
Toto je veľmi ťažká otázka. 
Predchodcom bankoviek bo-
li bankové šeky, ktoré si mohli 
vybrať obchodníci u panovní-
ka, keď im dlžil za tovar. Šeky 
ako platidlo používal už známy 
taliansky cestovateľ a obchod-
ník Marco Polo (1254 – 1324). 
So šekmi a peniazmi pracoval aj 
Nicholas If-Jesus-Christ-Had-
-Not-Died-For-Thee-Thou-Had-
st-Been-Damned Barbone (1640 
– 1698). Tento muž sa vlastne 
volal Nicholas Barbon, ale jeho 
nesmierne zvláštny otec mu dal 
aj stredné meno: If-Jesus-Christ-
-Had-Not-Died-For_Thee_
Thou_Hadst_Been-Damned. 
No ale k veci: Nicholas založil 
Národnú Pozemkovú Banku, 
ktorá sa sústreďovala na po-
istenie nehnuteľností čiže po-
zemkov a domov. Do hry vstú-
pil aj John Law (1671 – 1729). 
John začínal ako hazardný hráč 

v Londýne, neskôr v Holand-
sku, kde začal premýšľať, ako 
hrať a poriadne pri tom zbohat-
núť. Zrejme to vymyslel, pre-
tože skončil vraj ako najbohatší 
muž v Európe. Podarilo sa mu 
dostať aj k veľmi vysoko po-
staveným ľuďom vo francúz-
skej vláde, ktorí načúvali jeho 
nápadom o bankovkách ako 
platidle. Ako experimentálnu 
oblasť si vybrali francúzsku 
Louisianu v USA. Aj v Štok-
holme si bankári povedali, že 
budú tlačiť viac bankoviek 
než majú zlata, ibaže ľudia si 
zlý stav ekonomiky po čase 
uvedomili a utekali do banky, 
aby si svoje zlato zobrali. Ban-
ky im však zlato nemohli dať, 
pretože bankoviek bolo pri-
veľa a zlata primálo. A tak sa 
švédska ekonomika zrútila. Že 
prečo chceli ľudia zlato? Lebo 
peniaze boli v banke uložené 

v zlatom štandarde, čo zname-
nalo, že bankovky boli záloho-
vané (kryté) zlatom. 
Na princíp krytia hodnoty ban-
koviek zlatom sa pozabudlo 
počas I. svetovej vojny a takis-
to aj počas II. svetovej vojny. 
Len Američania na princíp ne-
zabudli a netlačili viac banko-
viek než mali zlata. Zlata mali 
veľa aj preto, lebo obe ničivé 
vojny (ktoré stáli miliardy) sa 
americkému kontinentu vyhli. 
A tak sa stalo, že všetky meny 

sú zálohované v amerických 
dolároch a americký dolár je 
zálohovaný v zlate. V roku 
1971 americký prezident Ro-
bert Nixon ukončil zlatý štan-
dard týkajúci sa dolára. Tejto 
,,skvelej“ myšlienky sa chopili 
aj ďalšie štáty a nechali svoje 
meny viac-menej “len tak plá-
vať”, čo znamená, že dnes je 
možné v podstate len ťažko 
určiť skutočnú hodnotu banko-
viek, aj keď je na nich vytlače-
né číslo 100, 200, alebo dokon-
ca 500. Našťastie, na hodnotu 
peňazí u nás dohliada Národná 
banka Slovenska, ktorá bráni 
nadbytočnému tlačeniu banko-
viek čiže znehodnocovaniu na-
šej euromeny.
P.S. Nebudeme ukazovať tento 
editoriál guvernérovi Národnej 
banky Slovenska, pretože by 
určite povedal, že téma je pod-
statne zložitejšia. 😊

Sébastien Maxim Ivan, 13 r. 
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Majú bankovky hodnotu?
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Od júla sa v Moskve konalo niekoľko protestov 
opozície na podporu nezávislých kandidátov 
na poslancov do Mestskej dumy – mestského 
zastupiteľstva. Ide o kandidátov, ktorým neboli 
uznané zozbierané podpisy občanov na kandi-
dačné hárky a volieb sa teda nemôžu zúčastniť. 
Pri kontrole ich podpisovaných hárkov sa zisti-
lo, že niektoré podpisy boli údajne falošné ale-
bo fi ktívne. 
Najväčšie protesty boli 27. 7. a 3. 8. a nebo-
li povolené. Preto boli v centre Moskvy veľký 
počet policajtov a bezpečnostných jednotiek. 
Došlo aj k masívnemu zatýkaniu protestujúcich 
či udeľovaniu pokút za agresivitu voči polícii. 

