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- redaktorka

Študujem na Bilingválnom 
gymnáziu Alberta Einsteina. 
Aj keď už teraz viem, že zo 
mňa Einstein nebude, snažím 
sa to vykompenzovať písaním 
článkov, spoznávaním ta-
jomného umenia a literatúry. 
Snažím sa spraviť si život pestrý a 
vychutnať si ho plnými dúškami, 
preto sa riadim heslom: ,,Život je 
krátky a skúsiť treba všetko.‘‘

Viktor Kocsis
- ilustrátor

Som študent súkromnej stred-
nej umeleckej školy animovanej 
tvorby (UAT). Študujem ani-
movanú tvorbu. Vo voľnom čase 
zvyknem kresliť, aninovať, pop-
rípade sa venujem hrám, seriá-
lom alebo basketbalu. Však aj 
behať treba. Riadim sa mottom: 
„Keby niečo, tak nič.“, pretože 
čím menej vecí sa rieši, tým me-
nej problémov.

Filip Krupa
- redaktor

Študujem na strednej prie-
myselnej škole elektrotechnickej  
(SPŠE). Moje meno skrýva bytosť 
tvorivú na mnohých poliach, no 
najväčšia časť jeho srdca patrí 
zvelaďovaniu poznatkov o tech-
nológiách, filozofii a prírode. Asi 
najviac ma charakterizuje túžba 
po pravde a novom smere mysle-
nia.” Moje krédo: “Tvor tvor, no 
svoje srdce nikdy nezatvor!”
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„Príďte sa pozrieť, len pokojne 
pristúpte bližšie a skúste svoje šťastie!“ 
Vykrikoval muž s poriadnou pneu-
matikou na bruchu v károvanej košeli. 
„Strelec, ktorí sa odváži strieľať os-
trými nábojmi a trafí všetky tri terče, 
získa túto nádhernú plyšovú pandu. 
Nádherný dar pre vaše polovičky. Len 
pokojne pristúpte a vyskúšajte.“

„Ja to skúsim!“ Skríkol som a 
predierajúc sa zvedavými ľuďmi som 
mával desať eurovou bankovkou vo 
vzduchu. Len čo sa mi podarilo podať 
peniaze majiteľovi stánku, už som si aj 

bral od neho vzduchovku. So zbraňou 
v ruke som sa zahľadel Carmen do 
očí. Potom som sa sklonil k jej uchu a 
zašeptal: „Milujem ťa. Tá panda bude 
symbolom mojej lásky.“ Potom som 
ju letmo pobozkal na líce a otočil som 
sa k predavačovi.

„Ako sa voláš chlapče?“
„Denis.“ Odvetil som plný sebave-

domia a už som sa nevedel dočkať, až 
bude cena moja.

„Tak Denis, počúvaj ma. Máš jednu 
pokusnú strelu, aby si sa vžil so zbraňou 
a potom strieľaš trikrát, pričom každou 
ranou musíš trafiť terč. Ak netrafíš čo 
len raz, nezískaš nič.“

Zhlboka som sa nadýchol a priložil 
pažbu vzduchovky k pravému oku. 
Hoci som zo zbrane nikdy predtým 
nestrieľal, videl som dostatok filmov na 
to, aby som si veril. Zamieril som teda 
na terč a s výdychom som pustil kohú-
tik. Zásah! Stred terča vo veľkosti vrch-
náku od plastovej fľaše som trafil na po 
prvé. Keď mi však predavač podal terč, 
všimol som si, že strela neprechádzala 
úplným stredom. Zbraň zanášala trochu 
viac doľava. Keď som potom namieril 
na prvý terčík z troch, vedel som, že 
nesmiem mieriť na úplný stred. Bol som 
si vedomí, že sa musím sústrediť na ľavý 
okraj. Opäť som zadržal dych a poma-
ly vystrelil. „Bingo!“ zvolal som. Prvá 
strela prešla terčíkom hladko ako nôž 
maslom. Zamieril som teda druhýkrát. 
Nádych, výdych a aj druhý terčík padol 
ako podťatý. Povzbudený úspechom 
som sa otočil ku Carmen, ktorá stála 
ani nie dva kroky vedľa mňa. Natiahol 
som sa k nej a vášnivo ju pobozkal na 
pery. Zo sladkou chuťou v ústach som 
sa otočil k poslednému terčíku, ktorý 
bol jedinou prekážkou medzi mnou a 
pandou. Tak ako predtým som najskôr 
zamieril, zhlboka som sa nadýchol a 
zľahka som priložil prst na spúšť. Keď 
som ale tentoraz stláčal kohútik, niek-
to do mňa z celej sily vrazil. Vypálená 
guľka sa už ale nedala zastaviť. Všetko 
sa zomlelo veľmi rýchlo. Počul som síce 
ohlušujúci škripot guľky o kov, ale guľka 
ma v tomto momente vôbec netrápila. 
Hnev mi zahalil myseľ. Rýchlo som sa 

obrátil, že vynadám tomu grobianovi, 
ktorý mi svojou neohrabanosťou poka-
zil večer. Skôr než som však stihol niečo 
spraviť, vytrhol ma z agónie hnevu 
krik ľudí. Začal som sa teda rozhliadať 
okolo seba. Chcel som sa spýtať Car-
men čo sa stalo, no nikde nebola. Na 
mieste kde stála Carmen ani nie pred 
piatimi minútami sa zrazu tlačil dav 
cudzích ľudí. V snahe nájsť lásku svo-
jho života, som mnohých neohrabane 
otlačil. Vtedy som ju uvidel. Ležala na 
zemi vo svojich čiernych šatoch a bledú 
ruku si pritláčala k pravému oku. Keď 
som ju tam videl takto zranenú, chcel 
som jej pomôcť, no zamrzla mi krv v 
žilách. Nedokázal som sa pohnúť. Pr-
estal som vnímať zvuky a pred očami 
sa mi vynoril obraz autonehody, kedy 
zomrela moja matka. Videl som, ako 
ju nik nedokáže oživiť, ako ju opúšťali 
posledné zrnká života. Pozeral som sa 
ako umiera, zatiaľ čo mňa niekto ťahal 
do bezpečia. 

Z týchto morbídnych spomienok 
ma vytrhol až zvuk prichádzajúcej 
sanitky. Niekto očividne zavolal po-
moc. Až keď pri nás sanitka zastavi-
la a vyrútili sa z nej dvaja chlapi v 
oranžových uniformách, uvedomil 
som si, že Carmen neumiera. Že sa 
jedná o úplne inú situáciu ako s mo-
jou matkou. Vedel som, že Carmen 
nestratím, že prežije. Kľakol som si 
k nej s cieľom utíšiť jej vzlyky. Chcel 
som jej byť oporou. Otvoril som ústa, 
že ju uchlácholím, no keď som na jej 
tvári uvidel opovrhnutie, opäť som ich 
zavrel. Vedel som, že som spravil chy-
bu. Ako hasič som mal konať hneď. 
Mal som byť medzi prvými, ktorí jej 
poskytli prvú pomoc. Namiesto toho 
som len stál a spomínal na traumy 
minulosti. Carmen ako keby čítala 
moje myšlienky, pretože keď ju zdra-
votníci nakladali na nosidlách do san-
itky, povedala zo stisnutými zubami 
len jedno slovo: „Vypadni!“

Vtedy sa rozpršalo. Akoby aj 
nebo bolo zaťažené touto tragickou 
udalosťou. A ja som sa opäť sám, 
zmáčaný dažďovými kvapkami po-
bral pomaly k autu.
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TRAUMA

Síce ešte nebolo ani päť hodín 
popoludní, stmievalo sa. Určite bude 
pršať. Blyslo mi hlavou, keď som sa z 
ošúchaného sedadla svojho starého 
Peugeotu zadíval na mraky, ktoré sa 
lenivo prevaľovali na oblohe. Už je ale 
neskoro. Nemôžem to zrušiť. Nikdy 
by mi neodpustila, keby som jej teraz 
zavolal a zrušil naše rande. Neuverila 
by mi, že je to pre zlý pocit, ktorý vo 
mne vyvolala hustnúca masa sivých 
mrakov. Pootočil som teda kľúčikom, 
aby som naštartoval auto. Keď motor s 
ťažkosťami na druhýkrát naskočil, vydal 
som sa priamo do zábavného parku. 

Carmen mi dala jasne najavo, že sa 
so mnou stretne až tam. Myslím, že ju 
dokonca aj chápem. Určite sa nechce 
ukazovať na verejnosti s obyčajným 
predavačom v starej haraburde, a 
nezaváži pritom ani fakt, že robím 
dobrovoľného hasiča, keď je jej otec 
zazobaným podnikateľom. Vlastne 
ani neviem, čo na mne vidí. Vždy, 
keď som nadhodil túto tému začala 
vystrájať, a tak to viac od našej pos-
lednej hádky neriešim. Zo slzami v 
očiach ma vtedy uistila, že ma miluje, 
a keďže ja som prostým človekom, 
viac som nepotreboval.  

Strácajúc sa vo vlastných myš-
lienkach, som zaparkoval na prepl-
nenom parkovisku zábavného parku 
Night Star. Vystúpil som a kľučkujúc 
medzi zaparkované autá, som sa vy-
dal k hlavnému vchodu, odkiaľ sa 
šíril zhluk rozmanitej hudby. Carmen 
tam už bola. Stála chrbtom opretá 
o vstupný oblúk, ktorý mal vytvárať 
ilúziu akejsi honosnej brány, hoci sa 
v skutočnosti jednalo len o drevenú 
konštrukciu, na ktorej boli spinkami 
prichytené žlté svetielka. Fakt, že som 
nedokázal očariť tento skvostný por-
tál, mohlo spôsobiť i to, že som svoju 
pozornosť venoval len a len Carmen. 
Jej krása ma pripravila o dych . Nap-

riek zamračenému počasiu, mala na 
sebe len čierne letné šaty áčkového 
strihu zo sukňou po kolená, ktoré jej 
dokonale padli. Šaty jej zvýrazňovali 
osí diek a decentne zvýraznili dekolt. 
Pri pohľade na tú krásu som razom 
zabudol na pochmúrne myšlienky, 
ktoré ma ťažili od momentu, ako som 
sadol za volant. Prestal som sa zabývať 
vnútorným nepokojom a vykročil jej v 
ústrety. Vrúcne som ju objal a na pery 
som jej vtisol bozk plný vášne. Jed-
nou rukou som jej vkĺzol do hustých 
čiernych vlasov, ktoré sa jej kaskádovi-
to vlnili po pás. Keď som ju ale druhou 
rukou chytil za zadok, rýchlo ma od 
seba odtlačila, čím prerušila moje slad-
ké uvítanie. Chytil som ju teda za ruku, 
preplietol si s ňou prsty, a takto sme 
bok po boku vkráčali do masy ďalších 
párov a nechali sme sa unášať zvukmi 
najrozmanitejších atrakcií. 

