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E d i t o r i á l

K o n t a k t y

ÚVOD

Je jún, nedeľa večer, a ja ti Filip (náš grafik) už 
4 dni klamem, že pracujem na editoriáli.  Ale 
ako každé poctivé žieňa, ani ja dlho luháriť 
nedokážem a je na čase vyjsť  s pravdou von. 
Filip, ja ten editoriál nemám, nemala som ho a 
ani ho v dohľadnej dobe v rozpätí troch týždňov 
mať nebudem. Celá moja existencia sa v tom-
to teple momentálne obmedzuje na: vstanie z 
postele. Otvorenie chladničky. Vybratie meló-
na z chladničky. Pokrajánie polovice melóna. 
Zjedenie polovice melóna. Vrátenie druhej po-
lovice melóna naspäť do chladničky. Vrátenie  
svojho tela naspäť do postele. A zopakovanie 
tohto procesu v zhruba dvojhodinových in-
tervaloch... Viem, viem, klamať sa nemá, je to 
škaredé a ja by som sa mala ísť hanbiť. Za akt 
pokánia si činím kľačanie na legokockách v 
kúte... Ale ku cti mi slúži, že Romča je na tom 
rovnako, takže keď už pre teba nemáme ten edi-
toriál, prosím,  prijmi naše najhlbšie ospravedl-
nenia a naľavo daj nejakú peknú fotku. (Keď už 
nie je o čom čítať, nech sa ľudia majú aspoň na 
čo pozerať.) 
PS. Ďakujem za ten recept na strúhaný tvarožník 
(ktorý si mi ešte stále neposlal...)



  

Lyžiarsky očami prímanov

-Emma Mikušová
-foto: stránka gymnázia
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Výlet, ktorý si zapamätá snáď každý. Dnes 
vám porozprávam príbeh o tom našom, gym-

pláckom. Začnime pekne od začiatku.
Cesta trvala 3 hodiny, ale stálo to za to! Prišli 

sme na krásne zasnežené Štrbské pleso. 
Hneď čo sme sa vybalili, išli sme na pre-

chádzku. Chceli sme sa so Štrbským plesom 
trochu zoznámiť. No na druhý deň to všetko 
začalo. Rozdelili sme sa do skupín a hurá 

lyžovať. Počasie nám ako naschvál prvý deň 
dalo hmlu a poriadne snežilo. Ale za tých 

šesť dní sa počasie  vystriedalo.
Náš deň vyzeral asi takto: ráno nás zobudila 

izba, ktorá mala práve službu. Išli sme na 
raňajky a po nich sme sa „naskladali“ do ski-

busu, ktorý nás odviezol priamo na svah. Tam 
sme lyžovali približne do 14:00 hod., podľa 

počasia.

Prišli sme na chatu a okolo 15:00 hod. 
sme mali obed. Do večere, ktorá bol a o 

18:00 hod., sme mali osobné voľno, ktoré 
sme trávili spolu na izbách. Upevnili sme 
si priateľské vzťahy a stali sme sa lepšími 
kamarátmi. No a rozkaz na ďalší deň sme 
dostali v spoločenskej miestnosti. V jeden 
s večerou sme mali spoločenský program. 
Volalo sa to „izba baví izbu“. Spočí&valo 

to v tom, že každá izba si musela pripraviť 
program pre ostatné izby. A poviem vám, 

zabavili sme sa skvelo.

Celý lyžiarsky sme si všetci užívali 
naplno. Nelyžiari sa stali lyžiarmi. No 
a lyžiari si poriadne zalyžovali a aj sa 

niečo naučili.
Výlet, ktorý zostane v pamäti aj mne. 
Budúcim primanom, ale aj všetkým, čo 

pôjdu na lyžiarsky, prajem tie najkrajšie 
chvíle strávené práve na lyžiarskom. 

Tak zas o rok! 

