


EDITORIÁL
Milí čitatelia,
vo svojom mene a v mene všetkých prispievateľov Zverin-
ca Vám želáme veľa úspechov v nastávajúcom roku 2023.  Pre 
dobrý štart do tohto roka prinášame zaujímavé čí-
tanie zoradené do rubrík tak, ako ich poznáte.

Aktuálne číslo Zverinca je malou spomienkou na to, ako sme 
strávili vianočné chvíle, ale aj prípravy, ktoré tomu pred-
chádzali. Boli to pekne strávené dni s rodinou a kamarát-
mi, ktoré sme zvečnili cez príspevky našich redaktorov.

Ale čas napreduje a pred nami sú výzvy, ktoré prináša 
nový rok 2023. Aký bude? Nuž taký, aký si ho pripravíme. 
Možno aj celkom veselý, inšpiratívny, či obohacujúci.
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Naše číslo, ktoré prichádza, Vám ho naštartuje anekdotami, komiksami, ale 
aj serióznym čítaním – tak poďte do toho. A ešte raz ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!



Výskumníci tvrdia, že vytvorenie hrubších fólií môže drasticky zvýšiť množstvo vyprodukovanej vody. Tento projekt financovala americká armáda pre lepšie zabezpečenie vody pre vojakov pracujúcich v suchých 
oblastiach. Vedci predpokladajú, že jedného dňa bude možné kúpiť túto fóliu v obchode.

AKO ZÍSKAŤ VODU Z 
PÚŠTNEHO VZDUCHU? 

ROZHOVOR SO SOŇOU HOLÚBKOVOU
ROZHOVORYWAU VEDA
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Jedna z výhod tejto fólie je, že ma-
teriály na jej výrobu stoja iba 2 doláre 
za jeden kilogram. V priebehu jedného 
dňa vyprodukuje 1kilogram fólie 6 litrov 
vody v oblastiach s vlhkosťou vzduchu 
nižšou ako 15 % a 13 litrov v oblastiach s 
vlhkosťou vzduchu pod úrovňou 30 %. 
Táto fólia môže pomôcť miliónom ľudí 
bez trvalého prístupu k pitnej vode mať 
doma jednoduché zariadenie na výro-
bu vody, ktoré dokážu ľahko ovládať.

V dnešnej dobe jeden z troch  ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode. Avšak vedci z Texaskej 
univerzity vytvorili gélovú fóliu, ktorá dokáže stiahnuť pitnú vodu zo vzduchu a sprístupniť ju. 

Výskumníci tvrdia, že vytvorenie hrubších 
fólií môže drasticky zvýšiť množst-
vo vyprodukovanej vody. Tento pro-
jekt financovala americká armáda pre 
lepšie zabezpečenie vody pre vojakov 
pracujúcich v suchých oblastiach. Ved-
ci predpokladajú, že jedného dňa bude 
možné kúpiť túto fóliu v obchode.

Veronika Kovalčíková, H

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky udelila Zuzana Ča-
putová 28 ľudom významné ocenenia. Medzi ocenených okrem Mareka Hamší-
ka patrí aj Soňa Holúbková, s ktorou sa mi pre Zverinec podarilo urobiť rozhovor. 

Soňa Holúbková  je psychologička, ktorá pomáha ľuďom so zdravotným znevýhod-
nením. Dostala Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj 
Slovenskej republiky. Vedeli ste, že je to mamina našej Kristíny Kačaljakovej?

FELIX: Gratulujem k získaniu 
vyznamenania. Boli ste nadšená, 
keď ste zistili, že ste nominovaná? 
SOŇA: Bola som prekvapená, lebo ma 
chceli oceniť za to, čo robím rada. A 
verím, že takých ľudí je na Slovensku veľa. 
Zároveň som bola veľmi vďačná, lebo 
oblasť, ktorej sa venujem, nie je veľmi 
populárna.  Ja verím v to, že všetci, bez 
ohľadu na to, či majú postihnutie, zlé 
životné podmienky alebo prišli z inej kra-
jiny, v ktorej nemôžu slobodne žiť, majú 
dostať príležitosti, aby žili život podľa 
seba a zároveň boli prínosom pre iných.

FELIX: Aké to bolo stáť pred toľkými
 ľuďmi?
SOŇA: Je to veľmi zaväzujúce, nedá sa 
odtiaľ ujsť, musela som prekonať trému, 
ale s Marekom Hamšíkom sme sa navzá-

jom podporovali. A pani prezidentka bola 
veľmi milá, čo ma tiež povzbudzovalo.

FELIX: Čo Vás na slávnostnom cere-
moniáli v ten večer najviac potešilo? 
SOŇA: Potešilo ma, keď som videla v 
hľadisku svojich blízkych, Kristínku a 
Mateja, zaujali ma všetky príbehy ďalších 
ocenených, a to mi dáva nádej, že tu 
máme veľa šikovných ľudí, ktorí dokážu 
spolu veľa oblastí posunúť dopredu.

FELIX: Čo pokladáte za svoj najväčší 
úspech? 
SOŇA: Môj najväčší úspech sú naše deti a 
naši vnuci. V práci sa mi podarilo rozvinúť 
nové sociálne služby v komunite, ktoré tu 
ešte neboli – napríklad centrá včasnej sta-
rostlivosti – podpora pre rodiny, kde sa 
narodilo dieťa s postihnutím, ďalej pod-
pora pre ľudí s postihnutím, ktorí chcú 
bývať bez rodičov a chcú mať život podľa 
seba. Veľmi ma teší aj hľadanie nových 
ciest priamo s rodinami takýchto ľudí, aby 
sa nebáli snívať o dobrom živote pre svoje 
deti len preto, že sú v niečom výnimočné.