Boli sme na mlynskom kolese, v 
strašidelnom dome a vyskúšali sme aj 
pirátsku loď. Potom sme si kúpili pop-
corn a len tak sme sa prechádzali. Kúpi-
li ako kúpili. Za všetko platila Carmen. 
Niežeby som nemal peniaze, ale bolo 
mi naozaj ľúto ich takto rozhadzovať, 
zvlášť keď mám na krku hypotéku 
a auto tiež nejazdí zadarmo. Ona to 
samozrejme dobre vedela. Počas nášho 
ročného vzťahu odo mňa prachy nikdy 
nechcela. Dokonca sama platila, keď 
sme spolu niekam šli. Výnimkou teda 
nebol ani dnešok. Keď sme sa ale ocitli 
pri stánkoch so suvenírmi, rozhodol 
som sa, že jej kúpim niečo pekné na 
pamiatku. Do oka mi okamžite padla 
plyšová panda v životnej veľkosti. Ako 
som tak držal Carmen za ruku, viedol 
som ju k stánku s pandou. V tom som 
si ale všimol, že panda má na uchu 
cenovku zo sumou stodvadsať eur. 
Moje plány boli razom preč. Rozhliad-
ol som sa teda s cieľom nájsť niečo iné. 
Niečo podstatne nižšej cenovej hod-

noty. Vtedy som uvidel tú istú pandu 
v úplne inom stánku len za desať euro. 
Vlastne nešlo ani tak o pandu, ale o tri 
náboje a tri špajdle s terčíkom, ktoré 
bolo potrebné zostreliť. Okamžite 
som si bol istý, že toto je moja šanca. 
Viedol som teda Carmen priamo k 
predavačovi, ktorý lákal okoloidúcich 
ľudí na svoju atrakciu. 
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Milí čitatelia, 

ani sme sa nenazdali a deväť úmorných mesiacov ťažkých kníh a nikdy nekončiacich povinností je za nami. 
Konečne si môžeme vydýchnuť a nabrať do pľúc nový dych. Opäť raz opúšťame zatuchnuté lavice a vydávame sa na 
cestu dvojmesačného oddychu. Na dovolenku, o ktorej sme snívali celý školský rok.  

Niektorí z vás plánujú stráviť letné mesiace kdesi v Karibiku a niektorým stačí navštíviť starých rodičov, ktorých 
po roku snáď ani nespoznajú. Podaktorí sa vydáte na dobrodružnú cestu po našej malebnej krajine, či poputujete 
na exotické miesta. Pokým však odbije posledná školská hodina a rozpŕchneme sa na všetky svetové strany, chcem 
vám predstaviť  ďalšie číslo časopisu Reflekt. 

Poďme sa spolu pozrieť na to, čo je to QiPocket či akým smerom sa uberá naša existencia. Zaspomínajme si na 
časy, keď sa vo veľkom diskutovalo o hazarde a nakoniec z toho nič nebolo. Nesmieme však zabudnúť ani našich 
chalanov, ktorí sa zapojili do 1. ročníka internátnej futbalovej Super Extraligy družstiev o majstra školského in-
ternátu. Zamyslime sa však aj nad tým, či je možné, aby existovalo novodobé otrokárstvo alebo či je to len fáma. 

Aby sme však „nebásnili“ len o ťažkých témach, prinášame aj kratučkú detektívnu poviedku a ak vás fascinujú 
zahraničné kultúry, môžete sa mrknúť na Slovákov žijúcich v Srbsku. Pokiaľ však nechcete cestovať tak ďaleko, pozý-
vam vás na Krásnu Hôrku, kde sa našla najstaršia zachovaná múmia na Slovensku. Tým z vás, ktorých fascinuje my-
tológia či iné mýty, prinášame kreovanie motívu „cesty smrti“ v literatúre. Keď však má niekto radšej „rozprávky“ 
prinášame jednu o Maťkovi a Kubkovi, ktorá je alúziou na politiku. Podarí sa vám zistiť,  koho znázorňujú tieto 
známe postavičky? Iný pohľad na spoločnosť nám predstavia Ťapákovci, ktorí nie sú len „výplodom“ Timravy, ale 
žijú stále v nás. Následne vás pozývam na krátku exkurziu do Izraela a na jednej poviedke si ukážeme aj to, ako 
dokáže jedna udalosť otočiť mužovi život naruby. 

Dosť bolo už ale opisov. Zoberte si zmrzlinku, časák a hurá do čítania. Na záver vám preto chcem popriať pri-
jemné čítanie a verím, že toto číslo Reflektu bude nie len plné nových informácií, ale aj krásnych zážitkov, na ktoré 
nezabudnete ani počas horúcich letných nocí. 

 
A. D. Lex

A OPÄŤ JE TU KONIEC...

Editoriál

Ing. Ľubor Jánošík
- vychovávateľ

Mám rád mladých ľudí, pretože 
sú zdrojom adrenalínu a zároveň 
hybnou silou spoločnosti. Súžitie 
mladých ľudí so staršími, je pros-
pešné obidvom stranám, otvára 
oči a jasní myseľ. Výrok Jana 
Wericha je aktuálny do každej 
doby: „Když už člověk jednou je, 
tak má koukat aby byl. A když 
kouká, aby byl a je, tak má být to, 
co je a nemá být to, co není, jak 
tomu v mnoha případech je.“

Adriana Ducháčková
- šéfredaktorka 

Študujem grafický dizajn na 
Súkromnej strednej umeleckej 
škole animovanej tvorby. Popri 
škole sa rada venujem umeniu, 
histórií a literatúre. Hoci som 
šéfredaktorkou, vypomáham aj 
s grafikou a píšem články. Život 
by mal byť predsa pestrý. Mojím 
mottom je latinská fráza: „Faber 
est suae quisque fortunae“ (Každý 
je strojcom svojho šťastia). Moje 
umelecké meno je A. D. Lex.

Markéta Michalíková
- ilustrátorka

Navštevujem súkromnú stred-
nú umeleckú školu animovanej 
tvorby. Mojim odborom je foto-
grafický dizajn, ale rovnako sa 
venujem kresleniu, či maľovaniu. 
Umenie je niečo, čomu sa chcem 
v živote venovať profesionálne 
a som veľmi vďačná, že mi ten-
to internátny časopis posky-
tol možnosť sa nejako pros-
tredníctvom umenia vyjadriť. 
Nemám nejaké motto, ktorým sa 
riadim, no verím tomu, že veci v 
živote sa dejú ako majú a nechá-
vam im voľný priebeh.

   REDAKČNÁ RADA
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Svet biznisu je veľká priepasť, ktorá 
skrýva mnohé príležitosti, no i 
úskalia. Na to aby sa človek dokázal 
stať pánom tohto sveta, musí mať 
finančné vzdelanie, vhodný nápad 
a najmä prax. Tieto aspekty som si 
od začiatku roka osvojoval na ap-
likovanej ekonómii , až kým som na 
podnikateľskom veľtrhu v Košiciach 
nezozbieral prvé ovocie.

Volám sa Filip a som žiakom stred-
nej priemyselnej školy elektrotech-
nickej Hálovej 16, už tretím rokom. 
V týchto riadkoch by som sa s vami 
rád podelil o moje skúsenosti a pos-
trehy na nedávnej účasti na veľtrhu v 
Košiciach, ktorý je pod záštitou nez-
iskovej organizácie JA Slovensko.

Ja Slovensko je organizácia 
pomáhajúca mladým ľuďom rozšíriť 
svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti 
marketingu, ľudských zdrojov, team-
buildingu ako aj dotiahnutia procesu 
od myšlienky na trh.

Na veľtrh sme sa dostali ako skupin-
ka piatich mladých a neskúsených 
chalanov, ktorá však chce dokázať, že 
dokážu vytvoriť nápad, vyrobiť ho a 
tiež predať ďalej. 

Naše prípravy začali už v sep-
tembri, kedy sme na aplikovanej 
ekonómii založili JA firmu HAL-
TECH a ako správna firma, sme 

sa  učili ako získať a spravovať pe-
niaze, aby zisk rástol. Malo to plno 
úskalí, no zároveň to prinieslo i 
plno zážitkov, srandy a ponaučenia 
pre každého z nás. Ak máš možnosť 
odporúčam využiť hocijakú prí-
ležitosť od JA Slovensko.

Keďže sme elektrotechnici, roz-
hodli sme sa na veľtrh vytvoriť 
niečo z nášho oboru, čo by mohlo 
zaujať trh. Prišli sme s nápadom na 
produkt vítaný najmä u študentov, 
pretože spája všetky aspekty mod-
ernej technológie vhodnej na cesty.

Náš produkt dostal označenie 
QiPocket a hrdo sme ho celý deň 
prezentovali, najprv v stánku pre 
verejnosť, potom i na pódiu pred 
porotou. Konkurencia bola silná, 
bolo nás tam skoro 50 JA firiem, 
avšak naša tímová spolupráca a 
šikovný nápad nám dalo možnosť 
uspieť hneď ako víťazom v dvoch 
kategóriách a postúpiť do celoslov-
enského kola, na ktoré sa veľmi 
tešíme, pretože je to ďalší schodík k 
reprezentácii nás, ale aj celého Slov-
enska na súťaži „Company of the 
year“ v Bruseli.

