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Milí čitatelia, 

 znova v rukách držíte 

školský časopis. Je to už 

tohtoročné druhé číslo 

časopisu, ktorý sa snaží 

povzbudiť a obohatiť vás – 

čitateľov. Aktuálne číslo sa 

venuje samozrejme životu 

školy, predovšetkým teda 

úspechom našich žiakov. 

Čo je však hlavnou 

obsahovou náplňou, je 

interview s našou pani 

riaditeľkou, stručný príbeh 

bývalej absolventky 

a v neposlednom rade sme 

pozornosť venovali o čosi 

vážnejším témam, ktoré by 

mali byť v hlavách každého 

z nás. Osobitne hovorím 

o téme Arménskej 

genocídy, ktorej štúdiom sa 

aktívne vo voľnom čase 

venuje jeden z našich 

redaktorov. Blíži sa výročie 

týchto ohavných činov 

a chceme, aby každý z vás 

vedel aspoň niekoľko informácií o tejto smutnej, o to však 

dôležitejšej udalosti. Tento čin formoval svet po celé 

storočie a následky tohto činu cítime doteraz.  

 

 

Ďalšou témou je článok 

o významnom reformátorovi 

dejín, predovšetkým 

amerických, no jeho príbeh 

inšpiroval mnohých ďalších, 

aby tak zmenili kúsok sveta 

v krajšie miesto. Veríme, že 

príbeh Martina Luthera Kinga 

vás bude fascinovať podobne, 

ako fascinuje mňa.  

Čo ma nesmierne teší, je, že 

znova sa našli žiaci, ktorí mali 

odvahu  publikovať svoje 

„literárne počiny“ a my  tak 

zas môžeme byť potešení ich 

krátkou literárnou tvorbou. 

Máme medzi sebou 

talentovaných študentov, ktorí 

dokážu svoje myšlienky zvečniť 

potešivým a krásnym 

spôsobom.  

Verím, že ďalšie číslo nášho 

školského časopisu bude pre 

vás prínosným a poskytne vám 

kus nového pohľadu na svet. 

Samozrejme, stále očakávame 

vaše podnety, ako vylepšiť náš 

časopis a urobiť ho tak 

príjemnejší vám – čitateľom.

 

Ďakujeme! 
(šéfredaktor Jozef Balcerčík) 
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„Škola bez tabaku, 
alkoholu a drog“ 
 
Študenti nášho školského internátu sa 
zapojili do projektu financovaného 
Žilinským samosprávnym krajom, ktorého 
cieľom je šíriť pomocou osvetovej 
činnosti správne hodnoty. Tento projekt 
sa nazýva „Škola bez tabaku, alkoholu 
a drog“. 
 
Študenti sa zúčastnili akcie s názvom 
„Zabávame sa a hráme“ spolu so 
zverencami Centra sociálnych služieb 
a strávili tak niekoľko hodín hraním 
boccie a stolného tenisu. 
 
Takýchto ľudí častokrát nazývame 
mentálne postihnutými, vylučujeme ich 
zo spoločnosti, prípadne sa im vyhýbame.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Čo je však nezmierniteľným faktom, je 
skutočnosť, že častokrát tí, ktorí toho 
majú najmenej, dokážu vo svete zanechať 
najväčší kus radosti z každodenných 
a stereotypných činností. Do hry sa 
zapájali s neskutočným zápalom 
a nadšením, ktorý častokrát nám, 
ostatným chýba. Túlame sa svetom plní 
melanchólie a zádumčivosti bez pohľadu 
na krásu, ktorá nás každým momentom 
postretá. Práve preto by sme sa mali na 
rozdielnych ľudí pozerať so zvedavosťou  
v očiach, s túžbou, že každá bytosť nám 
môže ponúknuť nový príbeh. Príbeh, 
ktorý nás povzbudí, poteší a možno v nás 
niečo zmení. Možno títo ľudia nie sú 
chorí, ba práve naopak. Možno sú  
vyliečení z prílišnej vážnosti sveta. 
A práve preto nás ich radosť motivuje 
a inšpiruje.  
 

 

Školský internát 
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Nečakaj,  kým ti niekto zmení život. Zmeň ho ty! 
 

 

Ahojte.  
Volám sa Angelika, a tak ako aj Vy, aj ja 
som študovala v Spojenej škole v 
Tvrdošíne. Začínala som so zámerom 
nejako to tam prežiť a rýchlo odtiaľ 
vypadnúť a začať konečne žiť perfektný 
život. Škola je predsa nudná a čo môže 
byť v škole zábavné? Naše školy vôbec 
nie sú ako  tie v amerických filmoch, kde 
sa cez prestávky zabávate, máte 
roztlieskavačky, rôzne školské akcie a 
život sa Vám zdá úžasný.  
 
Prvý rok som iba vstrebávala zmenu 
prostredia, zoznamovala sa s novými 
spolužiakmi, pravidlami a snažila sa 
nejako zaradiť. Myslela som si, že plávať s 
prúdom je úplne normálne a mal by to 
robiť každý. Poznáte to. Iba chodíte do 
školy, odsedíte si to tam a idete domov. A 
toto stále dookola. Deň čo deň stále 
čakáte na zmenu, na niečo úžasné, čo 
Vám zmení život a ono sa to nedeje. 
Prečo? Preto, lebo čakáte! 
 
Po oslovení, či sa nechcem stať súčasťou 
školskej rady, som sa rozhodla urobiť veci 
po svojom. Dali sme sa dokopy dobrá 
partia, muzikanti, herci, speváci, takže sa 
otvorili nové možnosti. Naša škola sa pre 
nás stala hrou, kde sme zrazu chodili s 
nadšením. Aby sme sa nenudili, dvakrát 
za polrok sme vymýšľali rôzne koncerty.  

K príležitosti Dňa študentov, k Vianociam, 
Máj lásky čas a iné. Vždy bol nejaký 
dôvod. Nacvičovali sme, vyrábali rekvizity 
a užívali si spoločné chvíle.  