FELIX: Ďakujem za rozhovor a prajem 
veľa úspechov.

Felix Kačaljak, R
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ZBIERKA PRE VAGUS
 V novembri a decembri 2022 sme na 
škole organizovali zbierku pre Vagus. Va-
gus je občianske združenie pomáhajúce 
ľuďom bez domova. Všetko sa to začalo 
tým, že tento rok máme v rámci vyučova-
nia splniť niekoľko hodín dobrovoľníctva. 
Súčasťou toho nám bola zo strany učiteľky 
občianskej náuky ponúknutá možnosť 
navštíviť Domec, ktorý je súčasťou Vagu-
su, v ich deň otvorených dverí. Príbeh ich 
občianskeho združenia a ich každodenná 
aktivita bola inšpirujúca a rozhodli sme sa, 
že chceme nejakou časťou prispieť aj my. 
Hľadal sa spôsob, ako môžeme pomôcť, 
aj keď nemáme ešte 18 rokov. Vagus je níz-
koprahové centrum, čo znamená, že pod 
18 rokov tam nemôžeme dobrovoľníčiť. 
 Skontaktovala som sa s Vagusom a 
navrhli nám tri možnosti zbierky. Keďže 
sa nedalo predpokladať, aký úspech 
zbierky zožnú, rozhodli sme sa pre všetky 
tri. A tak sa začala organizácia finančnej, 
materiálnej a potravinovej zbierky.  

 Vyžadovalo si to veľa organizácie, 
s ktorou mne a dvom spolužiačkam 
pomáhalo množstvo iných ľudí, či už 
učiteľky a učitelia, naša recepčná, školní-
ci a mnoho rodičov i študentiek a študen-
tov. Všetci spomínaní zároveň prispievali 
do rozličných zbierok v rôznych formách. 
 Vyzbierala sa suma 2675, 60 eur, 
ktorú Vagus dokáže využiť na zabez-
pečenie 1600 teplých obedov. Z ma-
teriálnej a potravinovej zbierky sme do 
Vagusu v decembri odovzdali 10 vriec 
s objemom 120 litrov a 6 tašiek. Roz-
sahu zbierky sme sa veľmi potešili. 
 Pomáhať si navzájom je veľmi 
dôležité. Čo však treba zdôrazniť je 
pomáhať v takom rozsahu a takej 
forme, ako každý vládze. Počas chysta-
nia zbierky sme sa o tom rozprávali, 
podobne ako sme aj s našou malou ško-
ličkou preberali tému bezdomovect-
va a napĺňania si základných  ľudských 
potrieb. Je nutné prinášať na povrch 

témy, ktoré so sebou nesú isté predsudky, napr. najčastejšie, s ktorým sme sa 
stretávali, boli, že si za situáciu ľudia bez domova môžu vždy sami, či majú sa viac 
snažiť... V skutočnosti sú najčastejšími dôvodmi napr. prepustenie z centra pre rodiny 
a deti po dovŕšení 18 rokov, zlá ekonomická situácia, nedostatok prostriedkov, ale-
bo problémy vo vzťahoch s najbližšími. Ako má aj Vagus napísané na svojej stránke:

 - ,, na Slovensku čelíme akútnemu nedostatku cenovo dostupného bývania, 
 - stále neexistuje národná stratégia prevencie a riešenia bezdomovectva, 
 - slovenská legislatíva nepozná pojem “človek bez domova” a nedokáže 
prijímať opatrenia na pomoc (napr. v otázkach zdravotnej starostlivosti, dos-
tupného bývania či finančnej pomoci).“ (http://pridamsa.vagus.sk , cit. 2023-1-05)

Ľudia bez domova sú stále ľuďmi, ktorí sa chcú cítiť bezpečne a pochopení. Šírenie 
povedomia o téme je ďalšia cesta, akou sa dá pomôcť. Naša celá akcia bola iba ma-
lou časťou pomoci, avšak aj vďaka malým skutkom a Vašim hocijakým príspevkom 
môžu organizácie a združenia ako Vagus pomoc ďalej posúvať vo väčšom rozsahu. 

Hana Baťová, V

http://pridamsa.vagus.sk


 

THE NEW SENSATION OF THE NIGHT 
SKY: The “GREEN” Comet

FOTOGALÉRIA - TIMON GAÁL, F VARÍM, VARÍŠ, VARÍME
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Not many of us can say they are true as-
tronomy enthusiasts. People are most-
ly familiar only with a few astronomical 
events, like phases of the Moon, or the 
solar eclipse we could have observed 
just a few years ago. Back then, even 
people who did not show any interest 
in the everyday events of the sky what-
soever, were hyped and could not wait 
for the solar eclipse to occur. The hype 
is similar, now that the Comet C/2022 E3 
(ZTF) is approaching our planet Earth.