Atmosféra na veľtrhu bola skvelá, 
každý sa na chvíľu stal obchodníkom, 
a tak sa naskytla možnosť vychutnať 
si tento poloprofesionálny boj o sym-
patie ľudí. Musím uznať, že celoden-

ná prezentácia, ktorá trvala okolo 10 
hodín bola únavná, no najťažšie a 
najnapínavejšie bolo čakanie na výsled-
ky, kedy napätie by sa dalo krájať…

Ako som už spomínal vyššie, obstá-
li sme hneď v dvoch kategóriách, a to :

1. produkt 21. storočia – oceňované 
boli najmä spotrebné zariadenia, ktoré 
prinesú nový pohľad na moderný svet

2. študentská cena – ocenenie vere-
jnosti za najzaujímavejší produkt;

Pýtate sa, a čo vlastne ten produkt je?

QiPocket - pretože priateľstvo nie je 
o pútaní, ale o zdieľaní! Spoločnosť 
HAL-TECH predstavuje revolučnú 
powerbank-u QiPocket. Toto zaria-
denie spája tie najpotrebnejšie tech-
nológie do jedného prenosného zaria-
denia. Je to powerbanka (3900 mAh) 
s bezdrôtovým dobíjaním smart-
fónu, vstavaným solárnym panelom, 
no najmä 32 GB bezdrôtovým AP 
úložiskom. Navyše v ekologickom 
balení! Skvelý spoločník na cesty, ktorý 
nesmie chýbať v taške či ruksaku!

Pre viac informácií navštívte, pro-
sím, náš FB: https://www.facebook.
com/HalTechBA/ alebo Web: hal-
tech.sk         

JA 
VEĽTRH KOŠICE 
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týmto miestom sa nachádza úda-
jný Adamov hrob , preto sa i kreslí 
lebka pod krížom. Oproti hrobu nás 
víta kaplnka Panny Márie. Zúčastnil 
som sa i omše pod Božím hrobom a 
ukážky ako asi vyzerá boží hrob. 

V čase obeda som ochutnal mi-
estne pečivo s lahodným ovocím a 
rozhodol som sa ísť kúpiť posledné 
suveníry. Moje kroky smerovali k 
stánkom plných sošiek, magnetiek, 
krížikov a olejov. Všetko vyžarovalo 
svojskú atmosféru a tak som sa 
okamžite spýtal: “Koľko to stojí?” 
Na moju otázku prišla len odpoveď s 
úsmevom, že mám vybrať viac a do-
hodneme cenu – klasický “Židovský” 
marketing na vlastnej koži už začínal 
opäť. Tak som navyberal spektrum 
piatich magnetiek, krásnu hodvábnu 
šatku k tomu a zamieril k pokladni. 
To čo ma tu však čakalo bolo niečo 
neskutočné: Predavač zadelil sumu 
150. Najprv som netušil v akej mene 
mi to vyrátal, potom však suverénne 
dodal že “dollars” (myslené 1 dolár = 
1 euro!!), a tak začalo asi päť minú-
tové ostré zjednávanie zakončené 
vytrhnutím peňazí z ruky a vy-
hodením z obchodu. Zjednal som 
však na 34 euro, čo je na ich ceny 
skvelá suma. 

Ďalšie nasledovali zastávky po 
skutočnej krížovej ceste, dnes už opäť 
len jedno dlhé trhovisko. Deň sme 
zakončili križiackym kostolom so skve-
lou akustikou, miesto kde sa údajne 
narodila Panna Mária, vedľa ktorého 
boli obrovské podzemné nádrže vody 
na umývanie ulíc od krvi baranov 
počas veľkej noci. Tento zvyk sa 
dodnes spomína v slovách Ježiša: “Hľa 
baránok Boží.”, pretože sám sa vidí ako 
obetný baránok. Kostol križiacky mal 
úžasnú akustiku a údajne je to miesto 
narodenia Panny Márie.  

Skoro ráno ďalšieho dňa sme sa 
presúvali z Betlehemu do Nazaretu 
a navštevovali rôzne miesta cestou. 
Najprv sme prechádzali judskou 
púšťou, kde sme videli kočovné 
kmene podobné rómsky  osadám, 
no vôkol krásna krajina, akoby od 

Coelha, v dolinách sady paliem, 
malých i veľkých. Klesali sme až 
pod úroveň Mŕtveho mora. Prvá 
naša zastávka bola plavba loďou 
po Tiberiadskom mori, kde sme 
si mohli užívať ticho vody, ktoré 
počuli apoštoli a vidieť miesta zázr-
aku plných sietí. Na lodi nás privíta-
li slovenskou hymnou a malým, no 
milým programom... Druhá v ceste 
bola zastávka do Bezuitskeho kos-
tola s úžasnými rajskými záhradami 
kde bol osem cípy kostol ako sym-
bol svätenia blažeností. Zasýtila nás 
pravá Petrova ryba a tam sme sa i 
okúpali vo “vode zázrakov”. Odtiaľ 
miesto , chrám, s krásnym dreveným 
stropom, kde Ježiš nakŕmili s piati-
mi chlebami a dvomi rybami 5000 
mužov, čiže celkovo asi15-20 000 

ľudí. Odtiaľ sme pokročili do Petro-
vho domu, kde je chrám v tvare 
UFA doslova a pozostatky synagógy 
ktorá sa priečne kresťanstvu roz-
rastala.. Našou poslednou tamojšou 
zastávkou bola skala a chrám, kde 
sa stal Peter prvým pápežom. Tu 
môžeme vidieť ako sa zmenšuje 
oblasť Tiberiadskeho mora. Odtiaľ 
do Nazaretu a do Kany Galilejskej. 
Nachádza sa tu nádoba premene-
nia vody na víno a tiež je to miesto 
obnovenia manželských sľubov. 
Po večery pochod s ružencom 
okolo baziliky a mestom, sviečky 
v našich rukách, motlodby v 4 ja-
zykoch, krásne fresky a aj slovenské 
sa tu našli, obrovský krásny chrám, 
najväčší na východe. 

Ďalší deň sme strávili obnovou 
krstu v Jordáne, stredozemným, i 
mŕtvym morom, kde sme doslova lev-
itovali vo vode. Ešte návšteva vyhliad-
ky pod mohutnou Horou pokušenia 
stála za to, úžasný výhľad na najstaršie 
mesto na Zemi – Jericho.

Prišiel moment odchodu. Ráno 
sme sa pobalili, absolvovali pos-
lednú omšu na mieste tej historicky 
prvej a šup na letisko. Museli sme 
prísť načas, pretože miestne kontro-
ly sú dlhé a dôkladné. Asi po dvoch 
hodinách sme nastúpili do lietadla 
a zamávali tejto tajomnej krajine – 
krajine, ktorá na každom rohu skrý-
va príbeh a bohatú históriu...
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IZRAEL
MESTO NÁBOŽENSTVA A HISTÓRIE

Po kratšej dobe je tu pokra-
čovanie článku a s ním nové do-
brodružstvá i rozuzlenie tých mi-
nulých. Našu cestu sme naposledy 
zakončili pri hrobe Panny Márie, 
takže tu budeme aj pokračovať.

Po návšteve tohto pútnického mi-
esta zisťujem mnohé zaujímavé fakty, 
ako napríklad, že Ježiš si neniesol celý 
kríž, ale len horizontálnu časť dosť 
možne, pretože v okolí tohto miesta, 
kade ho viedli, je nedostatok stro-
mov s dostatočne pevným drevom...

Po presune do Betlehema a 
menšom nákupe suvenírov sme sa 
opäť ponorili do tajov života, no 
teraz do tej svetlejšej polovice a tou 
je zrod. Prvou našou zastávkou bol 

chrám narodenia Ježiša
Krista, nachádza sa tu cenná zla-

tá 14-cípa hviezda a vládne tu taká 
vďačná atmosféra.

Neďaleko sa nachádza Jaskyňa 
mlieka – je to miesto zasvätené opäť 
Panne Márii Bohorodičke a stala sa 
miestom pomoci o počatie, vypočutia 
modlitieb o potomstvo a plodnosť.

Zaujímavosťou je, že toto mies-
to si vážia i araby veľmi, pretože 
uznávajú Pannu Máriu a jej silu, 
pretože podľa nich bola matkou 
proroka. Ďalšou vecou ktorú by 
som rád spomenul pre miestneho 
čitateľa je kostol postavený pred 
jaskyňou, je to moderná stavba s 
klasickými prvkami, no najmä ju 
pomáhali stavať Slováci. Ladenie 
interiéru do modro-bielej mi dalo 

nachvíľu pocit že som späť v Bratis-
lave pri Modrom kostolíku.

Zvyšok toho dňa sme však strávi-
li hľadaním nášho súputníka a tak 
na tú časť mesta nám už viac času 
nevyšlo... zostali sme však v šoku, keď 
sme zisti, že kvôli zlej sieti s nám ne-
mohol dovolať  a tak nás už hodinu a 
pol čakal na hoteli s cigaretkou a ús-
mevom... aj keď musím uznať, človek 
kvôli takýmto situáciám spozná 
mnohé vône, farby a zákutia mesta.