 
 
 
Rada Mládeže Žilinského kraja 
organizovala súťaž O najlepšiu žiacku 
školskú radu. Tak sme sa prihlásili aj my s 
cieľom vyhrať. Jedným krokom v súťaži 
bolo zorganizovať deň školskej rady. Tak 
sme si to poriadne pripravili, nacvičili sme 
scénky a naspievali pesničky. Koncert sa 
všetkým páčil a zožal úspech. Keď sme sa 
však prišli prezentovať do Žiliny, ostali 
sme v šoku. Každá školská rada hovorila o 
tom, ako chodili po triedach a rozprávali 
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kto sú, čo robia a podobne. Oblial ma pot 
a najradšej by som sa otočila na päte a 
odišla. Všetci boli dokonale pripravení, 
niektorí mali videoprezentácie, 
predstavovali nám členov a predsedov 
školských rád a ich aktivity. Uvedomila 
som si, že naša prezentácia je úplne iná, 
že to bude riadny trapas, keďže sme 
nepochopili tému. Nádych, výdych a šla 
som teda odprezentovať našu “INÚ” 
prezentáciu a “INÉ” aktivity našej školskej 
rady.   
Vyhrali sme prvé miesto a stali sa 
najlepšou žiackou školskou radou. Vďaka 
tomu, že sme robili veci podľa našich 
nápadov a dali sme do toho veľký kúsok 
seba sa nám to podarilo. Nečakali sme, 

ale sme konali. A podarilo sa. Vďaka 
týmto momentom a spoločným chvíľam 
sa pre mňa stredná škola stala úžasným 
miestom, ktoré som nechcela opustiť.  
 
Robiť veci inak. Robiť ich od srdca a pre 
radosť. A hlavne nečakať, ale konať. Dala 
som si za cieľ, že vysokú školu si užijem 
rovnako ako strednú, že v mojom živote 
nebudem viac čakať na úspech, ale že ho 
budem sama vytvárať a smerovať k 
nemu. Vďaka tomuto predsavzatiu som 
strávila ďalšie úžasné roky na vysokej 
škole (nevyrovnajú sa tým zo strednej), z 
ktorej som si tiež spravila ŠKOLU HROU a 
po jej úspešnom absolvovaní rozbieham 
vlastný biznis, ktorý je, ako inak, “INÝ”.  

 

 

 

Ďakujeme za ďalší inšpiratívny príspevok do školského časopisu. Veríme, že vás tieto pekné 
slova potešili a možno inšpirovali k malému činu, ktorým prežiarite svoj deň !  
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Úspechy volejbalového tímu 

Volejbalové družstvo žiakov našej školy 

v nedávnych dňoch dosiahlo významné 

úspechy.  

Prvým úspechom bolo víťazstvo 

v okresnom kole. Na okresnej súťaži našu 

školu reprezentovalo družstvo v zložení: 

Michal Smarkoň (III.A)  

Martin Sekeráš (III.A)  

Peter Tabačka (IV.A)  

Ivan Pollák (III.C)  

Marcel Kavalier (IV.E)  

Anton Bystričan (III.E)  

Rastislav Briš (III.E)  

Martin Ovšák (III.F)  

Andrej Brandys (III.F)  

Dominik Bartoš (III.A)  

 

 

 

 

 

Následne 11. apríla sa konalo Krajské kolo 

v priestoroch Gymnázia Viliama Paulínyho – 

Tótha v Martine, kde sa volejbalové 

družstvo umiestnilo na úžasnom druhom 

mieste. 

Na krajskom kole našu školu reprezentovalo 

družstvo v zložení: 

Michal Smarkoň (III.A)  

Martin Sekeráš (III.A)  

Peter Tabačka (IV.A)  

Ivan Pollák (III.C)  

Marcel Kavalier (IV.E)  

Rastislav Briš (III.E)  

Benjamín Mikolajčík (II.F)  

Dávid Boldoviak (II.E)  

 

K tomuto krásnemu úspechu chlapcom 

gratulujeme a sme šťastní za úspech, ktorým 

ozdobili meno našej školy. Ďakujeme 

a veríme v ďalšie športové úspechy.   

 

 

Úspechy našich žiakov 
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V tomto čísle 
časopisu prijala 
pozvanie na 
rozhovor pani 
riaditeľka školy 
Ľudmila Uhlíková. 
 
Čo sa zmenilo vo 
vašom živote, keď 
ste sa stali 

riaditeľkou školy? Ako to ovplyvnilo vaše 
vyučovanie? 
Keď si zaspomínam na začiatky mojej 
riaditeľskej funkcie, zdá sa mi to, akoby to 
bolo včera, ale je to už piaty rok. Konkrétne 
to bolo 1. marca 2013. Bola som veľmi 
spokojná, keď som  učila a v triede boli 
všetci moji žiaci. Menovaním za riaditeľku 
školy som z 22 hodinového úväzku  začala 
učiť len 4 hodiny. Prestala som sa tak často  
stretávať s mojimi žiakmi z triedy IV.A 
a  triednictvo som odovzdala pani učiteľke 
Mirke Garekovej. Musela som vo funkcii 
riaditeľky riešiť zložité personálne otázky 
a zvládnuť rôzne problémové situácie 
v oblasti legislatívy. 
 
Ako si spomínate na študentské časy a v 
čom sa odlišujú od tých našich?  
Na svoje študentské časy spomínam vždy 
s radosťou, úsmevom a láskou. Moje 
stredoškolské časy som prežila v Strednej 
priemyselnej škole elektrotechnickej, čiže 
v priestoroch  našej Spojenej školy. 
Prechádzala som sa po chodbách počas 
prestávok v bielych plášťoch. Tešila som sa 
na týždenníctvo, pretože som bola v triede 
a nemusela som ísť na chodbu. Spomínam 
si na tieto udalosti vždy s úsmevom. 

S láskou si spomínam na svojich učiteľov, 
ktorí boli prísni, ale snažili sa nám odovzdať 
čo najviac vedomostí a zručností. Doma 
som musela venovať svoj čas učeniu 
a všetky písomnosti, výkresy, laboratórne 
práce som spracovávala ručne lievikovým 
perom, tušom, krividlom (šablóna na 
rysovanie kriviek).  Samozrejme, že som sa 
tešila, keď nám odpadla hodina. Počas 
môjho štúdia sa vyskytli aj prvé lásky, ktoré 
ostanú zahalené závojom tajomstva. 
V dnešnej dobe štvrtej priemyselnej 
revolúcie máte ako generácia Z (technicky 
najbystrejšia generácia všetkých čias) 
značné možnosti výberu z veľkého 
množstva informácií. Tým, že máte veľa 
príležitostí, musíte si vedie správne zvoliť, 
čo nie je pre mladú generáciu jednoduché.  
Preto je nevyhnuté veriť svojim rodičom, 
učiteľom a na základe úprimnej dôvery  
robiť správne rozhodnutia. 
 
