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Editoriál
EDITORIÁL

Existujú tzv. veci ťažšie a veci ľahšie. O tých 
ľahších sa veľmi nehovorí, lebo - ako ľah-
ko prídu, tak ľahko aj odídu. A tie ťažšie? 
O tých už vieme všetci. Aby sme to nemali 
také jednoduché, tak čím sme starší, ľah-
ších vecí  ubúda a ťažšie sa kopia na každej 
strane. Po takmer ôsmich rokoch na gympli 
je už ťažké povedať, čo je ľahšie či ťažšie. 
Lebo práve teraz si uvedomujem, že nie je 
ťažké ráno vstať, ale ostať hore, že nie je 
problém byť prítomný na NOS-ke, ale na-
ozaj tam dávať pozor, že učiteľ nie je ne-
priateľ, lež spojenec,  a problém nie je ma-
turita, ale dostať sa na vysnívanú univerzitu 
a úspešne ju skončiť.
Takisto je to aj s naším školským časopisom. 
Čím ťažšie sa píše, tým ľahšie sa číta. Držíte v rukách prvé tohtoročné číslo Spod 
Gupne. Preto teraz zabudnite na všetko ťažké a doprajte si trochu ľahšieho čítania. 
S úsmevom.

Simona

 str. 22-23

 str. 7-8

 str.26

 str. 20-21

 str. 28-29

 str. 4-5
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HALLO LEUTE

Dank der Partnerschaft des Goethe-Instituts mit unserer Schule in Nová Baňa 
konnten wir zwei -  Veronika Adamcová und Tereza Štrbová  im Sommer am 

Jugendkurs in Deutschland teilnehmen.
V: Alles hat in Varenholz stattgefunden. In einem wunderschönen Dorf mit schöner 
Natur und typischen malerischen Häusern. Ach! Und ich muss auch die Aussichten 
erwähnen.
T: Genau! Ich habe mich auf den ersten Blick in diesen Ort verliebt. 3 Wochen konnten 
wir uns als Prinzessinnen fühlen, weil wir im Schloss wohnten!
T: Neben dem Schloss gab es ein modernes Schulgebäude. Gemütliche und gut aus-
gestattete Klassenräume haben uns den Unterricht mehr wohl gemacht. Die Stunden 
mit den deutschen Lehrern haben uns geholfen unser Deutsch zu verbessern. 
V: Einverstanden! Ich habe viele neue Erfahrungen für meine Zukunft gemacht und 
die Lehrer werden meine „neue deutsche Familie” sein.
T: Die beste Erfahrung war der „Multi-Kulti Abend”. Jeder Teilnehmer musste sein 
Land präsentieren. Jeder von jedem Land versuchte das Beste, was er konnte, zu 
machen. Wir, als “richtige Slowakinnen”, haben getanzt und gesungen. Und unser 
slowakisches Kostüm ? Es war ein großer Erfolg, stimmt, Veronika?
V: Ja! Es war ein bezaubernder Abend! Gewohnheiten, Traditionen, Essen, Kultur, 
Musik und Kleidung aus 16 Ländern.
V: An diesem Abend haben wir es wirklich genossen und wir sollten auch an den the-
matischen Diskotheken teilnehmen, die wir am Wochenende hatten. Einmal gab es 
„Bad-taste Party” und dann Party mit den Masken. Wir hatten viel Spass!
T: Ja! Erinnerst du dich an die Abende im Schlosshof, als wir alle im Kreise zu ägyp-

HALLO, LEUTE
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HALLO, LEUTE

tischen Liedern getanzt haben? Oder Tischtennis-Turniere, Yoga und endlose Spazier-
gänge?
V: Natürlich! Das werde ich nie vergessen! Vor allem, als wir alle zusammen draussen 
geredet haben und plötzlich ist eine Betreuerin mit der Gitarre gekommen und sagte: 
„Einundzwanzig und dreißig…was ist jetzt?”, und das bedeutete „Abendrunde” und 
Schlafen.
T: Am Wochenende hatten wir keinen Unterricht, wir haben Ausflüge nach Rinteln, 
Münster, Universität Bielefeld oder Hannover gemacht. Deutsche Kultur und Städte 
kennenzulernen war für uns ein großes Erlebnis. Auch das Wandern zu Porta Westfa-
lica.
V: Oh! Dieser einzigartige Ausblick war toll. Ich hatte das Gefühl, als ob ich das ganze 
Land in der Hand hätte.
Für alles bedanken wir uns dem Goethe-Institut, das uns ermöglicht hat, so viele 
neue Erfahrungen zu erleben. Wir werden diese Erlebnisse, selbstverständlich, wei-
ter vermitteln. 

Autor:  Veronika Adamcová

                Tereza Štrbová 

Foto: archív
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 Keď chcete ísť v lete na dovolenku, premýšľate už pár mesiacov vopred nad rezer-
váciou ubytovania a kúpou leteniek, vyberáte si partiu priateľov, s ktorými tie pekné chvíle 
chcete stráviť. Ja som však vôbec nerozmýšľala nad dovolenkou. Mojím cieľom bola práca, 
letná brigáda. Chcela som totiž prekonať samu seba, pokoriť jazyk a zažiť veľa nového. Za-
mýšľala som sa nad tým, že predsa len chcem byť už trochu nezávislejšia, neťahať peniaze 
len od rodičov, mať svoje vlastnoručne zarobené peniaze a zažiť trochu „nekonečnej slobo-
dy”. 
 Keď človek navštevuje základnú školu, nemá žiadny problém, iba sa učí v škole, 
píše doma úlohy a poobede ide von s kamarátmi. Na strednej sa začína  pohrávať s myš-
lienkou, kde by sa dalo zarobiť pár korún – teda eur. Bohužiaľ, v našej krajine situácia nie 
je až taká prajná. Mladí a ambiciózni ľudia „makajú” dlhé hodiny, aby si zarobili na pekný 
výlet alebo dovolenku s priateľmi, no zarobia sotva pár „šupov“. Teda v porovnaní s inými, 
vyspelejšími krajinami.  Ale aké dôvody môže mať človek pracovať za hranicami? U mňa to 
bol predovšetkým jazyk. V máji som si prešla pár internetových stránok. Veľmi dlhý čas som 
snívala o letnej brigáde vo Viedni a teraz sa zdalo, že by sa to mohlo stať skutočnosťou. 
Sama som si dojednala pohovor v jednom viedenskom lokáli priamo v centre mesta. Jedné-
ho pekného dňa som sadla na vlak a pobrala sa navštíviť toto obrovské multikultúrne mesto. 

JAZYK NÁŠ VŠETKÝCH SPÁJA

  JAZYK NÁS 
VŠETKÝCH SPÁJA

Priatelia, leto sa  skončilo a teraz prichádza otázka, čo nám prinieslo? Ve-
novali ste sa prácam okolo domu, zapotili ste sa pri počítači, alebo ste 

sa boli “slniť” v nejakom prímorskom letovisku? Moje leto bolo plné nových 
zážitkov v neďalekom zahraničí. Čítajte a potom si položte otázku, či aj  vaše 
leto –rovnako ako to moje -  stálo za to!
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JAZYK NÁS VŠETKÝCH SPÁJA

Autor:  Martina Kamodyová

Foto: archív

Vycestovala som úplne sama, takže aj to bola pre mňa celkom veľká výzva. Cítila som sa se-
bavedome a bola som plná očakávaní. Všetko dobre dopadlo. Bola som pripravená stráviť 
super leto. 
 Viedeň, ako iné veľké mestá, je naozaj „multi-kulti”, obrovská, nevyspytateľná. 
Ľudia žijú  rýchlo, všetko je také dynamické, životný štýl je v porovnaní s tým naším úplne 
odlišný. Organizácia času je tiež iná. Predovšetkým práca, potom zábava - podľa tohto 
hesla som sa, rovnako ako ostatní ľudia, riadila aj ja. Mala som možnosť pracovať v jednom 
„cool” kolektíve mladých ľudí. Bola to moja prvá práca vôbec, ba čo viac, v zahraničí. Prvý 
deň bol, prirodzene, veľmi stresujúci, rozhádzaný a môžem povedať, že som bola totálne 
stratená. Viackrát sa mi stalo, že som sa stratila, že som išla zlou cestou a zameškala som do 
práce. Našťastie,  v práci vždy boli wku mne tolerantní. Po prvom týždni som v práci všetko 
zvládala, dokonca som  bez problémov trafila aj cestu a začala spoznávať okolie. No áno, 
napríklad, môj prvý nákup v Hoffer-i bol veľmi vtipný. Spolubývajúca mi popísala cestu a 
povedala mi, že je vzdialený len kúsok a cesta trvá len 5 minút. No moje orientačné zmysly 
boli tiež len „kúsok od pravdy“, pretože cesta mi namiesto tých piatich minút trvala hodinu. 
Boli ale aj príjemné momenty, keď som navštívila napríklad voskové múzeum v Prátri.