ČLÁNKY
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Tretíkrát sme nesklamali
V stredu 6. apríla 2016 súťažilo súbežne v 22 českých a slovenských krajoch 261 
gymnázií v medzinárodnej súťaži pod názvom Dejepisná súťaž gymnázií ČR a 
SR. 

Tento rok sa koná už jubilejný 25. ročník súťaže 
zameraný na obdobie spoločných česko–

slovenských dejín od 9.5. 1945 – 31.12. 1948. 
Vyhlasovateľom súťaže je Gymnázium Cheb z 
Českej republiky. Na Slovensku sa súťaž už tretí rok 
koná pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku 
na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bánovské gymnázium reprezentovali na súťaži 
traja študenti – Jakub Stopka, Milan Pokrývka 

a Šimon Ondrejka. Pred sebou mali ťažkú úlohu, 
pretože dvakrát sme sa stali víťazmi krajského kola 
v Trenčianskom kraji a dvakrát sme sa zúčastnili aj 
chebského finále.

V konkurencii 10 gymnázií Trenčianskeho kraja 
sme sa tento rok umiestnili na druhom mieste 

a opäť máme šancu zúčastniť sa medzinárodného 
finále v Chebe 24. novembra 2016.

-PaedDr. Elena Košíková a Šimon Ondrejka-
-foto:Krajské centrum voľného času

6 SOS

ČLÁNKY



-Katarína Hrušková-
-foto: stránka gymnázia
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Zber odpadkov v rámci Dňa 
Zeme

Aj žiaci nášho gymnázia prispeli k odstráne-
niu znečistenia planéty, na ktorej žijeme. Dňa 
19. marca o 10:00 sa stretlo 20 bánovských 
gymnazistov pod vedením p. prof. Gerbe-
lovej a niekoľko ďalších dobrovoľníkov pri 

ŠHOK-u na sídlisku Dubnička.
Z  kvinty  prišli: Karolína Pisoňová , Zuza-
na Masárová, Iveta Trebichavská, Dominik 
Broniš, Šimon Ondrejka, Alžbeta Hrabošová  
a Kristína Čerešníková,  z I.A: Kristína Lo-
botková, Alexandra Ráciková, Marianna 
Janušková, Adriána Sečanská a  Adriána 
Niková,  I.B: Marcela Bašková, Matúš Sr-
nec, Sára Vigodová, Zuzana Vigodová , Zoja 
Barončoková, Marta Kováčiková, Simona 

Adamičková a Kristína Dančiaková. 

Akciu, ktorá sa uskutočnila v rámci Dňa 
Zeme, organizoval Športovo herný a out-
doorový klub. Zbieranie odpadu sa začalo 
na Dubničke pozdĺž potoka Dubnička a 
pokračovalo sa až k Lidlu. Potom sa zbieralo 
popri rieke Bebrava  až poza Kaufland. Spo-
lu sa vyzbieralo viac ako pol tony odpadu.
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To be continued  THE END 
Ženy v krásnych šatách, muži v čiernych oblekoch, vo  vzduchu 
cítiť prísľub nezabudnuteľnej noci a čerstvých pagáčov. Takto znie 
šablóna, do ktorej možno napchať 99% školských plesov Sloven-
ska. Áno, my z gympla máme tú česť patriť medzi zostávajúce 1%.

Prečo zaseknúť ples na vývojovom stupni 
Veľkého Gatsbyho, keď sa dá celý večer 
povýšiť až na Vlka z Wall Street? Gympláci 
v BN od nepamäti študovali aj pili prvú ligu, 
ale čo sa tohto roku týka, predbehli sme 
svoju povesť o nejaký ten svetelný semester. 
Moja naivita pravdepodobne nemá hraníc, 
keďže som si myslela, že minuloročné 
vyšplhanie sa istej nemenovanej osoby po  
dažďovom odkvape (alebo to bol hromoz-
vod?) naspäť do sály po tom, ako bola vy-
hodená, nebude prekonané, ale aj tento rok 
sa pár ľudí heclo a diali sa veci, pri ktorých 
by atrament v Katolíckych novinách od-
mietal vyschnúť. Prváci mali šancu užiť si 
hneď dva plesy naraz. A síce prvý aj po-
sledný, keďže vyššej moci praskli nervy a 
pri pohľade na minišaty zopár prítomných 
dám  (evokujúce skôr tričká stiahnuté pod 

zadok) aj sietnice v očiach. 