Ráno ďalšieho sna sme začali 
Jafskou bránou. Jafská, pretože je 
otočená na tel aviv, niekedy volaný 
Jaffa. Pokračovali sme okolo pe-
vnosti herodesa k večeradlu – miestu 
Poslednej večere. Keďže sa históri-
ou menil aj vplyv náboženstiev na 
mesto, tento chrám je tiež podelený 
na kresťanskú aj moslimskú časť. 
Naspodku sa nachádza hrob kráľa 
Dávida, dnes silne prepojený so 
židovskou komunitou, ktorí sa tu 
modlia a pri tom sa snažia silno plakať 
aby očistili svoje hriechy, no podarilo 
sa nám tam dostať. Prichádzame k 
bazilike Božieho hrobu. Cestou sme 
šli cez priekopu, aby sme vedeli ako 
hlboko bol pôvodný Jeruzalem, dnes 
už po rokoch a vrstvách zrúcanín o 
niekoľko metrov vyššie položený. 
Bazilika bola nádherná, dotkli sme 
sa miesta kde olejovali Ježiša pri vs-
tupe, hore na poschodí bol kameň 
ukrižovania s úžasnou energiou. Pod 
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KAM KRÁČA ĽUDSTVO...

Autor: L. Bočkay
Ilustrácia: Markéta Michalíková

„Kam kráča ľudstvo?” Podľa 
môjho názoru do záhuby. Každý 
človek z nás sa uberá iným smerom. 
Niekto žije preto, čo bolo, niekto 
pre to čo bude a niekto pre túto 
chvíľu. Ak sa ohliadneme do minu-
losti, tak uvidíme v živote ľudí len 
nenávisť a neznášanlivosť. Vojny, 
nepokoje, nezhody a útoky vznikajú 
len z toho, že človek chce dobre len 
pre seba, preto je vo svete nenávisť. 
Džingischán chcel byť kráľom 
celého sveta. Alexandrovi Veľkému 
nestačila Macedónia a Grécko a 
chcel celý svet. Napoleon chcel byť 
cisár cisárov, Hitler chcel zasa seba a 
svoju rasu. Každý z nich bral ohľad 
len sám na seba, pre svoj úspech, 
pre to, aby si svet pamätal len jedno 
meno. No nikto z týchto velikánov 
si neuvedomoval následky.

Všetci boli, sú a budú sebeckí. 
Podľa môjho názoru je človek 
najhoršie, čo mohlo postihnúť túto 
planétu. Prečo to najhoršie? Práve 
pre konanie človeka. Napadlo by zvi-
era človeka bez provokácie? Vznikali 
by hrozné zemetrasenia a cunami, 
keby neboli preteky v jadrovom 
zbrojení? Naučili by sa zvieratá samé 
prvky v cirkuse, bez neustáleho týra-
nia? Vznikla by ozónová diera, ak by 
ľudstvo neničilo životné prostredie? 
Preto sa pýtam, nie sme sebeckí? 
Ohliadnem sa do histórie. Dokázali 
ľudia žiť bez mobilov, počítačov, 
najnovších odevov? Zaujímavá otáz-
ka, ale odpoveď je jasná „ÁNO”! 
Vidno to, keď prechádzam po ulici-
ach a vidím opustené ihriská, basket-
balové koše, futbalové bránky, ktoré 
slúžia len na prášenie kobercov. Stará 

mama mi rozprávala, ako počas jej 
detstva a za čias mojej mami, boli 
deti stále vonku, hrali sa a športovali. 
Dnes to vidím tak, že vo svete prev-
láda konzumný spôsob života a elek-
tronická mánia

Niet sa čomu čudovať, že športové 
a reprezentačné výkony stoja to, za 
čo stoja. Dostávam sa ku idei, kam 
mám kráčať ja. Kráčať s ostatnými 
je pre mňa ako byť sám proti sebe. 
Pýtam sa sám seba. “Si sebec?“ 
Odpoveď je trpká, ale istá „ÁNO 
SOM SEBEC„. Chcem to najlepšie 
len a len pre seba a svoju rodinu. 
Malo by to tak byť? Zaujímavá 
otázka, na ktorú je ťažká odpovedať. 
Každý z nás by mal kráčať svojim 
smerom, každý by mal mať svoj cieľ.

Chcieť to najlepšie iba pre 
najbližších a nebyť sebecký...  
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Už viac než 2 roky sa v Bratislave 

hovorí o zrušení hazardných hier. 
Vo všetkých jej mestských častiach je 
neúnosné množstvo herní, kasín a hra-
cích automatov, ktoré len vyciciavajú 
peniaze z mladých i starých a robia z 
nich závislákov a žobrákov. Keď brati-
slavský petičný výbor zozbieral vyše 
98 tisíc platných podpisov, tak sa akosi 
záhadným spôsobom vyparili priamo 
z mestského magistrátu. Ešte šťastie, 
že sa originály predtým zoskenovali 
a uložili do archívu. Po následnom 
urputnom boji právnikov z oboch 
strán, sa nakoniec predsa len táto téma 
dostala do mestského parlamentu. A 
čuduj sa svete... Čo sa nestalo???    

Herne ostávajú!!! Sú naďalej 
súčasťou hlavného mesta. Poslanci sa 
pri konečnom rozhodovaní doslova 

potkýnali o samotné znenie nového 
všeobecne záväzného nariadenia, 
ktorý paradoxne predtým sami sch-
válili... Jedni presadzovali, aby sa hlas-
ovalo takpovediac en block, teda za 
celkové zrušenie, iní presadzovali len 
čiastočné zrušenie herní - teda okrem 
hotelov, herní v kultúrnych domoch a 
v budovách služieb...                   

A tak sa zdá, že na Slovensku je 
zisk a moc nadradená nielen voči 
zdravej logike, ľudskému zdraviu a 
všeobecným morálnym zásadám, 
ale hlavne voči vlastnému svedomiu 
niektorých hlasujúcich poslancov...

A ešte jeden - čisto slovenský... Levoča 
je staré mesto s mnohými kultúrnymi 
a historickými pamätihodnosťami. 
Navštevujú ju tisícky turistov z celého 
sveta, aby si mohli pozrieť dielo chýrneho 

Majstra Pavla. Občas sa stáva, že  “to” na 
človeka príde v ten najnevhodnejší čas a 
tak, keď “to” na nich naozaj prišlo, nebolo 
si kam odskočiť, pretože pisoáre a to-
aletné misy nahradili automaty. Majiteľka 
aj tohto predmetného  zariadenia, ktoré 
odkúpila od mesta, vraj nevynášalo, a 
tak tam šupla hracie automaty. Turisti z 
Rakúska, Nemecka a z USA, si potom 
potrebu museli vykonať niekde úplne 
inde. Domov si okrem krásnych zážitkov, 
ktoré strávili na Slovensku, odniesli aj 
nezabudnuteľnú príhodu z Levoče.

Vychýrené dielo Majstra Pavla je 
tak z jednej strany obdivované a z 
druhej strany obštiava...né.  

Chudák Palo...   
Dnes sa táto slovenská rarita stala 

svetovým bestsellerom a zabáva sa 
na tom celý svet...

NECH ŽIJE HAZARD!!!   ČI...???   

VYHÁSENIE :

Aj my žiaci a študenti školského 
internátu na Vranovskej 2 a 4 v 
Bratislave, sa týmto pripájame 
k úplnému zrušeniu hracích 
automatov, herní a kasín nie-
len v celej Bratislave, ale na ce-
lom území Slovenska. 

Blondína je so svojimi priateľmi na dovolenke vo Vegas. Príde k au-
tomatu so sladkosťami a vhodí doň dve mince. Stlačí gombík a z automa-
tu jej vypadne tyčinka. Blondína si vezme tyčinku a dá si ju do vrecka. 
Potom vhodí do automatu ďalšie dve mince, stlačí tlačidlo a vypadne 
tyčinka. Blondína sa usmeje a opäť vhodí do automatu ďalšie dve mince. 
Stlačí tlačidlo a opäť vypadne tyčinka. 

Neznámi muž ju chvíľu pozoruje a potom pristúpi k nej a povie: 
„Prepečte, slečna, čo to robíte?“

Blondína odpovie: „Čo? No predsa vyhrávam!“

http://www.hazardnihrac.com/vtipy-o-hazardu-gamblingu-a-pokeru
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ŤAPÁKOVCI V NÁS A OKOLO NÁS

Autor: Adriana Chromá
Iustrácia: Simona Puškášová

Desivo letargickí, životom znu-
dení a dedinsky (s)prostí – takí sú 
Ťapákovci na stranách rovnomen-
ného realistického diela od Boženy 
Slančíkovej-Timravy. Neochotní 
opustiť pohodlie svojich stuch-
nutých postelí a neschopní začať 
akúkoľvek prácu inokedy ako v 
piatok, Ťapákovci za-
iste vyčaria opovrhujúci 
úškrn na tvári nejedného 
stredoškolského čitateľa. 
Čitateľa, ktorého veľmi 
pravdepodobne tlačí ter-
mín písomky, odovzdania 
čitateľského denníka alebo 
aj samotnej maturity, a 
tak nelení a ponorí sa do 
príbehu až neuveriteľne 
lenivých Ťapákovcov. Ale 
čo ak títo nevydarení 
Ťapákovci – so všetkou ich 
starostlivo pestovanou pa-
sivitou – vyskočia zo strán 
poviedky a vhupnú rov-
no do hlbín dvadsiateho 
prvého storočia? 

Nuž, v takom prípade 
nás už ich neohľaduplnosť a 
talent na ničnerobenie neb-
ude rozosmievať, ale skôr 
rozčuľovať a zarmucovať. 
Domnievam sa, že podob-
ných Ťapákovcov stretá-
vame denne. Je to nap-
ríklad nezodpovedný šofér, 
ktorý pred svojím trolejbu-
som pokojne fajčí krátku 
L&M cigaretu, a už z prvej 
zastávky preto vyráža s osemminú-
tovým meškaním. Je to čašníčka s 
gigantickými nechtami a v krátkej 
sukni, ktorá nám po polhodine od 
objednania namiesto karamelovej 
horúcej čokolády donesie zelený čaj, 
a po našom miernom proteste len 
ľahostajne kývne plecami.  

