hovorí pokladníčke: 
- Prosím si jeden lístok. 
- A kde ho chcete? 
On natiahne ruku a povie: 
- Sem do ruky.  

 

Učiteľka sa pýta žiaka: 
"Čo sa dialo vo svetovej vojne?" 
"Neviem." 
"Kto zavinil svetovú vojnu?" 
"Neviem." 
"Bude ešte 3 svetová vojna?" 
"Neviem." 
Príde žiak domov a pýta sa ocka: 
"Tati čo sa dialo vo svetovej vojne?" 
"Padali bomby synku." 
"Kto zavinil svetovú vojnu?" 
"Hitler synku." 
"A bude ešte 3 svetová vojna?" 
"To ešte nebolo vedecky dokázané." 
Príde na druhy deň do školy a pýta sa ho učiteľka: 
"Takže čo sa deje vo svete?" 
"Padajú bomby." 
"Ako sa volá tvoj otec?" 
"Hitler." 
"A máš vôbec mozog?" 
"To ešte nebolo vedecky dokázané."  

Otec sa pýta syna: 
- Čo ste robili dnes na vyučovaní? 
- Na hodine chémie sme sa zaoberali výbušnými látkami.  
- A čo máte na programe zajtra v škole?  
- V akej škole?  
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Milí  spolužiaci... 

     Koniec školského roka sa nezadržateľne blíži. Všetci sa tešíme na letné prázd-
niny, počítame dni, kedy už nebudeme musieť ráno vstávať zavčasu,  pripravovať 
sa na vyučovanie, presúvať sa z učebne do učebne...  

     Ale ešte predtým nás čaká veľa práce. Maturanti odišli so vztýčenou hlavou 
a dobrými výsledkami na maturitnom vysvedčení, my ostatní si želáme dobré 
známky na vysvedčení a podaktorí chcú len jednoducho „prejsť“, aby na budúci 
rok pokračovali po vyšľapanej ceste za maturitným vysvedčením alebo výučným 
listom.  

     Všetci si navzájom držíme palce, aby to dobre dopadlo. 

vaša redakčná rada 
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Rozhovor so školskou psychologičkou  

Mgr. Monikou Cyprichovou 

 

     V stredných školách pribúda čím ďalej – tým viac problémových žiakov. Naša 
škola nie je výnimkou. Správanie sa študentov má takmer vždy odlišný pôvod, 
a tak je veľmi ťažké prísť na to, čo spôsobuje jednotlivé odchýlky. Školská psy-
chologička Mgr. Monika Cyprichová pracuje v našej škole od septembra 2016.   

     Činnosťou školskej psychologičky je:  

Pracovať so žiakmi, s problémami a poruchami v správaní v spolupráci 
s triednymi učiteľmi. 

Podieľať sa na tvorbe a realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežia-
duceho správania a o ich výsledkoch informovať pedagógov a rodičov žiakov. 

Zaoberať sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov 
v školskom prostredí. 

Skúmať úroveň kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov žiakov. 

Diagnostikovať úroveň ich schopností týkajúcich sa myslenia a riešenia problé-
mov a možné problémy a ťažkosti v učení. 

Spolupracovať pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-
trebami. 

Spolupodieľať sa na príprave individuálnych programov výchovy a vzdelávania 
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s ohľadom na rozvoj ich 
osobnosti. 

Pracovať s deťmi zo sociálne a kultúrne menej podnetného prostredia. 

Poznávať a diagnostikovať žiakov neprospievajúcich a žiakov učiacich sa pod 
svoje možnosti. 

Navrhovať a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňovať na realizácii priamych 
a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu a špeciálnych 
učebných a rozvíjajúcich programov pre nich. 
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„Zmoknutá“ ATLETIKA 

Okresné kolo 

     Dňa 02. 05. 2017 sa v Čadci za nepriaznivého daždivého počasia uskutočnilo 
okresné kolo v atletike SŠ. Školu reprezentovalo 23 žiakov (dievčatá, chlapci).  

Výsledky:  

1.miesto (7x)  

Veronika Kuricová—100m 
Gabriela Korčeková—skok do diaľky 
Dáša Richterová—vrh guľou 
Rastislav Bednár—vrh guľou 
Jakub Malík—skok do výšky 
Štafeta dievčatá 4x100 
Štafeta chlapci 4x100 

2. miesto (7x)  

Miriam Paulusová—100m 
Jakub Malík—400m 
Pavol Padych—800m 
Denis Ihnastov—skok do diaľky 
Veronika Kuricová—skok do diaľky 
Eva Leščinská—1500m 
Juraj Kristek—200m 

3. miesto (2x)  

Kamil Polka—400m 
Daniela Štrbová—200m 
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Športové okienko 

01. 02. 2017 

02. 02. 2017 

23. 02. 2017 

21. 03. 2017 

22. 03. 2017  

10. 04. 2017 

02. 05. 2017 

04. 05. 2017 

11. 05. 2017 

 
prebieha 

09. 06. 2017  

13.—17. 02. 
2017 

Okresné kolo volejbal dievčatá 

Okresné kolo volejbal chlapci  

Školské kolo basketbal 

Okresné kolo basketbal dievčatá 

Okresné kolo basketbal chlapci 

Okresné kolo futbal chlapci  

Okresná atletika 

Krajské kolo atletika 

Majstrovstvá Slovenska atletika 
Jakub Malík—skok do výšky 

Beh olympijského dňa 

Regionálne kolo župná kalokagatia 

Lyžiarsky výcvik pre I. ročníky  

 

7. miesto 

5. miesto 

1. miesto I.A, II. 

4. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

Viď výsl. listina 

Viď výsl. listina 

8. miesto 
 

 

 

76 žiakov

Atletika krajské kolo  

     Dňa 04. 05. 2017 sa v Martine uskutočnilo Krajské kolo v atletike SŠ. Zúčast-
nili sa ho žiaci, ktorí vyhrali okresné kolá. Súťažilo sa v atletických disciplínach 
(behy, skoky, hody, vrhy).  

Umiestnenie:  

1. miesto—Jakub Malík (skok do výšky) 

2. miesto—štafeta 4x100 chlapci 

3. miesto—štafeta 4x100 dievčatá 
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INTERVIEW 

     Čo bolo pre vás hlavným impulzom k tomu, aby ste sa začali venovať psy-
chológií a študovali ju? 