Protesty budú pravdepodobne pokračovať až 
do volieb 8. septembra. Medzi demonštrantmi 
okrem občianskych aktivistov bolo aj veľa mlá-
deže a blogerov.

Martin Poikáns, 14 r.

V Bratislave otvorili nový stá-
nok so zmrzlinou. Tentoraz ide 
o v našich končinách exotickú 
thajskú zmrzlinu Sawadi. Žiaľ, 
stánok na Kamennom námestí 
na prvý pohľad nezaujme a ce-
na 4 eurá za porciu skôr odradí. 
Keď však uvidíte, ako sa zmrz-

lina robí, ako dlho trvá, kým 
ju vyrobia, ako vyzerá a ako 
chutí, možno si poviete, že to 
predsa len stojí za to. Príchute 
zmrzliny sú rôzne. Napríklad 
banán, lieskový orech, limetka, 
aj arašidové maslo.

Sébastien Maxim Ivan, 13 r.

To sobotné predpoludnie v te-
xas kom meste El Paso (USA) 
si jeho obyvatelia zapamätajú 
navždy. Iba 21-ročný Texasan 
spustil streľbu do ľudí v ná-
kupnom centre. Rýchlopalnou 
zbraňou usmrtil dvadsať ľudí 
a dvadsaťšesť zranil. Polícii sa 
ho podarilo zadržať a hrozí mu 
trest smrti. 
O pár hodín neskôr - v ame-
rickom štáte Ohio v meste 
Dayton, strieľal pred barom 
24-ročný útočník. Polícia pri-
šla v priebehu minúty, strelca 
zneškodnila, ale dovtedy stihol 

usmrtiť deväť ľudí a šestnás-
tich zraniť. Strelec z Texasu 
sa na svoj čin vopred pripra-
vil a bol motivovaný nenávis-
ťou voči inej rase rovnako, ako 
útočníci v Nórsku (2011) a na 
Novom Zélande (2019).

Hana Chrappová, 14 r.
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Spravodajstvo

Prof. Mgr. Janu 
Benickú, PhD. 
z Filozofi ckej fakulty 
Univerzity Komenského 
v Bratislave, ktorá 
prednáša na tému: 
Prečo chceme rozumieť 
Číňanom?

Na akú otázku ste hľadali 
odpoveď, keď ste boli die-
ťa?
Ako dieťa som hľadala od-
poveď na otázku, prečo sa 
musím každý deň umývať, 
keď je vo vode toľko chlóru. 
Rada som sa hrala v blate 
a často som riešila otázku, 
prečo sa musím umývať aj 
večer, keďže som sa umyla 
poobede od blata 
Na akú otázku hľadáte od-
poveď dnes?
Dnes ma trápi otázka, čo sa 
odohráva v hlavách ľudí, 
ktorí vyhodia odpad, naprí-
klad stavebný, do lesa. 

Otázka pre
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Naša anketa

Máme problém. Na budú-
ci rok otvoríme brány Det-
skej univerzity Komenského 
už po 18. krát. Toto, samo-
zrejme, nie je problém, to 
je radosť. Problém spočíva 

v tom, že sme už vyčerpa-
li vari všetky farby dúhy na 
naše tričká a šiltovky. Hups! 
Jednu farbu sme predsa len 
ešte nemali. 
A tak sme sa vás opýtali: 

Páčilo by sa ti, keby bola 
farba tričiek DUK 2020 
ružová?
A/ Áno: 74 detí
B/ Nie: 79 detí
C/ Je mi to jedno: 41 detí

Thajská zmrzlina v Bratislave

Streľba v USA sa stáva hrozným zvykom

Protesty v Moskve budú 
pokračovať

Ešte donedávna mnohí ľudia 
jazdili na obyčajných kolo-
bežkách či bicykloch. Aktu-
álne však naše hlavné mesto 
ponúka aj e-kolobežky. Po 
mestách ako Praha, Viedeň či 
Paríž prišiel tento trend aj do 
Bratislavy. 
Žiaľ e-kolobežky na našich uli-
ciach dlho nepobudli. V prie-
behu pár dní od ich nasade-
nia zmizla až polovica z nich. 
Zlodeji si ich bez problémov 

odtlačili domov a potom... 
Vlastne ani nevedno, čo chce-
li s kradnutou a zablokovanou 

e-kolobežkou robiť, pretože 
polícia v priebehu pár hodín 
vďaka zabudovanému GPS na-
šla nielen e-kolobežky, najmä 
však zlodejov. 
To isté sa dialo, keď Bratislava 
ponúkla možnosť prenajať si 
bicykel. Mnoho bicyklov zlo-
deji buď ukradli, alebo zámer-
ne poškodili. To sme naozaj 
národ zlodejov? Lebo z iných, 
oveľa väčších miest podobné 
správy neprichádzajú.  