This comet is one of a kind: according to 
astronomers, it will show itself for the 
first time in 50,000 years. The last time 
it came close enough to our planet Earth 
for it to be spotted was most likely during 
a global ice age, when the neanderthal 
ancestors of today’s humanity were able 
to spot it in the night sky. It is debatable 
whether they were able to see it with-
out proper equipment. Nonetheless, this 
comet has recently been the core of the 
global excitement. Now, thousands of 
years later, it is going to approach our 
planet Earth once again. It was discov-
ered last year in March at the Palomar 
Observatory in California using special 
equipment, and according to NASA, it 
may be visible to the naked eye soon.

The orbit of the comet is noticeably wide; 
therefore, it only approaches our plan-
et and our Solar System once in 50,000 
years. Only during this short period of 

time, we can see it along with its typ-
ical green tail. It is because it reaches 
the perihelion, which means it gets the 
closest to the Sun. The Green Comet 
got the closest to the Sun approximate-
ly on 12th of January. It is expected to 
continue its path on the regular orbit 
and get the closest to the Earth around 
February 1st. However, the brightness 
of a comet can be unpredictable, so as-
tronomers unfortunately cannot guaran-
tee a pleasant sky-watching experience.
Despite the unreliability of the event, many 
are hoping to see the Neanderthal Comet 
even in the early morning. According to 
NASA, sky watchers should have a clear 
view and will not need any special equip-
ment, though regular binoculars may 
provide an advantage. Photographers 
may also take advantage of the unusual 
events, though it is very likely that the 
comet may appear blurry in the pictures. 
After February 2nd, the comet will contin-
ue on its orbit and finally leave our Solar 
System. Who knows, we just might be 
the last of humanity to ever see it again.

Alica Schostoková, M

CUDZOJAZYČNÁ RUBRIKA

FÚKANÉ ROŽTEKY
Tento recept som zdedil po mojej prababke. Je výborný, doma podľa neho 
pečieme fúkané rožteky každé Vianoce. Z jedného cesta vyjde cca 70 kusov. 

Potrebujete:
1. 1 Hera
2. 200 g hrubej múky
3. 250 g mletých orechov
4. 500 g práškového cukru
5. 1/2 vrecka kypriaceho prášku do  
 pečiva
6. Formičky na rožteky

Postup:
I. Maslo musí byť zmäknuté (nie roztopené).
II. Zmiešame všetko spolu (obr.1).
III. Vymiešame hladké cesto rukami (obr.2).
IV. Suché formičky vyváľame v polohrubej múke (obr.3).
V. Mierne naplníme formičky (obr.3).
VI. Pečieme 20 min na 150°C (obr.4).

obr.1 obr.2

obr.3

obr.4

Lukáš Dzurilla, P
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AKO INFLÁCIA OVPLYVŇUJE 
EKOLÓGIU A PRÍRODU

V poslednej dobe si pravdepodobne 
všímate pravidelné novinky o inflácii, 
lebo je to veľmi dôležitá téma. Čo je in-
flácia? Inflácia je všeobecný rast cien, 
ktorý je spôsobený tým, že hodnota 
peňazí klesá. V tomto krátkom článku 
vám podám môj pohľad na to, ako in-
flácia ovplyvňuje ekológiu a prírodu. 

Inflácia pre prírodu a ekológiu prináša 
rôzne pozitíva aj negatíva. Pozitívnym 
vplyvom pre prírodu je zvýšenie ceny 
pohonných látok. Vďaka tomu sa viac 
ľudí prestane presúvať autami. Aj keď 
sa cena pohonných látok zvýšila, nez-
výšila sa (zatiaľ) cena hromadnej dopra-
vy v Bratislave. Tieto novinky zname-
najú, že mestská hromadná doprava sa 
oplatí ešte viac ako predtým. Tým, že 
pravdepodobne viac ľudí bude používať 
mestskú hromadnú dopravu, celkové 
emisie škodlivých plynov zo spaľovacích 
motorov budú menšie. Dôvodom je, že v 
hromadnej doprave sú emisie menšie na 
jedného človeka ako na jedného človeka 
cestujúceho autom. Ďalším pozitívnym 
vplyvom  je, že keď viac ľudí bude viac 
šetriť peniaze, budú si chcieť dávať väčší 
pozor, aby vracali zálohované fľaše. 

Samozrejme, inflácia ma aj svoje negatíva. 
Tým, že bude väčšina vecí drahšia, budú 

drahšie aj materiály na modernizáciu domov 
a tovární, aby boli ekologickejšie. Napríklad 
jedným z najekologickejších spôsobov ako 
získať energiu sú solárne panely. Tie boli 
drahé už skôr a budú ešte výrazne drahšie. 
Dobrovoľníci väčšinou za svoje aktivity ne-
zarábajú peniaze, prípadne len veľmi málo. 
Kvôli inflácii budú mať všetci ľudia menej 
peňazí, teda dobrovoľníci sa budú musieť 
viac starať o vlastné peniaze a budú mať 
menej priestoru na dobrovoľníctvo. 
Už len z týchto pár príkladov možno 
povedať, že inflácia má veľký dopad 
na prírodu a ekológiu. Je zložité pres-
ne určiť, čo sa bude diať ďalej. No za-
tiaľ to vyzerá, že inflácia má prevažne 
negatívny efekt na prírodu a ekológiu.