     Prvý impulz, ktorý ma viedol k tomuto rozhodnutiu, bol na strednej škole, kde 
som sama vyhľadala psychologičku. Táto prvá skúsenosť bola natoľko silná, že 
som sa rozhodla tomuto odvetviu bližšie venovať. 

     Musí mať človek určitý talent alebo predpoklady, aby sa mohol tomuto 
odvetviu venovať? 

     Áno, na to, aby človek vykonával nejakú prácu, musí mať k nej predpoklady, 
určité vlastnosti a, samozrejme, kladný vzťah. Čo sa týka psychológie, psychológ 
musí mať veľkú dávku tolerancie, empatie a nepochybne aj jazykové zručnosti, 
aby vedel pacientovi/človeku čo najjasnejšie vysvetliť riešenie jeho problému 
a pomôcť mu. 

     Prečo ste si vybrali práve našu školu? 

     Som rodáčka z Čadce, keď sa objavila táto možnosť, bola som veľmi rada 
a neváhala som. Po vzájomnej dohode s pani riaditeľkou som tu mohla začať pra-
covať. Môžem si iba pochvaľovať, pretože sa mi veľmi dobre spolupracuje 
s kolegami a so študentmi. 

     Napĺňa Vás práca so študentmi? 

     Celkovo ma baví práca s deťmi, už predtým som pracovala s malými deťmi 
a môžem si iba pochvaľovať. Ako som už spomenula, pracuje sa mi s tunajšími 
študentmi veľmi dobre, sú prívetiví a otvorení mojim názorom na riešenie ich 
problémov. Taktiež sa venujem couchingu. 

     Mohli by ste nám objasniť pojem „couching“? 
 
     Couching je metóda vedenia ľudí alebo práce s ľuďmi, pričom si sami musía 
plánovať svoju budúcnosť a mojou úlohou je im dávať otázky, na ktoré musia 
odpovedať a tak vlastnou iniciatívou a vlastnými schopnosťami riešiť otázky svo-
jej budúcnosti. 
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     Stretli ste sa niekedy už s prípadom, kedy ste si už mysleli, že tomu dané-
mu človeku nemôžete pomôcť s jeho problémom? 
 
     Konkrétne v našej škole som sa ešte nestretla s takýmto prípadom. Navštevo-
vanie terapeuta nemusí byť vždy tou jedinou a najlepšou možnosťou. Ak si člo-
vek vytvorí dojem, že terapeut je tá jediná osoba, ktorá mu dokáže pomôcť, môže 
u neho nastať závislosť na terapeutovi, čo v konečnom dôsledku môže veci iba 
zhoršiť. Občas je otázne , či pomôcť. Slovo pomoc sa skladá z dvoch slabík po-
MOC , čiže keď si pomocník neuvedomuje, že to robí pre seba, ale že si uvedomí 
ten fakt, že dokáže ovplyvniť človeka. 
 
     Myslíte si, že rastúce percento problémov so žiakmi v stredných školách 
má nejaký jeden globálny problém, ako napr. sociálne siete alebo podobne? 

 
     Určite áno, sociálne siete ovplyvňujú mládež dennodenne vo veľkej miere. 
Týmto problémov sa začali zaoberať aj svetoví psychológovia, ktorí urobili aj 
výskum v tejto oblasti. Títo psychológovia prišli k záveru, že práve tí tínedžeri, 
ktorí najviac prispievajú na sociálne siete, majú problém sa niekedy stotožniť 
s realitou. Mladí ľudia uveria tým perfekcionistom, ktorých tam vidia a stretávajú 
sa s nimi a zároveň sa s nimi stotožňujú, čo má za následok, že žijú ako by vo 
svojej realite. Potom  majú problém uveriť skutočnosti. Toto je podľa mňa naj-
väčší problém, že po stotožnení sa s tým svojím vzorom, uveria, že keď budú ako 
ON , budú spokojní a úspešní. Zabúdajú pri tom úplne na svoje potreby a na seba 
samých. Neuberajú sa tým smerom, ktorý by bol pre nich ten najlepší, ale slepo 
idú za vidinou úspechu svojho vzoru. V určitých momentoch je určite na mieste 
mať nejaký vzor, ale na druhej strane netreba zabúdať na svoje potreby 
a uvedomovať si, kam chcem, aby smeroval ten môj život.  

     Ďakujem Vám pani psychologička za čas, názory a vyjadrenia k našej 
škole a spomenutej problematike súčasnosti. Som pevne presvedčený, že po 
prečítaní si tohto rozhovoru sa naši žiaci zamyslia aj nad sebou, či aj oni ne-
patria do tej skupiny slepo veriacich v ideály na sociálnych sieťach. 

 
Pavol Jantoš, V. A 

31 

 

Naša prax vo Francúzsku 

     Všetko sa to začalo v utorok 14. februára 2017, keď sme vyrážali 
z autobusovej stanice v Žiline. Naša cesta do Francúzska bola veľmi dlhá a trvala 
vyše 24 hodín. Keď sme dorazili do strediska Val Thorens vo francúzskych Al-
pách, boli sme veľmi očarení nádhernou prírodou horského prostredia. Na zástav-
ke na nás čakal náš patrón. Vzal nás do hotela, v ktorom sme pracovali. Oznámil 
nám, že našu prvú noc strávime v hotelových izbách. Po príchode sme sa naveče-
rali a on nám oznámil, ako budeme na ďalší deň pracovať. Hneď na druhý deň 
ráno som pracovala v reštaurácií a môj spolužiak neskôr v bare. Počas celej za-
hraničnej praxi sme si striedali zmeny v bare a v reštaurácii. Ubytovanie sme mali 
neďaleko hotela. Bývali sme v spoločnom byte spolu s tromi stážistami z Banskej 
Bystrice. Pracovali sme päť dní v týždni a mali sme dva dni voľna. Cez náš voľný 
čas sme sa snažili čo najviac oddychovať, keďže práca bola veľmi náročná. Spoz-
návali sme krajinu a taktiež sme navštívili rôzne rekreačné aktivity, ako napríklad 
bobovú dráhu, ktorá bola dlhá až 7km a jedna jazda trvala 45minút. Za našu prácu 
sme dostali výplatu a dokonca na konci sezóny aj prémiu od patróna. Po dvojme-
sačnej vyčerpávajúcej stáži sme sa vracali 16. apríla 2017 späť na Slovensko. 
Túto stáž hodnotíme kladne, určite nám priniesla veľa nových zážitkov,  priate-
ľov, skúseností, odborných zručností, kontaktov, ktoré určite využijeme v živote. 
Preto odporúčame vyskúšať túto stáž každému, kto chce vidieť svet, zdokonaliť 
sa v jazyku, spoznať nových ľudí, mentalitu národa a hlavne zažiť veľa dobro-
družstva.  

