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Erika Pekarovičová
- redaktorka

Študujem na bilingválnom gym-
náziu Pankúchova v Bratislave. 
Som presne ten typ človeka, 
ktorý rád trávi čas len s perom v 
ruke a hlavou plnou myšlienok. 
Preto som veľmi vďačná, že som 
dostala možnosť byť súčasťou 
tohto časopisu. Mojim životom 
ma sprevádza anglická fráza 
,,Fear spreads, but fortunately 
love does too.’’ ( Strach sa šíri, ale 
láska naštastie tiež. ) 

Viktor Kocsis
- Šéfredaktor

Som študent súkromnej stred-
nej umeleckej školy animovanej 
tvorby (UAT). Študujem animo-
vanú tvorbu. Vo voľnom čase 
zvyknem kresliť, animovať, pop-
rípade sa venujem hrám alebo 
seriálom. Riadim sa mottom: 
„Keby niečo, tak nič.“ Myslím si 
že to hovorí samo za seba. Ak 
nie tak by ste sa tým mottom 
mali riadiť aj vy.

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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RPríbeh o udatnom rytierovi a zlej príšere

(ale aj realita internátneho života)

Kde bolo, tam bolo ... to už ale všetci dobre poznáte, takže si dovolím preskočiť túto časť ... žil udatný rytier 
Víťo.  Spokojne si nažíval vo svojom hrade, najradšej vo svojej obľúbenej komnate č. 64. 
Jedného dňa sa rytier Víťo vybral do sveta (nevedno či na výlet, či hľadať si princeznú) a opustil svoj hrad. Nech 
už to bolo akokoľvek, keď sa zo sveta vrátil (na jeho šťastie bez princeznej), stalo sa čo sa stať nemalo. Rytier 
Víťo si ako obvykle, (však čo už iné možno čakať od študenta na internáte),  priniesol zo svojej výpravy slušnú 
kôpku delikates, ktorú potreboval ochrániť pred rýchlou skazou (a hladnými susedmi) a uložiť do čarovnej 
skrinky so zimou. A vtedy sa to stalo! Otvoril čarovnú skrinku a hrôzou najskôr onemel, potom zozelenel, 
až nakoniec celý zmeravel. On civel do nej a z nej príšera civela naňho. „Buď chlap, buď chlap, buď chlap“ .... 
opakoval si v duchu, až kým mu nedošlo, že ak sa ešte pár krát nadýchne, zápach tej príšery ho pripraví min-
imálne o rozum, ak nie o život. Našťastie sa udatný rytier Víťo včas spamätal, zaplesol dvere zázračnej skrinky 
a vyštartoval v štýle MiG 25R do svojej obľúbenej komnaty pre zbrane hromadného ničenia. (no ešte predtým 
pre istotu zavolal na známu linku záchrany – len tak, pre istotu – na číslo, ktoré má prevažná väčšina udatných 
rytierov uložené pod heslom : mama). Vyzbrojený po zuby handrami, starou zubnou kefkou, hodne veľkou 
fľašou Sava a ešte väčšou fľašou Sanitolu a kotúčom toaletného papiera (nič lepšie narýchlo nenašiel)  hrdinsky 
predstúpil pred čarovnú skrinku, prudko otvoril dvere čarovnej skrinky a udatne zareval : „bráň sa Ty obluda 
smradľavá, plesnivá, hnusná, škaredá ... (ďalšia citácia je nevhodná) !!!
Bol to des a hrôza, dlhý a náročný boj s ohavným votrelcom, ale náš udatný rytier sa nehodlal vzdať. Oháňal sa 
handrou ako mečom, príšera gúľala očami, ktorých mala asi tisíc a bránila sa vydávaním zápachu, ktorý by jej 
aj skunk mohol závidieť. A tak prišiel na rad ťažší kaliber – vytasil na ňu smrtiace chemické zbrane a vždy keď 
sa mu podarilo časť z nej hrdinsky zničiť, neváhal použiť toaletný papier a pre dobrý pocit bezpečia spláchol 
časť príšery, ktorú doň zabalil do záchodu. 
Už sa zdalo, že tento boj snáď ani nebude mať koniec (do dnes má z neho v čase splnu zlé sny). Ale, čo by to 
bolo za hrdinu, keby z boja nevyšiel ako víťaz (nie nadarmo si hovorí Víťo) a čo by to bolo za rozprávku, kdeby 
nemala šťastný koniec. Takže áno, náš udatný rytier tento boj zvládol, plesnivá príšera z čarovnej skrinky má už 
svoje dni spočítané a odpočíva v pokoji (ani srnka netuší kde ju spláchlo) a udatný Víťo si môže svoju čarovnú 
skrinku so zimou opäť plniť delikatesami zo svojich výprav a šťastne a spokojne nažívať vo svojom hrade.
A ponaučenie, pre ktoré sa rozprávky píšu? To nájdete  v poznámke autora!

Poznámka autora : Najbližšie prázdniny s odcho-
dovkou z internátu budú v termíne 03.03.2018 
– 11.03.2018. Prosím urobte si láskavosť a pred 
odchodom vyprázdnite chladničku, vypnite 
chladničku a nechajte ju otvorenú. Vyhnete sa 
tak blízkemu stretnutiu tretieho druhu s fakt, 
ale fakt nechutnou plesňou.

Autor: Viktor Kocsis
Ilustrácia: Viktor Kocsis
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Bezpečnosť každodenného života a interakcia s tech-
nológiami, to sú dve témy s ktorými sa denno-denne 
stále viac stretávame. Čo tak spojiť tieto dva aspek-
ty a vytvoriť tak infraštruktúru, ktorá by pomohla 
všetkým občanom? Na túto úlohu sa podujala firma 
Farady, s. r. o., s ktorou som mal tú česť spolupracovať 
ako budúci elektrotechnik vrámci odbornej praxe, 
ešte vtedy v treťom ročníku Strednej priemyselnej 
školy elektrotechnickej Hálova 16.

Systém takzvaných tiesňových hlások, vo svete zná-
mych ako “help point”, ktorý bol na dané účely použitý, 
je prvým svojho druhu na Slovensku a momentálne 
už pomáha občanom mesta Žiar nad Hronom.