Leo Lörinc, P

EKO OKIENKO

FOTO: https://partnersinvestments.sk/sk/clanok/inflacia-takuto-ste-este-nevideli

EKO OKIENKO

Ilustrovala: Sofia Branišová, P
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Ilustrovala: Sophia Pajtinková, P

https://partnersinvestments.sk/sk/clanok/inflacia-takuto-ste-este-nevideli
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LITERÁRNY A ODDYCHOVÝ CORNER

FOTO: https://sk.pinterest.com/pin/31454897389758861/, https://sk.pinterest.com/pin/165155511327444092/

RECENZIA NA KNIHU
THE THURSDAY MURDER CLUB

(RICHARD OSMAN)
„The sun is up, the skies are blue, and murder is in the air.“

Coopers Chase je maličká dedinka v 
Británií, v ktorej zväčša bývajú dôchodco-
via. The Thursday Murder Club je skupin-
ka štyroch viac ako sedemdesiatročných 
kamarátov, ktorých zaujíma vyšetrovanie 
nevyriešených policajných prípadov. Keď 
sa v Coopers Chase stane krvavá vražda a 
známy stavbár Tony Curran je zavraždený 
v jeho kuchyni s fotografiou, ktorú nechal 
vrah ležať vedľa jeho tela, skupinka se-
niorov je prvá, ktorá sa vraždou začne 
zaoberať. Ešte ale nečakajú, že onedl-
ho sa počet mŕtvych v dedinke zvýši.

Kniha ma milo prekvapila typickými 
britskými vtipmi a aj prekvapivými a ak-
tívnymi postavami. Nápad zahrnúť senior-
ov do deja a spraviť ich hlavnými hrdinami 
sa mi veľmi páčil, dodal knihe jedinečnú 
atmosféru. Dej ako taký je skvelo premys-
lený a nenechá čitateľa len tak ľahko zistiť, 
kto je vrahom. Nové informácie o vrahovi 
sa v deji postupne odhaľujú a nemusia byť 
povedané priamo. Až na konci si čitateľ 
uvedomí, že všetky povedané informá-
cie do seba pekne zapadajú. Jediná vec, 
ktorá sa mi nepáčila, bola, že na začiat-
ku dlho trvalo, kým sa dej rozbehol, no 
po čase som už nevedela knihu položiť.

Autor, Richard Osman, napísal niekoľko 
bestsellerov a je nielen spisovateľ, ale aj 
producent a televízny redaktor. V sérií 
The Thursday Murder Club momentálne 
vydal ďalšie dve knihy, The Man Who Died 
Twice a The Bullet That Missed, pričom 
v roku 2023 má vyjsť aj štvrtá kniha v 
sérií s momentálne neznámym názvom.  

Ak sa vám páčia zaujímavé a nečakané 
detektívky s pokojným a vtipným dejom, 
toto je kniha pre vás. Ak ste už túto knihu 
čítali, odporúčam knihu The Marlow Mur-
der Club od autora Roberta Thorogooda. 

Liana Pavlíková, O

Náš veľký pes Bobby, 
v Štedrý deň mal hody,
zjedol čo mu napadlo,
netreba mu lákadlo.

Zjedol všetko, čo videl,
mäso, šunku, kvetný peľ,
dokonca aj žuvačku,
ukradol mi ju z vačku.

Náš veľký pes Bobby,
v Štedrý deň mal hody,
mal on nový oblek, 
nechcel si ho zobliecť.

(: Počkaj Bobby, lebo
nestíham za Tebou.
Si už strašne prežratý,
kto to žrádlo zaplatí. :)

Náš veľký pes Bobby, 
v Štedrý deň mal hody,
vybehol si z dvora,
uchytil si tchora.

Tchor sa v bruchu prebral,
potichu zamrmlal,
pustite ma z brucha von,
počujem vianočný  zvon.

(: Počkaj Bobby, lebo
nestíham za Tebou.
Si už strašne prežratý,
kto to žrádlo zaplatí. :)

Leží si on nažratý,
nevie sa už prevrátiť.
Pomôžte mi priatelia,
kamošky mi neveria!

To náš Bobby lenivec,
zavesil to na klinec.
Teraz čumí na kapra,
ja si vravím: „A sakra!“

(: Počkaj Bobby, lebo
nestíham za Tebou.
Si už strašne prežratý,
kto to žrádlo zaplatí. :)

Sophia Pajtinková, P

NÁŠ VEĽKÝ PES BOBBY
(NA MOTÍV PIESNE P. NAGYA)
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ROZHOVOR S MICHAELOM 
HANZALÍKOM

Učil si na nejakej inej škole 
okrem 1.SG? Ak áno, na akej?
Áno, učil som na Základnej škole Ka-
linčiakova v rámci môjho štúdia na 
vysokej škole, keď som bol prvák 
na magisterskom stupni štúdia. Učil 
som tam geografiu pol roka namies-
to učiteľa na rodičovskej dovolenke.

Aký je pre teba najväčší rozdiel 
medzi starou školou a 1.SG?
Neviem, či to dokážem úplne porovnávať, 
nakoľko tam som bol iba pol roka, aj to iba 
pár dní do týždňa. 1.SG som si ale veľmi 
obľúbil, lebo sme tu jedna veľká komu-
nita. Treba ale povedať, že keď som nas-
tupoval, mal som rešpekt napríklad pred 
tým, že mi budú žiaci tykať. Rozmýšľal 
som, aké to asi bude. Teraz, keď počúvam 
mojich bývalých spolužiakov z vysokej 
školy rozprávať o ich vzťahoch so žiak-
mi, tak si uvedomujem, že naše vzťahy na 
škole sú jedny z tých najlepších, nakoľko 
aj keď si tykáme, tak máme medzi sebou 
nejakým spôsobom rešpekt, vy voči mne 
a ja voči vám. Komunita, ľudskosť a prís-
tup jeden k druhému je podľa mňa to, čo 
robí 1.SG výnimočným a prečo som tu rád.