Aké zmeny v škole ste zaviedli, odkedy ste 
riaditeľkou? Plánujete ešte nejaké? Ak 
áno, aké? 
Je prirodzené, že každý človek, ktorý má 
svoju prácu rád, snaží sa vytvárať príjemné 
pracovné prostredie pre zamestnancov 
a žiakov. Dôležite je, aby všetci 
zainteresovaní mali túžbu pozitívne vnímať 
zmeny, ochotne realizovať nové úlohy 
a  riešiť vzniknuté situácie. Samozrejme, 
všetky zmeny nedokáže zrealizovať jeden 
človek. Musí pri sebe v tíme mať 
spoľahlivých a zodpovedných ľudí, ktorí sú  
ochotní a nadšení vykonávať svoju prácu 
a ona sa pre nich stane poslaním. Všetky 
zmeny, ktoré sme vykonali, nemôžem 
spomenúť, ale vymenujem len tri. Po prvé - 

Interview 
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výmena okenných výplní, rekonštrukcia 
átria a spojovacej chodby. Po druhé - 
úprava interiéru školy, inovácia technického 
vybavenia, nákup nových počítačov 
v učebni 051, švl1. Po tretie -  rekonštrukcia 
elektrotechnického laboratória a nákup 
meracích prístrojov a počítačov.   
Zmeny určite plánujem, ale neprezradím. 
Nechajte sa prekvapiť. Život je zmena 
a mladí ľudia musia túžiť po zmene  
a očakávať, vyhľadávať nové príležitosti. Na 
jednej zmene musíme všetci neustále 
svorne pracovať, a to je vzájomný vzťah 
medzi učiteľmi a žiakmi. Musíme si všetci 
uvedomiť, že časom zabudneme, čo sme sa 
v škole naučili, ale nezabudneme na 
vzájomné stretnutia, zážitky a vzájomné 
vzťahy. Aby boli len pozitívne, musíme sa 
o to snažiť všetci spoločne vzájomnou 
toleranciou, znášanlivosťou a úctou. 
 
Aké sú podľa vás pozitívne a negatívne 
stránky Spojenej školy? 
Vie ma veľmi potešiť úprimné obyčajné 
pozdravenie od žiakov, kolegov a vzájomné 
prejavenie úcty, pokory. Som šťastná, keď 
v očiach žiakov vidím radosť z ich 
úspechov  a dokážu sa tešiť z maličkostí. 
Som smutná, keď vidím a počujem, že žiaci  
si neuvážene ničia svoje zdravie, niekedy sú 
netaktní voči svojim spolužiakom, učiteľom, 
rodičom. Neuvedomujú si, že znevažujú 
seba a prácu všetkých, ktorí sa podieľajú na 
ich výchove a vzdelávaní. 
 
Ak by ste mali povedať nejakú vec, zviera, 
alebo rastlinu, ktorá vás definuje, čo by to 
bolo?  

Mám rada kvety, prírodné rastliny,  ale 
vôbec neviem, čo by ma mohlo definovať. 
Budem nad tým rozmýšľať. 
 
Čomu sa venujete vo voľnom čase 
najradšej? 
Veľmi rada si prečítam dobrú knihu 
a s manželom a kamarátmi zo študentských 
čias počas dovolenky s rešpektom zdolávam 
slovenské hory.  
 
Ktorý predmet v škole bol váš obľúbený a 
ktorý ste nemali radi? 
Tešila som sa na hodiny fyziky, pretože ma 
učila moja super triedna učiteľka. Netešila 
som sa na dielne, pretože sme sa museli 
prezliekať do pracovných montérok, čo sa 
mne osobne veľmi nechcelo.   
 
Bol váš detský sen stať sa učiteľkou? Ak 
nie, čo vás k tomu doviedlo? 
   
Mala som sen stať sa učiteľkou v materskej 
škôlke a učiť malé, roztomilé deti. Osud to 
zariadil inak, ale som spokojná, že učím Vás 
a som Vaša riaditeľka. 
 
Je niečo, čo by ste chceli odkázať 
študentom?    
Ste mladí, plní pozitívnej energie. Musíte si 
stanoviť cieľ, nezabúdať na svoje korene, 
rodičov, priateľov. Je nevyhnuté, aby ste  
poznali svoju históriu, poučili sa z nej 
a následne neopakovali chyby. Mám veľmi 
rada mladých ľudí, našich žiakov, verím 
Vám, dôverujem,  ale preverujem. Ste 
mojou nádejou a dúfam, že ma nesklamete. 
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Celoštátne kolo 
olympiády z nemeckého 
jazyka 

 
Po prvom mieste z krajského kola nás 
opäť potešil úspech žiaka IV. E triedy 
Janka Vojteka, ktorý v silnej konkurencii 
obsadil na celoštátnom kole olympiády 
z nemeckého jazyk senzačné 6. miesto. 
Toto kolo sa konalo 19. a 20. marca 
v Bratislave. Záštitu nad podujatím 
prevzali významné osobnosti 
medzinárodnej diplomacie – veľvyslanec 
Spolkovej republiky Nemecka (Joachim 
Bleicker), veľvyslanec Rakúskej republiky 
(Helfried Carl) a veľvyslanec Švajčiarskej 
konfederácie (Alexander Wittwer).  
 

Žiak nám krátkym slovom podal 
informáciu o priebehu tejto súťaže: 

„V nedeľu v podvečerných hodinách 
sme sa po spoločnej večeri presunuli do 
historického centra Bratislavy, kde sme 
si s nemeckým sprievodcom prezreli 
pamiatky a budovy Starého mesta. 
Samotná súťaž sa konala v pondelok 
a pozostávala z písomnej a ústnej časti. 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
a odovzdanie cien prebiehalo za účasti 
zástupcov veľvyslanectiev 
a zahraničných inštitútov v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca. Bol to pre 
mňa nezabudnuteľný zážitok.“ 
 
Žiakovi ďakujeme za senzačnú 
reprezentáciu a želáme mnoho ďalších 
úspechov !  