Ide vlastne o akéhosi tichého strážcu, ktorý vie pomôcť 
dezorientovaným alebo poškodeným občanom, no i 
vďaka vstavaným senzorom a špeciálnemu typu náte-
ru vie ochrániť i sám seba pred rôznymi druhmi van-
dalizmu.

Momentálne je v meste umiestených 7 bodov, ktoré sa 
aktívne testujú, avšak nie je vylúčené ďalšie rozšírenie 
počtu jednotiek do budúcnosti.
Primárnymi smerovateľmi pri návrhu boli najmä 
odolnosť, dostupnosť všetkým občanom (vhodná 
výška SOS tlačidla pre deti, využitie zdarma - pri vy-
bití/strate mobilu atď…) a jednoduchá obsluha.

                                  Ako to funguje?
 Ihneď ako osoba, ktorá potrebuje pomoc, 
stlačí tlačidlo, otvorí sa komunikačný kanál na mest-
skej polícii a kamera začne automaticky snímať nielen 
tiesňovú hlásku, ale aj jej okolie.
Súčasne sa spustí na hláske maják, aby ľudí v okolí 
upozornil, že sa niečo deje.

 Hláska však nereaguje iba pri samotnom 
stlačení tlačidla, ale vďaka systému citlivosti senzo-
rov, takzvanému “voice detection” reaguje aj na to, ak 
zachytí v okolí zvýšený hluk, napríklad volanie o po-
moc, či hlasy pri bitke a potýčke. Funkcia hlasového 
odposluchu umožňuje policajtom v stálej službe 
okamžite reagovať na vzniknutú situáciu. 
24 – hodinovú službu s napojením na tiesňové hlásky 
zabezpečuje nielen monitorovací kamerový systém na 
mestskej polícii, ale aj v chránenej dielni.

Treba tiež podotknúť, že hlásky môžu využiť nielen 
osoby, ktoré sú obeťou, alebo svedkom trestného činu, 
ale aj tí, ktorých postihol akútny zdravotný problém, 
či v prípade dopravných nehôd a podobne.

Systém má veľký prínos pre sociálnu ifraštruktúru 
mesta a určite má veľký potenciál dobudúcna, a preto 
som rád, že som mohol vypomôcť pri budovaní take-
jto technológie u nás na Slovensku.

PRAXOU K BUDOVANIU BEZPEČNEJŠIEHO SLOVENSKA
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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.“

Simona Puškášová
- ilustrátor

Umenie má schopnosť ukázať 
človeku rôzne stránky sveta. Film 
ak otaký je podľa mňa dobrá cesta 
ako by sa človek mohol vyjadriť: 
skúsenosti, pocit bla bla...A dot-
eraz nemá preskúmané hranice ?  
Aj preto študujem na Súkromnej 
strednej umeleckej škole kameru, 
zvuky, strih a chcela by som sa 
tomu venovať aj v budúcnosti.

Adriana Chromá
- redaktorka

Navštevujem anglické gymná-
zium Cambridge International 
School, kde študujem chémiu, 
biológiu a matematiku. Po-
pri škole sa venujem literárnej 
činnosti, najradšej píšem krátke 
fejtóny a kritické úvahy. Vyt-
váranie článkov, v ktorých sa 
snažím vyjadriť svoj názor, je 
pre mňa potrebným relaxom.V 
živote sa riadim citátom z knihy 
Alchymista od Paula Coelha: 
„Keď niečo skutočne chceš, celý 
vesmír sa spojí, aby si to dosia-
hol.“

   REDAKČNÁ RADA

 Máme za sebou 4 mesiace v novom školskom roku. Mnohí žiaci tento rok vstúpili do prvých ročníkov 
stredných škôl, ktoré si vybrali na ich ďalšie odborné štúdium,  čo pre nich znamená dôležitý krok v ich osobnom 
živote.  Najbližšie štyri roky, ktoré pred nimi stoja, budú pre mnohých náročné aj v tom, že okrem odborného 
štúdia, nových študijných predmetov, spôsobu a formy výučby, je tu pre nich aj nová skúsenosť poskytujúca 
spoločné súžitie na školskom internáte. Školský internát predstavuje pre mnohých doposiaľ nepoznanú skúsenosť 
prejavujúcu sa v spoločnom bývaní na jednej izbe so spolužiakmi alebo novými kamarátmi z rôznych typov stred-
ných škôl. To im zároveň prináša aj poznanie a objavovanie nielen nových učebných predmetov a učebných od-
borov, ale aj možnosť kvalitatívneho porovnávania, úrovne a náročnosti štúdia na týchto školách. Práve samotní 
žiaci sa  týmto poznaním, stávajú častokrát oprávnenými kritikmi niektorých učebných nástrojov, vyučovacích 
metód a foriem. Možnosť porovnávania kvality výučby, prísnosti a náročnosti štúdia na rôznych stredných školách, 
následne vyvoláva medzi nimi odozvu a principiálny záujem o zmenu školského systému ako takého. Tak ako som 
spomínal na začiatku, že máme 4 mesiace nového školského roku za sebou a prváci sa postupne adaptujú na nové 
podmienky, tak tu  máme aj starých harcovníkov - maturantov, pred ktorými stojí nová výzva : 
              Kam  ďalej po štúdiu na strednej škole ?  Niektorí nad touto otázkou len pokrútia hlavou, pokrčia ramenami 
a sucho skonštatujú, že im je to jedno. Takýmto žiakom je jasné, že škola, ktorú študovali,  (o dôvodoch sa radšej 
nebudem zmieňovať ) ich nenaplnila, neposkytla im potrebné, pre nich vhodné vzdelanie a najbližšia budúcnosť 
je znovu  pre nich načisto  otvorená....    ( Dobré ráno rodičia ....)
              Sú tu však aj žiaci, ktorí sa počas celého stredoškolského štúdia aktívne zapájali do mnohých projektov a 
výskumných prác, ktoré im v budúcnosti pravdepodobne uľahčia ďalší odborný rast. Bez ohľadu na to, o akú školu 
ide, je smutné, že na Slovensku sa stal školský systém zárobkovou činnosťou a primárnou aktivitou každej školy 
je dosahovať ekonomický profit. 
             O čo zarážajúci je fakt, že tento atribút si všímame aj my žiaci a preto je iba na nás samotných, aby sme 
chýbajúcu kvalitatívnu zložku v pedagogickom procese, nahrádzali vlastným  samoštúdiom a  aktivitou pri hľadaní 
a získavaní nových informácii potrebných pre náš ďalší osobný rozvoj a rast. Alebo iná alternatíva  - ustrnúť v tom, 
čo nám škola ponúkla. ( Čo vy na to vážení  pedagógovia ? )  
.....”A čo vy, mocní tohto štátu ? Veď aj vy máte svojich synov a dcéry !   Alebo ich pre istotu radšej posielate 
študovať do zahraničia,  LEBO  NA  TO MÁTE...  ?”
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        Dňa 24.10. sa uskutočnil turnaj chlapcov a dievčat vo vybíjanej v našej telocvični.  Zúčastnili sa ho dve 
družstvá  v zložení : 
1. chlapčenské družstvo Fekete, Kořalník, Cvacho, Bocian, Pastorok. 
2. zmiešané družstvo : Kostolaniová, Knihárová, Kocsis, Valkovičová a Ďurák.
   

