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písaniu nikdy nevenovali. A zra-
zu sú špičkou. Tento fenomén 
má aj jednu veľkú nevýhodu 
(tie ďalšie rozoberať ani nebu-
dem, lebo by som rovno mohla 
začať nový článok) – knihy sú 
plné klišé všelijakého druhu. 
A taktiež vznikajú nové. Jed-
ným z tých novších, no čoraz 
častejších je škatuľkovanie ľudí. 
A teraz nemyslím rozdeľovanie 
na dobrých a zlých. Hovorím 
o rozdeľovaní na frakcie, fakul-
ty, internáty, obvody a ďalšie 
podľa vlastností postáv v knihe. 
Neboli všetci odvážni na jed-
nej kope a tí múdri zasa na tej 

druhej? Pravdaže boli. A potom 
sa vyskytol niekto, teda hlav-
ná postava, ktorá úplne neza-
padala nikam, bola z každého 
rožku trošku a bola jedinečná... 
V skutočnom svete podľa mňa 
ne existuje človek, ktorý by za-
padal len do jednej komunity 
ľudí. Každý by zapadol do via-
cerých, tak ako v mnohých prí-
padoch aj hlavný hrdina. Možno 
preto je tento typ vymyslenej 
spoločnosti tak často používaný, 
aby pomohol čitateľovi lepšie sa 
stotožniť s hlavnou postavou. 
No nemôžu si autori vymyslieť 
niečo iné? Viem, že nájsť dob-

rý námet na knihu je ťažké, no 
predsa nemôžu byť všetky ro-
mány pre tínedžerov založené 
na škatuľkovaní. O tom je pravé 
majstrovstvo – vymyslieť niečo 
naozaj originálne! Veď ako by 
sme skončili, ak by sme aj v tom 
ozajstnom svete začali škatuľko-
vať? V každej jednej osobe by 
sme doslova zabili jej jedineč-
nosť. A to by bolo zlé, pretože 
práve naša jedinečnosť posúva 
celý svet ďalej. Tak skúsme po-
sunúť svet aj my našou jedineč-
nosťou – tým, že sme študenti 
DUK. J 

Anna Semková, 12 r.
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  Foto: Martin Petrík

Cesta k Danubiane loďou je pre nás rovnaký zážitok ako Danubiana sama. 

Milujem čítanie či už starších 
kníh, alebo najnovších bestsel-
lerov pre mládež. Najmä žánre 
sci-fi a fantasy sa dnes tešia nao-
zaj veľkej obľube medzi našimi 
rovesníkmi. Častokrát sú to prvé 
diela autorov, ktorí sa dovtedy 

Editoriál Škatuľkovanie: klišé dnešných bestsellerov
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Spravodajstvo

Prof. MUDr. Dušana Ha-
mara, PhD. z  Fakulty te-
lesnej výchovy a  športu 
UK, ktorý prednáša na 
tému Prečo nie doping?
Na akú otázku ste hľadali 
odpoveď, keď ste boli die-
ťa?
Tak ako každému malému 
chlapcovi, aj mne vŕtalo 
v hlave veľa vecí. Za všetky 
si spomínam, ako som sa ču-
doval, keď som sa v nejakej 
verneovke dočítal, že plachet-
nica môže plávať proti vetru. 
V časoch bez internetu mi to 
nejaký čas trvalo, kým som sa 
dopátral, ako to funguje.
Na akú otázku hľadáte od-
poveď dnes?
Rád by som vedel, či sa do-
žijem dní, keď sa podarí vy-
vinúť skutočne účinný jedno-
duchý a dostupný systém na 
skladovanie energie.

Otázka pre

Bratislavská zmrzlináreň 
Koun, ktorá doteraz sídlila 
na Panskej ulici, je na novej 
adrese. 10. augusta sa konalo 
jej „znovuotvorenie“ a teraz 
ju nájdete na adrese Paulíny-
ho 1. Koun je zmrzlináreň, 
kde vyrábajú zmrzlinu absol-
venti Gelato Academy (uzná-

vaná „univerzita“ zameraná 
na výrobu zmrzliny nachá-
dzajúca sa v Taliansku). Jeho 
zmrzlina  je nevšedná alebo 
výnimočná práve v množstve 
príchutí – my sme v Bratisla-
ve narátali 77 rozličných dru-
hov zmrzliny.