 

Ďalšie úspechy  

 Šachový turnaj o cenu riaditeľa 

Žilinského samosprávneho kraja 

2. miesto – Erik Ladňák (II. F) 

4. miesto – Dávid Šefčík (II. F) 

 Biblická olympiáda (dekanátne 

kolo) 

3. miesto – družstvo v zložení 

Anna Loneková (I. AO), Simona 

Kuráňová (II. AO), Lucia 

Miklušáková (III. AO) 

 Hviezdoslavov Kubín 

3. miesto – Lucia Trstenská 

(I.AO) 

3. miesto – Terézia Lališová 

(IV.AO) 

čestné uznanie – Dávid Kurčina 

(IV .F) a Marek Ratulovský (III.E) 

 

  Úspechy našich žiakov 
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Úspech v súťaži  Strojár - Inovátor

Traja žiaci našej školy – Ivan Garabáš (IV. 
E), Marcel Kavalier (IV. E) a Juraj Kekelák 
(III. E) sa zúčastnili súťaže Strojár 
Inovátor, ktorá sa uskutočnila v 
priestoroch Technickej univerzity 
v Košiciach.  

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 

1. Konštrukcie strojov a zariadení, 
automobily, biomedicínske 
inžinierstvo 

2. Strojárske technológie a 
manažment technických a 
environmentálnych systémov 

Projekty našich žiakov boli prezentované 
medzi konkurenciou 22 súťažiacich 
z celého Slovenska.  
Juraj Kekelák  získal 1. miesto s prácou 
JUT (jednoduchý univerzálny tester) 
a Marcel Kavalier s prácou CNC gravírka, 
cenu v hlasovaní za najlepšiu prácu cez 
internet. Všetci zúčastnení boli prijatí na 
štúdium na Technickej univerzite 
v Košiciach bez prijímacích skúšok. 

Žiakom ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu, želáme mnoho ďalších 
úspechov a dúfame, že aj naďalej sa budú 
medzi nami ukazovať nádejné talenty. 
 

 

 

 

 

Úspechy našich žiakov 
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Arménska genocída  - 

spomienkový deň 24. apríl 

24. apríla si pripomíname výročie obetí 
jednej z najsmutnejších udalostí ľudského 
počínania. Aby bola myšlienka 
spomienkového dňa jasná, v tomto článku 
vám chceme priblížiť smutné udalosti 
minulého storočia.  

Ako už vieme, genocída je úmyselné 
vyvraždenie, či poškodenie určitej skupiny 
ľudí s cieľom ju zničiť. Najznámejšou 
genocídou je tzv. „židovský holokaust“ 
spáchaný počas druhej svetovej vojny 
nacistickým Nemeckom. Mnoho ľudí však 
zabúda na to, že holokaust nebol prvou 
genocídou a, bohužiaľ, ani tou poslednou. 
Týmto článkom chceme v čitateľoch – vás 
vzbudiť úmysel pre spomienku na obete 
Arménskej genocídy.  

Arménska genocída je pomenovanie pre 
vyvraždenie pre približne 1,5 milióna 
Arménov medzi rokmi 1915 až 1918 
Turkami. Podľa mnohých historikov ide 
o prvú historicky zaznamenanú genocídu 
v dejinách ľudstva. Berlínskou zmluvou 
z roku 1878 sa Arménsko stalo súčasťou 
európskych záujmov. Turecký sultán 
Abdulhamid II. sa rozhodol z obavy o stratu 
vplyvu na toto územie pohroziť európskym 
mocnostiam a Arménom tým, že v rokoch 
1895 - 96 nechal vyvraždiť 80 až 300 tisíc 
Arménov (odhady sa míňajú v týchto 
číslach). Toto bolo vlastne predohrou celého 
činu a začala takto séria genocíd. Arménske 

odbojové hnutia sa začali búriť, no zároveň 
však rástla aj nenávisť Osmanských Turkov. 
V roku 1909 sa v meste Kilikii odohral ďalší 
masaker, ktorého iniciátorom bola turecká 
strana Jednota a pokrok (tzv. mladoturci). 
Zabitých bolo 30 tisíc Arménov. 

V ďalšom období sa následkom početných 
vojenských konfliktov oslabila moc 
Osmanskej ríše, ktorá stratila väčšinu svojho 
európskeho územia. Turci, ktorí predtým žili 
na Balkáne (prevažne moslimovia,) tak boli 
z týchto území vyhnaní a usadili sa na 
územiach, ktoré už boli osídlené Arménmi. 
Vyhnanci neskôr zohrali kľúčovú rolu pri 
samotnej genocíde. 

V roku 1914 sa Osmanská ríša zapojila do 
prvej svetovej vojny a niekoľko mesiacov 
neskôr v roku 1915 sa turecká armáda 
stretla na arménskom území s ruskou 
armádou a bola ťažko porazená. Arméni boli 
neprávom obvinení z tejto kľúčovej porážky 
a vládna strana Jednota a pokrok (tzv. 
mladoturci) začala pripravovať genocídu. 
Vojenské oddiely boli vytvorené z bývalých 
kriminálnikov. Tieto oddiely odvliekli 
Arménov do koncentračného tábora 
v Aleppe. Väčšina Arménov transport 
neprežila a tí, ktorí mali vyššiu šancu tzv. 
„pochody smrti“ prežiť (mladí muži), boli 
popravení. Ľudia, ktorí prežili, boli následne 
vlečení do tábora v Mezopotámii. Posledná 
hŕstka, ktorá prežila aj tento pochod, bola 

Arménska genocída 
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vyhnaná do Sýrskej púšte, kde nemala 
najmenšiu šancu prežiť, prípadne boli 
prežívajúci zaživa upálení.  

Svet v tomto období aj napriek 
upozorňovaniu vysokých činiteľov zatváral 
oči pred ohavnými činmi a nečinnosť 
európskych mocností spôsobila takmer 
úplné zničenie arménskej populácie. Prežilo 
asi len 600 tisíc ľudí, ktorí boli neskôr 
roztrúsení po okolitých krajinách ako 
utečenci.  

Čo je však najsmutnejším odrazom týchto 
ohavných činov, je postoj Turecka k uznaniu 
genocídy. Turecká vláda už viac než sto 
rokov popiera vinu pri spáchaní genocídy 
a trvá na názore, že niekoľko stoviek tisíc 
Arménov nebolo obeťami genocídy, ale 
obeťami zmätkov pri vojne. Na svete je 29 
krajín, ktoré sa stavajú za názor, že tieto činy 
boli genocídou. Oficiálne je genocída uznaná 
v 22 štátoch, vrátane Slovenska. Taktiež 
väčšina historikov a učencov pôsobiacich 
v oblasti výskumu genocídy potvrdila, že 
tieto činy boli genocídnymi. 