  VYBÍJANÁ
AKO DIEVČATÁ UKÁZALI CHLAPCOM AKO SA MÁ HRAŤ FUTBAL

    Keďže sa zúčastnili tohto turnaja iba dve družstvá 
( väčšina sa prišla na tento druh športu iba pozrieť ), 
dostali sa tak priamo do finále súťaže. Obe družstvá 
dali do boja o prvenstvo, všetky svoje sily, taktiku 
a schopnosti.. Turnaj sa hral na dva víťazné zápasy, 
ktoré boli veľmi dramatické a do samého konca 
veľmi napínavé. Najviac taktického vyzretia ukázalo 
prvé družstvo, ktoré nakoniec aj vyhralo celý turnaj, 
avšak musíme podotknúť závažný fakt, že morálnym 
víťazom bolo vlastne druhé družstvo, v ktorom bolo 
viac nežného pohlavia. Práve ony ukázali krásu a 
ladnosť pohybov, na ktoré sa všetky chlapčenské oči 
upierali a sledovali ich s otvorenými ústami a pad-
nutou sánkou. Po udelení cien, diplom plus rôzne 
sladkosti, sa chlapci a tie isté dievčatá rozhodli 
zahrať si aj futbal. Za zvukov príjemnej muziky sa 
chalani predvádzali pred svojimi kamarátkami a 

spolužiačkami rôznymi fintičkami, žonglérskymi 
kúskami, vo fyzickom nasadení i v kvalitnej kopacej 
technike.
     Ale boli to opäť zase dievčatá, ktoré mnohým 
technickým prvkom, ktoré chlapci predvádzali, 
zabránili umným bránením a niektorým úplne jas-
ným gólom.
      Nie je dôležité kto vyhral. Dôležité je, že sa všetci 
spoločne stretli v telocvični a urobili opäť niečo 
dôležité pre svoje zdravie. Všetci tí, ktorí sa do 
súťaže neprihlásili, ale do telocvične prišli, hlasným 
a vášnivým povzbudzovaním prispeli k veľmi do-
brej nálade a vynikajúcej športovej atmosfére.  
       Ďakujeme pani vychovávateľke D. Ivaničovej, 
ktorá tento zápas zorganizovala a prispela tak 
k vytvoreniu dobrej nálady medzi všetkými 
zúčastnenými.

Autor: Viktor Kocsis
Foto: Simona Puškášová
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Plameň vzplanie v lásky plech, 
požiar v srdciach ich vznikne,
 oči im horia a jedine láska božia 
zahasí tú melódiu večna, 
ťahajúc sa do neznáma,
 knihy kníh, kroník dejín, biblie a 
mliečna cesta
 vytvorí knižnicu múdrostí zacho-
vaných z požiaru dávneho. 
Z popola fénix vstane, vzlietne a 
opäť vzplanie. 
Vzácny to dej všemohúci, srdce 
rvúci, plaču chtivý,
 nemaj bôľu, chce to pevnú vôľu, 
vody niet. Netreba jej.
 Kôl to pevne zakopaný popod stôl 

hádaniek nekonečných to v údolí 
riek.
 Z požiaru popol, z popola smútok 
a radosť v jedno sa spoja
 a opäť semä vzklíčené vytvoria.
 To potom hojne sa rozšíri vz-
duchom tichým, vodou čistou, 
ohňom tmavým a zemou dunivou. 
Štyri to živly cyklus pradávny 
tvoria, nevie nik prečo tu už dávno 
stoja.
 Všetky prvky obsiahnuté v zdroji 
tohto čara, mág neznámy, ľudu 
zrazu niet.
 Nepochopená to tragédia.
 Harfa hraje, starý to tvor vodný, 

pod hlbinami mora pláve.
 Leviathan meno jeho, snaží sa 
zničiť plody lásky dvoch duší 
krásnych
 no aj on sa nakoniec vzdá a po-
chopí, že kraj je jemný, no jadro 
lásky to ani on neprelomí.
 Padá dolu priekopou večnou, 
nechápajúc, čo to a prečo. 
Porazený smúti, obor to vodný 
preveliký a nakoniec v popol sa 
meniaci, kvietky obrodiaci. 
Hviezdy sa mu posmievajú a dve 
duše v jeden celok spojené, večnú 
radosť majú.
-Sebastian Gonda

5

Make-up na dušu

Ľudstvo sa v mnohých veciach delí na 
dva rozdielne tábory a to isté platí aj 

pri používaní kozmetiky. Niektorí si 
myslia, že jej nadmerné používanie 
zahaľuje ľudskosť a vnútornú krásu, 

ktorú má každý jeden z nás. Ostatní 
zostávajú verní názoru, že práve make-

up je to, čo nás robí tým, kým sme. Otáz-
kou ale je, čo sa ním snažíme zakryť. Prav-

da je väčšinou zamlčaná, pretože je omnoho 
jednoduchšie prijať lož, ktorá je síce krajšia, ale 

stále je to lož. Takto to žiaľ nie je len pri kozme-
tike, ale aj v bežnom živote. Určite sa vám niekedy 

stalo, že ste sa prichytili pri tom, ako sa usmievate 
vtipu, ktorému ste vlastne ani nerozumeli, alebo 

ako už zo zvyku odpovedáte na frázu: „Ako sa 
máš?“ len suché „Fajn“ spolu s úsmevom, ktorému 

nekladiete vôbec žiaden dôraz. Alebo práveže áno? 
A to len preto, aby ste zakryli svoje skutočné pocity 
za hlúpy pohyb kútikmi vašich pier? Prečo sa stal 
zrovna úsmev našim makeupom na dušu? Prečo sa 
snažíme skryť niečo tak krásne a jedinečné ako sú 
pocity? Tentokrát je odpoveď jednoznačná. Pretože 
máme strach z toho, ako by nás vnímalo okolie. Je 
však len na nás, či si zvolíme skrývať svoje vnútro za 
večnou oponou zvanou úsmev, alebo sa rozhodneme 

ukázať svoju jedinečnosť pomocou pocitov, ktoré cí-
time a možno budeme prekvapení, pretože niekto môže 

používať práve ten istý odtieň makeupu ako zrovna TY.  