Prečo si si vybral dejepis a geografiu?
Dobrá otázka. Ja som vždy bol humanitne 
založený, pozeral som historické doku-
menty a radšej si čítal o geopolitických 

veciach - prečo vznikol taký štát, prečo 
na takom území, prečo sa niekde bojuje 
a inde nie. Vyústilo to do toho, že som 
chcel ísť týmto humanitným smerom a 
taktiež od malička som vedel, že chcem 
učiť a byť v kontakte s mladými ľuďmi, 
lebo sa hovorí, že keď robíš s mladými 
ľuďmi, tak ťa to omladzuje. Tak verím, 
že budem donekonečna mladý. Preto 
som si vybral teda dejepis a geografiu. 
Mal som podanú prihlášku aj na dejepis 
- občianska, ale potom som sa rozhodol, 
že geografia je pre mňa zaujímavejšia.

Ktorá časť dejín je pre teba najpútavejšia?
Možno by niektorí teraz ohŕňali no-
som alebo krútili hlavou, ale ja hovo-
rím, že pre mňa dejiny začínajú Veľkou 

francúzskou revolúciou. Zaujímavé ob-
dobia sú od Veľkej francúzskej revolú-
cie až po novodobé dejiny, napr. moju 
diplomovú prácu som venoval 90. ro-
kom v Československu, čo bolo viac-me-
nej pred chvíľou. Oblasť národných 
dejín po asi to 20. storočie je pre mňa naj-
pútavejšia. Je veľmi zaujímavé v koľkých 
štátnych útvaroch sme boli za sto rokov. 
Keby niekto žil sto rokov, tak by mo-
hol povedať, že bol mnoho-občanom. 

Vieš si predstaviť, že by si učil de-
jepis a geografiu v angličtine?
Asi nie, nakoľko k cudzím jazykom mám 
rešpekt. Dorozumiem sa, aj chápem, čo mi 
kto rozpráva, ale pri hodinách, na ktorých 
učím, už dopredu viem, čo chcem pove-
dať. Keby som mal rozprávať v inom ja-
zyku, musel by som rozmýšľať, čo poviem, 
aj ako to poviem. Mám voči tomu rešpekt, 
ale hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy.

Vedel by si odporučiť nejaké filmy, 
ktoré dobre vystihujú nejakú časť dejín?
Teraz som pri 30. výročí vzniku Sloven-
skej republiky pozeral na RTVS na za-
čiatku roka dokument Prípad Slovenská 
republika.  Je tam krásne ukázaný celý 
priebeh dejín od Veľkej Moravy až po 
dnešné Slovensko. Bolo to rozdelené 
na úseky, čo bolo pre mňa veľmi zau-
jímavé a veľmi sa mi to páčilo. Okrem 
toho v rámci seriálov, aj keď to nie je 
teda film, mám veľmi rád České století, 
nakoľko je to seriál, ktorý ukazuje rôzne 
dejinné etapy československej histórie.

Ak by bol neobmedzený rozpočet, 
kam do sveta by si zobral deti na 
geografický alebo dejepisný výlet?

Závisí od ročníka, pretože v každom 
regióne sveta je niečo zaujímavé. Ak by 
bol neobmedzený rozpočet, tak vždy 
by som zobral triedu v každom ročníku 
do toho regiónu, o ktorom sa učíme. 
Napríklad, v sekunde sa teraz učíme o 
Ázii, tam máme krásne oblasti Indie. V 
inej triede preberáme Afriku, to je krásna 
končina. No a samozrejme, že by sme sa 
nešli  pozrieť do nejakého all inclusive ho-
telu, kde budeme mať všetko zaplatené. 
Nie, spoznávali by sme safari a krajinu 
takú, aká je. Napríklad, počas vysokej 
školy sme mali fakultatívny zájazd do Al-
bánska. Možno sa niektorí spýtajú, čo 
tam je. Okrem krásnych hôr a prístupu k 
moru tam toho teda veľa nie je, ale toto 
stačilo na to, aby som si to užil a nadchol 
sa tou krajinou. V každom ročníku sa dá 
nájsť nejaký tematický výlet. Ale viem, kam 
by som určite nešiel. Nikdy by som nešiel 
do Austrálie. Aj kvôli zvieratám, aj kvôli 
tomu, že tam je sucho, teplo a horúco a 
hlavne, každá druhá vec ťa tam ide zabiť.

Aký máš názor na tvoj 
prvý rok odučený na 1.SG?
Som tu už od minulého druhého polroka, 
čiže už mám ten jeden polrok nacvičený 
z minulého roka. Tento rok som našlia-
pol na to, čo som začal minulý rok. Tie 
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triedy, ktoré mám od minulého roka, ve-
dia, čo odo mňa majú čakať a aj čo ja mám 
očakávať od nich. Nejakým spôsobom 
sme sa našli, nejakým spôsobom spo-
lupracujeme a ja som veľmi rád, že všetky 
triedy sú veľmi šikovné. Páči sa mi, že sa 
v triedach vieme baviť o rôznych témach, 
že v každej triede mám inú dynamiku a 
nikdy sa nestane, že by som sa nudil. Tých 
45 minút mi vždy tak rýchlo ujde, že by ste 
mohli mať ten dejepis a geografiu aj dlhšie. 

