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EDITORIAL 

Milí čitatelia, 

máme necelé dva mesiace (hoteláci jeden) na opravenie všetkých 

známok, teda dva mesiace psychického rútenia sa a slabých chvíľok 

doma nad zošitmi. Aj keď na školských chodbách a v učebniach už 

cítiť jasný nezáujem a prichádzajúce leto (doslova), zdajú sa byť 

chodby akési prázdnejšie. Veľa z nás odchádza na prax, niektorých sa 

po maturitách už škola netýka a niektorí len proste potrebujú od-

dych a známky jednoducho doženú týždeň pred zaokrúhľovaním ako 

skoro každý študent. 

Chcem popriať obzvlášť našim piatakom veľa síl na maturitách a do 

ďalšieho života či už študijného alebo pracovného. Musíme priznať 

jedno: Dokázali to! Aspoň drvivá väčšina, ktorá sa vydala  na neľahkú 

cestu našou školou. Verím, že i v tomto ročníku sa nájdu kúsky, 

o ktorých budeme v blízkej budúcnosti ešte počuť a povieme si: 

„He.. veď tento chodil k nám na školu...“, „Aha, veď túto poznám! 

Bola o dva roky staršia ako ja...“.  

Nuž a Vám ostatným mi nezostáva nič iné, ako len popriať pevné 

nervy do tejto finálnej ťažkej študijnej situácie, v ktorej sa opäť na-

chádzame a šťastie, ktoré tak potrebujeme! A, samozrejme, lásku, 

veď je máj! 

N.Beláková  
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Veľvyslanectvo mladých 

Naša žiačka Danka Vargová (na fotke 3 sprava) vyhrala prvé miesto v SR!!! 

GRATULUJEME.. 

Viac info tu: veľvyslanectvo mladých 

http://www.velvyslanec-mladych.sk/velvyslanectvo-mladych-pozname-najlepsie-projekty-studentov/


.SIB School Info 

BOX 

Ústna forma   

internej časti  

(UF IČ MS pre HA) je  

21. - 25.5.2018  

http://hanr.sk/maturity8.php


MORE 

Prvou voľbou, ktorá nám napadne je asi to more. Každý chceme ležať 

na pláži a oddychovať alebo bezhlavo vymetať chorvátske kluby. 

V našom veku toho asi moc nenaoddychujeme,  na to máme celý dô-

chodok, a preto typom číslom jedna je práve dovolenka pri mori (ehm, 

pri bare). Kto vie, či sa domov nevrátime s tetovaním, novými priateľ-

mi a hlavne spomienkami, ale žijeme len raz, no nie? J 

FESTIVALY 

K letu nepochybne patria festivaly, a ak náhodou nemáš peniaze na 

tie zahraničné pokojne poslúžia aj tie naše. Pohoda, Grape, Uprising či 

Trident, je ich požehnane, aj keď i táto skutočnosť má svoje negatíva 

a ty sa môžeš domov vrátiť v podmienke či o pár cenností ľahší. No 

aj napriek tomu tam zažiješ veci, na ktoré budeš vždy rád spomínať. 

Alebo si ich nebudeš pamätať. 

CESTOVANIE 

Skvelým variantom trávenia letných prázdnin je aj cestovanie. Navštíviť 

rôzne mestá na našom krááásnom Slovensku môže byť užitočné, ale aj 

zábavné. Kto by nebol za spontánny Road trip. Stačí, ak tvoje auto 

poháňa láska alebo ho vymeníš za vlakovú kartičku a prejazdíš všetko 

od hora až dole a ušetríš nemalý peniaz. Samozrejme, ak za to šetre-

nie nedostaneš bobríka šetrenia, tak ťa po ceste možno ukradnú. Ale 

čo  - o pár rokov sa na tom spolu s únoscami zasmeješ. 

CHATOVANIE, STANOVANIE 

Komáre, vlhký vzduch, zadymené oblečenie či kamarát spiaci na zemi. 

Lepšie sa táto letná činnosť popísať nedá. Nie je nad sedenie pri 

ohníku s reprákom a hlasným spevom. V lese sa toho dá veľa zažiť aj 

viac dní po sebe. Ak nepozeráš priveľa hororov, zvážiš aj tento druh 

letnej rekreácie. 

    5. 