Autor: Erika Pekarovičová
Ilustrácia: Laura Melicherová
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Takže, k našej údajne vyspelej 
spoločnosti. Spoločnosti, ktorá 
zavrhla knihy a denne nakupuje 
tenké bulvárne časopisy – viete 
– také tie s farebnými písmen-
kami a hojným počtom obrázkov. 
Spoločnosti, ktorá odmietla hudbu 
a počúva Rytmusa. Spoločnosti, 
ktorá nemá čas pozrieť si film, 
ale plytvá hodiny sledovaním Vý-
meny manželiek, Farmy alebo 
dokonca Búrlivého vína. Presne 
z tejto spoločnosti mi je zle.
Možno si to neuvedomujeme 
alebo nepriznávame, faktom 
však je, že médiá nás zaplavujú 
množstvom neinteligentných a 
trápnych relácií – a my sa v nich 
bezmocne topíme. Klesáme ku 
dnu ako suchozemská korytnačka 
v Atlantickom oceáne, sme bez-
branní, ignorantskí a navyše s 
vymytým mozgom. Tupo sedíme 
pred televízorom a sledujeme, kto 
sa s kým vyspí v dvestotridsiatom 
deviatom diele Divokých koní. V 
Televíznych novinách na Markíze 
nás informujú o tom, že krava 
spadla pri Leviciach do studne a 
v Pezinku zablokovalo premávku 
stádo oviec. Nakoniec si pozrieme 
zábavnú šou Aj múdry schybí a 
uspokojíme sa so zistením, že sme 
zdanlivo múdrejší ako všetci slov-
enskí bezdomovci. Naozaj gratulu-
jem. Problém nastane až vtedy, keď 
sa nás naše deti spýtajú, čo sme 
v mladosti radi pozerali. Až vt-
edy si uvedomíme, akú umeleckú 
(ne)hodnotu mali plytké spory 
podpriemerne inteligentných 
postáv v Rodinných prípadoch.
Toto zlo na nás však nečíha iba v tel-
evízii. Domnievam sa, že ešte viac 

poburujúce a neospravedlniteľné 
je naše správanie sa na sociálnych 
sieťach, internetových fórach a 
rôznych iných stránkach. My – 
spoločnosť dvadsiateho prvého 
storočia – budeme pred budúcimi 
generáciami veľmi ťažko obhajovať 
fakt, že sme na Youtube dali sedem-
stotisíc prezretí štvorminútovému 
videu, na ktorom dvadsaťročná 
slečna nie je schopná rozrezať 
štvorcový kus chleba na dva 
rovnaké trojuholníky. Áno, celý 
svet sa na tejto slečne náramne 
zabáva. Ale raz sa takto – ak nie 
ešte horšie – bude niekto smiať na 
bezhraničnej hlúposti nás všetkých. 
Fotografia mojej starej mamy v 
tínedžerskom veku vzbudzuje 
rešpekt a prezentuje akúsi jem-
nú formu mladej nevinnej krásy. 
Moja stará mama na nej stojí 
vzpriamene, má oblečenú sukňu 
dlhú pod kolená a mierne sa 
usmieva. Neviem si predstaviť, čo 
budeme našim vnúčatám ukazovať 
my. Viem, že fotky v bikinách, 
s umelými mihalnicami, kilom 
mejkapu a našpúlenými perami 
to nebudú – za tieto fotky, ktoré 
teraz hrdo vytavujeme na Face-
booku – sa totiž budeme nesmi-
erne hanbiť. Počúvame, sledujeme 
a napodobňujeme pochybné ce-
lebrity. Ak sa nejaká nabotoxovaná 
speváčka či herečka sfotí s kačacím 
úsmevom, okamžite sa v rovnakej 
póze sfotíme aj my – a šup s tým 
na Instagram. Žiadna originalita. 
Žiadna kreativita. Žiaden hlbší 
zmysel. Opakujeme po sebe ako 
papagáje. Ťažko našim vnúčatám 
vysvetlíme fotku, na ktorej sa v 
záhrade za domom oblievame 

ľadovou vodou. Ťažko vysvetlíme, 
že lámačom ženských sŕdc našej 
doby bol sadomasochistický 
sukničkár z infantilného príbehu 
Päťdesiat odtieňov šedej. Za všetky 
tieto neschopné idoly a ideológie 
sa raz budeme od hanby prepadať.
Aj dnešná hudba je pomerne 
poľutovaniahodná. Mozart či Cho-
pin sú dávno passé, nemoderné sú 
v zásade i všetky pesničky s akým-
takým zmyslom. Namiesto nich z 
rádií neznejú, ale hučia repetitívne 
piesne, spievané spravidla v jed-
nej a tej istej tónine. Refrény typu 
„milenky mávam, rád s nimi spá-
vam“ (Rytmus – neviem byť verný) 
tvarujú našu spoločnosť. A zmy-
sel, pointa, ponaučenie? Tie os-
tali v tučných románoch, ktoré už, 
mimochodom, tiež nikto nečíta. 
Namiesto nich na internetovej 
stránke Referáty.sk čítame holé 
obsahy diel na povinnú literatúru 
a myslíme si, že obabrávame sys-
tém. No systém obabráva nás. 
Na záver už len trefný ci-
tát spisovateľa Borisa Filana: 
„Budeme sa prepadať od hanby, 
keď si spomenieme, na čo sme sa 
pozerali, čo sme čítali a čo sme 
počúvali.“ Mám za to, že hanbiť 
sa budeme preukrutne. Pretože 
za to, kam sa naša spoločnosť do-
pracovala, vskutku nemožno viniť 
len médiá, hercov či trápne celeb-
rity. Vinníkom je každý z nás, lebo 
to tolerujeme, podporujeme, ba 
dokonca sa po nich opičíme. Keby 
neboli diváci, nebola by žiadna šou. 