Keby si mohol doplniť školskú knižni-
cu o nejaké knihy, aké by to boli?
Takých knižiek je veľmi veľa, ale určite vš-
etky edície Civilizácie, ktoré vychádzajú, a 
najmä od autora Tima Marshalla. Pre mňa 
je Tim Marshall najlepší geopolitický au-
tor, ktorý zhŕňa historickú časť a prepája 
ju s dnešnou geografiou. Podľa mňa, keď 
vychádzaš z minulosti a dostaneš sa až do 
budúcnosti, je to jedna z tých najudivu-
júcejších vecí, je to veľdielo. Ak by sa mala 
dopĺňať knižnica, tak ju doplním všetkými 
knihami od Tima Marshalla. Každý, kto 
sa zaujíma o geopolitickú históriu krajín, 
tak odporúčam si ich prečítať. Rozoberá 
tam rozmanité témy, od Juhoslávie cez 
rôzne geopolitické konflikty, napríklad 
Čína, ako istým spôsobom expandu-
je do Afriky, čo mnohí nevedia prečo. 
Toto sú veci, ktoré v našom globalizova-
nom svete ovplyvňujú všetkých - aj nás. 

Prečo vedieš deti k tomu, aby 
tvorili a počúvali podcasty?
Chcel by som deti viesť k tomu, aby 
sme podporovali našu školskú komuni-
tu a práve podcast je podľa mňa ideálny 
spôsob, nakoľko v tomto podcaste sa 
každý môže nájsť, môže sa tam vidieť. 

Keď sa ho náš tím opýta nejakú otáz-
ku, môže zistiť, že aha – v tej triede je 
človek, ktorý sa venuje dobrovoľníctvu, 
ako sme mali napríklad z Voices Hanku a 
Sašu. Môžeme ukázať ľudí z našej školy a 
tak sa ešte viac spoznať, lebo asi poznať 
každého žiaka osobne sa nedá, to by 
sme nestíhali. Ale keď si pozrieme alebo 
vypočujeme o ňom nejaký 10-minútový 
podcast, tak vieme, kto to je za človeka a 
čím žije naša škola, nakoľko tam máme aj 
rôzne správy o tom, čo sa deje na škole. 
Takže skôr ide o to, aby sme nejakým 
spôsobom budovali bajkalskú komunitu.

Čo je cieľom 1sg podcastov?
Cieľom je, aby sme boli informovaní o 
tom, čím žijeme, čo nás baví a čo nás trápi.

Aké podcasty počúvaš vo svojom 
voľnom čase? Počúvaš aj v angličtine?
Počúvam najmä slovenské podcasty, 
napr. Dejiny od SME. Potom podcast 
Piatoček - to každý piatok musí byť, 
a ešte také české podcasty, volajú sa 
Dejiny moderne a Prepíšte dejiny. Ti-
eto štyri počúvam veľmi rád, niekedy 
si ešte púšťam Braňa Závodského.

Kedy predpokladáš, že si žiaci zap-
nú 1.SG podcast? Ktorý čas cez deň 
je podľa teba na to najvhodnejší?
My naschvál vydávame ten podcast každý 
pondelok okolo 7:20 alebo okolo sied-

mej. Je to taký ideálny štart do týždňa, 
kde na začiatku zosumarizujme to, čo 
nás čaká. Je to väčšinou 10 minút, akurát 
keď ideš možno v aute do školy, MHD 
alebo pešo, proste si to dáš na slúchadlá 
(sme aj na Spotify), pustíš to a rozmýšľaš 
nad tým, čo ťa v tomto týždni asi čaká.
Vedel by si odporučiť nejaký podcast 
pre žiakov 1.SG? Kľudne aj cudzojazyčný.
Určite by som odporučil Dejiny od sme.
sk, to je podľa mňa jeden veľmi do-
brý podcast. Potom, samozrejme, 
napríklad aj ten Prepíšte dejiny alebo 
aj náš 1sg podcast. To je taký dvojja-
zyčný, lebo niekedy tam máme aj Lucasa.

Aké sú podľa teba výhody a 
nevýhody podcastu v šírení in-
formácií oproti časopisom alebo inej 
textovej forme šírenia informácií? 
To je dobrá otázka. Žijeme podľa mňa vo 
veľmi rýchlej dobe. Už len fakt, že každý z 
nás má Instagram, vaša generácia dokon-
ca aj Tiktok, pričom pre nás bol už Insta-
gram úplná novinka -  čiže Tiktok, to už je 
mimo nás. Ale keď tam vidíme, ako nás tie 
5 sekundové videá bavia, keď už chceme 
zavrieť tú aplikáciu, ale povieme si, že 
ešte jedno a ešte jedno video... To je podľa 
mňa škoda, a potom sa už nesústredíme 
úplne na podstaty, ideme rýchlo a stále 
rýchlejšie. Podcasty sa preto teraz veľmi 
tešia svojej obľube. Je to naozaj len desať 
minút a máš celý deň zhrnutý, všetko, čo 
by si možno čítal v celom časopise. Denník 
SME vydáva každé ráno Dobré ráno, kde 
máš zhrnuté všetko, čo by si sa dozvedel 
konkrétnejšie v ich novinách. Výhoda je, 
že je to časovo menej náročné a zároveň 
sa pri tom nemusíš až tak sústrediť, lebo 
povedzme si úprimne, keď niečo čítaš, tak 

sa musíš viac sústrediť, ako keď niečo len 
počúvaš. Nevýhody toho sú, že tým, že 
žijeme v takej rýchlej dobe a ľudia upred-
nostňujú podcasty a krátke videá oproti 
novinám, veľakrát už  mnohí nevedia po-
chopiť kontext – čítať s porozumením. 
Preto na dejepise pracujeme s prameňmi, 
nakoľko si myslím, že toto je zručnosť, 
ktorá je veľmi dôležitá v živote každého. 