Martina Cholujová, Ján Marejka, IV.A  
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     Ubytovali nás v hoteli , ale boli to izby pre zamestnancov,  na prízemí. Výhľad 
bol z každej jednej izby na more a pláž. Jedinou nevýhodou bolo internetové pri-
pojenie. Pre nás bol jeden router, ktorý fungoval, ako sa mu chcelo a pre hosti to 
tiež nešlo najrýchlejšie. Ale vynahradzovali nám to nezabudnuteľne chvíle, ktoré 
sme trávili s našimi susedmi Poliakmi. Tí pracovali viac- menej iba v kuchyni, 
prípadne ako upratovači.  

     Celkovo musím hodnotiť túto prax na výbornú.  Je to neuveriteľná skúsenosť, 
ktorú nám nikto len tak na Slovensku nedá, a preto ju  vrelo odporúčam aj ostat-
ným. Ostrov je sám o sebe nádherný svojou čistou prírodou a takým pokojom, 
ktorý z neho vyžaroval už od samého začiatku. Žiadne hlučné nočné kluby,  ani 
nič podobné . Jedine v našom hoteli sa konali každú stredu pre hostí, ale aj tunaj-
ších ľudí,  regé párty. Karibské more, aké môžeme vidieť akurát tak vo filmoch, 
je neopísateľné. Vo voľnom čase sme si mohli do sýtosti užiť všetky  krásy ostro-
va. Odbornú prax na ostrove Guadeloupe odporúčam všetkým. Boli to tri najlep-
šie prežité mesiace v mojom živote. 

Alžbeta Nemcová, IV.A 
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SOČ 

     O tom, že naša škola má veľa šikovných žiakov,  nikto nemôže pochybovať.  

     Jednou z nich bola aj Katarína Hrošová zo IV.H, ktorá maturitným vysvedče-
ním ukončila štúdium v posledný májový týždeň. Tento rok bola pre školu veľ-
kým prínosom. So svojou SOČ sa dostala na celoslovenské kolo, ktoré aj vyhra-
la . Konzultantkou práce bola Mgr. Iveta Chilá.  

     Blahoželáme!  

     Prinášame Vám úryvky z jej úspešnej práce, ktorá mala názor „Pomoc v núdzi 
– naše poslanie“ (Auxilium in  periculo – missio nostra). 

„ Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju 
poskytuje“  

Václav Havel  

     Havlov citát vystihuje pocity človeka, ktorý poskytol inému človeku pomoc v 
núdzi. Nasmeroval nás k dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí. Správne využitý 
voľný čas môže mladého človeka obohatiť o nové skúsenosti, rozvíjať jeho fyzic-
kú i duševnú stránku. Sme žiaci štvrtého ročníka a svoj voľný čas trávime v Dob-
rovoľnom hasičskom zbore v Korni. Dobrovoľný hasičský zbor spolupracuje s 
Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky. Aktivity, na ktorých sa zúčastňuje-
me, sú zamerané na pomoc ľuďom v núdzi a veľmi nás oslovili. Chceme sa so 
svojimi dojmami a pocitmi podeliť s ostatnými mladými ľuďmi. To bol dôvod, 
prečo sme sa rozhodli zapojiť do SOČ s témou „Pomoc v núdzi – naše poslanie“.  

     Cieľom našej práce bolo zozbierať informácie o Dobrovoľnom hasičskom 
zbore v Korni, o Asociácii samaritánov Slovenskej republiky a o činnosti Zá-
chrannej zdravotnej služby. Pri spracovaní témy sme sa snažili vychádzať z od-
borných poznatkov i z dokumentov o Dobrovoľnom hasičskom zbore v Korni, o 
Asociácii samaritánov Slovenskej republiky a o Záchrannej zdravotnej službe. 

     Naša práca ponúka mladým ľuďom zmysluplne narábať so svojím voľným 
časom. Práca je ukážkou toho, ako mladý človek nájde v sebe rezervy, o ktorých 
sám netušil. 
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Dobrovoľný hasičský zbor v Korni 

     Ľudia sú v posledných rokoch čoraz viac vystavovaní prírodným živlom, ktoré 
páchajú veľké škody na ich zdraví, majetku, častokrát aj životoch. Prevažná časť 
týchto pohrôm prichádza rýchlo, znenazdania, udrú veľkou silou a ochrana pred 
nimi nie je jednoduchá. O záchrane v takýchto prípadoch rozhodujú doslova mi-
núty. 

     Ťažko si predstaviť spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví 
a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek prácu alebo prerušiť odpočinok či 
spánok a bežať na pomoc, keď zaznie signál, že u niekoho horí. Hasičská zbrojni-
ca vždy dodávala a dodáva sebavedomie občanov obce v boji proti požiaru a po-
dobne ako kostol aj ona bola a je svätyňou. Svätyňou tých, ktorí sú ochotní pre 
skutok lásky k blížnemu napomáhať pred požiarmi a živelnými pohromami. A 
keď svätyňa, tak i ona má svojho ochrancu a patróna – sv. Floriána, v uniforme 
rímskeho vojaka s vedrom vody v ruke zalievajúceho horiaci dom. 

     Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Korni vznikol v roku 1954. Organizácia 
začala pracovať za veľmi ťažkých podmienok. Korňania zakladali túto dobrovoľ-
nú organizáciu na zásadách lásky a úcty človeka k človeku, k jeho práci, životu, 
zdraviu a majetku. Počas týchto rokov boli vždy ochotní zanechať svoju častokrát 
dôležitú prácu, prerušiť odpočinok a ísť na pomoc tým, ktorých ohrozoval požiar, 
alebo iná živelná pohroma. Túto prácu vždy robili bez nároku na odmenu. Statoč-
ne bojovali proti ničivej sile ohňa, aby ochránili skromný a poctivou prácou nado-
budnutý majetok.  

     V súčasnosti je DHZ Korňa zaradený v skupine „A“ rozdelenia SaP a je po-
vinný na základe výzvy Operačného strediska KR HaZZ Žilina zasahovať na úze-
mí Slovenskej republiky. V roku 2016 mal 93 zásahov. Tieto zásahy vykonali 
členovia DHZ Korňa bez nárokov na odmenu, pričom sa musia zúčastniť zásahov 
na základe rozdelenia pohotovostí počas celého roka, byť pripravení pomôcť a 
byť schopní výjazdu do 10 minút.  