Rebecca Tobiášová, 14 r.

Učitelia, ktorí štrajkujú za 
svoj vyšší plat, za viac peňa-
zí do škôl (na pomôcky i vy-
bavenie škôl) a za zmenu tzv. 
kreditového systému vzde-
lávania, sa znova chystajú 
do ulíc. Uplynulý  školský 
rok sa im nepodarilo presa-
diť svoje požiadavky a štrajk 
prerušili. Cez prázdniny sa 
nič nezmenilo, no učitelia sa 
chystajú v štrajku pokračo-

vať od utorka 13. septembra 
v tzv. „stupňovanom“ štraj-
ku. Viete, prečo „stupňova-
ný“? Pretože dĺžka preruše-
nej práce sa bude postupne 
predlžovať (stupňovať). Te-
šíte sa, že v novom školskom 
roku budete mať opäť voľno? 
Alebo držíte učiteľom palce, 
aby štrajkom vybojovali lep-
šie podmienky aj pre vás?   

Renátka Tomčíková, 9.r 

  Foto: internet
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Naša anketa

Podľa sociologických zistení trá-
via deti viac ako 2 hodiny denne 
prd televízormi. Keby sme k tele-
vízorom pridali aj počítače, číslo 
by bolo podstatne vyššie. Číslo 
nezmeníme, ale chceli sme vedieť 
aspoň to, aké filmy pozeráte:
a/ horory: 12 detí
b/ akčné: 24 detí
c/ komédie, romantické: 39 detí
d/ sci-fi, fantasy: 21 detí
e/ animované, detské: 11 detí
f/ iné: 10 detí

Najlepšia bratislavská 
zmrzlina sa presťahovala

Štrajk učiteľov zasa 
v septembri

Radoslav Procházka 
- z politiky na súd? 

Bývalý predseda strany Sieť Ra-
doslav Procházka sa uchádza 
o post sudcu Všeobecného súdu 
Európskej únie v Luxemburgu. 
Aby mohol v Luxembursku ako 
sudca pôsobiť, musia ho najskôr 
zvoliť. Prejde viacerými výbero-
vými kolami. O pozícii, na ktorú 
sa uchádza, sa bude rozhodovať 
už v septembri tohto roka. Keby 
ho za sudcu v Luxemburgu zvoli-
li, v slovenskom parlamente by ho 
nahradila Zuzana Zimenová. Ako 
sa pripravuje Radoslav Procházka 
na novú možnú pozíciu? To vie 
len on sám. Potrebuje odísť, lebo 
strana, ktorú založil, sa prakticky 
rozpadla a on sám z pozície pred-
sedu strany odstúpil. 

Oliver Czanik, 10 r. 

26. ročník festivalu 
ľudových remesiel 
ÚĽUV
V prvý septembrový víkend 
3. a 4. septembra pešia zóna 
bratislavského Starého mesta 
opäť ožije vďaka ľudovým 
umelcom. Obľúbený festi-
val s názvom Dni majstrov 
ÚĽUV-u sa v Bratislave 
uskutoční už po 26. krát. Ľu-
dový umelecký výrobcovia 
spolu otvoria až sto stánkov 
s cieľom predstaviť širokej 
verejnosti naše slovenské 
ľudové tradície. Súčasťou 
programu bude aj škola reme-
siel pre každého. Aj takýmto 
spôsobom sa dajú zachrániť 
naše ľudové tradície. J

Anna Semková, 12r. 
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Názory, komentáre