Nahral a prepísal: Lukáš Vršanský, P, v 
spolupráci s Michaelom Hanzalíkom

Keby si chcete vypočuť alebo pozrieť 
naše podcasty, neváhajte a kliknite 
na link: https://1sg.sk/1sg_podcasty/

Taktiež nás viete nájsť na Spotify, 
platforme Anchor alebo na školskom 
Youtube. Viac sa o nás dozviete na 
našom instagramovom účte: https://
www.instagram.com/1sg_podcast/

Prajeme všetkým pekné počúvanie!

https://1sg.sk/1sg_podcasty/
https://www.instagram.com/1sg_podcast/
https://www.instagram.com/1sg_podcast/
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MAJSTROVSTVÁ SVETA VO FUTBALE 
V KATARE

Od 20. novembra do 18. decembra 2022 
sa uskutočnili majstrovstvá sveta vo fut-
bale. V tomto článku sa nebudem zaober-
ať priebehom šampionátu, ale tým, ako, 
prečo a za akých okolností sa hostiteľskou 
krajinou stal Katar - krajina bez akejkoľvek 
futbalovej histórie, infraštruktúry a hlavne 
krajina, o ktorej by sme nemohli pove-
dať, že dodržuje základné ľudské práva. 

Hlasovanie o dejisko šampionátu pre rok 
2022 bolo spojené s hlasovaním o hostenie 
majstrovstiev sveta z roku 2018 a konalo sa 
v roku 2010. Katar mal proti sebe silného 
konkurenta v podobe USA, ktoré má, pre 
predstavu, vyše 132-násobne väčší počet 
obyvateľov v porovnaní s 2,5 miliónovým 
Katarom. Myslím si, že už teraz je aj či-
tateľom, ktorí futbal pravidelne nesledujú 
alebo sa nezaujímajú o túto problemati-
ku, jasné, že tu niečo nebude v poriadku. 

Dostávame sa teda k prvému a veľmi 
závažnému problému, ktorým je korup-
cia. Veľmi rozsiahla a komplikovaná ko-
rupcia, ktorá však nezostala len v štruk-
túrach FIFA (Medzinárodná futbalová 
federácia), ale dostala sa aj do vrcholovej 
politiky. Behom posledných mesiacov sa 
vyplavujú na povrch kauzy týkajúce sa 
napríklad aj vtedajšieho francúzskeho 
prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Údajne 
malo dôjsť k dohode medzi Francúzskom 
a Katarom o výmene hlasov Michela Pla-
tiniho, francúzskeho funkcionára FIFA, 

za následné odkúpenie francúzskych 
lietadiel Airbus leteckou spoločnosťou 
Qatar Airways. Taktiež, v tej istej dobe 
Katar odkúpil vtedy zadlžený klub Par-
is Saint Germain, ktorý sa postupom 
času a najmä vďaka investíciám v astro-
nomických sumách od Kataru stal jed-
ným z najlepších klubov na planéte. Pla-
tini aj Sarkozy však obvinenia odmietajú 
a priame dôkazy zatiaľ odhalené neboli. 

Toto je však len jeden z niekoľkých ko-
rupčných škandálov ohľadom majstrovsti-
ev sveta v Katare, no korupčné škandály 
v štruktúrach FIFA sú vo všeobecnosti 
bežnou vecou. Pokiaľ by sa niekto chcel 
do tejto komplexnej a komplikovanej 
problematiky ponoriť hlbšie, na Netflixe 
nájde výborný dokument s názvom Fifa 
uncovered. Okrem toho, že táto krajina 
pravdepodobne hostenie šampionátu 
získala nekalým spôsobom, dokážeme s 
určitosťou povedať, že počas príprav na 
šampionát a najmä pri stavbe štadiónov 
boli zásadným spôsobom porušované 
ľudské práva. Robotníci stavajúci štadióny 
boli vystavení neľudským podmienkam 

v extrémnych horúčavách a extrémnej 
pracovnej vyťaženosti. Ľudia, ktorí sa 
podieľali na stavbe štadiónov, boli veľmi 
zle a nedostatočne zaplatení. Už dnes 
môžeme potvrdiť, že pri stavbe štadión-
ov zomrelo minimálne 6 500 pracovníkov. 
Teraz by som chcel, aby si každý sám 
pre seba zodpovedal otázku, či je v po-
riadku postaviť štadión, na ktorom pri 
stavbe zomrelo 6 500 ľudí, aby sa na 
ňom následne mohlo ďalších 70 000 ľudí 
zabávať a tváriť sa, že sa vlastne nič nesta-
lo. Futbal má robiť ľudí šťastnými a spájať 
ich, nie je akceptovateľné, aby sme na túto 
zábavu museli najprv „obetovať“ 6 500 
ľudí. Pri tom, že futbal má ľudí spájať a nie 
rozdeľovať, sa ešte pozastavím, nakoľko 
Katar je krajinou, v ktorej sa napríklad ho-
mosexualita trestá a je zakázaná. Už len 
tento samotný fakt je absolútne neprí-
pustný, no nechať takúto krajinu hostiť 
najväčšiu športovú udalosť na svete je 
naozaj nepochopiteľné. Existuje niekoľko 
prípadov, kedy fanúšikov len oblečených 
v dúhovom tričku na štadión nepustili. 