ZNOVA SME PRIVÍTALI KAMARÁTOV ZO SLOVINSKA
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Konečne! Už iba minúty nás delili od stretnutia s našimi priateľmi zo Slovin-
ska. Nedočkavo sme stáli pred našou školou a vyčkávali sme na autobus 

plný Slovincov. Keď dorazili, privítali sme ich s nadšením a každá rodina si 
vyzdvihla svojho kamaráta.
Dúfali sme, že po celý pobyt bude skvelé počasie. Pre našich priateľov sme si totiž pri-
pravili veľa zaujímavých aktivít. Vo štvrtok sme ich v škole oficiálne privítali prezentáciou o 
Slovensku a divadielkom „Bremer Stadtmusikanten“. Prvý deň sme ukončili turistikou na 
Červenku a Havranku. V piatok sme si zatancovali na ľudovú nôtu s folklórnym súborom 
Háj a potom pre nás pán profesor Foťko a pán profesor Feldsam pripravili športové aktivity 
pod názvom Novobanská pevnosť Boyard.  V sobotu sme vycestovali do krásnej Banskej 
Štiavnice. Tá  je aj partnerským mestom mesta Ptuj, ktoré sme my navštívili počas nášho 
pobytu v Slovinsku. Po zaujímavej prehliadke B. Štiavnice sme sa išli korčuľovať na levický 
hokejový štadión, kde sme si to poriadne  užili. Po celom dni prišla vec, na ktorú sa tešili 
najmä dievčatá –„shopping“. Zažili sme kopec zábavy. Aj  to pekné musí  raz skončiť, a tak 
aj naši kamaráti museli odísť domov. Lúčenie nebolo jednoduché ani pre jedného z nás, 
pretože nám všetci veľmi prirástli k srdcu. No zvládli sme aj rozlúčku a doteraz sme s našimi 
priateľmi v kontakte. 
Jedno veľké ĎAKUJEME patrí pani profesorke Juhásovej za to, že nám vôbec umožnila 
tento výmenný pobyt. Samozrejme, aj rodičom, ktorí sa o deti – našich hostí -vzorne sta-
rali, a v neposlednom rade sa chceme poďakovať aj sponzorom tohto úžasného projektu.

ZNOVA SME PRIVÍTALI 
KAMARÁTOV ZO  SLOVINSKA

Autor: Petrana Mäsiarová

            Lucia Rybárová

Foto: archív

ZNOVA SME PRIVÍTALI KAMARÁTOV ZO SLOVINSKA
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Autor: Petrana Mäsiarová

            Lucia Rybárová

Foto: archív

ŠPORTU ZDAR A HOKEJU ZVLÁŠŤ!

ŠPORTU ZDAR A HOKEJU 
ZVLÁŠŤ!

Ako vnímaš hokej ?
Rád športujem a hokej je môj najobľúbenej-
ší šport. Hrať hokej má veľa výhod, pobyt na 
ľade má pozitívne zdravotné účinky. Hokej zas 
učí disciplíne, zároveň spoznávam veľa nových 
ľudí, popritom veľa cestujem... Tento šport od-
porúčam každému, lebo je veľmi zaujímavý.
Ako si sa dostal k hokeju ?
Chodil som do plavárne do Levíc a jedného 
dňa ma rodičia zobrali aj na neďaleký hokejový 
štadión. Korčuľovanie na ľade sa mi tak zapá-
čilo, že som prestal s plaveckými tréningami  a 
presunul som sa z vody na ľad. 
Od koľkých rokov si začal hrať hokej ?
Približne od 4 rokov.
Koľkokrát do týždňa chodíš na tréningy ?
4-krát do týždňa chodím na tréningy a v sobo-
tu mám väčšinou zápas.
Koľko vás je v družstve ?
Je nás 13, čo je málo, a niekedy si musíme po-
žičiavať hráčov aj z iných družstiev (Zvolen...).
Aký je na vás tréner ?
Je na nás prísny, ale naučí nás veľa.
Po akom čase si musíš kúpiť nový výstroj ?

Autor: Petrana Mäsiarová 

            Lucia Rybárová

Foto: Jakob Juhás

Výstroj si musím meniť podľa toho, ako veľ-
mi vyrastiem  a ako veľmi je výstroj zničený.
Máte nejaký pokrik  na povzbudenie?
Áno máme: „Raz, dva, tri, Levice!“
Aký je tvoj najobľúbenejší hokejový tím ?
Chicago Blackhawks.
Chcel by si sa hokeju venovať aj v budúc-
nosti ? 
Áno,  chcel by som hrať aj naďalej.
Stíhaš sa učiť do školy popri všetkých 
tvojich  tréningoch?
Áno, stíham v pohode.

Želáme veľa úspechov ! 

Tentokrát  sme urobili rozhovor s Jakobom Juhásom z tercie, ktorý navštevuje 
Hokejový klub HK Levice.
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....SPRÁVY Z OXFORDU

...SPRÁVY Z 
OXFORDU

Na prestížnej univer-
zite totiž v  súčas-

nosti študuje Martin 
Gaži, študent, ktorý 
prvé dva roky štúdia 
absolvoval na našom 
gymnáziu. Pár otázok 
mu položila  p. p. Paštr-
náková.
Martin, ako si spomínaš na 
štúdium na našej škole?
Na naše gymnázium mám 
veľmi dobré spomienky. 
Strávil som tam veľmi prí-
jemné obdobie môjho štú-
dia s kopou spomienok, 
ako boli naše imatrikulácie 
alebo koncoročné výlety. 
Taktiež som si  v škole našiel 
mnoho skvelých kamarátov, 

s ktorými som stále v kontakte. 
Ako ťa ovplyvnilo dvojročné štúdium na 
strednej škole vo Veľ kej Británii?
V prvom rade ma toto štúdium naučilo väč-
šej nezávislosti, keďže to bolo po prvýkrát, čo 
som bol na taký dlhý čas mimo domova. Bol 
som nútený komunikovať výhradne v anglič-
tine, lebo na škole nebol žiadny iný študent 
zo Slovenska. To bolo zo začiatku dosť nároč-
né, no práve tento fakt mi najviac pomohol 
v zdokonaľovaní sa v anglickom jazyku.
Taktiež to bolo po prvý raz, čo som si sám 
mohol vybrať predmety, ktoré som chcel štu-
dovať. Práve tretí ročník strednej školy mi pri-
šiel ako ideálny čas na túto voľbu a  mohol 
som sa zamerať na to, čo ma naozaj bavilo 
a čo chcem v budúcnosti študovať.

Po ukončení strednej školy si jeden rok štu-
doval na Univerzite Karlovej v Prahe. V sú-
časnosti študuješ na Oxfordskej univerzite 
vo Veľkej Británii. Prečo si sa rozhodol odísť 
do Anglicka?
V Prahe som sa cítil veľmi dobre. Myslím si, 
že je to úžasné mesto pre študentov. No 
úplne som sa nestotožňoval s vyučovacím  
systémom  v Českej republike (taký  prevlá-
da aj u nás), ktorý, podľa mňa, kladie až prí-
liš veľký dôraz na memorovanie a teoretické 
znalosti. Na britský systém štúdia som bol 
zvyknutý zo strednej školy, a teda som sa 
rozhodol vrátiť sa  radšej k nemu.
Môžeš porovnať spôsob štúdia, podmien-
ky v Prahe a v Oxforde?
Ako som už spomínal, v Prahe mi nevyho-
voval typ štúdia, pri ktorom som na skúške 
musel len neustále memorovať matematic-
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ké vety a dôkazy. Nehovorím, že tieto vedo-
mosti nie sú dôležité, ale určite si nemyslím, 
že skúška na vysokej škole je o tom, aby som 
si v pamäti uchoval čo najviac zo skrípt, nad 
ktorými som v noci sedel.
V Anglicku kladú prednášajúci väčší dôraz na 
porozumenie látke a na aplikovanie vedo-
mostí. Prednášajúci a tútori taktiež priebež-
ne sledujú progres študentov a sú pripravení 
konať, ak si všimnú, že študent má s učivom 
problémy.
Odporučil by si našim študentom študovať 
v zahraničí?
Určite, ak si na to trúfajú. Nebudem nikomu 
klamať a tvrdiť, že je to jednoduché. Opus-
tiť svoju komfortnú zónu však stojí za to. Už 
len samotný fakt, že žijete istý čas v zahraničí 
a stretávate sa s ľuďmi z inej kultúry a prostre-
dia, vám dokáže otvoriť nové obzory. Práve 
kontakt  s ľuďmi, ktorí sú od nás odlišní, vidím 
ako najlepší spôsob, ako obohatiť našu spo-
ločnosť, ktorá sa v uplynulých rokoch stáva, 
z môjho pohľadu, čoraz viac xenofóbnou a  
uzatvorenou do seba. 
Čo ti v Anglicku  najviac chýba?
Popravde? Najviac asi poriadna kuchyňa... 
V Anglicku majú totiž niečo,  čo sa volá „Heal-
th and Safety rules“ .  Sú  to vlastne pravidlá, 