Vyspelá spoločnosť ?

Autor: Adriana Chromá
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Aj tvoj celoživotný priestor má 3x3 me-
tre? Aj teba učia s bičom?? Aj ty si musel
opustiť svoj domov? Oni áno... 
Krutý tréning, bolesť a strach. Toto všetko sa 
skrýva za hlasnou hudbou, iskrou predstavenia a
oponou, za ktorou je ukrytý svet ilúzií zvaný cirkus.  
Keď sa zamyslíte pri pohľade na leva, tigra či 
slona. Čo vidíte? Majestátne zvieratá na ktoré
hľadíte s obrovským rešpektom? Alebo len 
klaunov, ktorí sú súčasťou predstavenia?
Po všetkých tých skvelých objavoch, po 
všetkých tých úspechoch, ktoré sme ako
ľudstvo dokázali, ešte stále o sebe nemôžeme 
povedať, že sme civilizovaní, keďže 
dovoľujeme cirkusom, komercii a podobným 
propagandám takýmto spôsobom ubližovať a
ponižovať zvieratá. Obliekame opice do fareb-
ných kostýmov a nútime ich jazdiť na bicykli.
Tigre skáču cez horiace obruče a slony so svo-
jou veľkou hmotnosťou musia robiť akrobatické
kúsky. A na konci dňa, keď sa toto “zábavné“ 
predstavenie skončí, sú zvieratá uzavreté v
malých klietkach, alebo tmavých prepravných 
kamiónoch bez možnosti pohybu. Množstvo z
týchto zvierat sa z tohto stereotypného a kru-
tého života zblázni. Pretože jediným spôsobom
ako prinútiť divoké zvieratá robiť to čo chcete, 
je zlomiť ich. Prinútiť ich cítiť strach a vziať
im všetky práva na život a to len kvô-

li potlesku, obdivu a peniazom. 
20. Augusta v roku 1994 počas cirkus-
ového vystúpenia  na Havaji zabila slonica
menom Tyke svojho trénera a vážne zranila svo-
jho opatrovateľa a následne ušla do ulíc, kde
ju potom 86-krát postrelila miestna polícia, 
kým toto utrápené zviera nespadlo na zem a
vzdalo svoj boj za všetky zvieratá trpiace v 
cirkusoch po celom svete. Ako ďaleko sme to
nechali zájsť?? Keď nedáme šancu na život nie-
komu, kto si ju zaslúži možno aj oveľa viac
ako my, pretože nikdy v živote neponižoval a 
nemlátil bezbrannú nemú tvár. Myslím si, že
veci by mohli byť úplne inak. Ale je len na nás, 
či sa rozhodneme iba nečinne prizerať, alebo
ukážeme svetu aj inú možnosť. Pretože vždy 
si môžeme vybrať a presne túto možnosť by
mali dostať aj oni...
Slovensko sa rozhodlo už naďalej netlieskať 
strachu a za to môžeme byť vďační
ľuďom, ktorí sa odhodlali verejne protestovať 
proti cirkusom a nášmu ministerstvu
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Slov-
ensku, ktoré podalo návrh na zákaz trápenia
divožijúcich zvierat v cirkuse. Návrh bol sch-
válený a bude platný od Januára 2018.
Slovensko ako celok už svoj prvý krok 
spravilo a teraz je rad už len na tebe.

Svet ilúzií

Autor: Erika Pekarovičová
Ilustrácia: Viktor Kocsis
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R Obuj si vybramy a poď...

              Západné Tatry tvoria nádhernú skalnatú 
klenbu medzi  Oravou a Liptovom.  Mohutnosť 
skalných štítov vyrastajúcich z hlbokých dolín a 
roklín, magickosť trblietajúcich vodných plôch 
roháčskych plies a úchvatné pohľady  na skalné 
stráne Volovca a  Rákona, na ktorých poskakujú  
kopytá tatranských kamzíkov, vzbudzuje u každého 
návštevníka, len úžas .  Niet preto divu, že v rámci 
nášho ďalšieho  putovania po slovenských horách, 
sme si vybrali za cieľ práve túto časť Slovenska.
                  Už za svitania bolo jasné, že na túto túru 
sa asi netešíme iba my. Jasná obloha a zlatisté lúče 
žiariaceho slnka, dávali najavo predpoklad krásneho 
počasia na celý deň. Túru začíname pred chatou 
Zverovka, kde urobíme ešte posledné  úpravy  nášho 
výstroja, napijeme sa čistej pramenistej vody a 
vydávame sa smerom na Roháčsky vodopád. Pada-
júca voda z tohto 23 m vysokého vodopádu vyt-
várajúca  vôkol  bohatú vodnú clonu  naše spotené  
tváre príjemne osviežila. Po krátkom výstupe sme 

sa  dostali na rázcestie, kde jeden chodník smeruje 
na Roháčske plesá a druhý do Baníkovského sedla. 
Pri výstupe do sedla, sa pred nami každým krokom 
viac a viac otvára nádherná scenéria Liptova, z jednej 
strany a severnej Oravy z druhej strany. Po krátkom 
oddychu,  pokračujeme  na vrchol Baníkova. Po 
náročnom teréne plnom skalných platní, rôznych 
výčnelov a strží, hľadiac iba pod nohy, postupujeme 
stále vyššie a vyššie.  Zráz od Spálenej doliny je veľmi 
strmý a je  prekrývaný veľkými skalnými doskami a 
platňami. Chodník, po ktorom prechádzame je istený 
len reťazami až takmer  na samý vrchol Baníkova ( 2 
178 m.)                                                                        
                 Odmenou za vynaloženú námahu je nád-
herný výhľad na celý Liptov a časť severnej Oravy.  
Vidíme Malú a Veľkú Fatru, Nízke Tatry a v diali sa 
týči bájny Kriváň. To Slovensko je naozaj nádherné. 
Dlho sa však nezdržíme, lebo nás čaká ešte hodný 
kus cesty.  Na ceste  dolu, využívame skúsenosťami  
nadobudnutú  lezeckú techniku, ktorá je potrebná 
takmer až do príchodu na Smutné sedlo ( 1962 m).     
Pohľad zo sedla je úchvatný. Priamo pred nami sa vy-
níma ohromný skalný výtvor Ostrého  Roháča   -  cieľ 
našej cesty.  Výstup na Plačlivô a odtiaľ  až na jeho 
vrchol, patrí medzi najnáročnejšie túry vôbec.  Díva-
júc sa na jeho majestátnosť, očami mapujeme jeho 
povrch a cítime ako nás stále viac a viac fascinuje.  
Tak ideme na to ! 
                   Keď  sme vystúpili  na vrchol Plačlivého 
(2 125 m) ani jeden z nás nezapochyboval prečo 
mu naši predkovia dali takýto názov. Stekajúce 
kropaje potu z čela a nápor na kolená a stehná sú 