-Katarína Hrušková-
-foto: Barbora Schwarzová
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Nuž, čo si budeme hovoriť, veď sme svoji, 
poznáme sa. Teraz spravím také to nená-
padné literárne preklenutie a rozpíšem 
sa o skvelých punčákoch, o tom, ako sme 
tento rok objednali o 50 minirezníkov na-
viac a aj tak sa všetky zjedli, o tom, ako 
nám chemikália na balónikoch tvoriac-
ich vstupný portál rozožrala pri nafu-
kovaní dlane. Och, áno, ešte spomeniem 
perfektnú hudbu (ktorá bola naozaj per-
fektná). Ďakujeme celému organizačnému 
tímu a svoje najhlbšie poklony posielame 
tohtoročnej úradujúcej kráľovnej a kráľovi 
plesu -Anete Čmelovej a Marekovi Stošičovi. 
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Multikultúrny lyžiarsky 
alebo ako sme so spomienkou na našich južných 

susedov strávili pár dní na svahu

Hneď na začiatok treba podotknúť, že čas je 
mimoriadne relatívny pojem, a preto vám 
vlastne ani neviem presne povedať, koľko 
sme v oblasti Štrbského plesa strávili. Tipla 
by som to na takých 18 hodín, z čoho polku 
som prespala v autobuse, no nech to bolo 
akokoľvek dlho, spätne si uvedomujem, že 
čas, strávený v socializmom poznačenom 
penzióne Litvor 1, bol skvelý a pri hocijakom 
maďarskom náznaku mi, pri spomienke naň, 

pookreje srdiečko. 

Zazvoní ti budík, s ochkaním, ktoré zahŕňa 
hlavne veľmi flexibilné vulgarizmy v rôznych 
podobách, sa posadíš a zamračene sa 
rozhliadaš okolo seba. Vojde nešťastník, čo 
má rannú službu a hučí do teba, nech vstávaš, 
akoby nevidel, že už si v štádiu „už si znovu 
neľahnem“, ktoré nakoniec zlyháva. S vypätím 
síl sa dotrepeš na raňajky, kde toho v podstate 
už aj tak veľa nezostalo, a vlastne si tam len 
preto, aby ti povedali, že o 20 minút odchádza 

skibus. 

Skutočná výzva však začína, až keď si cez 
jedno plece prehodíš batoh s lyžiarkami, na 
druhom máš lyže s palicami a v troch vrst-
vách oblečenia sa počas toho kilometra, čo 
ťa delí od zastávky skibusu, snažíš nevypustiť 
dušu, aj keď pot z teba tečie jak tuk z nedeľnej 
kačice a pľúcka máš dobre, že nie na dlani. 
Tak sa teda, s pripomienkou, že „dobrých 
ľudí sa všade veľa zmestí“,natisneš do, už 
teraz plného, skibusu a opakuješ si, že byť 
sardinkou v oleji (v tomto prípade ľudskom 
pote), nie je také zlé, ako čakať v tej zime na 
ďalší spoj. Vyhliadky sú ružové, až keď máš 
konečne na nohách pripnuté lyže a hoci je 
len deväť hodín ráno, vďaka myšlienke, že 
tvoji spolužiaci umierajú pomalou smrťou 
na fyzike, chémii či matike, si uvedomíš, že 
deň sa začína uberať celkom zmysluplným 

smerom. 