Posledný bod nemusím nejako špecificky pomenovávať ani popisovať. Je 

to najobvyklejšia a najpravdepodobnejšia letná činnosť nás všetkých - 

LEŽANIE DOMA. Filmy, tony jedla, biela pokožka, smrad v izbe 

a výhovorky, prečo dnes nemôžeš nikam ísť. Skončíš tak ty, ja aj deti 

od susedov, pretože si kus niečoho, čo sa nedokáže ani postaviť a ísť 

sa napiť do kuchyne a nie ešte absolvovať predošlé 4 body. Ale ktovie? 

J 

UŽ VIEŠ ČO V LETE? 



Prišiel deň, kedy sa naše cesty rozdelili. Po tom, čo sme sa konečne zač-

lenili do partie a spoznali sa viac, sme sa museli znovu rozdeliť a presunúť 

sa na miesto, v ktorom sme museli stráviť zvyšok praxe. Niektorým sa po-

darilo ísť vo dvojici, no väčšinou sme boli rozdelený po jednom. Ja som 

bola ako jediná zadelená do 5* hotela vo vyhľadávanom lyžiarskom a tu-

ristickom stredisku - Davos. Davos sa nachádza v kantóne Graubünden, je 

to mesto obklopené Alpami, v nadmorskej výške 1560 m.n.m. Nebola som 

jediná v tomto kantóne, ale priamo v meste som bola sama.  

Takže aké boli moje prvé pocity z príchodu? 

Úprimne, veľmi som sa bála. Bála som sa toho, že budem odkázaná sama 

na seba, bez priateľov, bez kohokoľvek známeho. Bála som sa, že si ne-

nájdem priateľov, že práca bude náročná, budú odomnňa veľa vyžadovať 

a ja to nezvládnem. Predsalen to bol 5* hotel vo Švajčiarsku. V mojom 

ubytovaní sa nachádzala jedna skriňa, veľká postel, telka a stôl. Samozrej-

me, mohlo to byť aj horšie, tak som sa cez to preniesla. Do Davosu som 

prišla v sobotu a do práce som oficiálne nastúpila v pondelok, takže som 

mala dva dni na preskúmanie svojho okolia.  

Prvý deň v práci prebiehal pomerne v pohode, bolo mi vysvetlených nie-

koľko vecí, a hneď som začala prácu za barom, ktorú som vykonávala aj 

zvyšné 3 mesiace. Trvalo mi asi mesiac kým som si konečne zvykla na 

nemčinu a dokázala som odpovedať aj inak než "Ja, nein" Musím pove-

dať, bolo to naozaj ťažké. Kolegovia boli trpezliví a chápaví, niekoľkokrát 

mi opakovali veci, ktoré som nerozumela a učili ma nemčinu. Našla som si 

kamarátov čechov, ktorý žili tiež v Davose a konečne som sa prestala cítiť 

sama. Takmer každý večer sme trávili spoločne. Jedným z mojich obľúbe-

ných miest bolo Davoské jazero - Davosersee. Voda bola síce ľadová, ale 

okolie bolo prekrásne.  
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ŠVAJČIARSKO  

PART II 

POKRAČOVANIE... 



Boli týždne, kedy som robila aj 9 dní vkuse a mala 1 deň voľna. 1. augusta 

majú Švajčiari jeden z najvýznamnejších sviatkov roku - vznik Švajčiarskej 

konfederácie. Dni pred a po 1. auguste som si myslela, že už nezvládnem. 

Bol to skutočný masaker čo sa množstva práce týka. No po tomto som 

mala šancu ukázať, že robiť viem, rýchlo, efektívne a hlavne dobre. V 

Švajčiarsku je vedieť pracovať základ.  