                 Akoby  už od detského veku mal každý z nás zakódovanú karmu závislosti na internete, mobil-
ných telefónoch, notebookoch a smartfónoch. Socialne siete sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života. 
Dnešná mládež už od útleho veku trávi viac ako polovicu dňa nad počítačom, či už je to z pohľadu vypracov-
ávania rôznych úloh a projektov potrebných do školy, alebo len obyčajným klábosením, či trávením voľného 
času hraním rôznych počítačových hier. Preto som sa rozhodol prostredníctvom nášho časopisu pozvať 
všetkých svojich spolužiakov, kamarátov a aj vychovávateľov na spoločnú túru do Západných Tatier a spoznať 
tak krásy slovenskej prírody. Týmto zároveň zakladám pravidelnú rubriku poznávania slovenskej prírody 
pod názvom Obuj si vybrami a poď... a dúfam, že mnohí z Vás počas víkendu radšej zatvoria ten nezmyselný 
notebook a obujú si vibramy a vykročia do náruče krásnej slovenskej prírody. Tak poďme na to...

 Dnes na Ostrý Roháč
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toho jasným dôkazom.  Prechádzajúc  po strmých a 
šmykľavých  skalných blokoch istiacimi len silnými 
reťazami sa dostávame do najexponovanejšieho 
miesta na Ostrom Roháči - zvanom  skalný kôň. Tu 
cítiť akú magickú silu má skala a ty človek, si len jej 
úbohou hračkou.  Stúpajúc  hore po tenulinkom a 
uzulinkom chodníčku,  jednou rukou pridržiavajúc 
sa reťazí a druhou zachytávajúc sa pevnej skaly, len 
okrajovo registrujeme, čo všetko  máme pod no-
hami. Z  jednej strany takmer 300 m hlbokú skalnú 
stenu  a z druhej strany hlbokú priepasť  siahajúcu 
až k Roháčskym plesám.  Cítime ako  sa nám trasú 
kolená, búši srdce a oči sa vytáčajú kde si do nezná-
ma.  Spotené dlane sa bojíme odtrhnúť od ostrých 
a pichľavých skál, ktoré pred nami vychodili iba 
kamzíci a svište. Vietor nám duje do chrbta a neu-
stále  tlačí od skaly. Občas záfúka tak, že stratíme 
kontakt so skalou, na okamžik strácame stabilitu  a 
cítime ako sa nám trasie celé telo.  Chvejúcimi  ruka-
mi ale zato silne a pevne pridržiavajúc sa železných 
reťazí,  sa konečne dostávame až na vrchol.  Končene 
! 
 To je pohľad pre bohov....                   
                     Vychutnávame si krásu a nádheru 
Oravskej krajiny a kocháme sa nevyspytateľnými 
pohľadmi až za šíri obzor slovenských hôr. 
                          Neďaleko od nás, vo vzdušných 
víroch krúži kráľ tatranských štítov 
- orol skalný. Mávajúc mohutnými 
krídlami  nám dáva najavo, že sme 
narušili jeho teritórium a na jeho 
území sme nevítaní hostia. Ticho 
a  v nemom úžase obdivujeme jeho 
majestátny let. V podvedomí však 
už myslíme na zostup. A ten nebude 
o nič jednoduchší.
                         S prichádzajúcim 
večerným prítmím, musíme len 
konštatovať, že slovenská príroda 
patrí  naozaj medzi svetové skvosty, 
ktorá človeka nabíja len pozitívnou 
energiou a dodáva mu pokoj a 
duševnú vyrovnanosť.  
Tak čo , ešte stále chcete sedieť pri 
stole za počítačom ...?

Autor: L.Y.Schique
Foto: L.Y.Schique
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R Aby smútiace deti objavili farebnosť sveta

Charita je tá najľudskejšia a najsrdečnejšia činnosť, ktorú môže človek pre človeka urobiť. O to cennejšia a 
hodnotovo príkladnejšia je pomoc ľuďom, ktorí pre rôzne príčiny sú  odkázaní na pomoc druhých Stalo sa už 
tradíciou, že dievčatá spolu s pani vychovávateľkou Vajdovou z nášho školského internátu každoročne pristu-
pujú k ušľachtilému činu, urobiť ťažko choré deti aspoň na pár chvíľ šťastnými a zapáliť im plamienok šťastia v 

ich chorých očkách. 
        Charitatívnou zbierkou pre neziskovú organizáciu „Plamienok“ predajom vlastnoručne upečených 
perníčkov odovzdali týmto deťom vyzbieraný finančný obnos a pričinili sa tak o krásne prežitie Vianočných 

sviatkov.  
Sol lucet omnibus.

Všetkým dievčatám, ktoré sa pričinili o tento krásny čin ďakujeme:
Kántorová Veronika, Solíková Zina, Kalinayová Hana, Valášková Michaela, Šajbenová Viktória, Pinterová 
Eva, Illášová Patrícia, Kálmanová Nicole, Nguyen Hung , Panczová Diana, Vlčeková Lucia, Janáková Erika, 
Szabó Nikoletta, Lašáková Laura, Palčeková Ema, Vaňová Lucia

Autor: Simona Puškášová
Foto: Simona Puškášová
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Pudingová MEGAshow

Šesť kuchárskych tímov( 4 dievčenské, 1 chlapčenský a jeden zmiešaný) sa podujalo uvariť vianočný puding 
a prezentovať tak celému internátu svoje mimoriadne kuchárske zručnosti. Najväčší obdiv si zaslúžili chlapci 
Andrej Oravec a Erik Bodorik, ktorí do svojho umeleckého diela vložili všetok svoj talent a um a silou vôle sa 
snažili preraziť cez svoje súperky. Nepodarilo sa im síce zvíťaziť, ale všetkým pochybovačom jasne ukázali, že 
mužská slovenská pudingová gastronómia sa nemusí báť budúcnosti. 
Najväčšiu pochvalu si však zaslúžia dievčatá: D. Marková, D.Vajdová, E. Pekarovičová D.Serfezi, D. Mandač a 
V.Mocko. a náš zamilovaný párik S. Muzika so S.Baranovou, ktorí vykúzlili nádherné pudingové kreácie. 
 Prajeme Vám dobrú chuť !