Autor: Mgr. Alena Paštrnáková

Foto: Martin Gáži, pixabay.com

....SPRÁVY Z OXFORDU
vďaka ktorým študenti nemajú prístup k 
„nebezpečným“ zariadeniam, ako sú, pod-
ľa nich, kuchynské variče, rúry na pečenie 
alebo toastery. Takže sa musím spoliehať 
hlavne na anglické jedlo (čo nie je vždy naj-
lepšia voľba).
Jasné, že mi chýbajú aj kamaráti a rodina, 
no v dnešnej dobe už nie je žiadny problém 
zapnúť počítač a volať alebo písať si celé 
hodiny. Časom som si však na túto dyna-
miku systému zvykol. Keď som v Anglicku, 
venujem sa hlavne štúdiu, a  keď prídem na 
prázdniny, hlavná je pre mňa rodina a ka-
maráti.
Čo by si odkázal našim súčasným študen-
tom?
Nech sa nevzdávajú a nasledujú svoj cieľ. ... 
a tiež nech si užívajú študentský život.
Ak by sa so mnou chcel niekto spojiť a pora-
diť sa o štúdiu v zahraničí, môže mi napísať 
na email: martin.gazi9@gmail.com.
Ďakujeme za rozhovor, Martin. Nech sa ti 
darí!
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NÁVRATY

NÁVRATY
Neuveriteľná kombinácia – mate-

matika a tanec doma i vo svete – 
tak takto to praktizuje hosť aktuálnej 
rubriky NÁVRATY, náš bývalý študent 
STANISLAV  KATINA. Len čítajte ! Je to 
fakt zaujímavé!
1. Zaspomínate si niekedy na svoje stredoškolské roky 
strávené v Novej Bani?
Vždy, keď idem okolo gymnázia, si spomeniem, ako to 
vyzeralo kedysi, keď som na gymnáziu študoval. Spome-
niem si, ako sme hrávali stolný tenis s učebnicami sloven-
ského jazyka alebo počítačovú hru Karol na v tom čase 
rozšírených počítačoch PMD. Na stredoškolské roky si 
zaspomínam aj na stretnutiach so spolužiakmi. Mali sme 
ich už niekoľko. 
2. Kto bol vaším triednym profesorom na gymnáziu? 
Môžete sa s nami podeliť o niekoľ ko spomienok či zážit-
kov zo študentských rokov?

Mojím triednym profesorom bol Peter Laco. Spomí-
nam si na dva zážitky. Jeden z výletu do Vysokých 
Tatier, keď sa nám pokazil autobus, a ja ako naj-
mladší, najmenší a najľahší chlapec som bol posa-
dený za volant a ostatní spolužiaci, triedny profesor 
a šofér tlačili autobus, v ktorom sa pohodlne viezli 
naše spolužiačky. Druhý zážitok je zo školského a 
môjho prvého výletu za západné hranice krátko 
po páde železnej opony s profesorom Jánom Ju-
hásom, a to do Talianska. Vtedy to bolo pre mňa 
niečo mimoriadne, pretože krátko predtým, za so-
cializmu, sa na západ cestovať nemohlo. 
3. Čo vás motivovalo pri výbere štúdia a kde, aký 
odbor ste študovali?
Už na základnej škole som vedel, že chcem študo-
vať matematiku a biológiu. Motivovali ma k tomu 
aj profesori gymnázia Anna Miháliková, Tatiana Va-
cvalová a Tomáš Vacval. Vybral som si štúdium uči-
teľstva matematiky a biológie na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v BA a neskôr som 
pokračoval v štúdiu pravdepodobnosti a matema-
tickej štatistiky a poistnej matematiky na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-
ského.
4. Ako sa vyvíjala vaša profesionálna kariéra a ako 
ďalej napreduje? Kde pôsobíte v súčasnosti? Mô-
žete nám priblížiť svoju prácu?
Na vysokej škole som potom zostal na doktorand-

skom štúdiu. Už počas tohto štúdia, ako aj neskôr, 
som veľa cestoval. Navštívil som mnohé univerzity 
v zahraničí -- USA, Kanada, Nemecko, Rakúsko, 
Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Gréc-
ko, Španielsko, Nórsko, Belgicko, Holandsko, 
Poľsko, Maďarsko a Rusko. V súčasnosti pôsobím 
na Ústave matematiky a štatistiky na Masaryko-
vej univerzite v Brne, kde som vedúcim Katedry 
štatistiky a aplikovanej matematiky. Moja práca 
pozostáva nielen z prednášania rôznych štatistic-
kých a matematických predmetov, ale aj z vedenia 
študentov pri písaní bakalárskych, diplomových a 
doktorandských prác, ďalej z vedeckej činnosti, 
ktorej súčasťou je aj písanie článkov, kníh a pre-
zentácia vedeckej činnosti na konferenciách po 
celom svete. Venujem sa štatistickej analýze tvaru, 
konkrétne štúdiu ľudskej tváre a mozgu v súvislos-
ti s rôznymi psychotickými poruchami (schizofré-
nia, bipolárna porucha a pod.) a Alzheimerovou 
chorobou v spolupráci s lekármi a antropológmi. 
Pôsobím aj vo výkonnom výbore Medzinárodnej 
spoločnosti pre klinickú bioštatistiku a som pred-
sedom jednej z jej komisií (Štatistika v regulačných 
záležitostiach).
5. Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?
Vo svojom voľnom čase sa venujem tancu. Za po-
sledných 20 rokov som študoval rôzne tanečné 
štýly, ale hlavne argentínske tango, balet a mo
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NÁVRATY

Autor: Mária Klimantová
Foto:  Stanislav Katina

Vzdelanie
1990–1994 -Gymnázium Nová Baňa 
1994–1999- Magister (Mgr.), matematika a biológia so zameraním na vzdelávanie 
1999–2001 -Magister (Mgr.), pravdepodobnosť a matematická štatistika, poistná matematika
1999–2000- Doktor pedagogiky (PaedDr.), biológia
2000–2001- Doktor prírodných vied (RNDr.), pravdepodobnosť a matematická štatistika
2001–2005-PhD., pravdepodobnosť a matematická štatistika
2009 Docent (Doc.), pravdepodobnosť a matematická štatistika
Pôsobenie na Slovensku a v Čechách
1999–2009- Odborný asistent, Univerzita Komenského, Katedra aplikovanej matematiky a štatis-
tiky, Bratislava 
2009–2013-Docent, Univerzita Komenského, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Brati-
slava 
od 2013 Docent, Masarykova Univerzita , Ústav matematiky a štatistiky,Brno
Pôsobenie v zahraničí
2003- Vedecký asistent, Louisianská štátna univerzita, New Orleans (USA) a Penningtonské bio-
medicínske vedecké centrum, Baton Rouge (USA)
2003- Vedecký asistent, Univerzita v Alberte, Katedra matematických a štatistických vied, Ed-
monton (Alberta, Kanada)
2005- Vedecký asistent, Carl von Ossietzky univerzita, Oldenburg (Nemecko)
2006–2008 Vedecký pracovník, Viedenská univerzita, Ústav antropológie (Rakúsko)
2008–2009 Hosťujúci profesor, Viedenská univerzita, Ústav antropológie (Rakúsko)
2009 Vedecký pracovník, Neurospin, Ústav biomedicínskeho zobrazovania, CEA-Saclay (Francúz-
sko)
2009–2013 Vedecký pracovník, Glasgowská univerzita, Katedra matematiky a štatistiky (Škótsko, 
Veľká Británia)
od 2013 Honorary Research Fellow, Glasgowská univerzita, Katedra matematiky a štatistiky (Škót-
sko, Veľká Británia)

derný tanec. V rokoch 2005 až 2007 som strávil 
nejaký čas v Buenos Aires v Argentíne štúdiom 
na Univerzite argentínskeho tanga a som jediným 
Slovákom, ktorý získal v tomto odbore učiteľský 
diplom. V rokoch 2009 až 2013 som študoval balet 
na Imperial Society of Teachers of Dancing v Lon-
dýne a Glasgowe. Venujem sa tiež Ashtanga joge 
a posledné dva roky  študujem na Balanced Body 
University v Sacramente (Kalifornia, USA) Pilates 
metódy. Všetky vedomosti nadobudnuté štúdiom 
tanečných disciplín a dlhoročné skúsenosti použí-
vam pri výučbe argentínskeho tanga v najstaršej 
českej škole tohto tanca v Prahe, pri vystupovaní 
na rôznich akciách doma i v Európe a písaní cho-
reografií.
 Zostáva vám čas na návraty do Novej Bane?
Pomerne zriedkavo, tak asi štyri-päťkrát do roka. 
Mám v Novej Bani rodičov a sestru s jej rodinou, 
ktorých rád navštevujem. V lete si rád zaplávam v 
novobanskom Tajchu a rád relaxujem na našej cha-
te v Štiavnických vrchoch. 