Bohužiaľ, aj keď Arménska genocída bola 
prvou genocídou, ľudstvo sa nedokázalo 
poučiť z týchto činov a neskôr prišlo mnoho 
ďalších genocíd, medzi nimi genocídy 
páchané Sovietskym zväzom v čase vlády 
Stalina, židovský holokaust páchaný 
nacistickým Nemeckom, kambodžská 
genocída, rwandská genocída a tzv. „etnické 
čistky“ v bývalej Juhoslávii. Čo však smieme 
s určitosťou povedať je, že Arménska 

genocída sa stala vzorom pre židovský 
holokaust a nepriamo tak zapríčinila úmrtie 
ďalších miliónov obetí. Čo je však najviac 
znepokojivé, je skutočnosť, že práve teraz sa 
na svete odohrávajú činy, ktoré sa dajú 
nazvať genocídami. Napríklad Južný Sudán 
sa nachádza na prahu genocídy, podľa 
niektorých zdrojov prišli o život desiatky tisíc 
ľudí, jeden a pol milióna ľudí muselo opustiť 
svoje domovy a ďalších stotisíc ľudí trpí 
hladomorom. Podobne na tom je Barma 
(resp. Mjanmarsko), kde je utláčaná 800-
tisícová moslimská menšina Rohingyov. 

V tento deň si chceme spomenúť na jeden 
a pol milióna obetí, ktoré boli hanebne 
týrané, utláčané, znásilňované a neskôr 
vyvraždené. Chceme pamätať na skutky, 
ktoré spáchali naši predkovia a chceme vo 
vás – čitateľoch školského časopisu vzbudiť 
myšlienku na krajšie dni, kedy podobné 
skutky podnietené nenávisťou nemajú vo 
svete miesto. Pretože každý z nás je tvorcom 
dejín tohto sveta a aj keď sa zdá, že sme 
príliš malí na to niečo ovplyvniť, 
nezabúdajme, že mozaika dobra je na svete 
tvorená tými najmenšími pohnútkami 
láskavosti. Hlasne odsudzujme tieto činy 
a nikdy nezabudnime na krv, ktorá pošpinila 
ľudskú históriu a životy nás všetkých! 

Láskou k lepšiemu svetu ! Nezabudnime ! 

Zdroj: wikipedia.org 
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Je s nami koniec ? Film 

Leonarda DiCapria 

Známy a úspešný herec, ktorého pozná celý 

svet vytvoril spolu s National Geographic 

počas troch rokov práce dokumentárny film. 

A nie tak hocijaký – práve naopak. Leonardo 

DiCaprio je veľkým bojovníkom za zlepšenie 

situácie v oblasti životného prostredia 

a neúnavne bojuje proti globálnemu 

otepľovaniu. Hovorí o tom aj jeho jedinečný 

film. 

Dokumentárny film ukazuje, akou strašnou 

zmenou prešla naša planéta za posledné 

obdobie. Film je kritický, no pritom ponúka 

objektívnu pravdu o praktikách spoločností, 

ale aj o dopadoch na životné prostredie, 

ktoré zapríčiňujeme my sami. 

Vážny a nezvrátiteľný fakt, že klimatické 

zmeny sú nezanedbateľné, vo filme „Je 

s nami koniec?“ (v originále „Before the 

Flood“) podporujú svetoví lídri, akými sú 

bývalý generálny tajomník OSN, Pan Ki Mun, 

bývalý prezident USA Barack Obama, či 

dokonca pápež František. 

Leonardo DiCaprio vo filme cestuje vôkol 

celého sveta a ukazuje nám, čo sa deje 

s ľadovcami v Grónsku, či ako biznis dokáže 

v Indonézii masívne ničiť pôvodné dažďové 

pralesy. 

 

Režisér Fisher Stevens sa na margo filmu 

a klimatických zmien vyjadril takto: „Ak 

nezačneme okamžite konať, náš osud je 

nezvratný.“ 

Odporúčame každému z vás film si pozrieť 

a garantujeme, že nebude stratou času. 

Veríme však, podobne ako tvorcovia filmu, 

že vo vás pohnú aspoň kúsok a do svojich 

životov vnesieme nový pohľad, ktorý zmení 

naše správanie voči planéte. Zem je pre nás 

jediným miestom, kde dokážeme žiť. Zatiaľ 

sme ďalší domov nenašli. A keby aj, už sme 

sa dokázali vzniesť do vesmíru, tak možno je 

načase naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia. 

 

Zdroj: thisisinsider.com, interez.sk 

 

 

Film 
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V tomto čísle školského časopisu vám chceme 

priblížiť život jedného z najznámejších 

a nepochybne aj jedného z najúspešnejších 

bojovníkov za ľudské práva. Je ním Martin 

Luther King Jr. 

Narodil sa 15. januára 1929 v americkej 
Atlante, v štáte Georgia do afroamerickej 
rodiny reverenda Martina Luthera Kinga 
seniora. Mal staršiu sestru Willie Christine 
a mladšieho brata Alfreda Daniela. Bol 
nesmierne nadaným študentom, keďže 
dokázal preskočiť dva stupne (ročníky) a už 
v pätnástich rokoch bol prijatý na univerzitu 
Morehouse College. Vyštudoval sociológiu 
a teológiu. Počas svojej aktívnej kariéry získal 
mnoho čestných doktorátov z rôznych 
univerzít po celom svete.  

V období Lutherovej mladosti v americkej 
spoločnosti vládla silná rasistická nálada 
voči ľuďom čiernej pleti. Postupne sa 
atmosféra zlepšovala, no nie dostatočne 
rýchlo a vo väčšine štátov USA boli 
afroameričania diskriminovaní. 

Vo svojich 24 rokoch sa Luther King stal 
pastorom v baptistickom kostole v meste 
Montgomery, v štáte Alabama. V roku 1955 
Rosa Parková odmietla uvoľniť v autobuse 
svoje miesto bielemu pasažierovi a podľa 
vtedajších zákonov sa dopustila trestného 
činu. Martin Luther King vtedy viedol 382 dní 
trvajúci bojkot verejnej dopravy, ktorého 
cieľom bolo odstránenie rasovej segregácie. 
King bol v tomto období podrobený silným 
útokom zo strany stúpencov segregácie, bol 

zatknutý a na jeho dom bol uskutočnený 
atentát.  