     Hasiči majú zákonnú povinnosť zachraňovať osoby, zvieratá a majetok pri 
požiaroch, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach (mimoriadna 
udalosť je každý prípad, pri ktorom je ohrozený život, zdravie osoby, zvieraťa 
alebo je ohrozený majetok).  
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Naša prax na ostrove Guadeloupe 

     Môj sen  už od malého dieťaťa bol spoznávať svet a nielen sa o ňom učiť 
v škole,  prípadne vedieť ukázať na nejaké štáty prstom na mape na hodine zeme-
pisu. Avšak každý raz vyrastie a pokračuje cestou života výberom strednej školy. 
Ja som si vybrala našu „kocku“ a nebanujem toto rozhodnutie ani minútu. Pretože  
vďaka tejto škole som sa dostala ďalej a môžem v tom pokračovať a tak isto aj 
hocikto iný, kto má schopnosť sa rozvíjať a spoznávať niečo úplne iné. 
V niektorých veciach mi otvorila oči, ale predovšetkým mi otvorila dvere do sve-
ta a to je v tejto dobe to najlepšie, čo môže stredná škola ponúknuť. Povedzme si 
otvorene, ktorá stredná škola  pustí študentov do sveta  na prax, pričom si môžu aj 
čo- to privyrobiť. Samozrejme, to nie je len tak, že všetci môžu ísť, ale každý, kto 
má záujem a schopnosť zvládnuť žiť a pracovať v rôznych kútoch sveta,  je víta-
ný, môže to vyskúšať. Ja som to už skúsila dvakrát a je to niečo úžasné.  

     Najprv som sa dostala cez pohovor na Cyprus. Odborná prax trvala 5 mesia-
cov. Bolo to po prvýkrát tak dlho od rodičov a rodiny, ale stálo to za to a dalo mi 
to veľa. Nielen po praktickej stránke, ale predovšetkým po jazykovej, pretože 
okrem angličtiny sme komunikovali viacerými jazykmi, nemecky, rusky, atď. 
Jazyk sa dá rozvíjať všade, keď človek chce a má pevnú vôľu. Samozrejme,  ten 
kto je nesamostatný a potrebuje neustále podporu od rodičov, má to ťažké. Ďalšiu 
prax sme absolvovali cez agentúru Global Contract. Je to obrovský komplex Lan-
gley hotelov skoro po celom svete. Majitelia sú Švédi, komunikovali sme po ang-
licky, ale ešte pred týmto pohovorom nás museli vybrať pani profesori, za čo im 
veľmi pekne ďakujeme, že nás tam pustili. Nakoniec nás vybrali štyroch , ale cez 
pohovor sme prešli iba tri z celého Slovenska. Väčšia zodpovednosť, ale myslím 
si, že o to lepšia skúsenosť zdokonaliť sa v jazyku. A aj tak bolo. Keď sme prišli, 
tak nikto sa s nami nemaznal , že ty si zo Slovenska, tak budeš robiť menej. Naši 
manažéri vedeli, že to je pre nás len prax, ale chceli nás čo najviac naučiť a ešte,  
nikdy predtým v tom hoteli nerobili žiadni Slováci, tak sami nevedeli, ako na nás. 

     Ale treba povedať, že boli neskutočne milí a vďační za každý jeden dobre od-
pracovaný deň. Guadeloupe je francúzsky ostrov, klientela bola predovšetkým 
z Francúzska , ale aj z Kanady,  Švédska či Dánska. Naši kolegovia boli poväčši-
ne zo Švédska alebo miestni kreoli. Robili sme v reštaurácii , pretože podľa nich 
je to najlepšia prax pre nás v odbore a myslím si, že mali pravdu. Stravovanie 
bolo super. Každý deň sme mali raňajky, obed aj večeru a vždy si bolo z čoho 
vybrať. Jedlo bolo chutné a čerstvé.    
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Gastro 2017 – Cukrárska artistika  

 

     Mala som možnosť zúčastniť sa súťaže Gastro 2017 v Bratislave. Bol to pre 
mňa neopakovateľný zážitok a predovšetkým skúsenosť. Po celý čas som bola 
v strese, pretože konkurencia bola veľká.  

     Zúčastnila som sa viacero súťaží, ale pre mňa bola táto najvýznamnejšia.  

     Tejto súťaže sa zúčastnila aj Katka Poláčková z III.C so svojím Kysuckým 
orlojom a ja so svojou prácou Včelí úľ – Posolstvo Zeme.  

     Katka sa umiestnila v zlatom pásme a ja v striebornom.  

     Bola to zábava, stres, ale stálo to za to.  

     A určite budem hovoriť aj za Katku, ak poviem „VEĽKÉ ĎAKUJEM“ našim 
majsterkám, ktoré nás na súťaž pripravovali a pomáhali nám.  

     Čo dodať na záver?  

     Len jediné: „Nebojte sa, aj keď nevyhráte, zúčastnite sa a obohatíte o nové 
skúsenosti a zabavíte sa.“  

V. Jurkovičová, II.C 

9 

 

     Asociácia samaritánov Slovenskej republiky  

     Samaritán je dobrovoľný ošetrovateľ chorých, človek, ktorý preukazuje druhé-
mu pomoc a milosrdenstvo. Pôvodne to bol obyvateľ Samary. Význam tohto slo-
va sa zmenil pod vplyvom známeho biblického príbehu o milosrdnom Samaritá-
novi, ktorý pomohol ranenému pútnikovi v 6. storočí pred naším letopočtom v 
spore Izraelitov a Samaritánov o územie.  

     Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) je občianske združenie 
ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu samaritánstva pomáhať všetkým ľu-
ďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú 
príslušnosť. História organizácie sa píše od roku 2005, kedy sa myšlienku samari-
tánstva na Slovensku rozhodla rozšíriť skupina podtatranských lekárov, združe-
ných v spoločnosti Emergency Medical Service – EMS, s.r.o . Stimul k tomu dali 
rakúski samaritáni, s ktorými prebiehala už v tejto dobe úzka spolupráca. Dňa 12. 
augusta 2005 bola organizácia zapísaná do registra občianskych združení pod 
názvom Asociácia samaritánov Slovenskej republiky.  