Spánok, dráždiac zmysli človeka, 
vnútro rozmernej nádeje,
že zaspíš pokojne s mysľou plnou otázok v odpovediach.
Samotná jeseň ma občas privádza do rozpakov.
Ležiace stuhy pripomínajúce listy majú veľkosť sna.
Sna  odpočívajúceho v blízkom vesmíre 
a tela pokrývaného bahnitým zlatom. 
Pýtam sa obozretne.
 Ty! Krása! Skrývaš sa i v jedinom šedom lístočku? 
Používame slová prehľadné, 
Nevnímame význam, ťarchu. 
-Sofia Laczková

Autor: Simona Puškášová
Foto: Simona Puškášová
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Raspberry pi
počítač pre mladých tvorcov

V poslednej dobe sme obklopovaný termínmi ako 
IoT, media hub,  data stream, virtuálna realita, či re-
alita rozšírená (augmented reality, skr. AR). Všetko 
vôkol nás sa už stáva “smart”, pomaly chytrejšie ako 
my sami. Mnohý z nás sa môžu nazdávať, že tieto 
technológie sa spájajú len s veľkými korporáciam a 
bežný smrteľník si nemôže vychutnať pôžitok vývo-
ja alebo úžitku sám doma. Opak je však pravdou.
Na dnešnom trhu existuje niekoľko zariadení s 
označením jednodoskové počítače (single-board com-
puters), ktoré nám za pomerne malé finančné nákla-
dy prinášajú “veľa muziky”. Zariadení je niekoľko, 

no ako by povedal Frodo: “Jeden vládne všetkým.”
Ten “jeden” je počítač Raspberry pi, aktuálne verzia 
3, od spoločnosti Raspberry Pi Foundation, ktorý 
má síce veľkosť len kreditnej karty, no môžete na 
ňom pohodlne spúšťať pomerne veľké spektrum 
Linuxových systémov s ARM jadrom, Windows 10 
pre IoT ako i najviac z tejto trojice známy Android OS.
Dobre, ale nebojte sa, teraz ideme tvoriť, keďže platfor-
ma Raspberri pi bola vytvorená špeciálne pre tých, ktorí 
sa chcú s technológiami hrať, no nechcú si zničiť svoje 
drahé mašinky. Výkon zariadenia okolo 30$ je celkom 
solídny a tak si na ňom môžme vyskúšať i takéto projekty:

PiSTATION: Pre milovníkov videohier
Áno, počuješ správne, ty, čo si doteraz krútil hlavou, že na čo by ti taká “kremíková haraburda” bola, keď teba 
tieto veci nezaujímajú, ty sa chceš pri kompe iba uvolniť a zadrtiť si… Čo tak dokázať aký si borec a postaviť 
si vlastnú konzolu, alebo automat na Pacmana na retropárty? Viem, neni to výkon na aký si zvyknutý, no pri 
každej hre na tejto mašinke ťa bude hriať pocit, že si si ju postavil TY sám!

Media Pi Centrum - Oddych pri filme
Celý týždeň stráviš za učebnicami a cez víkend si chcete kuknúť s kamošmi film, ale v telke nič nedávajú?! 
Mám pre teba istú odpoveď Raspberry Pi Media center - pár krokov, pripojíš svoj hard disk a máš multi-
mediálny hub ako sa patrí!
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Laptop Pi - pretože ty si si poskladal laptop do vrecka 
Vďaka tomuto šikovnému projektu a mnohým jemu podobným si môžeš vyskladať vlastný desktopový 
počítač, ako i malý laptop do vrecka… v základnej výbave nesmie chýbať ani kancelárky balík, ktorý hneď od 
štartu na teba čaká.

Smart Pi Mirror - (nie len) pre krásavice
 Zrkadlo, každodenný pomocník… No čo tak ho rozšíriť o virtuálneho asistenta, ktorý vám przradí 
počasie, notifikácie, ale po malej úprave i mnohé ďalšie užitočné informácie….

Raspberry Pi 3 je treťou generáciou Raspberry Pi. Nahradil Raspberry Pi 2 Model B vo 
februári 2016. V porovnaní s Raspberry Pi 2 má:

A 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU
802.11n Wireless LAN
Bluetooth 4.1
Taktiež ako Raspberry Pi 2 má:
1GB RAM
4 USB ports
40 GPIO pins
Full HDMI port
Ethernet port
Kombinovaný 3.5mm audio jack and composite 
video

Camera interface (CSI)
Display interface (DSI)
Micro SD slot na kartu (teraz tlač a ťahaj ako tlač 
a-tlač)
VideoCore IV 3D graphics core
Raspberry Pi 3 má rovnaký form faktor ako pred-
chádzajúci Pi 2 ( a Pi 1 Model B + ). 
Má tiež plnú kompatibilitu s Raspberry Pi 1 a 2 .
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WALL-E mal pravdu. Či ?

R

R

Reflekt /2017/2018

„Dobre, dobre, videl som Wall-eho“, zašomral som si popod nos, keď mi nedávno sesternica tesne nad od-
padkovým košom vytrhla z ruky obal od zubnej kefky, oddelila plastovú časť od  papierovej a vyhodi-
la do samostatných košov. OK. Odpad triedime všetci. Teda, skoro všetci. Moja škola hrdo nosí prívlas-
tok „zelená“. Máme koše na triedený odpad, používame výhradne recyklovaný papier, zapájame sa do 
enviro aktivít. Na internáte je triedenie odpadu tiež samozrejmosťou. Pred blokom máme pekné fareb-
né bedne na  triedený odpad. Papier-plast-kov-sklo ... jednoduché nie ? Keď sa ale dívam na „eko ter-
oristku“ s obalom od zubnej kefky,  núti ma to zamyslieť sa : „má toto naozaj zmysel“ ?  Veď keď sa pri 
vyhadzovaní smeti občas pozriem do tých kontajnerov na triedený odpad, premáhajú ma silné pochyb-
nosti o tom,  či sme  to všetci pochopili správne. Robíme to teda dobre ? A čo sa vlastne deje ďalej ? 
Aby som v tom mal jasno, povedal som si : „Chce to odborníka“. A jedného som si aj našiel, aby som ho mohol 
zasypať otázkami. Odpovede na nich možno – teda dúfam – objasnia mnoho aj Vám ostatným. Na otázky ako 
na to a či to teda robíme správne mi bol ochotný dať odpovede JUDr. Ing. Martin Andrejčák PhD. zo spoločnosti  
Vassal EKO, s. r. o., na Slovnaftskej ulici v Bratislave, ktorá sa zaoberá triedením a recykláciou odpadu.