Nakoniec však kampaň bola úspešná 
a rasová segregácia vo verejnej doprave bola 
odstránená. Pre Kinga to bol však nízky cieľ 
a nezastavil sa. Po kampani, v roku 1957, sa 
podieľal na založení organizácie, ktorej 
úlohou bolo usmerňovať černošské skupiny 
pri nenásilných protestoch za účelom 
dosiahnutia reforiem zákonov týkajúcich sa 
občianskych slobôd. Rok na to len tesne 
unikol smrti, keď bol pobodaný nožom pri 
autogramiáde svojej vlastnej knihy. To ho 
však neodradilo a vo svojej práci pokračoval. 
Dosiahol nakoniec mnoho zmien, medzi nimi 
napríklad aj ustanovenie volebného práva 
pre černochov. Neskôr začal vo veľkej miere 
kritizovať vojnu vo Vietname. 

4. apríla 1968 bol v americkom meste 
Memphis zastrelený. Atentát na jeho osobu 
viedol k vypuknutiu masových nepokojov vo 
viac než 60 mestách. V deň jeho pohrebu bol 
vyhlásený deň smútku a jeho pohrebu sa 
zúčastnilo približne 300 tisíc ľudí.  

Martin Luther King bol skutočným hrdinom  
a práve preto je jeho príbeh tak inšpiratívny. 
Pre obyvateľov USA sa stal národným 
hrdinom a vzorom pre milióny ľudí. Jeho 
príbeh je pre nás všetkých vzorom oddanosti 
a nezlomného ducha, ktorý môže doviesť 
naše skutky k lepšiemu ľudstvu !  

Osobnosti 
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Tvorba žiakov 

Snívaj a ver! 

 

Si veľký? Si malý? 
Chceš snívať či plávať v mori? 
Dám ti jednu malú radu, 
dúfam, že oceníš moju snahu.  

Neprestávaj snívať, ak strácaš nádej, 
v malých veciach sa skrýva odpoveď. 
Odpoveď na to, po čom túžiš, 
keď nad svojím životom len tak krúžiš.  

Nevieš,  ako ďalej kráčať máš,  
zrejme sa sám v sebe ukrývaš. 
Bojíš sa ukázať, čo vlastne dokážeš, 
nestrácaj vieru, ži a dobi svet.  

S úsmevom na perách všetko zvládneš,  
vstaň aj po tom, ak ťažko padneš.  
Padneš na dno života, 
zrazu ťa chytí clivota.  

Smútiš za tichom či domovom? 
Túžiš byť sám sebe pánom? 
Rob to, čo ťa baví, 
budeš mať  z toho pocit zdravý. 

Rob to, z čoho radosť máš,  
ak rád kreslíš, nemárni so spevom čas.  
Každý sme pre niečo stvorení,  
nesmieme len tak hľadieť do steny.  

Neboj sa ukázať, čo dokážeš, 
veď raz z teba môže byť veľký šéf. 
Budeš v slávnej krajine vládnuť, 
nenecháš ľudí úplne spadnúť.  

Maj veľké sny a ambície, 
raz možno nájde si ťa šťastie pravé.  

 
 
 
Neskrývaj svoj talent v poličke, 
onedlho budeš sedieť na manažérskej 
stoličke.  

Verím, že svetu ukážeš,  
čo ty vlastne dokážeš. 
Naber silu, odvahu, 
no stojí to nejakú námahu.  

Julieta 
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Tvorba žiakov 

Vždy s ňou  

 
Prvý pocit nehy mi dala, 
pod srdcom nosila už od mala.  
Kus lásky mi darovala, 
keď ma na svet privádzala.  

Vravievala mi, čo ma čaká, 
ja som len sťažka kopala do bruška. 
Nikdy ma za to nepotrestala, 
ba naopak, vždy sa z toho veľmi tešila.  

Jej jemný hlások celý čas ma viedol, 
šepkala mi: „Anjelik, ty si mi radosť do života 
vniesol'.  
Ako prvá bola môjmu srdcu najmilšia, 
vedela som, že to bude moja kamarátka 
najbližšia.  

Cítila som, keď na tento svet vstúpim,  
že s ňou nikdy nikde nezablúdim. 
Žiaľ, bála som sa, čo ak ju stratím, 
keď toto teplé miesto raz a navždy opustím? 

No môj strach sa ako vánok pominul, 
zrazu si ma do náručia ktosi privinul. 
Niečo mi šepla a krásne sa usmiala, 
jej hlas som hneď v tej chvíli spoznala. 

Rúčka v rúčke kráčali sme spolu, 
aj k štedrovečernému stolu. 
Zriekla sa aj voľného času, 
len aby mi nebolo do plaču.  

Časom prišli prvé pády,  
ona s láskou vyliečila moje rany.  
Uspávanky mi tíško spievala, 
aj keď sa za ne vždy veľmi hanbila.  

 
 
 
Roky ako voda utekali,  
vrásky na čele sa jej ukázali. 
Avšak. Krásne slová mi zneli hlavou, 
boli vyznačené láskou pravou: 

„Vždy budem stáť pri tebe,  

nech čokoľvek sa udeje. 

Nikdy v živote nebudeš sama,  

veď som tu ja, tvoja mama“. 

J.D. 
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Tvorba žiakov 

Čo ak je to naposledy? 

Otrasný dážď zmáča moje vlasy a ja so 

sklonenou hlavou kráčam medzi betónovými 

múrmi okolitých zanedbaných budov. Pred 

sebou vidím nekonečný chodník osvetlený 

blikajúcimi neónkami, ktoré občas na 

niekoľko chvíľ zhasnú. Tá cesta sa zdá byť 

nekonečná, a tak môj úsmev ešte väčšmi 

mizne. Mesto je prázdne, občas okolo mňa 

prejde človek, ktorý avšak tiež smutne kráča 

ulicou. To počasie sa zdá byť príčinou 

všetkého smútku sveta. Spravím ešte 

niekoľko krokov a pred sebou vidím staršieho 

muža, ktorý sedí na drevenej lavičke povedľa 

pouličnej lampy. Na sebe má len zmoknutý 

sveter a jeho vlasy sú tiež mokré. Aj keď mi 

to nepríde príjemné, prikročím k nemu 

a spýtam sa ho: „Nechcete sa ukryť?“ On sa 

ku mne otočí a usmeje sa: „Ten dážď je 

príjemný.“ „Ale prechladnete, prečo tu 

sedíte?“ znova som sa ho opýtal. „Čo ak je to 

poslednýkrát, čo moju tvár zmočí dážď?“ 

a ešte uprenejšie sa usmeje. „Ste blázon,“ 

odpovedám mu a vytrácam sa preč. Po 

niekoľkých krokoch však stále nedokážem 

prestať myslieť na starého muža a v hlave mi 

znejú jeho slová: „ Čo ak je to poslednýkrát ... 