Lenivosť je síce hlavná, ale zďaleka 
nie jediná charakteristická črta 
Ťapákovcov. Po svete behá aj veľa 
Paľov Ťapákov, ktorí sú k svojim part-
nerkám necitliví, nepozorní a neberú 
ohľad na ich potreby. Takíto experti 
sa často spamätajú až po rozchode a 
začnú vypisovať siahodlhé esemesky 

(touto vymoženosťou Paľo Ťapák v 
roku 1914 určite nedisponoval.) Trú-
fam si taktiež povedať, že každý deň 
stretneme minimálne jednu Anču – 
mrzáčku, teda závistlivú, neprajnú a 
vo vnútri veľmi nešťastnú ženu. Títo 
Ťapákovci našej doby v nás zväčša 
vzbudzujú iba negatívne emócie, 

no napriek tomu je nemožné sa ich 
zbaviť.

V každom z nás je totiž ukrytý 
kúsok Ťapákovca. U niektorých 
je to neustále potlačovaný kúsok 
zanedbateľnej veľkosti, u iných je 
to dennodenne podporované ku-
sisko. Na jednej strane sa smejeme z 

knižných Ťapákovcov, lebo 
sa šestnásti tlačili v plesnivej, 
zatuchnutej a smradľavej 
izbietke a potom sa ešte 
čudovali, prečo sú chorľaví. 
Na strane druhej však my 
– pyšní reprezentanti novo-
dobej inteligentnej generácie 
– trávime dlhé hodiny pred 
obrazovkami našich počítačov 
a potom sa náramne divíme, 
prečo nás bolia chrbty a ka-
zia sa nám oči. Celé víkendy 
preležíme s notebookom v 
posteli, naše poobedia patria 
nezmyselnému Facebooku 
a povinnosti s neskrývaným 
nadšením a bez výčitiek 
prekladáme „na zajtra.“ Pýtam 
sa teda, nie sme Ťapákovcom 
podobní o trochu viac, než si 
sami dokážeme priznať?

Čas od času sa v našom 
živote objaví pracovitá a ná-
pomocná Iľa. Možno je to 
učiteľka, ktorá sa snaží nad 
rámec plánov alebo sú to 
rodičia, ktorí nám ponúkajú 
rady do života. A čo urobíme 
my? Častokrát ju, vysmejeme, 
odsúdime a vyženieme presne 

tak, ako to urobili Ťapákovci. Myslíme 
si totiž, že ju nepotrebujeme, lebo sme 
pojedli všetku múdrosť sveta. 

Všetci v sebe nesieme kúsok 
Ťapákovca a je len a len na nás, 
čo s ním urobíme. Prikryjeme ho 
perinou  v zapáchajúcej izbe alebo 
už konečne otvoríme okno? 
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Už od rána bol Maťko akýsi nes-

voj. Zamračená obloha, studený sev-
erný vietor a napokon aj tá včerajšia 
„návšteva“ vlčej svorky v košiari...
Našťastie sa však nič vážne nestalo.
Iba ovečky sa riadne poľakali. 

„Dnes si dáme na tých potvor-
ských zlovestníkov aj s Kubkom po-
zor.“ Vyhlásil Maťko

„No len poďte, vy dračie papule! 
Ja Vám ukážem po kostole hvízdať!“ 
zanadával si Maťko, a zamával  ťažkým 
budzogáňom.  

Pri raňajšom dojení zistili, že im 
čerstvieho chlebíka treba kúpiť i vody 
z prameňa priniesť. A tak sa Kubko do 
dediny vybral. Cestou dolu kopcom, 
Maťkovi len zakričal, že cestou naspäť 
sa pri prameni zastaví a čerstvej vodičky 
vo vedierku prinesie. Popoľudní ako 
Maťko sirvátku  z bielej plachty na syr 
vytláčal a žinčicu do bečky zalieval, 
ovečky hlasno zabékali a 
jeho verný pes Zah-
raj, dopopuku 
sa rozštekal. 
Nechal syr 
syrom a 
v y b e h o l 
do košiara 
p o z r i e ť , 
čo sa to za 
galibu deje. I 
videl mocnieho 
medveďa, ako si 
jednu ovečku 
v mohutnej 
tlame drží a 
druhú si pred sebou váľa.  

„Čo to za robotu? Ja ti dám, oplan 
akýsi ! My sa o ovečky starať budeme a 
Ty nám všetkie  zdierať budeš...???“ A 
s budzogáňom v ruke sa na neho vy-
rútil. Medveď od ľaku nechal ovečky 
ovečkami a rýchlym behom v húštine 
zmizol. 

„ÉÉÉjže porozprávam ja Kub-

kovi čo sa to prihodilo, keď sa s vo-
dou na salaš prinavráti. Ten bude ale 
oči vyvaľovať, ako som medveďa do 
malinčia zahnal!“ Pochválil sám seba  
a vošiel do koliby syr ďalej vytláčať.

„Už aj slnko pomaly zapadá, ale 
Kubka veruže nikde.“ pomyslel si 
Maťko a vyškriabal sa na strom, či ho 
hádam v doline niekde nevidieť. A 
veruže nebolo.

Už ho aj smäd podchytil. Keďže 
už žiadnej vody na salaši nieto, 
čerstvej žinčice do črpáka si nalial a 
plnými dúškami ju vydrúľal a potom 
do voňavej čečiny zaľahol.

Ale v noci mu spať nedalo. Z 
neďalekého návršia, zavýjanie vlkov 
ho zo sna prebudilo.

„Ale to už ba kieho??? Tak toto 
ja trpieť teda nebudem!“ nasrdil sa 
Maťko a zobral oba budzogáne a nad 
hlavou ich tak zatočil, že i tá stará vlčica 
od strachu dve kôpky pri košiari 

zanechala...  

Keď mu zrána bača v pošte ot-
vorenú obálku do jeho Aničky do 
ruky podával, Maťko sa od jedu až 
do samej vývrtky dostal.

A Kuba tiež nikde... „Už by ho 
bolo hádam, aj načim pohľadať.“ Po-
myslel si Maťko.

Keď  sa  ovečky v košiari opäť roz-

békali, Maťko sa opäť rozčertil: 
“Už mám toho naozaj dosť!” 

zvolal.
„Len sirvátku z plachty tlačím, 

medvede a vlky s budzogáňmi po 
hore naháňam a ešte mi bača vyčíta, 
že za oštiepky a syrové korbáčiky 
som daň neodviedol. Stará mama mi 
po celý čas na traktore jazdí a pole 
obrába, len aby som ovečky podojiť 
mohol a ten hajzel mi ešte aj otvorenú 
poštu bez hanby prinesie. Výpoveď 
ale nedám. Len okolo salaša chodiť 
budem a striehnuť na baču budem. Ja 
mu dám obviňovať poctivieho vala-
cha!” 

Keď sa na tretí deň Kubko z doliny 
prinavrátil, porozprával som mu, čo 
sa na sa na salaši postváralo. Kubko 
len rukou mávol, s päsťou si mocne 
do hrude pleskol a radostne vyhlásil: 

“Ja som onak-vejšie 
veci v doline stváral 

ako medveďa po hore 
naháňať” 

Dotknuto, ba až 
urazene Maťko na 
Kubka oči uprel,  
najmä keď moc-
ným to hlasom 
do  doliny opäť 
zvolal: 

“Už devi-
ate dieťa som 
na tento svet 

priviedol !!!” 
“A vodu s 
chlebíkom  

máš kde...?” spýtal sa Maťko rázne.
 “Nuž čo! Ja mám ženy rád, ja sa 

za to nehanbím,” pokračujúc ďalej, 
nevnímajúc moju otázku. 

„Tak Maťko, nalej že tej 
vrndžalice, lebo mi ešte za Zuzkou  
do vedľajšej dediny treba zájsť, bo sa 
mi desiate dieťa na jar narodí“....  a 
pobral sa dolu svahom.

PÁSLI OVCE VALASI
MAŤKO A KUBKO 
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Už dlhšiu dobu sa niesol interná-
tom nápad, usporiadať dlhodobú fut-
balovú súťaž a nie iba krátkodobý 
turnaj ako to bolo po minulé roky. Po 
mesiaci príprav a trochu aj nervozity 
ako to všetko dopadne, nastal slávnostný 
výkop - 1.ročníka internátnej futbal-
ovej SuperExtraligy družstiev o ma-
jstra školského internátu. Celá súťaž 
sa niesla vo vysokom emocionálnom 
napätí a silného očakávania, čo tento 
dlho avizovaný turnaj prinesie. Už od 
samotného začiatku bol vidieť enormný 
záujem u všetkých žiakov na internáte o 
túto zaujímavú športovú súťaž. Internát-
nej futbalovej ligy, ktorá sa hrala systé-

mom každý s každým, sa zúčastnilo 5 
družstiev po 7 - 8 hráčov zo ŠI Vranovs-
ká 2 a 4. Súťaže sa zúčastnili družstva : 
Avangers, Top team, FC Chelsea, Inter 
a MUFUZA, Hralo sa v telocvični 2x 15 
minut so štyrmi hráčmi v poli a jedným 
brankárom. Všetky mužstvá boli doslo-
va nabité kvalitnými hráčmi, ktorí počas 
svojich zápasov predviedli vysokokvalit-
ný výkon a vynikajúcu technickú zrelosť. 

Všetkým divákom i organizátorom tak 
ukázali, že futbal hrať vedia a že ak budú na 
sebe ďalej pracovať, tak slovenský futbal sa 
nemá čoho obávať. Na záver bolo celkové 
vyhodnotenie a vyhlasovanie výsledkov, 
ku ktorému naše dievčatá Ivetka s Milink-

ou prispeli svojim sympatickým vystu-
povaním a neodolateľnou charizmou. 
Pri kladení zlatých, strieborných a bron-
zových medailí, ktoré naše milé dievčatá 
spolu s našou pani vychovávateľkou 
dávali na krky našich chalanov, ktorí 
stáli pred nimi v hlbokom predklone, 
si túto neopakovateľnú a výnimočnú 
chvíľu, viditeľne čo najviac užívali. Pred 
tým sa ešte však odohral exhibičný zápas 
medzi víťazom futbalovej ligy mužstvom 
AVANGERS a ALL STARS teamom. 
Výsledok nie je podstatný, ale aj tu majstri 
jednoznačne ukázali svoju silu a tech-
nickú dokonalosť a dominantnosť, ktorú 
mali počas celej súťaže.