Triedime a recyklujeme odpad, aby sme šetrili životné prostredie. Takto to vnímame. Ale 
čo to vlastne presne znamená ?
Je tisíc dôvodov prečo triediť a recyklovať odpady. Okrem šetrenia znižujúcich sa zásob prírodných zdrojov, 
dostáva odpad v správnych rukách nový život ako druhotná surovina na výrobu nových vecí, prípadne ako 
alternatívny zdroj energie. Chránime tak naše spoločné životné prostredie a šetríme peniaze. Tu je niekoľko 
základných odpovedí na otázku „PREČO ?“ :
•	 Vyseparovaný	odpad	sa	stáva	druhotnou	surovinou	a	mení	sa	na	nové	výrobky.
•	 Odpad	sa	neskládkuje.		Skládkovanie	je	dlhodobý	spôsob	likvidácie	odpadu,	avšak	tento	spôsob	je	
absolútne neudržateľný.  Znamená odkladanie problémov pre budúce generácie.
•	 Šetria	sa	prírodné	zdroje,	ktoré	sa	nedajú	obnoviť,	takže	raz	sa	minú.
•	 	Šetria	sa	energie.	Pri	recyklácii	sa	míňa	podstatne	menej	energií	ako	pri	ťažbe	a	spracovaní	pôvod-
ných tzv. panenských surovín, pričom kvalita výrobkov z recyklovaných druhotných surovín ostáva zacho-
vaná a je možná aj viacnásobne opakovaná recyklácia.
Najdôležitejšie je triediť a recyklovať celoplošne, systematicky a na globálnej úrovni. Jednotlivec sám zmôže 
málo, ale keď sa zapoja tisícky až milióny ľudí, výsledky sú doslova zázračné.
Čo sa deje ďalej s odpadom, ktorý vytriedime ?
Vytriedený odpad je následne odvážaný podľa jednotlivých druhov k finálnym spracovateľom, ktorí majú tech-
nológie potrebné k prepracovaniu jednotlivých materiálov.
V kontajneroch na triedený odpad sa asi občas nájde kadečo. Triedime správne ?
Toto je zásadný problém. Slovensko je dlhodobo krajinou, ktorá triedi a recykluje takmer najmenej odpadov 
a v štatistikách pravidelne obsadzuje posledné priečky. Zákony a iné právne predpisy sú takmer rovnaké ako 
všade inde, ale ignorancia a nezodpovednosť našich občanov je až zarážajúca.
Aké najväčšie chyby robíme pri triedení ? 
Podľa všetkých informácií, ktoré sú k dispozícii, najzásadnejší je problém so separáciou plastových odpadov – 
teda žlté zberné nádoby. Až 50 % v týchto nádobách nie sú plasty.
Spôsobujeme tým problémy ?
Závažnosť spočíva v tom, že recyklačné spoločnosti vynakladajú veľkú časť energie, peňazí a času, aby oddelili 
od seba niečo, čo k sebe absolútne nepatrí a tak je efektivita mimoriadne nízka. Samozrejme to spôsobuje 
aj technické a logistické problémy, čo následne predražuje procesy a v systéme tak chýbajú peniaze na tech-
nológie. Odpadárske spoločnosti tak nedokážu zabezpečovať chod firiem.
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Keď neviem kam s konkrétnym odpadom, kde to zistím ?
Vo veľkej väčšine je to napísané a aj znázornené na odpadových nádobách, ale najlepšie je používať zdravý 
sedliacky rozum. Stačí len málo a dokázali by sme veľa zmeniť k lepšiemu.
Čo napríklad CD-DVD, keramika, tetrapack, staré šatstvo, alebo napríklad odpad kde je 
kombinovaný plast a kov, rozbitá PC klávesnica ?
CD-DVD do plastov, keramika na zberný dvor, tetrapacky do papiera, do plastov alebo do samostatne 
vyčlenených nádob, staré šatstvo do osobitných zberných nádob alebo na zberný dvor, kombinované výrobky 
z rôznych materiálov na zberný dvor, elektronika do nádob určených na elektroodpad alebo na zberný dvor 
alebo do elektro-predajne.
Umývať plasty a sklo pred vyhodením, či nie ? Myslím na obaly od jogurtov, aviváže, oleja, 
čistiacich prostriedkov a podobne.
Nie je to nevyhnutné, ale užitočné je obaly pred vyhodením aspoň opláchnuť vodou. Samozrejme plasty a pa-
pier je vhodné zdeformovať, aby sa do nádob zmestilo čo najviac odpadu.
Všetko čo vyzerá ako plast je plast ? A čo papier, kov, sklo ?
Nie je možné odpovedať v krátkosti . Toto je komplexná otázka a vyžaduje samostatný priestor. Veľmi rád Vám 
kedykoľvek poskytnem podrobnejšie vysvetlenie a aj návod ako na to a čo s tým.

 Aj napriek vyčerpávajúcim odpovediam mám stále pocit, že ešte je čo riešiť a v hlave sa mi priam množia 
ďalšie otázky týkajúce sa konkrétnych odpadov, ktoré denne vyhadzujeme do komunálu, keďže nevieme kam s 
nimi. Dohoda platí, ja si nechám čas, aby som v reálnom každodennom živote, v škole aj na internáte, sledoval 
s akým druhom odpadu si nevieme rady a na ďalšom stretnutí  sa na to „pozrieme pod lupou“.  Samozrejme sa 
o túto skúsenosť podelím s čitateľmi v ďalšom článku. 
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