?“ Ako to myslel, na čo tým narážal ? Položil 

som si tú otázku znova, sám sebe: „Čo ak je 

to poslednýkrát, čo vidím dážď?“ V tej chvíli 

sa vo mne niečo pohlo a prinútilo ma to 

zdvihnúť moju tvár vyššie. Predo mnou, po 

bokoch chodníka sa objavili sýtozelené, 

neveľké lipy, ktoré boli osvetlené pouličnými 

lampami. Z ich listov padali dažďové kvapky 

a jemne odrážali lesk svetiel. Donútilo ma to 

spomaliť. Nakoniec som celkom zastal 

a uvedomil si, kam sa vlastne tak ponáhľam? 

Postavila som sa pod košatú korunu lipy 

a svoj pohľad venoval zamračenej oblohe. 

Mraky rozfúkaval vietor a sponad nich sa 

vydral mesiac, ktorý sa odrážal na chodníku 

predo mnou. Dážď ustál, už iba jemne 

pokropovalo a z lipy stekali kvapky vody. 

Práve, keď som sa zadíval, prišla som na to, 

čo vlastne slová muža znamenajú. 

 

Sú veci, ktoré sa mi zdajú byť zlé, skutočne 

tak depresívne, aby som kvôli tomu odvracal 

zrak a strácal úsmev ? Nestačí len otvoriť oči 

a nachádzať krásu v chvíli, ktorá mi je práve 

ponúkaná ? Čo ak príde deň, kedy dážď bude 

jediné, čo mi prinesie radosť? Prečo veci, 

ktoré sú pre mňa samozrejmé, mi 

nepripadajú vzácne? A čo ak práve tento deň 

je tým posledným, ktorý mám? Vážim si 

moment, ktorý som dostal? 

Johny 
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Motivačný pozdrav od Vášho 7 

rokov odslúžilého študenta. 

 
 

Milí žiaci, drahé 

mentorky štyroch 

rokov môjho života, 

ozývam sa Vám, že 

sa mám dobre, 

priam skvele. Kým 

som študoval na 

SPŠ a matematiku 

či elektrotechniku 

som začal každým 

rokom ignorovať čoraz viac, sústreďujúc 

sa skôr na animácie v 3D grafike, ani vo 

sne by mi nenapadlo, kam ma to zavedie. 

Aj keď som vedel, že moje 3 a 4 na 

vysvedčeniach sú len čísla. 

Dnes je to už 7 rokov. Sedmička je moje 

číslo. Som spoluzakladateľom 

spoločnosti iLAB s.r.o, firmy 

zaoberajúcej sa Internet of 

things. Vytvárame inteligentné 

zariadenia, tvoríme k ním aplikácie a 

webové stránky. Pomáhame navrhovať 

napríklad zariadenia na detekovanie 

rakoviny či sociálne siete pre klientov z 

Ameriky. Verili by ste tomu? Fungujeme 

kúsok cez 7 mesiacov, je nás tesne okolo 

20 a stále rastieme. 

A viete kto sú moji kolegovia? 6 

národností. Rusi, Ukrajinčania, Slováci, 

Česi, Bulhari, India a bude to ešte 

zaujímavejšie. 

Niektorí študujú popri práci aj dve školy, 

ako napríklad ČVUT + MatFyz na 

Karlovej Univerzite a do toho tvoria 

algoritmy pre Jadrovú elektráreň v 

Cverne. Aakash pre zmenu študoval letný 

semester na Stanforde.  Naša finančná 

manažérka je nám zároveň prísnou 

mentorkou, ktorá má vyštudovaný 

manažment na Harvard Universit, jedna z 

najlepších podnikateliek v Českej 

Republike, veru neraz ocenená. Náš CEO 

má len 23 rokov, mladý ale zanietený 

muž s obrovskými snami. Ondro je môj 

priateľ vo viere aj v práci, zároveň skvelý 

CTO a verím tomu, že dobrým budúcim 

otcom. Prvým z nášho mladého tímu. A 

mnoho ďalších, ktorých proste 

zbožňujem, do jedného.  

Snažíme sa naberať aj mladých a 

cieľavedomých študentov stredných škôl. 

Je to skvelé a motivujúce, keď máte 

okolo seba toľko cieľavedomých a 

pracovitých ľudí s obrovskými cieľmi a 

nekonečnými nápadmi. Ja sa v 

neposlednej rade pokladám v spoločnosti 

na pozíciu Creative Director. Včera som 

mimochodom zožal pochvalu za design 

nášho zariadenia od svetoznámej 

architektky Evy Jiřičnej, ale musím 

priznať, že to bolo samozrejme za 

pomoci mojich kolegov. Už mám pod 

sebou aj svoju prvú zamestnankyňu. Nie 

je to ľahká práca venovať sa popri svojim 

povinnostiam ešte tak mladému človeku 

bez praxe, ale verím, že sa tá snaha 
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čoskoro vráti späť. Pamätám si, ako to 

pomohlo mne. Veru, sme parta géniov. 

Viete, čo je vtipné?  Aspoň polovicu z 

nás tvoria bývali zamestnanci IBM, ktorí 

sa rozhodli postaviť vlastný projekt. Mal 

som tú česť byť prizvaný na spoluprácu a 

dodnes som za to nesmierne vďačný. A 

ešte je napríklad super príhoda, že sme 

vyhrali 2. miesto v súťaži Nápad roka 

2016  zo 172 tímov len mesiac po tom, 

ako sme vznikli. Prezentovali sme náš 

projekt na Stanford University. Zúčastnili 

sa na najväčších technologických akciách 

sveta, ako Web Summit Lisabon alebo 

TechCrunch. A povyhrávali ďalších pár 

menších ocenení v ČR. Je to obdobie 

rastu a neustáleho sa učenia nových vecí. 