AVANGERS
MAJSTER ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU VO FUTBALE!!!

Na záver vyhodnotenia získali prvé tri 
družstvá víťazný pohár, diplomy a vecné 
dary, Ani ostatné družstvá nevyšli na 

prázdno. Ešte pred príchodom do svojich 
izieb všetky sladkosti, ktoré dostali, zmizli 
v ich útrobách. Dúfajme, že sa aj na budú-

ci rok stretneme a budeme pokračovať v 
takom istom nadšení a kvalite ako to bolo 
v tomto nesporne vydarenom ročníku.

Najlepší strelci gólov:                          
1. Filip Ivanič 23 gólov                           
2. Richard Lehocký
3. Ivan Plachetka

Najlepší brankár: 
Dominik Cigánek

Konečná tabuľka: 
1. AVANGERS
2. TOP TEAM         
3. MUFUZA                    
4. INTER  
5. FC CHELSEA  

Hráči víťazného družstva:
Andrej Adamov „C“
Dominik Cigánek         
Filip Ivanič                   
Alexej Vlček
Marek Karpiak 
Richard Lehocký    
Ivan Plachetka
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SPÁSA  ALEBO  NOVODOBÉ  OTROKÁRSTVO?

Človek sa zapája do pracovného 
procesu, nielen zo socialno-eko-
nomických dôvodov, ale aj z dôvo-
dov čisto psychologických. A to je 
aj jeden z dôvodov, prečo človek po 
práci tak túži. Pocit, že som pre túto 
firmu potrebný, a že ešte dokážem 
odovzdať tejto spoločnosti moje 
maximum, je pre každého človeka 
veľmi silný psychologický moment. 
Je len na ňom samotnom, ako sa k 
práci stavia, čo od nej očakáva a ako 
z danou odmenou za prácu naloží. 
Rozhodujúcou zložkou v každej 
firme je kontrola. A to nielen kon-
trola kvality vyrobeného tovaru, ale 
aj kontrola výkonu samotnej pra-
covnej sily. Je len samozrejmé, že 
každý zamestnávateľ žiada od svojho 
pracovníka maximálne nasadenie a 
kvalitu vykonanej práce, aby produkt 
či službu, ktorú tento pracovník vy-
robí alebo vykoná, mohla firma 
následne na trhu predať. Kontroluje 
sa teda nielen prístup k práci, ale aj 
dochádzka každého zamestnanca.

Problém nastáva vtedy, ak dochádza 
situáciám, ktoré začínajú hraničiť s 
porušovaním základných ustano-
vení zákonníka práce, či už zo strany 
samotného pracovníka, alebo zo strany 

zamestnávateľa. 

A tu sa dostávame k jadru veci. Slov-
ensko je krajina, ktorá za posledných 
20-30 rokov, sa borí s veľkým percen-
tom nezamestnanosti. V nedávnych 
rokoch sem prišlo množstvo zahra-
ničných firiem, ktoré využívajú tento 
pracovný deficit. Jedenou z nich je aj 
známa firma, ktorá sa chce presadiť 
v stredoeurópskom regióne. Ako 
som spomínal, kontrola predstavuje 
základnú zložkou každej firmy. Skúse-
nosti pracovníkov z tejto firmy, však 
hovoria o niečom úplne inom. 

“Pri vstupe do firmy sa najprv 
zaregistruješ priložením vstupnej 
karty pri hlavnej bráne.”

Hovorí jeden z už bývalých 
zamestnancov a pokračuje:  

“Po prezlečení v šatni a vkročení 
do distribúcie, si pípneš druhýkrát 
priložením tejto karty do dochádz-
kových hodín. Pokračuješ ďalej do 
sekcie LEAD DESK, kde sa zapíšeš 
a podpíšeš do knihy dochád-
zok, že si naozaj tam. Potom 
prichádzaš na  rozdelovač 
práce, kde ťa tvoj šéf zaradí 
do príslušného departmentu a 
prihlásiš sa ťuknutím na sken-
er, že si už v na svojom pra-
covisku. Tak sa dostaneš 
do systému a všetci tvoji 

nadriadení nielen vedia o tom, že si 
na svojom pracovnom mieste, ale aj 
sledujú tvoj pracovný výkon pros-
tredníctvom všadeprítomných kami-
er. Ak potrebuješ ísť na WC, musíš si 
najprv dohodnúť za seba náhradu na 
čas, ktorý tam stráviš a následne to 
ohlásiť vedúcemu pracovnej skupiny. 
Práca na obed je ohlásená zvukovým 
signálom a trvá  rovných 30 minút. 
Potom sa pokračuje ďalej v práci. 
Pred odchodom domov, je postup 
ten istý ako na začiatku pracovnej 
zmeny, len s opačným poradím. Pri 
východe z firmy sa ešte podrobíš 
fyzickej kontrole bezpečnostnej 
firmy, či si si náhodou niečo z pra-
coviska neodniesol domov. Prípadné 
nadčasy sú v zmluvne dohodnuté 
tak, že ich máš zohľadnené v tvojej 
mzde. Pracovné zmluvy sú uzat-
várané len na dobu určitú. Po odpra-

covaní 10. hodín, ideš 
na firemný autobus, 
ktorý ťa  dovezie na 
zastávku autobusov 
medzimestskej do-

pravy a tam čakáš 
aj 2-3 hod-

iny na tvoj 



INTERNÁT VRANOVSKÁ 413

Určite by sme v literatúre našli vi-
acero podobných motívov. V rámci 
tohto článku sme však vybrali len niek-
toré, pričom sme sa na jednotlivých 
príkladoch z antickej mytológie a Biblie 
pokúsili poukázať na to, ako sa cesta po 
vode stala počiatkom „nového“ života. 
Snažili sme sa vyzdvihnúť tie momenty, 
ktoré istým spôsobom zvýrazňujú, ako 
sa pôvodná predstava o ceste smrti úplne 
otočila a vytvorila tak priestor na kreo-
vanie „hrdinu“, ktorý s božou či Božou 
pomocou vykonal nadľudské činy. 

Použitá literatúra:
BACHELARD, G.: Voda a sny. Pra-
ha : Mladá fronta, 1997
ZAMAROVSKÝ, V.: Bohové a hrdi-
nové antických bájí. Praha : Brána, 
2005

Elektronické zdroje:
http://www.historickarevue.com/
clanok/anticky-epos-romulus-a-
remus
https://www.biblia.sk/
https://www.greekmythology.com/
Myths/Heroes/Perseus/perseus.
html

A. D. Lex

Podobný príbeh, avšak s 
odlišnou životnou cestou, môžeme 
nájsť aj v gréckej mytológií. Keď 
sa Akrisios, kráľ Argu, dozvedel 
veštbu, že zahynie rukou svojho 
vnuka, nechal pre svoju dcéru Da-
nau vybudovať podzemné väzenie. 
Tu ju navštívil Zeus v podobe zla-
tého dažde a priviedol Danau do 
druhého stavu, ktorej sa narodil 
syn, Perseus. Akristios sa ho však 
rozhodol zbaviť a nechal zhotoviť 
drevenú truhlicu, do ktorej zavrel 
Danau i jej syna, a oboch ich hodil 
do mora.  Tak ako v predošlom 

prípade, aj Perseovi sa podarilo 
zachrániť sa s božou pomocou. 
Dospelý Perseus, ktorý teda ako 
dieťa prekonal vlastnú smrť púťou 
po vode, ako sa o tom zmieňuje 
Mária Delcourtová, nakoniec 
dokázal veľké veci. Podarilo sa mu 
zabiť medúzu, ktorej pohľad menil 
všetko živé na kameň, či poraziť 
Atlasa, ktorý niesol nebeskú 
klenbu.  V tomto prípade sa teda 
opäť potvrdilo, že človek, ktorý sa 
ako dieťa „plavil“ po vlnách, lež 
ho mali zbaviť života ale nestalo 
sa tak, dokázal omnoho viac než 
bežní smrteľníci. 

PERSEUS

https://sk.pinterest.com

Zaujímavé je, že hoci sa nám 
tento motív objavuje v mnohých 
antických legendách, nachádzame 
ho aj v knihe kníh, v Biblií. Jedna 
z kníh Starého Zákona, Exodus, 
konkrétne druhá kapitola, sa 
zmieňuje o Mojžišovom narodení. 
Istý muž z Léviho rodu si vzdal 
za ženu dievča  zo svojho kmeňa. 