 Čo môžete odkázať našim terajším študentom?
Buďte trpezliví, robte čo vás baví, cestujte a spo-
znávajte svet. Učte sa jazyky, hlavne angličtinu, 
príp. španielčinu a okrem nich ešte študujte niečo 
zaujímavé. Najlepšie je mať prácu, ktorá je záro-
veň vaším koníčkom a rodinné zázemie, ktoré vám 
vytvorí pohodu a umožní oddych po namáhavom 
dni. Nikam sa neponáhľajte. Venujte sa v jednom 
časovom okamihu len jednej veci na 100%, nie 
niekoľkým veciam naraz, povrchne a nesústre-
dene. Umožní vám to prežiť krajší, spokojnejší a 
zaujímavejší život. 
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GFŠ má 60, 
              no stále je naplnené mladosťou!!!

1967-68 - odhalenie pamätnej tabule Františka Švantnera

1993-94 - otvára sa nová plynová kotoľňa

1995-96 - otvorilo sa osemročné štúdium

1997-98 - MŠ SR prepožičalo našej škole názov Gymnázium Františka Švantnera
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1959-60 - prví maturanti – 34 študentov

1963-64 - začína vychádzať časopis Spod Gupne

1998-1999 - školu navštevuje študentka z Austrálie – Bianca Pomella

2002-2003 - školu navštívil prezident Rudolf Schuster

2009-2010 - bol otvorený bufet

2016-2017 - z učebne nemčiny bola vytvorená prechodná miestnosť  
  do druhej budovy školy
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O HOLOKAUSTE V SEREDI

Aké máš pocity po exkurzii a čo ťa zaujalo 
najviac?
RIŠO: „Pocity po Seredi ? Skúste si pred-
staviť zmrzlinu s kečupom. Zmrzlinu zbož-
ňuje snáď každý a kečup detto, ale dokopy 
to nefunguje. Tak isto to bolo aj v múzeu v 
Seredi. História holokaustu je veľmi zaují-
mavá téma, ktorá bola miestami expozične 
veľmi pekne postavená, ale výklad a výstup 
pána sprievodcu bol príliš dlhý a monotón-
ny. Spolu to nefungovalo !“
SIMA: „ Moje pocity po exkurzii boli veľmi 
zmiešané, a to najmä z formy. O holokauste 
mám veľa informácii, čítala som veľa kníh, 
bola som v Osvienčime. Od koncentračné-
ho tábora na Slovensku som čakala mnoho 
hlbších informácii spojených so Sloven-
skom. Náplň exkurzie tvorili hlavne fakty, 

O HOLOKAUSTE V 
SEREDI

Keď sa čo len vysloví toto slovo, väčšine ľudí prejde mráz po chrbte pri 
predstave mučenia miliónov nevinných mužov, žien a detí, trpiacich a 

umierajúcich v koncentračných táboroch. Je to naozaj veľmi ťažká a smut-
ná téma, ale nehodno si pred ňou zakrývať oči. Tejto problematike sme sa 
podrobnejšie venovali 25. 9. 2017, keď sme navštívili my, septima spolu s 
oktávou a 4.A, Múzeum holokaustu v Seredi.  Takéto boli rekcie a pocity štu-
dentov z exkurzie.

ktoré som už počula, alebo sa mi absolút-
ne nespájali so Sereďou. Avšak, veľmi sa 
mi páčila výstava.“
MAŤKA: „Najviac ma zaujala expozícia. 
"Moderný spôsob" zobrazenia autentic-
kých vecí. Mená ľudí, ktorí tu prišli o život, 
boli zapísané na sklenených tabuliach, 
ktoré vo mne vyvolali zvláštny pocit, veľmi 
sa mi to páčilo. Priestory, v ktorých sa ale 
expozícia nachádzala, boli z pôvodných 
pretvorené do modernejších, aby bol pre 
samotnú expozíciu priestor, a to hodnotím 
ako veľmi negatívne.“
Ako hodnotíš prístup a správanie sprie-
vodcu? 
MIŠKO: „Nebudem hodnotiť sprievod-
cu, nepochybujem o jeho vedomostiach 
a rozhľadenosti v problematike. Všetko 
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Autor:  Dominika Muchová
Foto:  archív

O HOLOKAUSTE V SEREDI

musí dozrieť, sám sa niekedy pristihnem 
pri podobnom správaní ako on (mudrlant).
Takí ľudia by potrebovali pár stretnutí s od-
borníkmi, čo by ich naučili, ako zaujať a byť 
struční.“
RIŠO: „Výstup pána sprievodcu bol veľ-
mi kvalitný, ale svoje hlboké vedomosti 
nám sprostredkoval spôsobom, ktorý zo 
študentov dokáže spraviť bandu spiacich 
„leňochodov“. Privítali by sme pútavejšie 
rozprávanie, ktoré by pre nás „laikov” bolo 
vhodnejšie.“
MATÚŠ: „Hodnotenia by som sa asi zdr-
žal(smiech). Sprievodca až veľmi dával 
najavo svoju zapálenosť pre  tému. Veľakrát 
podsúval nepodstatné fakty a pri každej 
pauze nám asi padol kameň zo srdca. Na 
druhej strane, neodbytnosť a kreativitu mu 
uprieť nemôžeme“
Zmenil sa tvoj názor na holokaust?
MIŠKO: „Existujú dva názory, popieranie 
historických udalostí a ich spochybňovanie, 
alebo takzvaný narrow-minded (úzkoprsý) 
názor, ktorý sa prejaví v nenávisti k opačnej 
skupine. Ja sa snažím pozorovať s odstu-
pom a rád si vypočujem všetky názory.“
SIMA: „Môj názor ostal nezmenený. Prob-
lematika holokaustu sa dosť obšírne rieši v 
škole, či na dejepise  alebo na literatúre v 
rámci mnohých literárnych diel. Môj názor 
je po návšteve už dvoch koncentračných 
táborov celkom ucelený.“
MATÚŠ: „Určite. Po každej prednáške, 
exkurzii či rozhovore o tejto téme sa môj 
názor mení. Je to vec, ktorú by si mal kaž-
dý sám uvedomiť, a snažiť sa, aby sa niečo 
podobné nikdy nestalo.“
MAŤKA: „Ani veľmi nie, pretože čo sa týka 
literatúry, táto tematika ma zaujíma. Určite 
si myslím, že by mal o tom každý vedieť as-
poň minimum informácií. No každé navští-
vené múzeum, prezentácia či iný spôsob, 
ako sa o holokauste dozvedáme, prispieva 
k poznaniu hrôzostrašnej histórie, ktorá sa 
odohrala.“

Odporučil by si toto múzeum aj svojim 
známym/priateľom?
MIŠKO: „Médiá odprezentovali toto mú-
zeum pompézne a spravili veľké „haló“, 
asi to potrebuje viac času, lebo ja som sa 
nejako „posunutý“ necítil. Odporúčal by 
som múzeum u severných susedov, ale v 
budúcnosti rád súkromne navštívim aj mú-
zeum v Seredi.“
RIŠO: „Múzeum v Seredi je ešte veľmi 
mladé a potrebuje ešte “vychytať muchy”, 
takže ak vás zaujíma téma holokaustu, nav-
štívte radšej iné múzeum! Sereď zatiaľ nie 
je to “pravé orechové” – teda podľa mňa.“ 
SIMA: „Moja skúsenosť s týmto múzeom 
bola viac negatívna ako pozitívna, ale ne-
chcem ho vyslovene odsudzovať. Každý ho 
musí asi navštíviť sám a spraviť si vlastný 
názor.“
MATÚŠ: „Myslím si, že momentálne nie, 
ale vzhľadom na dĺžku fungovania tohto 
múzea, o pár rokov môžem zmeniť názor. 
Je to mladá inštitúcia a je iba na pracovní-
koch, či svoj potenciál využijú.“
MAŤKA: „Popravde, toto múzeum ma 
vôbec nijako špeciálne neočarilo. Môžem 
však povedať, že som trochu načrela do te-
matiky holokaustu aj z pohľadu Slovákov. 
Určite by som odporučila skôr Osvienčim.“
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 KLICK-KLICK-KLICK