 Filip Bochnička, 14 r.

Zlodeji kradnú už aj e-kolobežky
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Na minulotýždňovej prednáške 
s názvom Prečo musíme dý-
chať? sme mali možnosť do-
zvedieť sa o téme viac vďaka 
docentovi Mgr. Petrovi Pol-
čicovi. Odpoveď na otázku je 
zdanlivo jednoduchá: Musíme 
dýchať, aby sme sa nezadusili. 
Áno, ale väčšina z nás chcela 
vedieť, prečo by sme sa zadu-
sili, keby sme nedýchali. 😊 
A tak docent Polčic pokračo-
val, aj keď už podstatne zloži-

tejšie. Myslím si, že i deťom, 
ktoré ešte v škole nepreberali 
základy chémie, fyziky ale-
bo iných prírodovedných vied 
(ktoré sú zdrojom poznania 
a odpoveďou na takéto ťažké 
otázky), sa prednáška páčila. 
Veď práve odborné a zložité 
výrazy by nás mali motivovať, 
aby sme sa začali živo zaují-
mať o témy, na ktoré nám ani 
dospelý v mnohých prípadoch 
nevie ihneď odpovedať. Tak-

že aká bola odpoveď na otáz-
ku? Koreňom problému sú 
látky Adenozíntrifosfát (ATP) 
a Adenozíndifosfát (ADP). 
Zistili sme, že dýchanie umož-

ňuje tvorbu a stálu hladinu 
týchto látok v bunkách, ktoré 
sú  zdrojom energie pre všetky 
živé organizmy. Netýka sa to 
teda iba nás, tieto látky sa vy-
skytujú aj vo fotosyntéze. Mne 
osobne sa prednáška veľmi 
páčila a myslím si, že hocikto 
z nás, študentov DUK, by bol 
vďačný, keby múdri ľudia ako 
je pán docent a ďalší prednáša-
júci na DUK prišli občas pred-
nášať aj do našich škôl. 

Michal Šimon Hradský, 14 r.
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V kaštieli Planinka v blízkosti obce 
Dechtice sa začiatkom augusta uskutoč-
nil náš každoročný štvordňový pobyt 
v rámci DUK. Program tohto „tábora“ sa 
skladal z rôznorodých súťaží v menších 
skupinkách, takže vďaka naozaj bohaté-
mu programu sme sa nikdy nenudili. 
Vytvorili sme tímy, v ktorých boli aj 
mladšie, aj staršie deti. Počas celého 
pobytu sme získavali body pre náš tím. 

Napríklad za športové hry, prestieranie 
stolov, maľovanie vlajky, tipovanie či 
trhanie žihľavy. Súčasťou programu bol 
aj výlet na neďalekú zrúcaninu kaplnky 
Katarínka. V polovici cesty smerom ku 

kaplnke síce začalo pršať, ale aj tak sme 
sa super zabavili. 
Môžem sa pochváliť tým, že náš tím na-
koniec záverečné bodovanie vyhral. Ale 
ešte lepšie ako výhra bolo to, že sa tam 
zišla výborná partia detí. Návšteva Pla-
ninky bola zážitkom, na ktorý budem 
spomínať len v tom najlepšom. 
A, samozrejme, dúfam, že sa na Planin-
ke opäť uvidíme aj na budúci rok 😊.

Andrea Sokolová, 13 r.