Raz som dostala nejakú infekciu a keďže Švajčiarsko je Švajčiarsko, bolo 

takmer nemožné nájsť doktora, ktoré som nevyhnutne potrebovala. Na 

Slovensku môžete ísť na pohotovosť kedykoľvek, alebo môžte zájsť k le-

károvi, ale tam ste sa museli objednať, čo nebolo vôbec jednoduché. Mala 

som vážne problémy s pleťou a všetci ma buď odmietli, alebo mi chceli dať 

termín o 3 mesiace. V lekárni mi predpísali rôzne krémy, ktoré mi však ne-

pomáhali a cítila som sa hrozne s takou tvárou. Trvalo 3 dni, kým som ko-

nečne našla doktora, ktorý bol ochotný ma vyšetriť. Našťastie to rýchlo 

mizlo a o týždeň to nebolo takmer ani viditeľné.  
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ŠVAJČIARSKO  

PART II 



Dni plynuli ako voda, niektoré rýchlejšie, niektoré pomalšie. Navštívila som 

susedné krajiny ako Taliansko, mesto Livigno, ktoré sa nachádza v Al-

pách, neďaleko švajčiarskych hraníc. Nákupy v Rakúsku boli taktiež sú-

časťou môjho života. Cestovala som veľa aj po Švajčiarsku, videla som 

prekrásne miesta, mestá a dediny ako napríklad St. Moritz, Wallenstadt, 

Chur, Zürich, Luzern, Wallis, Ladir, Flüelapass, Davos Klosters. Z každého 

miesta som si odniesla nenahraditeľné zážitky a spomienky, na ktoré 

budem vždy len v dobrom spomínať. Celé tieto 4 mesiace strávené vo 

Švajčiarsku mi dali do života niečo, čo by som nikde inde nikdy nezískala. 

Som nesmierne vďačná za túto príležitosť.  

Často dostávam otázky, čo na tom cestovaní vidím. Moja odpoveď je vždy 

rovnaká. Všetko. Spoznávať rozličné krajiny, spoznať ich kultúru, životný 

štýl, krásy prírody, spoznávanie nových ľudí a získavanie priateľov je to, 

čo je na tom také magické. Koľkokrát sa človek ocitne v situácii, kedy sa 

musí spoľahnúť sám na seba a musí si poradiť sám? Všetko čo sa stane, 

či dobré alebo zlé, je na niečo dobré. Prinesie to iba neoceniteľné skúse-

nosti do života, ktoré sa určite niekedy zídu. Každou novou krajinou, ktorú 

navštívim sa stávam niekym iným, niekym kto sa dokáže vžiť do rozličných 

situácií, niekym empatickejším, otvorí mi to oči a prinesie veľké množstvo 

zážitkov. Preto vždy hovorím, ak chcete cestovať choďte do toho hneď, 

nepremýšlajte nad tým, robte čo vám srdce káže a uvidíte, že to nikdy ľu-

tovať nebudete. Choďte, spoznávajte, užívajte si. Sedenie doma vám nič 

nové neprinesie. A ešte jedna posledná vec, užívajte si danú krajinu, žite 

pre okamih, zbierajte zážitky a nie suveníry či fotky.  
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Banksy 
Tak ako všetko, čo je dobré, i tento pseudonym je zahalený rúškom riadneho tajomstva. 
Aspoň v minulosti... Dnes je už čiastočne rozlúsknutý, no i tak si tento zakladateľ „street 
artu“ zachováva svoj špecifický štýl a posolstvo. Dôvodom tohto tajomstva je, že grafity sú 
považované za zločin.  

Predpokladalo sa, že umelcom by mohol byť Robin Gunningham, bývalý žiak na verejnej 
škole Bristol Cathedral. Celé tajomstvo sa ale prevalilo po internetovom podvode, kde sa 
Banksy prezentoval ako skupina siedmich umelcov. Bol ním podľa všetkých zistení a doha-
dov frontman skupiny Massive Attack Robert Del Naja. V apríli 2018 však anonymný súdny 
expert opätovne skúmal Banksyho identitu a zistil, že napokon ide z najväčšou pravdepo-
dobnosťou o karikaturistu Tank Girl a Gorillaz - Jamie Hewletta, ktorého meno sa spája so 
spoločnosťami, o ktorých je známe, že sú prepojené s menom Banksy. Možno... 

Od roku 2014 bol Banksy považovaný za britskú kultúrnu ikonu. Pri prieskume o ikonách 
Veľkej Británie, ktorého sa zúčastnili „neangličania“, sa Banksy zaradil medzi také ikony 
ako napr. William Shakespeare, kráľovná Alžbeta II., David Beckham, The Beatles, Charlie 
Chaplin, J. K. Rowling, Elton John či Adele. 

http://www.banksy.co.uk/
http://www.banksy.co.uk/


Okrem ,,grafity umelca“ je tiež aktívny politický aktivista 
a filmový režisér. Všetky tri záujmy riadne zmixoval 
a vznikol tak jeho nezameniteľný tmavý humor prenesený do 
grafitov cez šablónovú techniku. Jeho diela sa objavili po ce-
lom svete. Celé to začalo v anglickom Bristole, odkiaľ pochá-
dza a kde ho inšpirovala miestna undergroundová scéna.  