     V súčasnosti je ASSR členom medzinárodnej Jednotky rýchleho nasadenia, 
pod názvom Slovak Samaritan Rapid Response Team. Asociácia má 8 okresných 
organizácií. Spolupracuje so špeciálnou kynologickou skupinou v Bratislave a 
dobrovoľným hasičským zborom Korňa na Kysuciach. Buduje záchranné tímy a 
moduly, viaceré na medzinárodnej úrovni a zapája sa do medzinárodných projek-
tov, spoločne s podobne zameranými zahraničnými organizáciami. Vyvíja dobro-
voľnú činnosť v oblasti záchranárstva a humanitárnej pomoci, zasahuje pri neho-
dách s hromadným postihnutím osôb a katastrofách na Slovensku i v zahraničí a 
poskytuje certifikované kurzy prvej pomoci.  

          Členom ASSR sa môže stať každý, kto má záujem rozširovať myšlienku 
samaritánstva vo svojom okolí a zapájať sa, podľa svojich možností, do aktivít 
ASSR. Členstvo môže získať ako fyzická, tak i právnická osoba. U osôb mladších 
ako 18 rokov sa na prihláške vyžaduje podpis zákonného zástupcu (http://www.as
-sr.sk, 30.11.2016). 
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Záchranná zdravotná služba  

     Záchranná zdravotná služba (ZZS) je určená na poskytovanie zdravotníckej a 
lekárskej pomoci mimo priestorov zdravotníckeho zariadenia (ambulancia, poli-
klinika, nemocnica). Zasahuje pri náhle vzniknutých stavoch spojených s ohroze-
ním života, ako napr. bezvedomie, zlyhávanie dýchania, srdca, pri väčších úra-
zoch alebo pri náhlom a prudkom zhoršení chronického ochorenia. Poskytovanie 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti z historického pohľadu na území Slovenska 
nás privádza do Košického kraja k zárodkom vzniku najstaršej záchrannej služby 
na Slovensku – Záchrannej služby Košice. V roku 1872 tunajší hasičský spolok v 
Košiciach položil základy pre vznik záchrannej služby. V tej dobe ranených do-
pravovali na dvor mestského domu, kde nebol k dispozícii ani obväzový materiál 
pre ošetrovanie, ako sa dozvedáme zo sťažnosti Foldiho z roku 1887 na zhromaž-
dení mesta. Neskôr platilo nariadenie, aby na prízemí mestského domu v policaj-
nej časti bol k dispozícii potrebný materiál na ošetrovanie ranených. Vlastnú zá-
chrannú stanicu zriadili v Košiciach až v roku 1901 v kasárni hasičov na Kováč-
skej ulici, kedy vznikol Spolok hasičský a Záchrannej služby. Prevoz ranených sa 
vykonával záchranným vozom ťahaným koňmi. Voz sa podobal sanitke, bol dlh-
ší, širší a vyšší, kapotu mal z dreva s okienkami ku kočišovi a po oboch stranách. 
Pacienta ukladali doň zozadu na drevenú podnož. Tento voz slúžil požiarnikom 
záchrannej služby aj za čias prvej Československej republiky i za okupácie až do 
zjednotenia zdravotníctva po oslobodení. Už pred 2. svetovou vojnou jazdili po 
Košiciach sanitky patriace k Hasičskému spolku. Nemocnice dostali sanitky až v 
povojnových rokoch, kedy začala vznikať celoštátna sieť automobilových zá-
chranných staníc.  

     Činnosť ZZS je v mnohých prípadoch viazaná na čas. Záchranári 365 dní v 
roku a 24 hodín denne bez ohľadu na dennú či nočnú hodinu, bez ohľadu na poča-
sie, ich náladu alebo vôľu, zasahujú, pomáhajú, chránia a zachraňujú ľudský ži-
vot. Každý občan im môže pomôcť zachrániť ľudský život, ak dokáže poskytnúť 
prvú pomoc. Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo cho-
rej osobe. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom 
jeho úspešnosti. Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej 
služby alebo lekára.  

     Záchranca musí vedieť: zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života, 
zistiť príznaky úrazu, ochorenia, poskytnúť prvú pomoc,  privolať špecializovanú 
pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systé-
mu. 
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     Odniesli sme si suveníry, ale aj veľa zážitkov.  

Erika Jurišová, I.A  
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Exkurzia do Osvienčimu a Krakova 

     V stredu o 6:00 sme vyrazili z Čadce zvedaví, čo nás čaká. Cesta bola dlhá, 
čas sme využili rozprávaním sa, počúvaním hudby a spánkom.  

     Okolo pol deviatej sme dorazili do Osvienčimu a chvíľu počkali na našu sprie-
vodkyňu, pani Helenu. Naša pani profesorka Králiková nám prekladala jej slová 
do slovenčiny. Pani Helena nás previedla koncentračným táborom, barak po bara-
ku. Videli sme fotografie, dokumenty, ktoré sa zachovali, niektoré z nich boli 
klamstvá, napríklad úmrtné správy.  

     Dozvedeli sme sa, že ľudia v táboroch boli nútení napísať listy svojim rodi-
nám, že sa majú super, nič im nechýba a potom ich zabili a rodinám to poslali až 
o mesiac neskôr, po ich smrti. Boli sme v dvoch častiach tábora, Auschwitz 
a Birkenau, tretia časť už neexistuje. Mnohých z nás pichlo pri srdci hlavne vtedy, 
keď nám hovorila, že v tábore robili pokusy na deťoch a predovšetkým dvojič-
kách, hlavne doktor Mengele. Nemala som z toho dobrý pocit a uvedomila som 
si, že som rada, že žijem tu a teraz bez takýchto problémov. Veľa som si odtiaľ 
odniesla, pamätám si skoro všetko, čo nám pani hovorila. Aj o kňazovi, Maximi-
liánovi Kolbem, ktorý obetoval svoj život za muža, ktorý mal rodinu a prosil 
o svoj život vojakov.  

     V chodbe jedného baraka bolo neskutočne veľa fotiek ľudí, ktorí tam prišli 
o svoj život, niektorí tam neprežili ani týždeň a zomreli alebo ich zabili. 

     V časti Birkenau sme boli na veži, z ktorej sme videli, aká je veľká a koľko 
budov Nemci zničili a tiež v dvoch ďalších barakoch.  