Každý deň komunikujem s ľuďmi od 

vývoja hardware, firmware, web 

developmentu, marketingu, sales, 

designu ... Je to veľmi pestré aj keď 

vyčerpávajúce. Učím sa tak veľa každým 

dňom. Veru ani jeden nie je rovnaký. 

Stretávam sa s ľuďmi, ktorí vlastnia 

milióny eur, a mnohokrát ma udivuje, akí 

sú to pokorní a milí ľudia, ktorí vás radi 

potlačia vpred, ak vo vás vidia zapálenie 

pre vec. Mimochodom, máme vlastný 

Startup. "Spaceti". S ním sme všetky tie 

ceny povyhrávali, aj keď prednedávnom 

sa ešte nazýval "locaid.me". Je to Iot 

technológia spájajúca ľudí v kanceláriách 

a vo veľkých budovách. Viac si môžete 

pozrieť na našej web stránke 

www.spaceti.com alebo na 

facebooku: https://www.facebook.com/S

pacetiSolution/?fref=ts. Máme aj prvky, 

ktoré môžu pomôcť zachrániť ľudské 

životy, napríklad pri požiari alebo 

teroristickom útoku. Vskutku 

zaujímavé. Naši predbežnými klienti sú 

napríklad developérske spoločnosti, ako 

SKANSKA,  CBRE, PENTA ... 

Práve sme postúpili do TOP 10 v súťaži 

Startup World Cup  pre Centrálnu 

Európu z dvestovky ďalších projektov. A 

to neexistujeme ani rok. Keď postúpime 

do medzinárodného kola, hráme v San 

Franciscu o 1 000 000 $. V porote  je aj 

samotný Steve Wozniak, spoluzakladateľ 

Apple. V podstate nás to radí medzi 

najlepšie Startupy sveta, ale nebojte 

sa. Stále ostávam skromný a pokorný 

Patrik.  

Bola to dlhá cesta, cez Košice. Teraz 

sídlime v centre Prahy. V paláci Adria. 

Pamätám si ako dnes. Keď som bol 

prvýkrát v Prahe prostredníctvom nášho 

koncoročného výletu zo školy s našou 

triednou profesorkou Mgr. Hujovou. 

Bolo mi azda 15. Kráčal som 

Václavským námestím a tvrdil, že by 

som v tom meste nevydržal žiť viac ako 

3 mesiace, že je to na mňa moc rušné, 

moc metropolitné, multikultúrne. A 

pozrite, prešlo 10 rokov. Som tu štyri 

roky a nemenil by som. Naša firma je 

nadmieru multikultúrna a čoskoro, ak 

všetko pôjde podľa plánov, presiahneme 

evaluáciu 100 miliónov KČ. Je to vlastne 

už len otázka niekoľkých dní. 

http://locaid.me/
http://www.spaceti.com/
https://www.facebook.com/SpacetiSolution/?fref=ts
https://www.facebook.com/SpacetiSolution/?fref=ts
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Raz budeme mať kancelárie s vlastnou 

posilňovňou, spiacimi boxami, 

nahrávacím štúdiom, vírivkou na terase, s 

obrovským barom s biliardom, pipou na 

pivo a inými hračkami. Miesto, kde nikto 

nemusí chodiť na 7 ráno, ale predsa 

každý splní svoj úkol, tak ako majú iné 

inšpiratívne firmy, do ktorých mám 

možnosť pri svojej práci občas 

nahliadnuť. Naučil som sa za ten čas 

mnoho vecí. Ale medzi tie najviac 

dôležité patria: 

- musíme vedieť, kde sme a kto sme, aby 

sme vedeli smer, kam máme ísť; 

- vždy potrebujeme ísť vlastnou cestou aj 

napriek názorom rodiny či najbližších 

priateľov;  

- pros a bude ti dané; 

- daj a násobne sa ti vráti; 

- s veľkými peniazmi prichádza veľká 

zodpovednosť (to som ešte nezažil, ale 

pripravujem sa na to); 

- workoholizmus je toxický;  

- plať účty za elektrinu načas, lebo ťa 

odpoja; 

- domov tvoria ľudia, nie miesto;  

- vždy s úsmevom; 

- Marek 10:43-44 „Kto sa bude chcieť 

stať medzi vami veľký, bude vaším 

služobníkom, a kto chce byť medzi vami 

prvý, bude sluhom všetkých“. 

Vštepte, prosím Vás, svojim žiakom, že 

majú mať veľké sny. Učte ich, že 

nemusia rozumieť každej látke, dokonca 

ani tej, ktorú učíte vy. Ak v nich cítite, že 

majú radšej iné záujmy, nasmerujte ich k 

ľuďom, ktorí im ich pomôžu rozvinúť. 

Nenúťte niekoho na vysokú, ak to nechce 

a má iný cieľ. Urýchlite tak ich cestu. 

Mimochodom všimol som si, že 

spolupracujete s JA Slovensko, za to vám 

dávam palec hore. Zhodou náhod česká 

pobočka sídli na našej chodbe a poznám 

vedúceho osobne. Jozef je veľmi 

inšpiratívny človek. Ach, z okna mojej 

kancelárie sa každý deň dívam na ten 

veľký červený nápis Baťa. Veľmi 

inšpiratívne. 

Majte teda s nimi trpezlivosť. Ja som za 

tú vašu vďačný. Aj svojim bývalým 

kolegom, ktorí ma naučili mnoho a 

investovali do mňa čas či peniaze, než 

som sa dostal k dnešným príležitostiam. 

A ja viem, že to svetu a ľuďom násobne 

oplatím, aj keď možno pomôžem pre 

zmenu iným, novým ľuďom, no do hrobu 

si rozhodne svoju múdrosť ani peniaze 

brať nebudem.  

Buďte také láskavé a dajte kópiu tohto 

emailu ďalším mojim bývalým učiteľkám 

alebo aj hoci iným, ktoré ma nepoznali, v 

neposlednom rade však mojej dobrej 

triednej Mgr. Dagmar Hujovej, aby ste 

vedeli, že ste vychovali dobrého človeka, 

Malého princa, ktorý nikdy nerozumel 

dospelým, aby vám to bolo motiváciou, 

že vaša práca nie je zbytočná.  

Pokorne a s úctou  

Váš študent ročníka 2006 - 2010 C triedy 

                                            Patrik Sobek 