Prednáška: Prečo musíme dýchať?
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Predchádzajúci piatok sme absolvovali 
krásny výlet loďou do galérie Danubia-
na neďaleko Čunova. Naša loď sa vola-
la Martin a mohli sme byť buď v kry-
tej spodnej časti, alebo hore, kde vietor 
zmierňoval horúčavu. Výhľad na rieku 

stál za to. No ešte viac samotná Danu-
biana. Výstava bola podľa mňa pekná 
a zaujímavá. Dostali sme čas, aby sme 
si prezreli celú galériu a kto chcel, mo-
hol navštíviť aj obchod so suvenírmi. 
Zaujímavé bolo najmä to, že galéria je 
riešená tak, že cez veľké sklenené steny 
sa dá pozerať priamo na Dunaj. Mne sa 
najviac páčilo fi lipínske umenie, ktoré 
zaberalo pomerne veľkú časť výstavy.  
Čas rýchlo ubehol, niekto stihol zájsť aj 
do kaviarne, ktorá je súčasťou galérie, 
ale potom sme si už opäť hľadali svoje 
miesta na lodi Martin.

Kristína Pastýrová, 13 r.

Tak sme zasa niečo podedili a najmä za-
platili. Napríklad autobusy Solaris Ur-
bino 18 z Berlína: Trojdverové, kĺbové, 
nízkopodlažné... a s prisľúbenou klímou? 
To bohužiaľ nie. Počas jazdy na linke 59 
som sa veľmi potil - nielen z prehrievajú-
ceho sa motora, ale aj z pokazenej klímy. 
Autobus odchádzal zo zastávky predčas-
ne a motor spolu s výstražným zname-
ním na dverách vrieskal ako “mandrago-
ra” z Harryho Pottera. Na druhej strane 
- rýchlosť bola dobrá náhrada za plastové 
sedačky a bezzubú klimatizáciu. 

MAN NG 313 z Klagenfurtu: Tiché, 
pohodlné, nízkopodlažné, s funkčnou 
klímou. Ale zatekajúcou pomedzi okná 
a len s priemernou rýchlosťou. Ďalšou 
nevýhodou je, že okná sa nedajú otvo-
riť, takže pri pokazenej klíme tam môže 
byť veľké teplo. Aj keď sa dá povedať, 
že “MAN-ky” sú lepšie, nemajú také 
kvalitné rámy ako berlínske, ani uza-
tvorenú kabínku. No ale vždy lepšie než 
český “ZHOR” z rokov 2015-2017 (Sor 
city NB 18).

Sébastien Maxim Ivan, 13 r.

Minulý týždeň vo štvrtok som sa spolu s ďalší-
mi študentmi DUK zúčastnil na exkurzii do zá-
vodu Volkswa-
gen Slovakia. 
Najskôr sme sa 
dozvedeli nie-
čo o histórii zá-
vodov a potom 
sme prešli tri 
výrobné haly. 
Ako prvú halu, kde sa jednotlivé diely zvárajú. 
Dozvedeli sme sa napríklad aj to, že v sklade 
plnom dielov (sklad má rozmery 40x10x8 m), 
sa diely ,,zdržia“ len 2,5 hodiny. Preto je dô-
ležité, aby kamióny s dielmi prichádzali načas. 
Vošli sme aj do haly s lisom, ktorý je najväč-
ší v spoločnosti Volkswagen a má silu 91 000 
kN (to ako keby sme na seba naskladali vozidlá 
Volkswagen Touareg do výšky 8 kilometrov). 
Aj z tohto dôvodu sa len na Slovensku vyrába 
kapota vozidla Porsche Cayenne. 
Ako poslednú sme navštívili tzv. agrárnu halu, 
kde sa vyrábajú prevodovky, motory a podvoz-
ky. Mohli sme si vyskúšať, ako taká prevodov-
ka funguje. Dozvedeli sme sa aj o benefi toch 
– to keby sme niekedy chceli vo Volkswage-
ne pracovať. 😊 Na tomto workshope som bol 
prvýkrát, ale už sa teším na nasledujúci ročník 
DUK, lebo exkurziu chcem absolvovať znova. 

Michal Semko, 12 r.

Loďou za umením - až do Danubiany

Poľské autobusy z Nemecka a nemecké z Rakúska 

Planinka bola super

Exkurzia do závodu VW Slovakia
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Zaujímavosti

Ako si predstavujete púšť? Ako čosi suché 
a prázdne? A pritom aj Antarktída je púšť. 
A ešte k tomu najväčšia na svete. V škole 
sa učíme, že púšť je suchá, že na niekto-
rých veľmi zriedkavo prší a na niektorých 
neprší vôbec. Sneh? Skoro žiadna púšť 

ho nevidela. Napríklad na púšti Atacama 
(Chile), čo je najsuchšia púšť na svete, 
nik dy nebol zaznamenaný dážď. Presuňme 
sa k Sahare. Sahara má rozlohu 9 miliónov 
km2 (pre porovnanie – Slovensko má 49 ti-
síc km2), patrí k najznámejším púšťam a je 
to zároveň aj najväčšia piesková púšť. Ra-
dí sa tak k suchým a teplým púšťam. No 
v roku 1979 snežilo aj na Sahare (klimatic-
ké zmeny). Na púšti Lut v Iráne namerali 
v rokoch 2005 a 2006 najvyššiu povrchovú 
teplota (nepliesť si s teplotou vzduchu) na 
Zemi, + 70,7 °C. No a v Údolí smrti v Ka-
lifornii (USA) zasa namerali najvyššiu tep-
lotu vzduchu na svete, + 56,7 °C.