Počasie sa počas tých pár dní správalo v 
znamení „ak máš pocit, že nie je hmlis-

to, alebo neprší, mal by si vyjsť von 
z chaty, lebo prestávka sa skončila“. 
Samozrejme, našlo sa aj pár minút, 
ktoré nám postačili na zachytenie 
nezabudnuteľných záberov tatranských 
hôr v oblakoch, či už do pamäte telefónu 

alebo svojich spomienok. 
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A potom, po dni prežitom na svahu, sa 
zbitý životom, hladom a únavou, v roz-
trúsenom zástupe rovnako zbitých gymna-
zistov, vraciaš späť na chatu a jediné, čo vás 
núti dvíhať nohy, je vidina jedla, sprchy a 
teplej postele (a ešte fakt, že na niektorých 
úsekoch sa nepekne šmýka). Tak sa teda 
dovalíš do chaty a po tom, ako si už prežil 
smrtonosné schody pred chatou, sa snažíš 
uchovať si život aj na nechutne klzkej po- 
dlahe v lyžiarni. Po vytúženej sprche, ktorú 
prirodzene predchádzala roztržka, kto pôjde 
prvý, sa v suchých veciach usadíš v jedálni a 
čakáš, čo pred teba postavia, ale nech už je to 
nakoniec čokoľvek, zješ to už len preto, že je 
to zadarmo, lebo „fickoplatí“ (pozdravujem 
gymplácku komunitu). Myslím, že hovorím 
za všetkých, ak poviem, že vrcholom kulinár-
skeho umenia toho týždňa bola sviečková, 
pri ktorej pookrialo srdce aj nejednému z 

prieberčivejších. 
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-Bianka Hanková-
-foto: stránka  gymnázia
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Očakávaným bodom večera je, samo-  
zrejme okrem večere, rubrika „rôzne“ 
pána Bacha a ešte teraz sme vďační An-
ete, že sa stala jeho, o kus schopnejšou 
pravou rukou. Nasleduje biliard, karty, 
telka alebo čokoľvek,čím zabiješ čas skôr, 
ako dôjde k vytúženému spánku. (Pozn. 
niektorí túto etapu surovo odignorovali 
a zaspali v momente, keď sa ich telo dot-

klo postele.)

A práve v jednom z týchto „maliebnych“ 
večerov sa začali črtať počiatky znovu-ob-
noveného slovenského národného obrode-
nia a spolku mladých národniarov na našom 

gymnáziu. 
Všetko to začalo nevinným zistením, že 
radiátory sú, vďaka pani upratovačkám, 
stíšené na minimum, akoby nestačilo, že v 
noci s láskou k šetreniu vypínali centrálne 
kúrenie, a tak si mal ráno pocit, že namies-
to vo svojej izbe si zaspal v Demänovskej 

ľadovej. 
Prirodzene sa na mňa dovalila všetka 
krivda sveta a opäť sa ozvali nikdy ne-
zahojené rany tisícročného uhorského 
útlaku. Okrem neprávostí, ktoré boli 
na nás napáchané, sme pociťovali akúsi 
národnú povinnosť spomenúť aj Štúra, 
ku ktorému už akosi prirástla aj otázka 
jeho sexuality. V ten večer niekoľkokrát 
padlo aj gesto tulipánu hnevu, ktorý sa 
neskôr, spolu so šípovým listom, dostali 
do siene slávy botanickej záhrady gest. 
Odvtedy sa silná myšlienka národného 
obrodenia rozšírila a po tom, ako sa v 
každom prebudila národná hrdosť, nebo-
lo človeka, ktorý by zastával názor, že Slo-
tove „tanky na Budapešť“ sú hlúposťou. 
Naše rady sa natoľko rozrástli, že sme 
tento, pre všetkých pamätný lyžiarsky, 
mohli ukončiť „paprikovou sešlosťou 
protiuhorského odboja“, ktorá bola na-
koniec násilne rozpustená nadšencami 
maďarských žandárov (rozumej učiteľský 
dozor). Národná hrdosť v nás však zo-

stala zakorenená naďalej.
Isten áldjon meg benneteket, gyerekek én!