Na siedmej prednáške sme sa do-
zvedeli, prečo potrebujeme ume-
nie a kultúru. Domnievam sa, že 
nebudem jediná, ktorá si myslí, 
že prednáška nepatrila medzi naj-
vydarenejšie. Mne osobne sa ne-
páčila, svoj názor však viem odô-
vodniť. Celá prednáška sa točila 
okolo histórie ľudstva  a umenia. 
Dejiny ani umenie nepatria medzi 
moje záujmy, takže prednáška ne-
mala veľkú šancu zaujať ma. Ďal-
ší dôvod pre môj názor je ten, že 

pán profesor Michalovič viedol 
prednášku spôsobom, pri ktorom 
si menšie deti určite nestihli robiť 
poznámky. Namiesto prezentácie, 
ktorá by pomohla pri zapisovaní 
poznámok (pretože nových infor-
mácií a súvislostí bolo veľa), po-
užíval videá a obrázky, ktoré ko-
mentoval len ústne. Existujú však 
aj deti, ktorým sa prednáška páči-
la – v našej redakcii Novín DUK 
ich bola viac než polovica. J

Rebecca Tobiášová, 14 r.

Prednáška: Prečo potrebujeme 
umenie a kultúru?

  Foto: Martin Petrík

V piatok 12. augusta sme sa vybrali loďou za umením – do 
Danubiany. Na tomto workshope som bol už druhýkrát. Naj-
lepšia na celej akcii je podľa mňa cesta loďou. Ale aj budova 
galérie sa mi páči. Dočítal som sa, že tadiaľ voľakedy vied-
la severná hranica Rímskej ríše. Aj tvar budovy pripomína 
rímsku galéru. Od 1. júla (pri príležitosti predsedníctva SR 
v Rade EÚ) je v Danubiane výstava obrazov a grafík Joana 
Mirióa a umelcov zo skupiny CoBrA. Tento názov je odvode-
ný od názvov miest Kodaň, Brusel, Amsterdam. Ja sa v ume-
ní ešte veľmi nevyznám, ale vystavené diela sú zaujímavé. Na 
Danubiane je perfektné, že výstavné priestory sú aj vonku, pri 
Dunaji. Cestou naspäť sa nám pokazil motor, takže návrat bol 
dosť adrenalínový. 

Martin Poikáns, 12 r.

Galéria moderného umenia - 
Danubiana

Tento rok som sa zúčastnil na jednom z  najzaujímavejších workshopov 
DUK, a to v   Energolande v Mochovciach. Ihneď po príchode nás prekva-
pilo termozrkadlo, či Energorace – podlaha, na ktorej bežíte a pritom vy-
rábate elektrickú energiu. Po krátkej inštrukcii sme sa  dostali do samotnej 
expozície. Videli sme krátky film s názvom Odysea energie a pokračovali 
sme smerom k Stroju času (disponoval údajmi, kedy prišli na svet aké vy-
nálezy a ako to ovplyvnilo nárast populácie na Zemi), mohli sme sa zahrať 
na dispečera energetickej sústavy, zabrániť totálnemu výpadku elektriny vo 
svojom meste (blackout), či vidieť aktívnu zónu reaktora v plastovom kon-
tainmente (stena oddeľujúca jadrový reaktor od okolia). Dozvedeli sme sa, 
ako dlho trvá zničenie jadrového odpadu a ako sa s ním narába a mohli sme 
si  vyskúšať prácu ľudí z velína reaktora na zmenšenom a zjednodušenom 
modeli blokovej dozorne. Workshop bol veľmi zaujímavý.

Marian Plaštiak, 13 r. 

Prekážky v živote nevidiacich
Možno ste niekedy skúšali chodiť so zatvorenými očami a držali 
ste sa pri tom za ruku mamy alebo otca. Ale predstavte si, že 
by ste sa museli takto presúvať z miesta na miesto celý život 
a nemali sa koho držať za ruku. Nevidiacim našťastie pomáhajú 
dlaždice s výstupkami alebo drážkami. Niektoré však smerujú 
do stĺpov semaforov alebo kvetináčov, stien, atď. Dlaždice, kto-
ré majú drážky, majú nevidiacich navádzať, kam majú ísť a tie 
s výstupkami označujú, kde je vstup na vozovku. To, že drážky 
vedú do stĺpa semafora, je v poriadku, pretože je tam napríklad 
vibračné alebo iné zariadenie, ktoré nevidiacim pomáha. Nieke-
dy sa však chodník naozaj nepodarí. Napríklad pred budovou 
starého rozhlasu v Bratislave nie je pri vstupe na  priechod  pre 
chodcov varovný pás. Nevidiaci nevedia, že sú tam dva vzdiale-
né priechody pre chodcov a navádza ich to priamo do stredu kri-
žovatky. Keď sa už niekto rozhodne tieto chodníky pre nevidia-
cich urobiť, nemal by zabúdať, že nevidiaci naozaj nevidia. L