Petra Bujdošová, 11 r.

Aquaholik a alkoholik majú niečo spoloč-
né – obaja pijú a obaja sú závislí, aj keď 
každý pije niečo iné. Alkohol ničí nervové 
bunky, vnútorné orgány a vzťahy. Alkoho-
lizmus bol v 18. storočí dokonca uznaný za 
duševnú chorobu. 
Aquaholizmus je 
módna závislosť, 
pri ktorej si chorý 
myslí, že ak bude 
piť veľa vody, bu-
de krajší a zdravší. 
Pije, aj keď nie je 

smädný. Pitie vody ho upokojuje a dodáva 
mu príjemný pocit. Veľké množstvo teku-
tín – štyri a viac litrov vody za deň (pokiaľ 
práve nejdete Tour de France) spôsobuje 
poškodenie obličiek a srdca. Aquaholiz-
mus sa dá liečiť postupným znižovaním 

požitých tekutín, 
ale pri strese sa zá-
vislosť môže vrá-
tiť. Platí teda staré 
príslovie – všetké-
ho veľa škodí.
Hana Chrappová, 

14 r.

Mesto Innopolis oslávilo v júni tohto roku 
štvrté výročie založenia. Je to najmladšie 
a zároveň najmenšie mesto v Ruskej fede-
rácii. Má 91 stálych obyvateľov, no každo-
denne sa v ňom premelie okolo 4 000 ľudí. 
Innopolis sa nachádza neďaleko hlavného 
mesta Tatarstanu Kazaň na sútoku riek Vol-
ga a Svijaga. Bolo založené ako prvé mesto 
pre IT špecialistov a je tu aj Univerzita za-
meraná na IT a robotiku. Pôvodne tu stál 
technologický park. Innopolis má všetko, 
čo k mestu patrí. Obytné domy, škôlky, ško-
ly, supermarket, obchody, kaderníctvo, ban-
ky, kaviareň, poštu, zdravotnícke zariadenie 
a športoviská. Mesto je vybudované ako 
„inteligentné mesto“. Priemerný vek oby-
vateľov je 30 rokov a sami sa označujú ako 
„open-minded“. Možno pre toto všetko je tu 
index šťastia vyšší než je ruský priemer.

Martin Poikáns, 14 r.

Zberateľstvo  - vášeň či čudáctvo?
Zberateľstvo je to isté, čo 
hobby alebo záľuba a má rôz-
ne podoby. Napríklad ja už 
šesť či sedem rokov zbieram 
lego. Môj dedko zbieral všet-
ko, čo vonku našiel a babka 
z toho bola neraz na nervy. 
😊 Tatino zasa zbiera staré 
hračky. No a moja sesterni-

ca zbiera servítky. Sme taká 
zberateľská rodina. Aj keď 
- niekedy to už ľudia prehá-
ňajú. Minule som pozerala 
televízny seriál Fetiše socia-
lizmu a jeden pán tam zbie-
ral plechovky od piva. Ľudia 

zbierajú aj zuby, hrebene, 
lebky, príčesky... Bŕ, ako mô-
že niekto zbierať zuby alebo 
lebky!? 
V súčasnosti sa vraj zbiera-
jú najmä časopisy, komiksy 
a mladšie ročníky zbierajú 
napríklad Star Wars fi gúrky, 
Fortnite nálepky a podobne. 