Boh vám žehnaj, moje deti!
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Deň otvorených dverí na 
gymnáziu

Prvá otázka, ktorú by som položila akémukoľvek uchádzačovi o miesto v školskej lavici na 
Gymnáziu Janka Jesenského: „Oh, God, why?“ (To je asi dôvod, prečo ma nikdy nikto na 
sprevádzanie budúcich gymnazistov po chodbách našej školy nezavolal.) Nevadí, zmierila 
som sa s tým, pohladkala svoje ego veľkým balením vanilkovej zmrzliny a nadopovaná cu- 
krom, krivdou, kde čím iným, som utíšila samu seba, že aj tak by ma nebavilo vidieť, ako  
sa tie znudené 10-12-ročné tváre vrhajú do jamy levovej. Mám len obmedzenú zásobu  
 chválospevných slov či viet a tie si šetrím na slohy zo slovenčiny pre pani profesorku 
Košíkovú, takže i keď oplývam nehynúcou lásku k nášmu gymnáziu, pekné reči na jeho ad-
resu pre tentokrát prenechám radšej iným študentom. Tu je pár z nich a ich preslovy, ktorým 

natierali med okolo úst tohtoročnej budúcej inteligencii na Dni otvorených dverí...

1. Čo ti dáva/dalo štúdium na gymnáziu? 2. Keby si bol piatakom, rozhodol by si sa 
znovu pre 8-ročné gymnázium?

 Sekunda: Na gymnáziu je určite oveľa viac príležitostí ukázať svoj talent, či v jazykoch, alebo v 
matematike, ale aj v slovenčine. Učiť sa musím viac, no nemám pocit, že trávim priveľa času nad 

knihami. Viditeľne som sa zlepšil oproti ZŠ.(R.H.) 
Páči sa mi, že tu nie sú najslabší žiaci, na ktorých sa muselo vždy čakať. Tu ideme všetci približne 

rovnakým tempom.(E.H.) 
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-Katarína Hrušková-
-foto: Barbora Schwarzová-
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Oktáva: Gymnázium mi dalo úžasné zážitky, možnosti cestovať, spoznávať nových ľudí. Získala som veľa 
zahraničných kamarátov. Sú tu úžasní učitelia, ktorí nás 8 rokov podporovali, odovzdávali svoje vedomosti 

a skúsenosti. Mám zručnosti v organizácii rôznych podujatí, v komunikácii. (B.S.)
 Keď som išla na gymnázium pred 8 rokmi, bola to voľba mojich rodičov. S odstupom času hodnotím ich 

počin ako najlepšiu voľbu môjho života. Keby to šlo, ešte raz sa vrátim do prímy! (Z.P.) 
Keď sa stretnem s bývalými spolužiakmi, cítim rozdiel medzi nimi a mnou... Vo výsledkoch, v poznatkoch, 

v správaní, hodnotách. (K.V.)

 Kvinta: Učitelia tu vedia, čo nás naučili a nadviažu na to. Že som si tu zničila detstvo, je hlúposť. Kto chce, 
učí sa viac, kto nechce, nenútia ho. (N.H.) 

Sexta: Chcela by som spomenúť nepríjemnú udalosť z 5. ročníka na ZŠ, keď ma zavolali do riaditeľne. 
Nevedela som prečo, kým zástupkyňa nespustila: „Budeš mať veľa učenia, žiaden voľný čas, nie je tam ani 
telocvičňa...“ A realita? Telesnú máme v telocvični a ak je teplo, na ihrisku. A veľa učenia? Gymnázium som 
si vybrala, lebo na ZŠ učitelia brali triedu ako celok. Žiaci, ktorí nerozumeli, nedostali plnohodnotné vys-
vetlenie. Ja som zvedavý študent, potrebujem veci rozobrať do detailov. Gymnázium mi to poskytlo aj bez 
mučenia a učenia sa do večera. Učitelia nás učia 8 rokov, vedia si postup naplánovať. Keď prídu deviataci, 
každý vie čosi iné a učiteľ obetuje veľa času vyrovnávaniu úrovne medzi žiakmi. V ich veku sme boli ďalej, 

mali sme väčší rozhľad. Keby som bola znovu piatačka, rozhodla by som sa rovnako.(M.K.)