Peter Tomčík, 11 r.

Workshop: Energoland Mochovce

  Foto: Martin Petrík

  Foto: Martin Petrík
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Zaujímavosti

Ďalší dôkaz 
proti životu 
na Marse
Podľa najnovších 
vedeckých výsku-
mov kanály na Mar-
se nevytvorila voda. 
Tieto “priehlbiny“, 
ktorých sú na Marse 
tisíce, sa vyskytu-
jú najmä na južnej 
pologuli a väčšinou 
bližšie k pólom. Kaž-
dý takýto kanál má 
akési jazierko na vrchole, z ktorého voda mala vytekať, samotný kanál 
a spádovisko, v ktorom sa uschováva pritečený materiál. Áno, tento 
systém sa veľmi podobá systému riek na zemi. Vedci si preto mysleli, 
že kanály vytvorila voda. Toto tvrdenie taktiež podporila skutočnosť, 
že na Marse sa voda v minulosti nachádzala. Výskumy sond však po-
tvrdili, že kanály na Marse sú veľmi mladé. Dokonca také mladé, že 
ich nemohla vytvoriť voda. Vedci sa teda rozhodli pre mineralogický 
prieskum roklín. Zistili, že v roklinách sa nenachádzala voda. Vytvoril 
ich oxid uhličitý (CO2), presnejšie jedna jeho forma, takzvaný suchý 
ľad. Rokliny teda vytvorilo neustále topenie a zamŕzanie suchého ľadu 
v intervaloch dňa a noci. Tento posledný výskum znova znižuje prav-
depodobnosť života na Marse. 

Tomáš Jurka, 14 r.

  Foto: internet
  Foto: internet

Vojenské múzeum vo Viedni

Metlobal už aj pre muklov
Každý, kto čítal knihy o Harrym Potterovi, by mal dôverne poznať 
metlobal – známu hru čarodejníkov, ktorá sa hrá na metlách. Alex 
Benepe v roku 2005 prišiel na to, ako by ju mohli hrať aj muklovia 
(ľudia, čo neovládajú mágiu). Zlatú strelu predstavuje človek v zlatom 
overale, ktorý pobehuje po ihrisku. Hráči behajú po ihrisku s metlami 
medzi nohami. Možno to znie neuveriteľne, no na majstrovstvách sve-
ta v metlobale sa po prvýkrát predstavil aj slovenský reprezentačný tím 
zložený z členov bratislavského a košického tímu metlobalistov. Na 
súťaži sa zúčastnilo 24 tímov, pričom Slováci skončili na 17. mieste. 
Majstrom sveta v metlobale sa nakoniec stala Austrália. Podľa slov 
metlobalistov knihy o Harrym Potterovi poznajú všetci naspamäť, a to 
je pre nich najsilnejší dôvod na hranie metlobalu. 

Anna Semková, 12 r.

Vojenské múzeum vo Viedni 
je zaujímavé svojimi exponát-
mi, ale aj historickou budovou. 
Budovu dal postaviť cisár Fran-
tišek. Na prízemí sú exponáty 
vojnových lodí, je tam dokonca 
aj pozostatok hornej časti ponor-
ky. Vidieť môžete aj zmenšenú 
podobu najväčšej rakúskej lode. 
V ďalšej časti prízemia je ulože-
ných množstvo kanónov, unifo-

riem z prvej svetovej vojny, rôzne 
staré zbrane či veľké delá, ktoré 
slúžili na zostrelenie lietadiel. 
Na prvom poschodí je vystavená  
busta cisára Františka, ďalšie sta-
ré zbrane a dokonca naozajstné 
železné bunkre a plameňomety 
z druhej svetovej vojny. Mimo 
budovy sú vystavené tanky a jed-
na stíhačka.