Na Slovensku je rozšírená aj 
numizmatika (zbieranie min-
cí) či zbieranie poštových 
známok (fi latelia). Ja radšej 
ostanem pri tej svojej záľube 
- zbieraní lega. 😊

Kristína Pastýrová, 13 r.
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Zaujímavosti o púšťach

Aquaholizmus tiež zabíja

Najmladšie mesto v Rusku 
má 4 roky

Čítate naše články, ale v sku-
točnosti nás nepoznáte. 
V predchádzajúcich rokoch 
sme sa vám predstavili vždy 
v poslednom čísle Novín 
DUK, no zábavnejšie bude, 
ak sa o nás – redaktoroch 
Novín DUK, dozviete niečo 
v každom čísle Novín DUK.
Tentoraz to bude o Filipovi 
Bochničkovi (14 r.)
 Filip pôsobí pokojne a mi-
lo. Keď nemusí nič robiť, tak 
niečo robí. 😊 Napríklad ide 
na bicykel, zavolá kamarátov 
a podobne.
 Filip nie je namyslený, ale 
ani zbytočne skromný. Na-
príklad hovorí, že v niekto-
rých predmetoch je úspešný 
a v iných nie. Alebo keď hrá 
na klavíri - jedna skladba sa 
vydarí, iná nie.
 Filip má rád turistiku. Mož-

no aj preto, že pochádza spod 
Tatier. Slovensko má podľa 
neho veľmi krásne hory.
 Filip je priateľský. Veľ-
mi rád stretáva nových ľudí 
a keď sú milí, rád sa s nimi 
skamaráti. Teší ho, že má 
priateľov. Môže sa im zdô-
veriť aj ťažkých situáciách. 
A čo je veľmi fajn - aj v re-
dakcii Novín DUK a na DUK 
sú priateľské osoby. 😊

-red-
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Poznáte Filipa?



Rozdielov medzi dopravou v Londýne 
a v Bratislave je veľa. Tým najväčším 
je asi množstvo dopravných prostried-
kov, ktoré má tamojší dopravný podnik 
k dispozícií. Pre porovnanie -  Londýn 
má k dispozícií vyše 6 800 plne funkč-
ných autobusov a viac ako 700 autobu-
sových liniek, zatiaľ čo Bratislava má 
k dispozícií 561 autobusov a 88 auto-
busových liniek (Pre porovnanie: Lon-
dýn má viac než 8 miliónov obyvate-
ľov, Bratislava pol milióna.) Ďalším 
rozdielom sú komunikácie. V Brati-
slave máme niekoľko hlavných radiál, 
no v Londýne sú všetky cesty jedno-

pruhové, len na niektorých miestach 
sú dvojpruhové. Ďalším rozdielom je 
slávne londýnske metro (Tube, alebo 
Underground). Má 13 liniek, 270 sta-
níc a meria 402 km. Ďalším rozdie-
lom sú intervaly príchodov autobusov, 
metra a aj vlakov. Maximálny interval, 
v akom chodia autobusy, je 20 minút, 
čo platí aj neskoro večer. A aj keď sú 
v Londýne veľmi veľké zápchy, auto-
busy chodia takmer vždy presne. Na 
zastávke však nevidíme presný čas, 
kedy má daný autobus prísť, ale len 
interval (napr. 8 - 10 min., čo je podob-
né ako v Bratislave). Veľmi milo ma 
prekvapilo aj metro – tam sú intervaly 
ešte kratšie - okolo 5 minút. Obrovský 
rozdiel je ale vo vlakoch, ktoré aj do 
ďalekých miest chodia približne kaž-
dých 15 minút. Bol by som rád, keby 
sme sa Londýnu niekedy vyrovnali aj 
v našom hlavnom meste.

Michal Semko, 12 r.

Londýn a jeho MHD

Kultúra, história, cestovanie

9. ročník Medzinárodných leteckých dní SIAF bol ne-
tradične už 3. - 4. augusta. Bola som tam, a tak som 
videla napríklad rôzne akrobatické letecké kúsky, stí-
hačky Mig 29 či letové vystúpenia stíhačiek F16, a to 
vďaka poľskému tímu Tiger Demo Team a gréckemu 
Zeus Demo Team. Ako vtáci na 
oblohe sa vznášali “Očovskí ba-
čovia”, slovenskí piloti na bezmo-
torových lietadlách. Pre mňa naj-
väčším zážitkom bolo akrobatické 
letecké vystúpenie talianskeho 
zoskupenia Frecce Tricolori. Bo-
lo to nádherné, aj keď pre pilotov často nebezpečné. 
Piloti aj členovia jednotlivých tímov sa pohybovali 
medzi ľuďmi, rozprávali sa, fotili, rozdávali podpisy... 
Boli super. Aby som nezabudla, toto nebolo jediné, čo 
sa dalo na SIAF zažiť. Bola tam prehliadka vojenskej, 
leteckej a policajnej techniky. Ktokoľvek si mohol vy-
skúšať, ako sa sedí v helikoptére, tanku, či koľko váži 
odev vojenskej poriadkovej polície. 