Natália Molnárová a Katka Martišová zo sexty - sme dvojicou, ktorá pre-
brala štafetu online časopisu KLICK v rámci projektu Školy – partneri 

budúcnosti. Náš týždeň v Berlíne je nezabudnuteľný zážitok.
Najlepšie, čo sa môže stať, keď nastupujete do lietadla s pocitom, že spadne, je ,že lietadlo 
pristane v cieľovej destinácii v  poriadku . To naše aj pristálo. V Berlíne. Vystúpili sme síce 
do chladnejšej noci, ale pocit, že sme na zemi, nás celkom  zahrial. 
Prvý večer prebiehal celkom úspešne. Predstavili sme  svoju krajinu. Aj keď ľudovka Po 
nábreží koník beží v našom podaní by sa v Superstar neuchytila, spievali sme ju od srdca a 
ako najlepšie sme vedeli (predsa sme reprezentovali Slovensko pred očami cudzincov z 8 
krajín).... Každodenná práca a učenie sa novinárskych techník nám dali zabrať. Ale myslím, 
že sme to zvládli celkom úspešne. Celý týždeň sme pripravovali jeden článok, ktorý naozaj 
stál zato - rozhovor s paňou, ktorá žila  v čase Berlínskeho múru -  spracovaný  úžasným 
tímom redaktorov.
 Samozrejme, že sme celé dni len nepracovali. To by predsa bolo neľudské. Voľné večery 
sme trávili  „nočnými výjazdmi Češiek a Sloveniek“ , ktoré, ako jediná skupina, chodievali 
do ulíc Berlína bez akéhokoľvek dozoru. Priznávame, že pre Nemcov to musel byť zážitok, 
vidieť 6 dievčat, ktoré ani nevedia, na ktoré metro majú nastúpiť. Ale vždy sme sa do ve-
čierky stihli vrátiť. Celkom paráda. Samozrejme, čo iné budú robiť  dievčatá vonku večer, 
ako nakupovať a jesť ? 
Týždeň teda ubehol  a je poznačený heslom „pracuj, nakupuj a smej sa“. Aj keď na začiatku 
týždňa nám chýbali naše postele  a dokonca aj fyzika,  na konci sme sa k nim už vrátiť veľmi 
nechceli. Avšak bolo nevyhnutné, aby sme sa vrátili domov. Škoda. Aj keď priznávame, že 
nastupovať  do lietadla a počuť od stevarda: ,,Dobré popoludnie, slečny!“ bolo na nezapla-
tenie. Odporúčame všetkým, aby sa zapojili do projektu Klick a zažili taký  úžasný týždeň 
ako my, spoznali Berlín, stretli nových ľudí a čo-to sa aj naučili.

KLICK - KLICK - KLICK

Autor:  Natália Molnárová, Katarína Martišová
Foto:  archív
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PODUJATIA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA

-tohto roku tercia - tradičná výroba záložiek do knihy 
                                      -výmena s českým gymnáziom v Kodani (Dánsko).

ŠTEFÁNIK NA GFŠ
- kvarta  - dramaticko- náučné pásmo o gen. M.R.Štefánikovi
- aj pre žiakov 5. roč. novobanských ZŠ - účastníci si vyrobili generálsku čiapku

       OSPRAVEDLNENIE ZO SKÚŠANIA

na hodinu ........................ dňa ....... novembra/decembra 2017.

SCHVÁLENÉ VEDENÍM ŠKOLY
(Nevzťahuje sa na písomky a testy.)

radovan
Text napísaný písacím strojom
XXXXXXXXXXX
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VŠETKY CESTY VEDÚ DO RÍMA

Tak ako každý rok čakala žiakov GFŠ za ich celoročné úsilie sladká odmena v 
podobe koncoročných výletov. Avšak pre tretiakov, septimu a niekoľkých "le-

gionárov" mala táto odmena trochu odlišnú príchuť  ako pre ostatných. Strávili 
totiž týždeň v horúcom Taliansku.
Po ceste , ktorá trvala približne 16 hodín , nás čakala naša prvá zástavka - Benátky. 
Vďaka pánovi Pírimu a pánovi Juhásovi, ktorí nás sprevádzali počas celého výletu, sme 
videli veľkú časť tunajších pamiatok. 
Po návšteve Benátok sa naša posádka presunula do mestečka Anzio, kde sme mali 
rezervované ubytovanie. 
Nasledujúce dni sme po raňajkách okúsili i tunajšie more. Náš hlavný program bol ale 
sústredený  na Rím , kde sme navštívili miestne pamiatky, baziliky a zavítali sme aj do 
Vatikánu. Na priblíženie uvediem: Piazza Navona , Anjelský hrad, Koloseum, Fontána 
di Trevi, Forum Romanum  či pomník Viktora Emmanuela , kde sme sa rozlúčili s Rímom 

VŠETKY CESTY VEDÚ 
DO RÍMA

Autor:  Matúš Líškay
Foto:  archív

a vydali sa na dlhú cestu domov. Tá, najmä vďaka dobrej partii, ubehla veľmi rýchlo. 
V mene nás študentov, ktorí tento výlet absolvovali, by som chcel poďakovať pani 
profesorke Juhásovej a pánovi profesorovi Haschovi , ktorí s týmto úžasným nápa-
dom prišli a zorganizovali naše nezabudnuteľné dobrodružstvo. Taktiež pánovi Pírimu 
za bezpečnú dopravu , pánovi Juhásovi za výklad a v neposlednom rade celému tímu 
, ktorý nám vždy s ochotou pomohol. Ďakujeme !
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VŠETKY CESTY VEDÚ DO RÍMA
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AFRICKÉ  DOBRODRUŽSTVO

AFRICKÉ DOBRODRUŽSTVO
Ahojte! Volám sa LAURA  DOBŠOVIČOVÁ. Tak ako aj vy, aj ja som chodila na 

naše gymnázium. Nebolo to tak dávno, a preto si ma niektorí možno ešte 
pamätáte. Študovala som pôrodnú asistenciu. Pred časom som sa vrátila domov 
z UGANDY, kde som strávila pol roka ako dobrovoľníčka. Vďaka časopisu Spod 
Gupne som dostala príležitosť prihovoriť sa  vám a podeliť sa s vami o svoje zá-
žitky a skúsenosti.
Cesta bola veľmi zaujímavá. Najprv som letela lietadlom z Viedne do Istanbulu a odtiaľ 
malým lietadlom do Ugandy, s medzipristátím v Rwande. Na letisku ma čakal pán ta-
xikár Isac, ktorý s nami spolupracuje, a odviezol ma na autobusovú stanicu v Kampale 
(hlavnom meste Ugandy). Pred sebou som mala náročnú osemhodinovú cestu auto-
busom. Posadili ma na VIP miesto vedľa šoféra, a tak som si mohla naplno vychutnať 

Mestá pripomínali „westernové mestečká“, ktoré 
poznáme z filmov – jednoposchodové budovy s rov-
nými strechami a nápismi nad dverami. V dedinách 
zase stáli typické africké domy – okrúhle so slame-
nou strechou. Vždy, keď sme zastavili na zastávke, 
pribehlo k oknám veľa ľudí, ktorí predávali cestujú-
cim občerstvenie, dokonca aj ryžu či živé sliepky.
 Nakoniec sa mi šťastne podarilo prísť do cieľa – 
mesta Adjumani, v  blízkosti ktorého je postavené 
naše centrum.  Pol roka som teda strávila v spomí-
nanom centre „Gift of Love“ pre HIV pozitívne deti. 
Mojou úlohou bolo doučovať tieto deti predmety, 
ktoré mali v škole, hlavne angličtinu a matematiku. 

okolitú prírodu a prostredie.
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AFRICKÉ  DOBRODRUŽSTVO

S deťmi sme trávili aj voľný čas hrami alebo vy-
rábaním ružencov. Tieto deti sú všetky HIV po-
zitívne, no inak sa v ničom nelíšia od ostatných 
detí. Rovnako rady sa hrajú, robia rovnako zle, 
no sú aj rovnako dobré. V ich krátkych životoch 
si však prešli oveľa ťažšími životnými situáciami 
ako my. No aj napriek tomu sa vedia zabávať a 
usmievať. V rámci tohto projektu bežal aj ďal-
ší projekt - „Adopcia na diaľku“, kde som tiež 
pomáhala. Ide o to, že niekto zo Slovenska si 
„adoptuje“ dieťa, ktoré potom finančne pod-
poruje. Za tieto peniaze sa deťom platí štúdium, 
keďže školstvo je v Ugande platené. Podarilo 
sa mi navštíviť niekoľko škôl. V jednej triede je 
priemerne aj sto žiakov. Deti sa učia od rána do 
dvanástej. Potom idú na obed, a deti od tretieho ročníka základnej školy sa vracajú 
späť a sú v škole až do večera do piatej – šiestej. Majú štyri základné predmety: ma-
tematiku, angličtinu, prírodné vedy (hlavne biológiu a poľnohospodárstvo) a sociálne 
vedy (dejepis kombinovaný so zemepisom).     
Keďže som vyštudovala pôrodnú asistenciu, bola som rada, že mi ponúkli ísť sa pozrieť 
do nemocnice a trošku s nimi pracovať. Bola to zaujímavá skúsenosť. Väčšinu času som 
prežila v období sucha, kedy bolo v tieni priemerne 45°C. Pili sme veľa vody a snažili 
sme sa byť čo najmenej na slnku. No aby sme mohli fungovať celý deň, po obede 
sme si zvykli minimálne na pol hodinku ľahnúť a oddýchnuť si. Ďalšou dobrou vecou 
bolo ovocie, ktoré tam stále počas roka rastie (či už sú to papáje, mango, pomaranče, 
mandarínky, passionfruit a iné). Bolo chutné a hlavne nám dodávalo potrebné vitamíny.
Za pol roka som toho zažila nemálo. Mala som aj dobré aj ťažké chvíle. No celkovo 
som rada, že sa mi naskytla táto možnosť. Bolo naozaj vzrušujúce spoznať nových ľudí a 
hlavne novú kultúru. Tí, ktorí tiež máte túžbu ísť na misie a pomáhať, neváhajte a ozvite 