     Po týchto nesmierne depresívnych chvíľach sme sadli do autobusu a vydali sa 
na cestu do Krakova. Je to krásne mesto, plné pamiatok a prepchaté ľuďmi. Sprie-
vodkyňa Martuška nás nazvala jej Martuškami a previedla nás mestom a potom 
sme šli do katedrály, kde sú pochovaní poľskí králi. Martuška nám povedala veľa 
z histórie Krakova, aj nejaké legendy, napríklad o svätom Stanislavovi. Rozpráva-
la pútavo a vedela pekne po slovensky. Doviedla nás na obrovské námestie, kde 
sme dostali vytúžený rozchod. Kúpili sme si suveníry, čokolády. Akurát bol 
v Poľsku štátny sviatok, videli sme veľa kočov s koňmi a pouličných tanečníkov.  

     Nakoniec sme boli neskutočne unavení a uchodení, tak sme sa tešili na to, keď 
si sadneme do autobusu a pôjdeme domov. Prešli sme od námestia, cez park 
a niekoľko ulíc k autobusu a odišli z Krakova.  
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Literárne okienko 

Sen 
 
Zasa je tu ďalší večer 
Kedy mi beháš len ty hlavou 
Keď ležím v posteli a hlavu mám podopretú dlaňou 
Kiežby tá dlaň bola tvoja 
A v nej nežne zapletená moja 
Posledný bozk na dobrú noc 
Ten by bol pre teba 
Nič viac len ja a teplo tvojho tela 
Pohľad do tých očí 
Do ktorých by som mohla pozerať každý deň 
Asi už spím , znie to ako krásny sen 
Zatváram oči 
A s láskou v srdci si bežím preň 
 
Hviezdy 
 
Dokonca aj hviezdy tam hore na nebi 
Čakajú na chlapca ako si ty 
Chcú niečo také zažiť 
Ako sme zažili my 
No moja hviezda zhasla dávno 
Ale tie hviezdy hore musia svietiť 
Aj keď nepovieš im „Áno“... 
A hoci moje srdce už dávno obrátilo sa v prach 
Keby som mala ďalšie 
Nechám ťa zlomiť ho pokojne 
Aj druhýkrát.... 
 
Strach 
 
Každý večer v posteli 
Rozmýšľam, či mi to stálo za to 
Za tu chvíľu šťastia 
Za tie chvíle, kedy si ma volal zlato 
 
Stále rozmýšľam 
Prečo asi mi nevoláš 
Stále rozmýšľam 
Kde si a ako sa asi máš 
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Stále rozmýšľam 
Kde asi si a s kým 
Popritom stojím v tieni 
A z pľúc fúkam dym 
 
Stále mám tvoju tvár pred sebou 
Milujem ten pocit, čo mám, keď som s tebou 
Ďakujem za všetko, no ja už ďalej 
Neviem žiť so sebou 
 
Utekám ďaleko 
Ten les je tmavý a ja bojím sa 
Toho, čo príde 
A mráz štípe ma po lícach 
 
Tie hlasy v hlave 
Všetkého je na mňa moc 
Myslím vždy na teba, keď zaspávam 
Aj keď nespím celú noc 

Prosím ,vráť sa ku mne 
Sľubujem, že spravím pre teba prvé aj posledné 
Jediné po čom túžim je  
Aby naše srdcia boli zas na chvíľu spojené 
 
Dal si mi svetlo, keď všade bola tma 
Aj keď bolo všetko čiernobiele 
S tebou bola celá scéna farebná 
Aj keď nič nebolo v pohode 
S tebou to bolo všetko, ako má 
 
Nikdy si už nepoviem 
Že si môj chlap 

Je to tu 
Tá chvíľa osudná 
Nádych výdych 
A myšlienka posledná 
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Beseda o Márii Terézii  

 

     Vo štvrtok 18. mája 2017 sa v Kysuckej knižnici uskutočnila beseda o Márii 
Terézii. Pán historik PhDr. Marián Liščák PhD si pripravil prezentáciu 
a informácie zo života tejto panovníčky.  

     Dozvedeli sme sa veľa informácii o jej osobnosti,  ale aj o jej vláde. Spomínal 
nám, že mala 16 detí ale nie všetky prežili. Milovala jazdu na koni a kolotoče, čo 
jej doktori v tehotenstve zakazovali, ale ona bola tvrdohlavá a aj napriek zákazom 
jazdila na koni a chodila na kolotoče.  

     Vládla 40 rokov a vydávala rôzne reformy, ktoré sa týkali školstva, armády, 
zdravotníctva, vydala Urbársku reguláciu, ktorá zlepšovala hospodárstvo 
v Uhorsku a určoval výšku daní a robotné povinnosti poddaných od veľkosti pô-
dy.  

     Mária Terézia vydávala svoje dcéry zahraničným panovníkom, aby udržovala 
vzťahy medzi krajinami.  

     Vládla aj s jej synom Jozefom II., s ktorým nemala dobré vzťahy, pretože on 
presadzoval radikálnosť vo svojich reformách. Po jej smrti prevzal vládu on. Me-
dzi jeho najväčšie reformy sa radí zrušenie nevoľníctva a Tolerančný patent, kto-
rý zaručoval slobodu aj pre nekatolíkov.  

 

Lívia Šusteková, Erika Jatiová, Erika Jurišová, I.A  
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Stále si to ty 
Aj keď ju čaká koniec, ide si preň 
Už za ňou visí len tieň 
Navždy si pamätaj zlatko ten deň 
 
Bude ťa chrániť, buď zhora alebo zdola 
Verila, že fakt pravá láska to bola 
Aj keď už nevidí ťa ,na jej pomník vyryjú navždy, že ľúbila ťa  

Simona Neumannová, II.A 
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Láska                                                                
 
Uprostred izby sedím  
Do zrkadla hľadím 
Koho tam nevidím 
Nás spolu šťastných  
 
Zrazu som spadla 
Spadla na dno pohára 
V bolestiach ležím 
V myšlienkach bežím 
 
Sedím uprostred tmy  
Plačem do nemoty 
Vkradol sa mi do života  
Teraz strácam ťa  
 
Vlasy si prečesávam 
O teba sa pokúšam 
Rozum zastavený  
Srdce zaslepené 
 
Keby sa viac zaujímal  
Možno by viac miloval  
Unavená zo života  
Spáchala to samota 
 
Vidieť nás spolu nahých  
Túžieb vlahých  
V upršanej noci  
Milovali sa na ulici 
 
Dotýkala sa tela  
Nazerala do jeho vnútra  
Ťahala za lesklé vlasy  
Spoznávala jeho vrásky  
 
Dýchala jeho vôňu 
Považoval ju za bohyňu 
Pohľadom ju zrážal  
na kolenách dorážal  
 
 

 
 
Jeho ignorácia 
Jeho bezcitná duša  
Smútok jej vracia  
On sa však vznáša 
 
Niektorí z vás  
Súdia práve nás 
On sa však rozhodol  
A mňa tým zabodol 
Miloval?  
 