Natálka Vaľová, 11 r.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
má viacero prívlastkov. Jedným je: Krásavi-
ca na Dunaji, kým ten druhý bol považovaný 
skôr za akýsi výkrik socialistickej propagandy: 
Mesto mieru. Tento slogan sa doslova stratil 
z fasád niektorých budov po revolučnom roku 
1989, akoby sme spolu s ním chceli zoškrabať 
nánosy všetkého, čo na nás socializmus nalepil.  
Čestný prívlastok však mestu patrí právom a má 
svoje opodstatnenie. Termín Bratislavský mier 
vstupuje do histórie tohto mesta trikrát: 1. Pri 
uzatvorení mierovej zmluvy medzi uhorským 
kráľom Štefanom V. a českým kráľom Otaka-
rom II. (2. 7. 1271). 2. Pri uzatvorení mierovej 
zmluvy medzi Gabrielom Betle-
nom a cisárom Ferdinandom II. 
(30. 12. 1626). 3. Bratislavský 
mier - Presburger Paix - sa do 
histórie mesta zapísal ako naj-
známejšia mierová zmluva. Bo-
la podpísaná 26. 12. 1805 v Pri-
maciálnom paláci po bitke pri 
Slavkove. Za Rakúsko zmluvu 
signoval knieža Lichtenstein a za napoleonské 
Francúzsko minister zahraničných vecí Charles 
Maurice Talleyrand - Périgord. Bratislava je 
mestom, ktorým kráčali európske dejiny, kroky 
ktorých vo väčšej či menšej miere mesto samot-
né ovplyvňovalo. Práve tu ratifi kované mierové 
zmluvy vtlačili mestu pečať Mesta mieru. Nie 
je to teda socialistický výmysel. Na základe his-
torických udalostí a faktov sa môžeme k nemu 
právom a hrdo hlásiť.

Michal Šimon Hradský, 14 r. 

Nedávno som bol v Ríme. Rím je 
hlavné mesto Talianska a už priliž-
ne 3000 rokov je centrom kultúry, 
vzdelania a bohatstva. Rím bol zalo-
žený na siedmich kopcoch. O vzni-
ku ,,večného mesta“, ako sa Rímu 
zvykne hovoriť, rozpráva legenda: 
Boh Mars poslal svojich pozemských 
synov v košíku po rieke, aby ich ne-
musel usmrtiť. Deti zachránila vlčica 
a neskôr, keď už vyrástli na chlapcov, 
ujal sa ich miestny sedliak. Dostali 
meno Romulus a Remus. Romulus 
sa v dospelosti stal rímskym cisárom 
a mesto, ktoré v roku 753 p.n.l. zalo-
žil a vládol v ňom, sa volalo po ňom 
– Roma čiže Rím. Rimania boli veľ-
kí bojovníci a dobyli veľké územia. 

Rímska ríša však nezvládla svoju stá-
le väčšiu rozlohu (siahala od Afriky, 
cez Balkán, Britániu až k nám na Slo-
vensko) a začala najmä z ekonomic-
kých dôvodov upadať. Zanikla v roku 
476 n.l. V súčasnosti je Rím metro-
polou Talianska a je jedným z naj-
zaujímavejších miest bohatých na 
históriu. Spomeniem napríklad Ko-
loseum, Fórum Románum, Fontánu 
di Trevi, Pantheon, Baziliku svätého 
Petra vo Vatikáte (čo je samostatný 
štát), Plazza Navoni... Je tam aj veľa 
rôznych múzeí, z ktorých odporúčam 
„Welkome to Rome“, v ktorom sa 
určite nebudete nudiť pri interaktív-
nych fi lmoch o histórii Ríma. 

Daniel Jursa, 11 r.