Zaujímavosťou je, že ako umelec si nezarába predajom hmot-
ných diel, ktoré si odnesiete. Podstatou sú dražby pouličného 
umenia priamo na mieste a problém s odstránením, príp. po-
nechaním diela je priamo v rukách kupujúceho.  

Banksy vytvoril tiež dokumentárny film "Exit Through the Gift 
Shop", ktorý bol prvým svetovým umeleckým katastrofickým 
filmom. Film zažil svoj debut na filmovom festivale Sun-
dance v roku 2010 a bol vydaný vo Veľkej Británii 5. marca 
2010. V januári 2011 bol nominovaný na Oscara za najlepší 
dokumentárny film. V roku 2014 získal ocenenie Osoba roka 
na webových cenách 2014 Webby . 

Jeho šablóny sú tradične ručne ťahané alebo vytlačené na listy 
acetátu alebo karty predtým, ako sú ručne vyrezané. Vzhľadom 
na tajnú povahu práce a identity Banksyho nie je isté, aké 
techniky používa na vytváranie obrázkov v šablónach, aj keď 
sa predpokladá, že   pri niektorých obrázkoch používa počítačo-
vú grafiku pre ich vysokú fotografickú kvalitu.   Vo svojej 
knihe Wall and Piece sa priznal, že keď začal robiť grafity, bol 
vždy príliš pomalý a často prichytený a nikdy nemohol dokon-
čiť svoje umenie naraz. A tak vznikol nápad na sériu zloži-
tých šablón na minimalizáciu času a prekrývania farby. 
V umeleckej sfére používanie šablón mnohí umelci kritizujú 

Banksyho diela sa zaoberali rôznymi politickými a sociál-
nymi témami, vrátane protivojnového antifašizmu, 
anti-imperializmu, anti-autoritárstva, anarchie, ni-
hilizmu a existencializmu. Okrem toho často zobrazuje 
ľudské vlastnosti ako chamtivosť , chudoba, pokrytectvo, 
nuda, zúfalstvo, absurdita a odcudzenie. Veľmi kontro-
verznou je jeho kniha či zoznam "ľudí, ktorí by mali byť 
zastrelení", kde uviedol, že by k nim mali patriť "fašisti, 
náboženskí fundamentalisti, (a) ľudia, píšuci zoznamy, 
ktoré vám hovoria, kto by mal byť zastrelený."  

http://www.banksy.co.uk/
http://www.banksy.co.uk/


 Kirschner 
Klaudia je študentkou vysokej školy, kde študuje históriu a umenie. 

Jej začiatky boli celkom zaujímavé. Keď mala 15 rokov, čo už bolo celkom 

dosť dávno, bolo trendom mať čo najviac originálne profilovky na pokeci 

a keďže sa zhodou okolností okolo nej pohybovali ľudia, čo mali ako taký 

foťák, robievala im modelku. Ale postupom času ju to prestalo baviť a 

zmenila miesto spred objektívu za  miesto za ním.  Začala fotiť 

na mobil rôzne bežné objekty od detailov kvetov, po horiace 

noviny. Na 18-náste narodeniny dostala svoju prvú zrkadlovku 

a tam to pomaly začalo. 

Inšpiráciu hľadá najmä vo svete a takmer vo všetkom, čo sa 

vôkol nej deje – od hudby, cez školu až po našu históriu a kraji-

nu. Krásu treba hľadať v detailoch, a preto sa snaží tú krásu 

zobrazovať po svojom. 

Venuje sa umeleckému portrétu a fotí hlavne dievčatá, slečny, 

ženy. Jej cieľom je zobraziť ženské pohlavie ako niečo emocionálne, ale 

zároveň samostatné, poukázať na dravosť, ale zároveň jemnosť. Fotogra-

fie sú úplne jednoduché, ale vraj majú tú správnu emóciu a feeling. Teší 

ju skutočnosť, že sa jej vízia napĺňa, aj keď sa momentálne snaží experi-

mentovať s fashion foteniami. 