Pyšne smial sa  
Znovu ju dostal  
Napísal ... 
 
 

žiačka II.A 
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Beseda s policajtkou  

     Dňa 05. mája 2017 sme sa zúčastnili besedy s pani majorkou Janou Zlocho-
vou, ktorá nás informovala o obchode s ľuďmi. Púšťala nám dokumentárny film, 
v ktorom štyria ľudia hovorili o svojich skúsenostiach. Každý z nich zažil niečo 
iné, čo im zostane v pamäti do konca života.  

     Pani majorka nám dala informácie o tom, ako by sme mali reagovať, keby sme 
sa stretli s obchodovaním s ľuďmi. Nemusí ísť len o prostitúciu, ale aj o nízky 
plat, inú prácu ako máme sľúbenú, využívanie na činnosti, ktoré znižujú ľudskú 
dôstojnosť, napríklad žobranie.  

     Teraz už vieme, že pred odchodom do zahraničia si musíme urobiť kópie na-
šich dokladov, dohodnúť sa s rodičmi alebo blízkymi na určitom termíne, kedy si 
budeme volať a prichystať si tajný volací signál, napríklad: ,,Ako sa má teta Pau-
la?“, aj keď žiadnu tetu Paulu nemáme. Vieme, že nikdy nemáme svoje doklady 
a osobné veci púšťať z rúk a vždy si overiť pracovnú agentúru a aj ľudí, ktorí sa 
snažia byť priateľskí a neskutočne milí. Ako sa hovorí „dôveruj ale preveruj“.  

     Prajeme všetkým našim spolužiakom, aby sa nikdy nestretli s takýmto podvo-
dom a dávali si na seba v zahraničí veľký pozor!  

 

Lívia Šusteková, Erika Jatiová, Erika Jurišová, I.A 
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Cesta 
 
Cítim sa, akoby som robila svoj posledný krok 
Bol to zo skaly do priepasti skok 
Vložím svoje srdce do tvojich rúk 
Môj život bol plný múk 
Cítim sa, akoby som dýchala svoj posledný dych 
Osud nás skúšal veľmi primladých 
 
Teraz ti môžem ukázať 
Že som sa zbytočne mohla pokúšať 
Pozri na všetky moje slzy  vyronené 
Sedíme teraz každý bez nádeje 
Zakaždým mi nový cieľ dáš 
To je príbeh lásky náš 
 
Kedysi sme verili 
Že sa naše cesty spojili 
Na okraji niečoho krásneho 
Nechali sme aj tak každého samého 
Nezaspávaj 
Z diaľky mi aspoň raz zamávaj 
  
Máme pred sebou tisícky míľ 
Nezabudneme na pár spoločných chvíľ 
Prejdime spolu týmito  temnými dňami 
Zoberme našu zabudnutú lásku s nami 
Vzdávať sa nedáva zmysel 
Nemám poňatia, čo si každý z nás o tom myslel 
 
Kvôli všetkým chybám, ktoré som spravila 
Láska sa na prach zmenila 
Kvôli momentom, pri ktorých som sa bezvýznamnou cítila 
Som všetko pokazila 
 
Chyby robí každý človek 
Ktorý nemá na také veci vek 
Nerozvážnosť a hlúposť 
Zostali niekde za rohom ako minulosť 
Zabudnúť je ťažké 
Za to odpustenie je ľahké 
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Zabudnime na minulosť 
Nechajme si radšej priestor pre budúcnosť 
Budúcnosť je istý liek 
Vďaka ktorému budeme môcť prekročiť prúdy riek 
Možno slovo láska dostane presne taký význam, aký z rozprávok poznám 
 

Nicola Šutá, II. A 
 

Nemám ju rád ,ale musím s ňou žiť 
 
    Pamätám si na ňu už ako malé dieťa. Začalo to nevinným stretnutím pri vstáva-
ní do školy. Radila mi, že je zbytočné vstávať do toho škaredého, upršaného dňa 
a plnou silou ma ťahala späť do postele. Poslúchol som. Bránenie sa voči nej sa 
zdalo byť úplne zbytočné. Bola naozaj presvedčivá. 
     Ani som sa nenazdal a už sme spolu bývali, chodili do školy a horko-ťažko si 
plnili povinnosti. Vždy sa vedela dobre schovať a ukázať sa pri začiatku nejakej 
práce. Často som od nej dostával tú istú radu o tom, aby som to nechal na zajtra, 
pozajtra alebo až budúci týždeň. Vraj je lepšie, keď si sadnem k počítaču 
a zahrám si nejakú hru. Vedela super argumentovať a nie jeden človek by jej ra-
dám oponoval. 
     Ako čas plynul, tak ako ja, aj ona bola viac zaneprázdnená povinnosťami. Le-
nivosť je však brilantná tanečníčka, dokáže vytancovať z každej práce. Nikdy 
neuberá na intenzite a svoju prácu vždy „spraví“ na sto percent. Býva sa s ňou 
naozaj ťažko. Je veľmi neporiadna, nikdy nič nespraví. Keď sa už raz usadí vo 
vás, je veľmi ťažké ju odtiaľ dostať. Nemám ju rád. 
     Po čase som prišiel na to, že to nie je dobrá kamarátka. Nechce mi pomôcť, 
aby som nebol unavený po celom dni, ale iba parazituje na mojom nič nerobení. 
Avšak je veľmi bojovná a nevzdá sa len tak bez boja. Disponuje vždy silnými 
argumentmi a veľkou silou. Dlho som si myslel, že to je len moja spolubývajúca. 
Nebolo to tak. Chodí od domu k domu a koketuje naozaj s každým. Nebol som 
teda jediným, kto sa nechal opantať jej šarmom. Vedel som, že jej prítomnosť 
musí skončiť. Nevedel som, ako sa jej zbaviť, pretože ona je naozaj všade a má 
oči na stopkách. Náhle sa to stalo. Asi sa zdržala pri iných dverách a na mňa na 
jeden deň zabudla. 
     Bolo jasné, že teraz je môj čas potykať si s tou dlhonohou blond kráskou me-
nom usilovnosť. Po škole, keď sa opäť ukázala lenivosť, bolo na nej poznať neis-
totu a uvedomila si, že jej sila už u mňa nemá taký vplyv.  
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Podnetná beseda 