Aj keď je leto už za polovicou, stále 
nie je neskoro vyraziť na dovolenku. 
Od rušného hlavného mesta si človek 
najlepšie oddýchne v prírode. Nemu-
sia to byť slnkom zaliate pláže, stačia 
naše veľhory – Vysoké Tatry. Obec 
Tatranská Lesná je priamo v Tatrách 
a ponúka toho veľa. Priamo v cen-
tre môžete relaxovať 
v parku. Neďaleko od 
centra je lanovka, kto-
rou sa dá vyviezť na 
Skalnaté Pleso a od-
tiaľ ďalšou lanovkou 
sa môžete vyviezť na 

druhý najvyšší vrch Slovenska - Lom-
nický štít. Len na skok od Tatranskej 
Lesnej je Bachledova dolina, kde 
okrem zimnej lyžovačky môžete nájsť 
chodník vedúci korunami stromov. 
A určite si nenechajte ujsť Wolkrove 
jazierka, ktoré sú nádherné. Ak pôjde-
te ešte ďalej (od jazierok), natrafíte na 

Morénu (hromada ka-
menia a hliny pohybu-
júca sa s ľadovcom). 
Mimochodom, na tie-
to miesta vás dovedie 
aj hra Geocaching. 
Filip Bochnička, 14 r.

SIAF treba vidieť naživo

Bratislava – Mesto mieru

Všetky cesty vedú do Ríma

Tatranská Lesná a ešte viac
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Majstrovstvá sveta do 18 ro-
kov v ľadovom hokeji nesú 
názov Hlinka - Gretzky cup. 
Medzi ôsmimi tímami bola aj 
naša mladá reprezentácia. Jej 
trénerom je Ivan Feneš. Slo-
venskí reprezentanti sa v sku-
pine B v Piešťanoch ukázali 
ako skvelý tím, hoci súperom, 
ako boli USA, Rusko a Švéd-
sko tesne podľahli. Žiaľ, do se-
mifi nále nepostúpili. V zápase 
o 7. miesto bojovali so Švaj-
čiarskom. Fanúšikovia i na-
priek tomuto našim chlapcom 

fandili až do konca. Najväčšiu 
smolu mali naši hokejisti v zá-
pase s Ruskom, ktorému pod-
ľahli 1:2 po predĺžení. Strelec 

gólu SR Oliver Fatul po zápase 
povedal: „Myslím si, že sme 
odohrali dobrý zápas a určite 
na tom môžeme stavať ďalej. 

Škoda, že ani na tretí raz sa ne-
skončil výhrou, ale so všetký-
mi troma družstvami svetovej 
špičky sme prehrali len o gól, 
z toho dvakrát po predĺžení. 
...Žiaľ, nebudeme mať mož-
nosť hrať elitnú kategóriu MS, 
ale myslím, že s takýmito vý-
konmi sa určite do nej prebo-
jujeme.“ 
Slovenskí chlapci nám teda 
hanbu na Hlinka - Gretzky Cu-
pe nespravili, ukázali, že sú vý-
borným tímom, ktorý bojuje až 
do posledného dychu.

Michal Šimon Hradský, 14 r.
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Spolu s letom a prestávkou 
medzi futbalovými sezóna-
mi tradične prichádza aj let-
né prestupové obdobie. Za-
tiaľ najdrahší prestup tohto 
leta sa odohral medzi Ben-
fi cou Lisabon a Atléticom 
Madrid, ktoré kúpilo za 126 
miliónov eur mladého, len 
19-ročného útočníka Joãa 
Félixa. Najdrahším obran-
com v histórií sa stal anglic-
ký stopér Harry Maguire, za 
ktorého zaplatil Manchester 
United Leicesteru City až 80 
miliónov libier, čo je asi 87 
miliónov eur. FC Barcelona 

získal Antoina Griezmanna 
z Atlética Madrid za 120 mi-
liónov eur. 
Asi najžiadanejší hráč po 
uplynulej sezóne, 19-roč-
ný stopér Matthijs de Ligt 
po skvelej sezóne prestúpil 
z Ajaxu Amsterdam za 75 
miliónov eur. FC Barcelona 
získal Frenkieho de Jonga 
z Ajaxu Amsterdam za 75 
miliónov eur. Z FC Barce-
lony do Zenitu Petrohrad 
prestúpil Brazílčan Malcom, 
za ktorého zaplatil Zenit 40 
miliónov eur. Takmer skom-
pletizovaný prestup Argen-

tínčana Paula Dybalu (na 
snímke) z Juventusu Turín 
do Tottenhamu Hotspurs za 
70 miliónov sa napokon ne-
potvrdil, čo bol pre Totten-
ham skutočný šok. 

Nové pôsobisko hľadá aj 
Martin Škrtel, ktorého laná-
ria do svojich radov Atalanta 
Bergamo, FC Parma či Glas-
gow Rangers.

Michal Semko, 12 r.

Foto: internetFutbalové prestupy leta 2019

Hlinka - Gretzky Cup
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