Fotografovaniu sa chce venovať aj v budúcnosti. Je človek, ktorý nevydrží         

pri niečom dlho, ale fotenie ju drží už vyše šesť rokov a stále ju každým 

fotením či novou spoluprácou viac napĺňa. Preto verí, že raz bude fotiť na 

plný úväzok a bude pomáhať ľuďom zdokonaliť sa vo fotení či nájsť svoj 

štýl. 

Každé fotenie ju baví, ale najviac  zo všetkého je pre ňu dôležitý vzťah, 

ktorý si   s pózujúcou osobou vybuduje. Je to formovanie určitého druhu 

dôvery, kedy verí v dokonalosť modelky a tá verí v to, že vie, čo robí. Keď 

sa tieto veci  spoja, vznikne vždy úžasný výsledok.  
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Je hrdá na každú fotku, lebo na každom jednom fotení sa sna-

ží dať kúsok seba, aj keď to nie je len tak vidno, ale ostáva 

tam určitý podpis a kúsok umeleckej duše. 

Ak si má vybrať nejaké fotenia, tak sú to 

tie, kedy neočakáva nejaký dokonalý výsle-

dok a konečnom dôsledku to jej predstavu 

o fotení totálne zničí, lebo výsledná fotka 

je dokonalá a neverí sama sebe, že som ju 

odfotila ona. 

V rámci svojej tvorby by chcela viac popra-

covať na tom, aby niektoré jej fotky nepô-

sobili prvoplánovo, ale stali sa skutočným 

umeleckým dielom, aj keď ide o obyčajný portrét, obyčajné-

ho človeka. 

Každý máme iný vkus a každému sa páči niečo iné. 

V Klaudiinom prípade musí fotka zostať v pamäti, musí sa jej 

dotknúť a vyvolať určitý stav katarzie, v ktorom vníma hru 

autorovej idey, modelky a celkového dojmu a napĺňa ju to 

určitým pocitom šťastia. A niekedy aj zá-

visti, že nevie takto dobre fotiť . 

Začínajúcim fotografom radí, aby čo naj-

viac fotili a skúšali nové veci. Rozhodujúce 

je pre ňu nebáť sa rôznych štýlov, ale 

v konečnom dôsledku nájsť to, čo človeku 

najviac sedí a tomu sa venovať. Vie, že 

nikdy nebude fotiť prírodu a krajinu, lebo 

nedokáže zachytiť tú krásu, ktorú vidí 

okom. Ale keď už má modelku v prírode je 

to jednoduchšie, má vypracované oko a fotí jedna radosť aj 

v obyčajnom nezaujímavom lese.  

 Kirschner 
Klaudia  



IN-VITÁCIE 

https://www.ajdnes.sk/jesus-christ-superstar/nitra/94834
https://www.ajdnes.sk/3.5.2018
https://www.ajdnes.sk/lucie-bila-recital---nitra-2018/nitra/93158
https://www.ajdnes.sk/10.5.2018
https://www.ajdnes.sk/europa-2-welcome-summer-2018/nitra/93348
https://www.ajdnes.sk/18.5.2018


IN-VITÁCIE 

https://www.ajdnes.sk/den-rodiny-2018/nitra/93965
https://www.ajdnes.sk/20.5.2018
https://www.ajdnes.sk/temne-kecy-trip---nitra/nitra/94864
https://www.ajdnes.sk/25.5.2018
https://www.ajdnes.sk/nitransky-rinek-2018/nitra/90107
https://www.ajdnes.sk/26.5.2018


MS V HOKEJI 
ROZPIS ZÁPASOV PRE SLOVENSKO 

IN-VITÁCIE 



X 

LACK 

Klikni na ikonu CHANGE a 

napíš svoj nápad  

do redakcie, ako  

zlepšiť veci na škole,  

v našom časopise alebo, 

keď chceš všetkým ukázať, 

čo ťa baví .. 

.. táto sekcia patrí tebe..  

? 

Ak by čokoľvek, tu je mail na šéfku..:  

nina.belakova21@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR3RPcL4XHS8jH2Kf34ij4JaKe9nET0yBu1NPLrMdX1ZFOTA/viewform?c=0&w=1
mailto:nina.belakova21@gmail.com
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