Je nepochopiteľné, ako môžeme stále 
takýmto krajinám dovoľovať hostiť vr-
cholové športové podujatia, a tak im 
umožňovať ukazovať sa v dobrom svetle 
aj napriek tomu, že to tak úplne nie je. Z 
histórie môžeme poznať niekoľko takých-
to príkladov, keď krajina využila športové 
podujatie na propagandu a zaslepenie os-
tatných štátov pred zverstvami, ktoré sa 
v danej krajine diali. Ja však verím, že ten-
tokrát sa nenecháme zaslepiť a ukážeme, 
že niečo takéto rozhodne nie je v poriad-
ku a my nie sme ochotní to akceptovať.

Samuel Čengel, P

VIANOČNÁ BÁSEŇ
Vianoce sa blížia, prichádza ten čas,
slávnostná nálada prebúdza sa v nás.
Ustupujú hádky, zvady,
miesto nich sa máme radi.
Spolu advent prežívame,
chuť pomáhať v sebe máme.
Kapor vonia, stromček svieti,
tešia sa naň všetky deti.
Keď sa vonku zvečerí,
hviezda sa na nebi objaví,
zídu sa všetci pri stole,
užiť si tieto sviatočné chvíle.
O chvíľu pod stromčekom darčeky sa 
zjavia,
nedočkavým drobcom na tvárach úsmev 
vyčaria.

  
 Sofia Troppová, N
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NA ŠKOLE MÁME 
MAJSTRA SVETA

(ROZHOVOR S LUKÁŠOM HRUŠOVSKÝM, P)

Odkedy sa venuješ Jiu Jitsu?
Brazílske Jiu Jitsu robím od mája 2017. 
Mal som vtedy šesť rokov. Celá trieda 
bola pozvaná na skúšobný tréning do 
akadémie v Bratislave. Vtedy sa mi BJJ 
zapáčilo a odvtedy chodím na tréningy.

Prečo ťa tento šport baví?
Na žinenke vždy vládne pozitívna atmos-
féra. Všetci sa medzi sebou rešpektujú. 
Brazílske Jiu Jitsu ťa naučí aj disciplínu. 
Je to zároveň úžasný spôsob pohybu.

Aké sú plusy a mínusy seriózne-
ho súťaženia v Jiu-Jitsu?
Súťažením získaš mnoho skúse-
nosti a spoznáš nových ľudí. 
Žiadne mínusy mi nenapadajú.

Ako často mávaš tréningy?
Väčšinou štyrikrát do týždňa, ale záleží od 
toho, čo mám v ten týždeň naplánované. 
Ak sa pripravujem na turnaj, trénujem viac. 
Keď máme veľa testov, trénujem menej.

Nedávno si si vybojoval titul majs-

tra sveta. Aký to bol pocit, keď si 
stál na pódiu s medailou na krku?
Bol to zaujímavý pocit, cítil som sa úplne 
oddaný momentu. Nemyslel som na to, 
čo si dám na večeru, ani na to, čo som mal 
na raňajky. Aj preto si to jasne pamätám. 
Keď som vychádzal na pódium, cítil som 
nervozitu, ale keď som už stál na vrchole 
stupňa víťazov, iba som si užíval moment.

Plánuješ sa zúčastniť a bo-
jovať o zlato aj ďalšie roky?
Ešte je veľa vecí, ktoré môžem vylepšiť. 
Preto budem naďalej trénovať a súťažiť.

Ako vyzerá zápas na svetovej úrovni?
Pred turnajom sa všetci účastníci mu-
sia odvážiť, aby sa potvrdilo, že sú v 
správnej váhovej kategórií. Na menších 
turnajoch sa váži v deň zápasenia a 
na väčších deň vopred. Asi päť minút 
pred tvojím zápasom ťa niekto zavolá 
a ty sa postavíš pri žinenku, na ktorej 
budeš zápasiť. Keď je čas ísť na žinenku, 
rozhodca ťa zavolá. Najprv sa pokloníš 
rozhodcovi a potom svojmu súperovi. 

Následne rozhodca začne zápas. Zápas sa skončí, keď jeden súťažiaci ukončí 
druhého alebo vyprší čas. Keď sa to stane, vyhrá ten, kto má viac bodov. 
Ak je skóre rovnaké, rozhodca buď nadstaví jednu minútu alebo určí víťaza.

Rozhovor pripravil Lukáš Vršanský, P

Lukáš Hrušovský je pokojný, nenápadný, no prekvapivo úspešný niel-
en v škole, ale aj v športe - hneď na svetovej úrovni. Majstrom sveta sa hock-
to teda nestane. Vyžaduje si to nielen výnimočný športový talent, ale aj 
tvrdú prípravu a disciplínu. To zvláda dokonale a za to má úprimný obdiv.
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Martina Michalčíková, F
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