Autor:  Laura Dobšovičová 
Foto:  Laura Dobšovičová

sa mi, rada vám poradím. A pre tých, kto-
rí sa možno necítia na „veľké zahraničné 
dobrodružstvo“, je tu tiež možnosť, ako sa 
dá pomáhať aj z domova, stačí sa len ozvať: 
l.dobsovicova@gmail.com.



24 SpodGupne

ZO ŽIVOTA UČITEĽA

Vieme, že učí predmety občianska ná-
uka, slovenský jazyk a ruský jazyk. 

Vieme, že je prísna. Vieme, že rada skúša.
Vieme, že jej srdcovkou je Rusko. Čo ešte 
vieme? A samozrejme, poznáme jej meno: 
Mgr. ALENA PAŠTRNÁKOVÁ. A všetky 
ostatné pikošky o nej sa dočítate v nesle-
dujúcom interview.
Detstvo je zaiste najkrajším obdobím života 
každého z nás. Aké bolo to vaše?
Mala som skutočné krásne detstvo. Najrad-
šej si spomínam na krásne prázdniny, ktoré 
som trávievala u starých rodičov vo Vozni-
ci. Zažila som to, čo dnešné deti už neza-
žijú– páračky s rozprávaním strašidelných 
príbehov, pečenie domáceho chleba, veče-

ry u „totky“, ktorá doma 
tkávala koberce, noci v 
senníku, kde rozvoniava-
lo čerstvo usušené seno, 
plást medu, ktorý mi dal 
starký, sánkovanie a gu-
ľovanie s kamarátmi, hra-
nie sa na školu... Moji ro-
dičia boli starostliví, no aj 
prísni, vždy zdôrazňovali 
potrebu vzdelania. Mám 
brata Borisa – s ním sme 
sa  občas aj pohašterili, 
ale máme veľmi dobré 

vzťahy dodnes. Pekné spomien-
ky mám aj na školu, najmä na 
našu „druhú maminu“ – pani 
učiteľku Vanekovú na ZŠ v Žar-
novici.
Aký je váš najväčší sen?
Možno to bude znieť ako frá-
za, ale som veľmi znepokojená 
nárastom agresivity a zloby vo 
svete.
Ľudia už nevedia spolu komu-
nikovať, často chýba akákoľvek 
snaha o kompromis, porozume-
nie. A tak mojím, žiaľ, asi nespl-
niteľným snom je, aby už nikdy 
nebola vojna, aby človek nemu-
sel zabíjať iného človeka.

ZO 

ŽIVOTA 

UČITEĽA
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ZO ŽIVOTZA UČITEĽA

Vždy ste túžili stať sa učiteľkou?
Každý človek má veľa snov a túžob a 
časom sa tieto túžby menia. Ja som od 
detstva vedela, že chcem robiť niečo s 
ruským jazykom. Mala som šťastie na 
dobrých učiteľov ruského jazyka a aj 
rodičia po rusky vedeli veľmi dobre. Ta-
kže vždy som chcela študovať ruštinu, 
ale to, že som učiteľka, to bola náhoda. 
Musím však povedať, že som to nikdy 
neľutovala.
Je všeobecne známe, že ste študovali 
na Karlovej univerzite v Prahe. Ako spo-
mínate na svoje vysokoškolské roky?
Bolo to päť nezabudnuteľných rokov. 
Mala som výborných a prísnych učite-
ľov, skvelých odborníkov a ľudí, na kto-
rých sa nezabúda. Viacerí z nich sa stali 
pre mňa vzormi. Súčasne som mala 
veľmi dobrých spolužiakov, s viacerými 
sa priatelím ešte aj dnes a pravidelne 
sa navštevujeme. No a Praha– to nebo-
la len škola, ale aj návšteva múzeí a di-
vadiel. Doteraz sa snažím aspoň každý 
druhý rok do Prahy ísť a oprášiť si spo-
mienky, prejsť sa po pražských uličkách 
a určite ísť na Pražský hrad.
Ktorý tematický celok OBN vám naj-
viac prirástol k srdcu, resp. najradšej 
ho učíte?
To sa vôbec nedá povedať, mám rada 
OBN ako celok a každý tematický celok 
dáva niečo iné– politológia učí pocho-
piť fungovanie štátu, ekonómia učí pri-
jať správne rozhodnutia, psychológia 
nás učí poznať samých seba, právo učí, 
ako sa vyhnúť nepríjemnostiam, no a 
filozofia nás učí držať si nadhľad a od-
haľovať vzájomné súvislosti.
Vaše motto, životná múdrosť?
Ťažko vybrať, ale asi toto: Učeným nik-
to z neba nespadol.

Čo robíte rada vo svojom voľnom 
čase?
Jedným z mojich koníčkov je cesto-
vanie. Viackrát som navštívila Mosk-
vu, Kyjev, Soči, Jerevan, Petrohrad. 
Nezabudnuteľné spomienky mám na 
polročný pobyt v Krasnodare. A mám 
ešte jeden nesplnený cestovateľský 
sen – chcela by som uvidieť Bajkal. 
Dúfam, že raz sa mi to splní. Vďaka 
cestovaniu mám možnosť spoznávať 
nové miesta, ľudí, kultúru, ale aj ho-
voriť jazykom, ktorý milujem.
Vedeli by ste sa s nami podeliť aj o naj-
vtipnejší zážitok, ktorý ste zažili so žiak 
mi GFŠ?
Tých vtipných bolo veľa a ťažko si vy-
brať, ale asi jeden z posledných. Mám 
taký zlozvyk, hovorím: „Kuknite sa na 
tabuľu.“ No a na jednej hodine sa zo 
zadnej lavice ozvalo „kuk-kuk“. Fajn, 
zasmiali sme sa a hodina pokračovala 
ďalej.

Autor: Dominika Muchová
            Andrej Bača
Foto:  Alžbeta Budinská
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LEVOYAGE À STRASBOURG

Štúrovo pero, súťaž štu-
dentských časopisov, 

nám, redaktorom časopisu 
Spod Gupne, ponúklo už ne-
jeden životný zážitok a pre 
mňa si zjavne pripravilo ešte 
jeden. Náš časopis totiž vy-
hral cestu na poznávací zá-
jazd do Štrasburgu. Po „vý-
berovom konaní“ redakčnej 
rady som to bol práve ja, 
kto sa mal zúčastniť výpravy 
do srdca eurozóny.
 Cesta pre mňa začínala 
veľmi zaujímavo. Po víťaznom fut-
balovom zápase a čistom konte 
som trielil na odpočívadlo Tekov-
ské Nemce, kde ma autobus mal 
vyzdvihnúť. A vyzdvihol ? Jasné, že 
nie! Ako inak, veď ja som magnet 
na dobrodružstvo. A tak si trielim 
po diaľnici na Škode Fábia z roku 
2001 rýchlosťou 160 km/h, aby som 
dobehol autobus, ktorý je - poten-
ciálne - predo mnou. Čakám, kedy 
mi začnú odlietavať diely z auta, 