Oproti bývalým spolužiakom zo ZŠ mám lepšie vedomosti z cudzích jazykov. Učíme sa síce viac, ale 
nie je to nič nezvládnuteľné. Zarazilo ma správanie učiteľov na ZŠ, keď sa dozvedeli, že chcem ísť na 
gymnázium. Presviedčali ma, aby som zostala, rodičom poslali listy s výsledkami ZŠ a s prosbou, aby som 
neodišla. Gymnázium mi vraj skazí detstvo. To som rozhodne nestratila. Okrem učenia stíham tréningy, 
brigádu, víkendy trávim s kamarátmi. Nemyslím si, že nás škola „terorizuje“ množstvom učiva, zvládame 

to. Svoje rozhodnutie by som nemenila.
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-Mgr. Marcela Hlbočanová-
-foto: stránka gymnázia
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FOTOREPORTÁŽ
NÁVŠTEVA Z AFS

NÁVŠTEVA Z OXFORDU

Študentka Oxfordu, naša bývalá žiačka Mária Balgová, nás po rokoch prišla navštííviť



16 SOS

ČLÁNKY

Štrajk
Štrajk z pohľadu učiteľov...

 Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, verejnosť! 

Od 25. januára 2016 sa naša škola zapojila do 
štrajku učiteľov. Štrajkovalo približne 80% pe- 
dagógov. Dôsledkom toho bola zmena organizá-
cie vyučovania. Chceme Vám vysvetliť dôvody 

nášho postoja. 
Prioritne chceme podporiť systémové zmeny v 
školstve, osobitne vnímame problém gymnázií 
a osemročných gymnázií. Tieto sú dlhodobo 
finančne poddimenzované a výška normatívu 
na žiaka nedovoľuje skvalitňovanie výučby, čo 
je naším prvoradým cieľom. Ďalej kriticky vní-
mame oceňovanie veľmi úspešných žiakov v 
krajských a celoslovenských kolách. Títo žiaci 
ako keby boli príťažou nášho školstva, pretože 
odmeny pre žiakov v hodnote 5 – 10 eur na 
úrovni kraja a 20 eur na celoslovenskej úrovni 
sú dehonestáciou ich úsilia a talentu. Dlhodobo 
pozorujeme únik najlepších žiakov na kvalitné 
VŠ do zahraničia, hlavne do Českej repub-
liky, pretože problém s kvalitou našich VŠ sa 
stále nerieši.Veľkým problémom je aj klesajúca 
úroveň vedomostí žiakov ZŠ. Za tento stav nie 
je zodpovedný učiteľ základnej školy, ale zle nas-

tavený systém reformy. 