MOJŽIŠ Tá, keď počala, vzala papyrus-
ový košík, vymazala ho smolou, 
vložila doň chlapca a položila ho 
do trstiny pri brehu Nílu. Tu našla 
dieťa faraónova dcéra, ktorá sa nad 
ním zľutovala a povolala dojku. 
Faraónova dcéra si chlapca osvo-
jila a dala mu meno Mojžiš.  Bib-
lický príbeh ďalej rozoberá, ako 
Mojžiš rástol a ako sa stal najväčší 
prorokom judaizmu. Ako sa mu 
na hore Horebe zjavil v podobe 
horiaceho kra Pán, ktorý ho poslal 
do Egypta, aby vyviedol Egyptský 
národ.  Ako uvádza Starý Zákon, 
tento čin sa Mojžišovi skutočne 
podaril. Môžeme teda vidieť, že 
Mojžiš je ďalším človekom, ktorý 
mal nájsť svoj koniec v Níle, avšak 
„prežil svoju smrť“ a s Božou po-
mocou vykonal niekoľko úcty-
hodných činov. Podarilo sa mu 
previesť Izraelitov suchou no-
hou cez Červené more a vyviesť 
tak židovský národ z egyptského 
otroctva. N na hore Sinaj prijal od 
Boha dve kamenné tabuľky, ktoré 
obsahovali desať božích prikázaní, 
a podobne.  Veď ako povedala far-
aónka pri jeho nájdení: „Veď som 
ho vytiahla z vody.“ http://img.mediacentrum.sk
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„ZÁZRAČNÉ BYTOSTI“ 
AK PREKONALI CESTU PO VODE, PREKONALI SMRŤ

Existuje mnoho spôsobov, ako 
sa rozlúčiť s našimi milovanými. Ba-
chelard sa v tejto súvislosti vo svojej 
knihe Voda a sny odvoláva na Sain-
tina, ktorý vychádza zo starodávneho 
kultu stromov a vyslovuje zákon tzv. 
štyroch domovín smrti.  Saintine pri 
koncipovaní tohto zákona, ktorý na 
prvý pohľad súvisí so symbolikou 
štyroch základných živlov, vychádzal 
z keltského kultu mŕtvych. V niek-
torých oblastiach Kelti telo zosnulého 
spaľovali na hranici, čo možno bez 
akýchkoľvek pochybností usúvzťažniť 
s ohňom. Na určitých miestach bolo 
zvykom vystaviť telo na vrchol stromu, 
kde dochádzalo k rozkladu tela zos-
nulého za pomoci vzduchu. Inde 
slúžil ako rakva todtenbaum, strom 
smrti, ktorý sa spolu so zosnulým uk-
ladal do zeme, alebo sa púšťal po prúde 
vody.  Ako vidíme, v tomto prípade 
dochádza k využitiu ďalších dvoch 
živlov, zeme a vody. Práve jednému z 
týchto dvoch elementov, vode, sa Ba-
chelard bližšie venuje vo svojej knihe. 
Poukazuje na fakt, že toto „odplou-
vání“ mŕtveho po vode predstavuje 

len jeden rys nekonečného snenia o 
smrti, pretože pre ambivalentné snenie 
je voda substanciou nie len smrti, ale 
aj života.  Poďme sa teda bližšie pozrieť 
na to, ako sa z pôvodného keltského 
pochovávania, vytvoril fenomén cesty 
smrti, ktorý sa však za istých okolností 
mohol stať počiatkom „nového“ života. 
Života, lež vytvoril priestor na kreo-
vanie „zázračných bytostí“ a hrdinov.  

Pokiaľ chceme chápať púť či cestu 
po vode ako počiatok života, musíme 
sa v prvom rade zamyslieť nad jej 
symbolikou. Voda totiž podobne ako 
todtenbaun, teda strom, do ktorého 
sa ukladá telo zosnulého, predsta-
vuje materský symbol. Môžeme preto 
uvažovať, že ukladaním mŕtveho do 
lona stromu, ktorý sa spúšťa do lona 
rieky, sa ako keby zdvojnásobuje ma-
terská pôsobnosť, čo môže podľa C. 
G. Junga vzbudzovať predstavu, že 
„mŕtvy je odovzdaný matke, aby sa 
znovu zrodil“.  Bachelard však uvádza 
aj ďalší Jungov výrok: „Aby sa z tem-
ných vôd smrti stali vody života, aby 
sa smrť a jej chladné objatie stalo 
matkiným lonom, tak ako more síce 

pohlcuje slnko, ale z materského lona 
ho znovu zrodí... Život nikdy neverí na 
Smrť!“  Vytvorila sa nám tak predstava 
cesty po vode ako totálnej a neodvrat-
nej smrti. Preto, ak bol či už mŕtvi ale-
bo živý človek vydaný vlnám, začínal 
púť, z ktorej viac nebolo návratu.

Mária Delcourtová objavila v 
tejto súvislosti pod racionalistickým 
náterom antickej kultúry mýtický 
zmysel tzv. zlopovestných detí, 
ktoré sa odovzdávali vodnému živlu 
skôr, než mohli nejakým spôsobom 
„poškvrniť“ plodnosť matky zeme.  
Tieto deti nedokázali ľudia usmrtiť, a 
tak boli ponechané vlnám, v ktorých 
mali zaiste nájsť svoju smrť. Ak sa 
takémuto novorodencovi vydanému 
na púť po vode podarilo zachrániť 
tým, že bolo živé vyvrhnuté na breh, 
začalo sa považovať za zázračnú 
bytosť, nakoľko prekonaním cesty po 
vode prekonalo samotnú smrť.  Ti-
eto tzv. zázračné bytosti, ktoré svojim 
„znovuzrodením“ nadobudli nový 
status a konali „veľké veci“ môžeme 
potom nájsť v mnohých historických 
či literárnych interpretáciách. 

Povesť o narodení a záchrane 
Romula a Rema patrí k najvýz-
namnejším z celej antiky, kedy 
Amulius zbavil trónu vlast-
ného brata Numitora a chopil 
sa vlády. Aby zabezpečil vládu 
svojim potomkom, nechal Nu-

mitorových synov zabiť a jeho dcé-
ru, Rheu Silviu prinútil, aby sa stala 
kňažkou bohyne Vesty a zložila sľub 
mlčanlivosti. Keď sa Amulius doz-
vedel, že Rhea svoj sľub nedodržala 
a porodila synov Romula a Rema, 
nechaj ju aj jej deti hodiť do rieky 
Tiber.  Ako môžeme vidieť, Am-
uliovým cieľom bola smrť Rhey a 
jej synov, ktorým sa ale v konečnom 
dôsledku podarilo zachrániť. Údajne 
sa nad nimi zľutoval boh Tiber a kôš 
s Romulom a Remom sa dostal na 
breh.  Podľa legendy boli títo bratia 
vychovaní vlčicou a následne pasti-
erom Faustulom. Keď potom chlapci 

vyrástli a dozvedeli sa o svojom 
pôvode, chceli pochopiteľne 
vládnuť ako králi. Vzhľadom na 
to, že nechceli čakať na smrť svo-
jho deda, rozhodli sa, že si založia 
nové mesto, nevedeli sa však 
zhodnúť na jeho názve, čo viedlo 
k šarvátke a smrti Remula. Mesto 
bolo nakoniec pomenované po 
Romulovi, Roma, t. j. Rím.  Ako 
môžeme vidieť na tejto legende, 
jedno z detí, ktoré malo nájsť 
svoju záhubu vo vlnách Tiberu, 
nakoniec prekonalo svoju smrť a 
založilo jedno z najväčších miest 
na Apeninskom polostrove.

ROMULUS A REMUS

http://s3.amazonaws.com
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VRAŽDA
“ZABILA SVOJHO MUŽA?” R

R

najbližší spoj domov, lebo ten s 
ktorým občas chodievaš po odpra-
covaní 8. hodín, si už nestihol. 
(dochádzať každý deň autom sa 
neoplatí-nemáš taký plat, aby si si to 
mohol dovoliť)

Domov prichádzaš v neskorých 
večerných hodinách s myšlienkou, že 
ráno opäť musíš o 4 hodine vstať, aby 
si bol v práci na čas. O medziľudských 
vzťahoch a vzťahoch medzi nadria-
denými a podriadenými sa radšej 
ani nevyjadrujem. Mesačné ohod-
notenie rovnako nekomentujem.“

Nedalo nám a predsa sme sa 
spýtali, aby nám priblížil ako vyzerá 
jeho pracovný výkon.  

“Podotýkam že moja práca bola čisto 
administratívna, nie manuálna.” začal a 

ďalej len so vzdychom pokračoval: 
“Head Departmentu v priebe-

hu tvojho pracovného výkonu ťa 
niekoľkokrát denne skontroluje či 
už fyzicky - stojí za tebou a sleduje 
ako rýchlo a či bez chyby nahadzuješ 
firemné údaje do PC - alebo prostred-
níctvom vnútrofiremnej elektron-
ickej komunikácie dát, keď sleduje 
každý jeden tvoj “tuk” do databázy. 
Následne cez firemný komunikačný 
report ťa upozorní na pomalosť na-
hadzovania dát do systému. Celé 
štyri hodiny pred obedom a celé štyri 
hodiny po obede, sedíš na stoličke 
a len sleduješ údaje v databáze a 
dopĺňaš a nahadzuješ potrebné dáta 
na ďalšie spracovanie.”  

A na záver dodal:  Nemusím azda 

ani vysvetľovať s akým ponižujúcim 
pocitom som absolvoval opätovne 
a každodenne, všetky evidenčné 
kontroly pri vstupe alebo odchode 
do práce alebo z práce domov. A 
následne s akým blahodárnym poci-
tom som stál na zastávke autobusu a 
nasával ten nádherný okamžik osob-
nej slobody.

Takže naša otázka znie: Je to spása 
keď človek dostane prácu alebo je to no-
vodobé otrokárstvo v strednej Európe ?

Poznámka na záver: Rozhovor 
poskytol vysokoškolský vzdelaný 
človek zo stredného Slovenska, ktorý 
nechce byť menovaný a rovnako ne-
chce menovať aj firmu v ktorej 6 me-
siacov pracoval. 

Jeho prianie rešpektujeme.                

„Vážení tu prítomní, dnes sme 
sa tu zišli, aby sme sa naposledy 
rozlúčili s Petrom Novákom. Bol to 
milovaný manžel a priateľ.“ Rečnil 
kňaz, avšak krásna žena v posled-
nom rade ho vôbec nepočúvala. Ne-
prítomne hľa-dela na stromy týčiace 
sa v pozadí smútočného diania, keď 
ju zo zamyslenia vytrhli slová 
neznámeho muža. 

„Je to miesto voľné?“ Spýtal sa 
muž v čiernom obleku a ukázal 
na miesto po ženinej lavici. 

„Ist..., isteže. Nech... nech sa 
páči,“ odpovie mu žena kokta-
júco a prudko sa postaví, aby 
mohol muž popri nej prejsť. V 
tom jej čierna kabelka spadne 
na zem a veci sa jej z nej vysypú. 

Rozrušená kráska sa rýchlo 
zohýba a začína si veci zbierať. Ako 
prvé berie manikúrové nožničky 
a klbko červenej bavlny. Potom sa 
v panike začala rozhliadať, či jej 
nespadlo ešte niečo. Zrazu sa jej v 
zornom poly objavila mužova ruka 
s hodvábnou bielou vreckovkou, 

na ktorej boli zaschnuté mierne do 
hneda sfarbené škvrny.