pretože hluk tomu nasvedčuje. Náhle mi zazvoní telefón a príde mi e- mail, ktorý, samozrejme, 
ignorujem. Kto by si v tej rýchlosti kontroloval maily? Za rekordných 18 minút som v Nitre, stojím 
na zastávke. Nikto nikde. Trošku som si ponadával a skonštatoval som, že asi nejdem nikam. 
Sadol som si do jednej krčmičky na kofolu. Skontrolujem ten mail. A tam sa píše, že zájazd má 
dve hodiny meškanie. Spustil som ďalšiu vlnu nadávok. Každopádne som si vydýchol, keď sa s 
povestným zvukom za mnou zatvorili dvere autobusu. Cesta -pohodička - raz som sa zobudil v 
Rakúsku, raz v Nemecku a už sme boli na mieste. 
 Plusom bolo, že potulky mestom boli na vlastnú päsť. Hneď som obehol všetky pamiat-
ky, aby som mal večer čas na spoznávanie mesta (ja viem, čo vám všetkým napadlo). Mesto v noci 
bolo nádherné, odporúčam každému aspoň raz ho navštíviť. Po tajuplnej noci svitlo ráno a prvá 
povinná jazda – Európsky parlament. Prišli sme na zasadnutie, keď sa akurát preberali fipronilové 
vajcia.Búrlivé debaty o nich ste určite všetci zachytili v médiách. Zaujímavá skúsenosť - vidieť, ako 
to všetko funguje. Druhou povinnou jazdou bol Európsky súd pre ľudské práva, kde som nabral 
ďalšie vedomosti o funkciách a právomociach najvyššieho súdneho orgánu EÚ. Musím povedať, 
že europoslanci majú také dobré stravovanie, že sa nečudujem, že niektorí majú väčšie bruchá. 
Ja sám som nabral tri kilá.
 Naším sprievodcom bol Patrik Herman, áno, ten z Markízy, ktorý bol riadny pohoďák, 
a veľa sme sa pri ňom nasmiali. Zájazd sa chýlil ku koncu a ja som mal ďalšiu cennú skúsenosť vo 
vrecku. Presvedčil som sa, že naozaj je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Ako sa vraví: „Koniec 
dobrý, všetko dobré.“

Autor: Marián Šebeňa
Foto: archív

LEVOYAGE À 
STRASBOURG
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RODINNÉ SÁGY

Autor:  Marek Bielik
Foto:  Marek Bielik

RODINNÉ SÁGY
Gymnázium Františka Švantnera je škola, ktorá v našej rodine zohráva už 

16 rokov dôležitú funkciu. Náš maratón naštartoval môj najstarší brat 
Ivan v roku 2001. Následne prebral štafetu v roku 2003 druhý brat Tomáš 
a posledným športovcom, ktorý už vidí cieľovú rovinku, som ja, Marek. Na 
gymnáziu sme všetci traja zažili veľa prijemných chvíľ a získali kvantum vedo-
mosti, potrebných pre ďalšie štúdium na VŠ.

Marek

- Základná škola Jána Zemana
  1. 9. 2005 - 30. 6. 2010
- Gymnázium Františka Švantnera – 
  osemročné štúdium;
  1.9.2010  -  t.č. oktáva;
- tr. uč. PaedDr. Renáta Juhásová

- Základná škola Jána Zemana
  1.6.1999 – 30.6. 2003. 
- Gymnázium Františka Švantnera – 
  osemročné štúdium- 2003-2011
- tr.uč. Mgr. Katarína Rumanková, Mgr.Mojmír Fekdsam
 - Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 
   Ekonomická fakulta - 2011 -  2014.  
   Financie,bankovníctvo,investovanie 2014-2016
  -Masarykova univerzita  Brno 
  Ekonomická fakulta - 2014-2016 Financie,bankovníctvo,
  investovanie  
- práca:: kaviareň Dolinka Sliač 
  pozícia: ekonomický manažér     

- Základná škola
  1.9. 1997 – 30.6. 2001. 
-Gymnázium Františka Švantnera –
  osemročné štúdium;
  tr.uč. Mgr. Miroslav Hasch
  2001. - 2009. 
-Masarykova univerzita  Brno  - Fakulta sociálnych   
  štúdií - Európske štúdiá - bakalár. 2009 – 2014
- práca: firma  Proof & Reason,        
  s.r.o., pozícia: Interný manažér          Ivan

Tomáš
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Počkaj, počkaj! Ja viem… ešte si len prečítal titulok a už si vravíš: “Zase  tie

 „premotivované otravné keci“ o sebarozvoji  - a ešte aj spánok?! Veď      ja spím dosť, 
hádam viem, čo je pre mňa dobré. Teda… ehm, možno ani nie, ale čo teba do toho!” Máš 

pravdu, kamoš, ale ja zas tú svoju. Urobíme dohodu: ja ti teraz vezmem kúsok času a ako proti-
hodnotu získaš paradoxne -  čas, berieš? Predsa jednu časť seriálu alebo tých pár minút scrollo-
vania facebookom oželieš, a keď  tak, vždy môžeš ukrojiť zo spánku, no nie? 

#SELFPROGRESS
AKO SPAŤ, SKUTOČNE TO VIEME?

Poznáme to snáď všetci. Zvoní budík a ty po neskutočných štyroch, nebodaj šiestich hodinách spánku  
vstávaš plný energie s úsmevom na tvári… ale nie, robím si „srandičky“. Rozlepíš oči, precitneš a si na-
štvaný, prečo zase TY musíš vstávať. Ach, tie rána! Spoly živý, alebo skôr mŕtvy, sa konečne pozviechaš. 
Cestou do kúpeľne nesmieš vynechať zakopnutie malíčkom o prah, čo spustí prúd nepekných slov, 
aj tých, čo si netušil, že poznáš. A ďalší krásny, ehm hrozný deň pred nami! Chcelo by to zmenu, že? 
Čože?! Vravíš, že poznáš riešenie? Zrušíme rána - to znie super, ale teraz späť na zem.
     Spánok je pravidelný stav odpočinku pozorovaný u všetkých druhov cicavcov, vtákov a rýb. Kámo, či 
chceš alebo nie, ty si cicavec,  tak sa to nesnaž oklamať alebo zmeniť. Spánok ti zabezpečuje regenerá-
ciu tela, spomalenie činnosti sústav, teda si konečne po nonstop činnosti mierne vydýchnu. To je super, 
nie? Ja viem, je ti to jedno. Zaujímavejšie teda možno bude zvýšenie anabolizmu (syntéza bunkových 
štruktúr), čo ti zabezpečuje liečbu zranení a tiež výmenu opotrebovaných buniek. Ukladajú a triedia sa 
informácie v pamäti atď. A ako je všeobecne známe, aj ten najlepší stroj  - a áno, aj tvoj  najnovší iPhone 
či Samsung, potrebuje občas reštartovať pre správnosť fungovania a plynulý beh.
       Ale vlastne, stále som ti nedal dôvod, prečo to čítať ďalej. Respektíve, aj dal, ale zrejme ti neprišiel 
dostatočne pádny na „zásadnú” zmenu. Tak inak… Chcel by si mať dobrú náladu, vstávať rád, cítiť sa 
dobre, oddýchnutý, byť motivovaný, produktívny, mať splnené všetky povinnosti, byť… Už ti to začína 
imponovať, však?
     Budem teda pokračovať. Možno sa to nezdá, ale nie je spánok ako spánok. To, aký kvalitný  spá-
nok budeš mať, ovplyvňuje niekoľko faktorov počas neho, ale aj pred ním. Možno si už počul, že nie 
je dôležité koľko, ale skôr kedy spíme. Ako je to možné? Vysvetlím ti to na jednoduchom príklade z 
tvojho života. Neraz si išiel spať o druhej nadránom (....že nie? Neklam!), a tak si to potiahol pokojne aj 
do tej jedenástej, nech to dobehneš. Avšak ani po tých deviatich hodinách si sa necítil úplne fit a bol 
si skôr úplne rozbitý. Na druhej strane, keď ideš bežne spať o jedenástej večer (dobre, ja viem, že nie) 