Je potrebné prehodnotiť reformu obsahu i meto-
diky výučby na základných i stredných školách. 
Máme na mysli napríklad delenie tried na menšie 
skupiny pri výučbe jazykov, matematiky, semi-
nárov a iných dôležitých predmetov, pretože 
naším cieľom je plnohodnotne pripraviť žiakov 
na štúdium na VŠ.    Ďalej chceme, aby sa navýšil 
objem finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu na školstvo. Všetci vieme, že Slovensko 
je na chvoste krajín OECD vo výdavkoch na chod 
školstva (3,4%), hoci vedúci predstavitelia štátu 
už dlhodobo tvrdia, že bez znalostnej ekonomiky 
nemôže krajina napredovať. Každá škola, vrátane 
našej, by vedela efektívne využiť zvýšený objem 
financií na skvalitnenie výučby svojich žiakov. V 
neposlednom rade si myslíme, že práca pedagógov 
je finančne i spoločensky nedocenená. Pracovná 
vyťaženosť učiteľa sa nekončí odchodom zo školy. 
Príprava na vyučovanie, príprava a oprava pí-
somných prác, slohov, diktátov, previerok, tes-
tov, vyučovacích pomôcok, samovzdelávanie sú 
časovo náročné a učiteľ je nútený si nosiť prácu 
domov. Náš štrajk je často prezentovaný len ako 
boj o vyššie platy. My však chceme zdôrazniť to, 
že nám ide najmä o budúcnosť našich a Vašich 
detí, o kvalitu ich vzdelávania. Ak investujeme do 

ich vzdelania, vráti sa to nám všetkým! 
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-Romana Antalová-
-foto:Filip Vlnka
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Štrajk z pohľadu študenta...

Madafaká! Boh existuje a zoslal nám týždeň voľna! 
1.deň- Jop, mám voľného času jak Nastenka snežienok, dopíšem si všetko chýbajúce učivo, čo sa mi za 

posledný polrok nechcelo. Konečne všetko dobehnem!   
2.deň -Ešte s tým netreba začať, pozriem si radšej  538. diel obľúbeného seriálu... 

O 2 dni a 28 dielov neskôr. – Je štvrtok, ale veď to mám polovicu týždňa stále pre sebou, pohodička, 
zajtra začnem študovať. 

5.deň. Piatok? To už? Pfúú, dýchaj, víkend predo mnou, stíhame všetko, nemám problém idem von.
Sobota - Kašlem na to, aj tak je toho veľa.
Nedeľa - Niceee, pekný týždeň za nami! 

Pokus o reformu gympla
Pozor! Pohov! Pochodom choď, ľavá, ľavá...! 
Je to smiešne. Tancujeme, ako pískajú. Na 
celý týždeň nás svojou návštevou „poc-
tila“ inšpekcia... Nikdy by som neverila, že 
vieme podať tak dokonalé herecké výkony. 
Zaslúžili by sme si Oskara. Pff, čo jedného, 
všetkých, vo všetkých kategóriách. Papiere 
v poriadku, tabule čisté, farebné kriedy sa 
zrazu objavujú odnikiaľ...Kto písal scenár? 

Ministerstvo školstva. 
„Vyzdvihla“ by som pani inšpektorku na 
matematike. Staršia pani, mierne prísny 
pohľad, vystretá v chrbtici, okuliare na nose, 

no čistý rešpekt.

Ako decká na základke nás „privítala na hodine“ 
(akoby sme si mohli vybrať, či tam prídeme) a dala 
slovo profesorke. Oukej, už som si zvykla, že na 
matematike zvyčajne pozerám s otvorenými ústa-
mi, ale teraz sa mi išla sánka vykĺbiť. Neviem, 
odkiaľ sme vzali tie príklady, neviem, čo sme ro-
bili, ale bolo to... Divné? Smiešne? Trápne. Hrali 
sme sa na matematických hrdinov, profesorka sa 
k nám správala ako k malým detičkám, nervózne 
sa smiala a ja som mala pocit, že sme na konkurze 

hercov do SND, alebo rovno na Broadway.

Cítila som sa ako týždeň pred výplatou, ho-
dina sa ťahala ako sopeľ z nosa a celé mi to 
pripomínalo diela Dalího, viete, to s tými 
hodinami. Potila som sa ako po zabeh-
nutí New York – ského maratónu a koniec 

hodiny znamenal druhý príchod Krista.
Čo sme týmto dosiahli? Do známej „piv-
nice“ sa musia vybúrať schody, pretože 
pani inšpektorke bolo za ťažko zohnúť hla-
vu. My sme si už zvykli. Som ale šťastná, že 
im ten nápad s veľkou prestávkou na obed 

neprešiel. Priemyslovka je príííliš ďaleko. 
Howgh. 