     V rámci Týždňa slovenských knižníc našu školu pozvala 14. marca 2017 Ky-
sucká knižnica na zaujímavú besedu s MVDr. Andrejom RenčkomPhD,  kysuc-
kým rodákom zo Svrčinovca. Prednášal o tom, ako precestoval nielen kus sveta 
ale, samozrejme, aj Slovensko, kde uskutočnil 40-dňovú cestu hrdinov SNP, ktorá 
bola dlhá 1000 km. Na začiatku mu spoločnosť robil jeho priateľ, ktorý to však 
vzdal. Neskôr sa pripojila jeho mama a sestra, avšak nie nadlho. Počas cesty stre-
tol mnoho zaujímavých ľudí nielen zo Slovenska. Vďaka dlhodobému horolezec-
tvu, má mnoho dobrých priateľov, ktorí mu poskytli zdarma ubytovanie a stravu 
v horských chatách.  

     Z každej dediny, mesta, cez ktoré prešiel, si odniesol pečiatky a známky, ktoré 
môžeme vidieť v knihe Cesta hrdinov SNP od Dukly po Devín, ktorú napísal.  

     Táto cesta nebola ľahká, nielen kvôli počasiu, avšak cestu dokončil vďaka 
svojej vytrvalosti a odhodlaniu.  

     Prejeme mu ešte mnoho úspechov a veľa zdolaných ciest do budúcnosti.  

Ivana Cyprichová, Silvia Byrtusová, IV. A 

 

     MUDr. Andrej Renčko, PhD. vyštudoval strednú školu v Strednej odbornej 
škole strojníckej v KNM. Vyučujúci sú právom naňho hrdí. Zaradili ho do Galé-
rie najlepších absolventov školy a patrí mu čestné miesto medzi ostatnými vyni-
kajúcimi absolventmi.  
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Protidrogový vlak 
 
     Zvonku úplne normálne vyzerajúci vlak, avšak, keď vojdete dnu, hneď zistíte, 
že normálny vlak to v žiadnom prípade nie je. Vlak je ako ľudské telo, ktoré treba 
chrániť. Počas prednášky sme mohli vidieť, ako sa kvôli drogám mení 
z farebného na tmavohnedý. Vo vlaku vidieť miesta, ktoré každý navštevuje, ako 
je napríklad bar. Môžeme vidieť drogové stretávky ľudí, vypočúvaciu miestnosť, 
dokonca aj havarované auto s motorkou, pri ktorej zahynul mladík, bol na mieste 
mŕtvy. Počas prednášky sme sledovali film, ktorý rozprával  príbeh mladých ľudí 
od samého začiatku, ako prvýkrát začali užívať drogy až po ich tragický koniec. 
Celý vlak je zhotovený ako interaktívne ihrisko. Napríklad po pozretí filmu, 
v ktorom sa stala havária, sa zdvihlo plátno a na vlastné oči sme mohli vidieť 
zdeformované auto. Potom ďalej vo vypočúvacej miestnosti sme si mohli vyskú-
šať, aké to je byť policajtom, ktorý sa snaží získať informácie od narkomana, ale 
taktiež sme si mohli vyskúšať byť aj väzňom. Príbeh, ktorý sa udial podľa skutoč-
nej udalosti v ČR, skončil sa tragicky. Chalan, ktorý sa mal rozhodnúť pre svoju 
priateľku s dieťaťom, rozhodol sa pre drogy a o niekoľko dní či týždňov zomrel. 
Malý chlapec vo filme, ktorý je už teraz starší, behá po Prahe s vozíkom. Matka, 
ktorá sa rozhodla ísť na liečenie kvôli svojmu nenarodenému synovi. Nikdy by 
som nečakala, že by si niekto vybral drogy a nie rodinu, priateľku a vlastné dieťa. 
     Musím povedať, že vlak je perfektne spracovaný a odporúčam ho navštíviť 
každému človeku. Na záver by som chcela povedať, že tak emotívne silnú 
a náučnú prednášku som ešte nemala.  
 

Nikola Krivošová, I.C 
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     Bolo to ťažké, ale dvadsať rokov ma okrádala o mnoho zážitkov a skúseností 
a už tomu naozaj muselo byť koniec. Jej zlé rady už nikdy nebudem počúvať 
a riadiť sa nimi. Moja spolubývajúca je nadobro preč. 

 
Pavol Jantoš , V.A 
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Môj športový idol 

     Mladý, ambiciózny slovenský profesionálny hokejový útočník. Má 26 rokov 
a pochádza z Dubnice nad Váhom.  

     S profesionálnym hokejom začal ako 14-ročný v tíme HK Slovan Dubnica, 
kde pôsobil tri sezóny. V roku 2006 prestúpil z Dubnice do Dukly Trenčín, kde sa 
stal v sezóne 2007/2008 najlepším a najproduktívnejším hráčom. Ďalej prešiel 
klubmi ako HK Zvolen, HC07 Detva, ŠHK Piešťany.  

     To, že má talent, pochopili aj „páni“ z NHL a v roku 2009 bol draftovaný do 
NHL klubom Detroit Red Wings. Nasledujúcu sezónu strávil v drese farmárskeho 
tímu Grand Rapids Griffins v AHL. Stabilným členom  Detroitu sa stal v sezóne 
2013/2014.  

     K jednému z jeho úspechov patrí účasť na Majstrovstvách sveta v ľadovom 
hokeji v Helsinkách v roku 2012, kde naša slovenská reprezentácia získala krásnu 
striebornú medailu.  

     Tomáš je prvým Slovákom, ktorý získal individuálne ocenenie – Jack Butter-
field Trophy, čo je vlastne trofej pre najužitočnejšieho hráča play-off AHL 
(2012/2013).  

     Jeho silnou stránkou je šikovnosť a rýchlosť na ľade, húževnatosť, ale aj zmy-
sel pre humor. Dokáže rozprúdiť každú oslavu víťazstva, ale svoju energiu využil 
napríklad aj na podnikanie, keď v roku 2015 otvoril vlastné fitnes centrum 
v rodnej Dubnici.  

     Prečo je tomáš Tatar slovenský športový vzor?  

     Vybrala som si ho hlavne preto, že v tomto období prebiehajú MS v ľadovom 
hokeji a naši hokejisti sa veľmi trápili so súpermi. Možno, keby sa zúčastnil...  

Ľudmila Podolinská, IV.B 
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