Práve v tom momente kňaz vyz-
val prítomných, aby sa rozlúčili zo 
zosnulým. Eva Nováková rýchlo 
vytrhla mužovi vreckovku z ruky 
a prudko si ju strčila do kabelky. 
Potom vykročila k rakve. Z kytice 

pri truhle vzala jednu červenú ružu a 
hodila ju do hrobu svojho zosnulého 
manžela, ktorý sa stal obeťou brutál-
nej vraždy. Keď ho polícia našla, jeho 
telo bolo zohavené nespočetným 
množstvom rezných rán a na krku 
mal podliatiny, akoby ho niekto 

škrtil tenkým predmetom.
Ako Eva stála pri hrobe svojho 

muža a spomínala na jeho smrť, 
ozval sa zrazu za jej chrbtom hlas 
neznámeho muža. „Madam, som de-
tektív Vyševský, rád by som sa s vami 
porozprával o smrti vášho manžela. 
Zvlášť po tom, čo som videl, aké taje 

skrývate vo svojej kabelke.“
„Snáď si nemyslíte, že by som 

zabila svojho muža?“ Spýtala sa 
šokovaná Eva.

„Nie, ale tá krvavá vrecko-
vka, manikúrové nožničky a 
klbko nite... Viete, som nútený 
sa domnievať, že...“

„Ale veď to je smiešne. Tie 
veci nemajú so smrťou môjho 
manžela nič dočinenia. Nech sa 
páči, vezmite ich na rozbor či 

na čo chcete, ale to červené klbko mi 
potom prosím vráťte. Toto je posledné 
klbko červenej nite ktoré mám a rada 
by som doštrikovala sveter pre svoju 
dcérku, hoci si musím dať pár dní 
oddych, pretože som sa ráno nešťastne 
poranila o štrikovacie ihlice.“
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SLOVÁCI V SRBSKU

V Srbsku už takmer tri storočia 
žije najväčšia komunita zahraničných 
Slovákov vo svete. Slováci nežijú 
iba medzi Tatrami a Dunajom, ale 
aj ďaleko v zahraničí. Slovenská 
menšina i napriek mnohým prob-
lémom v bývalej Juhoslávii, teraz v 
Srbsku sa udržala, a s veľkým  záuj-
mom uchováva a ďalej rozvíja svoje 
zvyky a ľudové tradície. Žije tam  
niekoľko desiatok tisíc Slovákov, z 
ktorých najväčšia časť obýva práve 
oblasť Vojvodiny. 

Slováci sa presťahovali na dol-
nú zem asi pred 270 rokmi. Do 
dnešných dní žijú stále na rovna-
kom území, pričom sa im podarilo 
zachovať svoju kultúru, zvyky i 
jazyk. Mnohé slovenské osady a 
dediny sú charakteristické typickou 
slovenskou architektúrou ako nap-

ríklad Báčsky Petrovec Kovačica, 
Padina (z ktorej pochádzam aj ja), 
Stará Pazova, Aradáč, Slenča a iné.

Väčšina slovenského obyvateľstva 
je evanjelického vierovyznania.  
Mestečko Selenča, je však prevažne ka-
tolíckeho vierovyznania. Každoročne 
v prvý augustový víkend, prebiehajú 
slovenské národné slávnosti – SNS, 
ktoré trvajú štyri dni, počas ktorých sa 
prezentujú slovenské kultúrne a ume-
lecké spolky, vystupujú ochotnícke di-
vadlá, maliari, spisovatelia, športovci 
a hudobníci. Tohto významného slov-
enského sviatku sa zúčastňujú všetky 
významné osobnosti kultúrneho 
a spoločenského života, ktorí sa 
podieľajú na udržiavaní a rozvoji slov-
enskej kultúry a podpore národných 
hodnôt. Okrem SNS sa usporiadajú 
počas roka aj iné slávnosti a poduja-

tia, ako sú Pivnické pole, Zlatá brána, 
či DIDA. 

Podľa percentuálneho zloženia 
obyvateľstva, sa obec Padina zaraďuje 
medzi najslovenskejšie prostre-
dia v Srbsku i v celom „slovenskom 
zahraničí“. V obci je najväčšia sloven-
ská základná škola vo Vojvodine. Je to 
obec, kde nájdete typickú slovenskú ar-
chitektúru, dobrosrdečných obyvateľov 
a vždy zelené a upravené chodníky, 
ulice a cesty. Na priedomí pekných 
upravených domčekov, sa nachádzajú 
staré zreštaurované studne, pri ktorých 
môžete vždy stretnúť iba prívetivých a 
srdečných ľudí. 

Padina je miesto, z ktorého 
vyžaruje len pokoj a príjemné pôsobí 
na jej každého návštevníka a domáce-
ho i zahraničného turistu.

Som hrdá na svoju rodnú obec.
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Na hrade Krásna Hôrka sa našla 
najstaršia zachovaná múmia na Slov-
ensku, ktorá tu bola údajne uložená od 
roku 1770. Mumifikované telo ženy 
malo patriť údajne Žofii Šerédiovej. 
Múmiu našli na začiatku 19. storočia 
v krypte farského kostola v Krásno-
horskom Podhradí. Majitelia Krásnej 
Hôrky, Andrášiovci, ho v roku 1815 dali 
preniesť do rodovej kaplnky Nanebovza-
tia Panny Márie, kde prežilo aj ničivý 
požiar v roku 2012. Po požiari hradu a 
dočasnom zatvorení expozícií, využili 
múzejníci možnosť zrekonštruovať 
sarkofág, v ktorom múmia ležala, a ktorý 
už bol poškodený. Výskumníci sa snažili 
zistiť: ako došlo k mumifikácií, koľko 
mala žena rokov, keď umrela, či bolo telo 
prirodzene mumifikované. Zisťovalo 
sa taktiež, či sa skutočne jedná o Žofiu 
Šerédiovú. Začalo sa totiž špekulovať, že 
by múmiou mohla byť aj Terézia Dóryo-
vá, manželka Štefana III. Andrášiho. 

Mumifikované ženské telo, uložené 
v sklenenom sarkofágu v kaplnke hradu 
Krásna Hôrka v Rožňavskom okrese, tak 
odborníci po takmer 40 rokoch vybrali 
zo sarkofágu a podrobili prvej prehliadke 
začínajúceho výskumu. Prvotný výskum 
ukázal, že mumifikované telo je vo veľmi 
dobrom stave, a tak bolo prevezené do 
Bratislavy, kde strávilo dlhší čas v labo-
ratóriách SAV a Katedry antropológie 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratis-
lave, kde bolo podrobené röntgenovému 
vyšetreniu, CT vyšetreniu a analýze DNA. 
Na základe mikrobiologických a an-
tropologických výskumov, bola následne 
nakreslená tvár, ako múmia vyzerala, 
ktorá však nezodpovedala portrétom 
Žofie Šerédiovej, ktoré sa nám zacho-
vali v zbierkach. Na základe DNA však 
môžeme na 90% povedať, že múmia patrí 
Žofií Šerédiovej. Na základe výsledkov sa 
taktiež zistilo, že sa jednalo o prirodzený 
spôsob mumifikácie. Dokazujú to aj slová 
Domenica Pangallia z Ústavu moleku-

lárnej biológie SAV: „V kaplnke na hrade 
Krásna Hôrka je veľmi dobré prostredie. 
Je tam teplota okolo 14 stupňov a vlhkosť 
okolo 35%. Preto sa telo uchovalo v takom 
dobrom stave.“

Po ukončení výskumu bolo telo 11. 
mája 2016 okolo 13:00 hod. prevezené do 
kaštieľa Betliar. Tu boli pred zahájením 
výstavy s názvom Žofia – Pani Krásnej 
Hôrky dňa 09. júna 2016 odprezen-
tované výsledky samotného výskumu. 
Výsledkom výskumu bola okrem iného 
aj rekonštrukcia Žofiinej tváre v 3D po-
dobe, t. j. vo forme plastiky. Telo múmie 
bolo pri tejto príležitosti oblečené do 
nových čiernych šiat, ktoré vytvoril 
módny návrhár Boris Hanečka. Podľa 
vedcov bol totiž materiál niekdajšieho 
odevu živnou pôdou pre tvorbu húb, 
plesní a mikroorganizmov.

Mumifikované telo bolo okrem iného 
inšpiráciou aj známemu maďarskému 
spisovateľovi Mórovi Jókaimu, ktorý ho 
spomína vo svojom románe Levočská 
biela pani. V Súvislosti zo Žofiou vznikla 
aj legenda, ktorá sa traduje v spojitosti s 
jej zdvihnutou pravou rukou. Františka, 
syna Andrášiho údajne nahuckal strýko 
Mikuláš Andráši k otcovražde. Podľa 
tejto legendy sa Štefan I. Andráši vra-
cal práve z Levoče, ktorú bránil pred 

cisárskymi vojskami. Jeho manželka vt-
edy ležala mŕtva na márach a Mikuláš 
Andráši chcel zabrániť návratu svojho 
brata domov. Preto nahuckal chlapca, 
aby na vlastného otca vystrelil z hrad-
ného dela. Tejto tragickej udalosti však 
zabránila Žofia, keď pozdvihla svoju 
ruku, aby syna zastavila. Jókai v románe 
napísal, že „zdvihnutím ruky a stis-
nutím srdca svojho syna chcela zabrániť 
otcovražde“. Vysvetlenie tejto záhady je 
však iné. Žofia mala zrejme pod rukou 
Bibliu, ktorá sa v priebehu rokov rozpad-
la, a jej pravica zostala zafixované v tejto 
neobvyklej polohe. 

ŽOFIA ŠERÉDIOVÁ 
MÚMIA Z KRÁSNEJ HÔRKY

http://img.topky.sk

http://www1.teraz.sk