-RNDr. Terézia Dolanová  a Katarína Hrušková-
-foto:Barbora Schwarzová
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Rozsudok znie: vinný
Celého pol roka sme sa plní očakávaní pýtali pani učiteľky spoločenskovedného semi-
nára, kedy už budeme môcť vidieť učivo trestného práva v praxi. Príležitosť vidieť, 
zažiť a byť svedkom súdneho pojednávania. A to nie hocakého ! Mali sme to šťastie 
zúčastniť sa toho hlavného.  Kto by predsa chcel, aby sa na riešenie jeho problému 
pozerala celá banda tretiakov? Preto sme výber nechali na pani učiteľku PaedDr. M.  
Dobiášovú. A hoci sme čakali nemastný-neslaný prípad, ona nás znova nesklamala a 
postarala sa nám o kvalitnú životnú skúsenosť a skutočnú prevenciu pred konaním 

trestných činov. 

Prvý šok nastal, keď sme vošli do súdnej siene a us-
adili sa. Pred nami sedel trojčlenný senát, prokurá-
tor a obžalovaný. Obžalovaný nie o veľa starší ako 
bol náš vekový priemer a my sme si týmto momen-
tom uvedomili vážnosť situácie. Mnohým z nás 
prešlo hlavou, ako málo stačí ,aby sa mladý život 
ocitol na rovnakom mieste. Mieste, kde druhí budú 
rozhodovať o základnom práve človeka, práve na 

slobodu.
Súdny proces otvoril sudca a obvinený začal 
objasňovať situáciu. Pokojne sediac, sledujúc di-
anie sme si dávali dokopy súvislosti a nechali sa 
vtiahnuť do problematiky prejednávaného prí-
padu. S odbornými termínmi trestného práva sme 
nemali problém. Všetky sme ich už predsa istú 
dobu poznali z vyučovania. Hodina a pol nám 
ušla ako voda a nasledovala krátka prestávka pred 
vynesením rozsudku v mene Slovenskej republiky. 
Napätie a rozhorčenie nás všetkých sa dalo hádam 
i krájať. Dovtedy tichou chodbou sa začala ozývať 
spleť postrehov a názorov nás všetkých. Mnohých 
príbeh mladého muža nenechal chladnými a iní 
zas neskrývali pohoršenie a súhlas s prísnym tre-

stom pre obžalovaného. 

Celý prípad by som charakterizovala citátom z 
románu Zločin a trest od Fiodora Michajloviča 
Dostojevského: „...takmer každý, vo chvíli 
zločinu podľahne akémusi úbytku vôle a rozva-
hy, a nastupuje ich opak – detská fenomenálna 
ľahkomyseľnosť, najmä v tom momente, keď sú 

rozvaha a opatrnosť najnevyhnutnejšie.“   

Po krátkej prestávke sme sa všetci usadili späť na 
svoje miesta v súdnej sieni a tušiac, aké bude znenie 
rozsudku, nechali sme prehovoriť spravodlivosť. 
Mladého muža súd odsúdil na trest odňatia slo-
body za zločin krádeže. Po týchto slovách sme 
ešte položili pár otázok sudcovi a znova o kú-
sok múdrejší a skúsenejší pobrali sme sa späť na 
vyučovanie. Niektorí ešte zamyslení a nie celkom 
zmierení s odsudzujúcim rozsudkom, ostatní 
okamžite veselí, akoby sa aj nič nestalo. V každom 
prípade si túto príležitosť vážime a ďakujeme za 
ňu. Už zostáva na každom z nás, či si z tohto prí-
padu niečo vezme alebo ho okamžite pustí z hlavy 

a ponaučí  sa až na vlastných chybách.

-Liliana Bujnová-
-foto:Filip Vlnka
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