#SELFPROGRESS
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a vstaneš o siedmej, cítiš sa úplne v pohodičke a to bolo len osem hodín spánku. Niečo tu potom ne-
sedí, však? Osem je viac ako deväť? A práve to je ono. Tvojmu telu je prirodzené ísť spať skôr, pretože 
potrebuje vytvárať melatonín, a to funguje proste len v noci, keď je prirodzene tma, a nie dopoludnia, 
keď je deň, a ty máš byť dávno von z postele. Celkom logické, no nie? Skús to teda aj dodržať a spo-
meň si na to, keď budeš chcieť večer sedieť za facebookom alebo podobne. Vyššie som už spomínal 
aj tmu, ktorá je veľmi dôležitá, a tým myslím úplnú tmu. Preto skôr, ako si ľahneš, vypni lampičku a skús 
použiť tie veci na oknách, čo sa im vraví žalúzie. Na to tam predsa sú, uvidíš ten rozdiel. A teraz, keď 
už máme príjemnú atmosféru, pustíme si nejakú hudbu, nech sa lepšie spí, čo povieš? Nie! Opak je 
pravdou. Tým, že nemáš ticho, tvoj mozog musí podvedome spracovávať zvuky a nedovoľuješ mu tak 
úplne vypnúť. Dopraj mu aspoň to trochu, čo preň môžeš urobiť.
      Zopár vecí treba však „nachystať” už pred spaním. Máš rád sladkosti? Aj ja a ani taká káva nie je zlá, 
keď treba trochu povzbudiť. A potom, že prečo večer nemôžeš zaspať! Vyvaruj sa energetických vecí 10 
hodín pred spaním, bude to tak prosto lepšie. Ver mi. A keď už príde ten večer, čo tak ísť s kamarátom 
na jedno, alebo si otvoriť dobré vínku k filmu? Človek potom zaspí, ani nevie ako. To je síce pravda, ale 
na druhej strane to naruší kvalitu spánkového cyklu a hneď tu máme opačný efekt. Plánuj preto takéto 
akcie aspoň 3 hodiny pred spaním. 
     Máš inak aj ty problém, že keď si konečne ľahneš, myslíš na školu, prácu a nemôžeš zaspať? Dám ti 
radu - 2 hodiny pred odchodom do postele sa na to proste vykašli a tvoja myseľ sa upokojí. A keď máš 
teraz čas pred spaním, hurá na mobil, všakže? To je fajn, ale daj si pauzu aspoň 1 hodinku pred tým, 
ako ideš do postele. Prečo? Lebo modré žiarenie (mobil, notebook, TV …)...  Nebudem to rozpisovať, 
určite si už o tom počul. 
        A teraz si už konečne nachystaný na kvalitné snívanie. Ostáva jediné, sprav si rekapituláciu dňa, 
spomeň si, čo sa ti podarilo, čo bolo pekné, a buď za to vďačný. Napíš si to! Možno sa to zdá byť „bl-
bosť“, ale vážne to funguje. A aby som nezabudol, naša myseľ je stvorená, aby bola kreatívna, nie aby 
z nej bolo skladisko „haraburdia”, ktoré ju zbytočne zaťažuje. Zober kus papiera a vypíš všetko, čo máš 
na mysli, čo máš zajtra spraviť, na čo potrebuješ myslieť, spomenúť si… Odlož ten papier, a tak aj tú 
starosť držať  všetko v hlave a bude sa ti ľahšie zaspávať  s pocitom, že určite nič nezabudneš.
     Teraz ostáva ešte posledná otázka. Koľko treba teda spať? Aj tu platí zlatá stredná cesta. Žiadne 
extrémy - ani veľa ani málo. Nechceš byť predsa označený za extrémistu, tak „bacha“. Spánok má svoj 
cyklus pozostávajúci z troch fáz. Ľahký spánok, počas ktorého je najvhodnejšie zobudiť sa. Neskôr pre-
chádzame do hlbokého spánku, keď naše telo regeneruje. Ako posledná príde REM fáza, ktorá je veľmi 
zvláštna tým, že telo hýbe očami zo strany na stranu, preto REM, teda Rapid Eye Movement. Fáza, kedy 
si príde mozog na svoje, regeneruje, ukladá informácie a vytvára tie najčudnejšie príbehy, známe tiež 
ako sny, v ktorých sa ani Chuck Noris nevyzná. Každá z týchto fáz trvá 30 minút, sú tri, čo nám dáva 90 
minút. Na dostatočný oddych je potrebných 4-5 cyklov. Teda 90x5, to máme 7 a pol hodiny. Nesmieme 
zabudnúť na čas zaspávania, čo v priemere zaberie pol hodiny. Dostávame sa teda na výsledných 8 
hodín spania. Áno, číslo, ktoré si už nespočetnekrát počul, ale teraz to máš aj vysvetlené.
        A už sa  treba len zobudiť, a to  najlepšie  vo fáze ľahkého spánku. Sú dve možnosti, buď si to 
teraz pekne krásne všetko vypočítaš na základe toho, čo som  povedal, čo sa ti, samozrejme, nechce. 
Alebo môžeš použiť mobil. Osobne používam aplikáciu SleepCycle, kde si len nastavíš, kedy chceš 
vstať, a mobil na základe monitorovania spánku zvolí v rozmedzí polhodiny ideálny čas zobudenia a ty 
ani nevieš, že si musel vstať. 
       Vybuduj si z tohto zvyk, čo ti zaručí ľahšie zaspávanie a zdravý spánok. Tiež zvládneš aj preflámo-
vanú noc, keď si spal len necelé dve hodiny a budeš mať energiu na ďalší deň. Prinesie ti to úsmev 
na tvári, motiváciu a koniec trápenia s ranným vstávaním. Tak vidíš, nie je to až také ťažké, čo povieš?

Autor: Daniel Melicher
Foto: pixabay.com

#SELFPROGRESS
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PRIPOMÍNAME  SI  60.  VÝROČIE  
ZALOŽENIA  NAŠEJ ŠKOLY

1957 - 2017

      60 rokov je dosť dlhá doba nielen v živote človeka, ale i školy. Jej chodbami prešlo už 
veľa ľudských nôh, ktoré viedli žiakov do lavíc a učiteľov za katedru. Menili sa riaditelia, 
názvy, adresa školy, vybavenie či predmety… zmien bolo a ešte bude veľa. Jedno sa však 
ani za 60 rokov nezmenilo - vzťah medzi učiteľom a žiakom. Presne to, čo sa nám práve 
teraz, keď privrieme oči, vybaví ako prvé, keď sa povie novobanské gymnázium. A je jedno, 
či ste žiakom, absolventom tejto školy, učiteľom alebo jej riaditeľom. Školu školou totiž 
nerobia tehly, budova ani lavice či skrine, školu robia ľudia, pocity a emócie s ňou spojené.
     Škola formuje žiakov počas dôležitého obdobia v ich živote. Občas podrží ruku, keď sa 
trasie…, našepká, keď sa zabudne …, alebo je oporou pri zdolávaní prekážky. Neskôr ich 
vyprevádza na cestu za ďalším poznaním, spoznávaním reálneho života, kde je už „veľký 
človek“ sám sebe radcom.
     Za desiatky rokov histórie nášho gymnázia sa v zrkadle spomienok vynárajú žiaci, kto-
rí prispeli k dobrému menu školy, absolventi, ktorí sa veľmi dobre uplatnili a uplatňujú v 
kultúrnom i spoločenskom  a hospodárskom živote na Slovensku, ale aj v zahraničí. Spo-
míname si s úctou i na významné učiteľské osobnosti, na ľudí, ktorí stáli za katedrami našej 
školy a ktorí žiakom odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti. Všetkým, ktorí venovali našej 
škole, žiakom tohto gymnázia, rok, desaťročie alebo omnoho viac za všetkých žiakov, ktorí 
prešli ich rukami a ostali zapísaní v ich spomienkach, za všetkých,  ostré hrany ktorých brúsili 
svojou trpezlivosťou a láskavosťou, za všetky vedomosti, zručnosti a za  spomienky na uči-
teľov , ktorí sú vpísaní v ich srdciach, úprimne  ďakujem.
     Dovoľte, aby som na záver popriala nám všetkým čo najviac krásnych chvíľ strávených v 
našej škole. Aby sme práve my boli tými, ktorí robia toto miesto naším druhým domovom. 
Aby sme robili všetko pre zachovanie dobrého mena našej školy. Aby aj naše deti mohli 
zažiť tie krásne školské chvíle práve na tomto nádhernom mieste.

Autor: Tereza Štrbová

Život je pestrá mozaika, pozostávajúca z viacerých období. Plynie ako rieka 
a je plný dynamických zmien, každodenných starostí i radostí, pre ktoré si 

často ani neuvedomujeme, ako rýchlo čas uteká. Občas však nastane okamih, 
kedy sa zastavíme, prehodnotíme svoj život a spomíname na všetko pekné, 
čo sme doteraz prežili. Takým okamihom je aj tento, keď si chceme pripome-
núť vznik našej školy, Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani.                                         

PRIPOMÍNAME SI 60. VÝROČIE ZALOŽENIA NAŠEJ ŠKOLY
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GALÉRIA



Na Biológii

    Profesor: „ Aký je rozdiel medzi jedľou a smrekom?“
    Žiak: „Jedľa nemá šišky!“

Na Biológii

    Profesorka: „ Akú kožu má jeseter?“
    Luco: „Jeseter? A to nie je pes?!“

 Na sloveNčiNe

Dávid odpovedá: „...tam boli diela.“ 
p.p.Klimantová: „Hovoríš to ako na poli!“ 
Erik: „ Však je z Lehoty.“

Pri vysvetľovaNí Novej látky

p.p. Paštrnáková: „ ...už ste niekedy niečo stavali?“
Paja: „Nóó.... Hrad z piesku!“

Hláška žiaka

„Kde mozog nemože, vyhľadávač pomôže!"

Pri odPovedi

Žiak1:„Čo chcete ešte vedieť?"
Žiak2:„Vyvešti mi!" 

Na Biológii

Pani profesorka:Tak črievička je maličká, tak nemá bunkové ústa ale maličké bunkové... 
Študent: zúbky ?

Na geografii

Profesor:Kde je na mape rovník ? No nultá rovnobežka.Takže,aké tam je podnebie? 
Žiak: Tak bude tam zima,lebo je tam 0 stupňov, nie ?