Oliver Czanik, 10 r.

o bezplatný pobyt v škole prírody Planinka 2017 a bezplatné 
štúdium na DUK 2017
už má svojich víťazov.
Súťažná otázka znela:
Aký spôsob obchodovania používali naši predkovia pred za-
vedením peňazí?
Správna odpoveď: Výmenný obchod.
Spomedzi študentov, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylo-
sovali týchto študentov:

Buď „IN“ , buď finančne gramotný
Súťaž s Kooperativou

Nerozumiete? Možno ide o šifru
Šifrovanie je zapisovanie textu v takej podobe, 
aby mu neporozumel nepovolaný čitateľ. 
Tento spôsob utajovania správ je veľmi 
starý. Prvé pokusy boli už v starom 
Egypte a Mezopotámii. V antike sa 
šifry využívali ako súčasť vojen-
skej taktiky. Najznámejšia je Céza-
rova šifra, ktorá je v podstate veľmi 
jednoduchá. Gaius Július Cézar ju 
používal na posielanie správ svojim 
vojvodcom, až kým ju jeho protivní-
kom nevyzradil Cicero. Využíva tzv. sub-
stitúciu, teda zámenu písmen. Každé písmeno 
v správe sa posunie v abecede o tri miesta, a tak vznikne na prvý 
pohľad nezrozumiteľný text. Keď napíšem svoje krstné meno v Cé-
zarovej šifre, vyzerá to takto: PDUWLQ. Ako sa volám? J 

Martin Poikáns, 12 r.
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Planinka 2017:
Michal Drábek 
Martina Ščepánková
Martina Tóth

DUK 2017:
Natália Fričová
Michal Šimon Hradský
Viktória Kútna

Blahoželáme!!!
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Kultúra, cestovanie

Visutá dráha 
v meste Wuppertal
Myslíte si, že MHD musí byť 
len nudný spôsob, ako sa do-
stať z miesta na miesto? Do-
pravné systémy niektorých 
miest vás presvedčia o opaku. 
Jedným z nich je napríklad ne-
mecké mesto Wuppertal. Leží 
na západe Nemecka, v blízkos-
ti Kolína nad Rýnom a je o niečo menšie ako Bratislava. Nosný systém jeho MHD tvorí tzv. 
visutá dráha (Schwebebahn). Vozidlá v nej premávajú zavesené na koľajnici, ktorá je nad ich 
strechou. Celá konštrukcia sa nachádza v niekoľkometrovej výške. Ide teda o akéhosi kríženca 
lanovky a vlaku. Na trati je viacero zaujímavostí a je svetovým unikátom. Celková dĺžka okruhu 
je 13,3 km, jeho menšia časť vedie nad ulicou, väčšia nad riekou Wupper. Visutá dráha slúži naj-
mä domácim, ale je aj turistickou atrakciou. Mesto Wuppertal potreboval dopravný prostriedok, 
ktorý by nezabral veľa priestoru a nespomaľoval by dopravu, a tak sa ním stal už začiatkom 20. 
storočia systém Schwebebahn. Čo myslíte - ujala by sa takáto MHD aj v Bratislave? J

Michal Drábek, 12 r.

Putovanie v priestore 
a čase cestou na DUK
Každý týždeň absolvujem dlhú cestu na 
DUK. Dochádzam až z Martina. Pred 
viac ako storočím pulzoval v našom mes-
te bohatý národný a kultúrny život, zatiaľ 
čo Pešporok (Bratislava) bol pokojnou 
perlou na Dunaji v tieni Viedne a Buda-
pešti. Môj dedko ma sprevádza na ceste 
vlakom z Vrútok až do Petržalky (ráno 
o 6,59h z Vrútok, popoludní o 13,55h 
z Bratislavy) a ukazuje mi, kde boli prí-
staviská propelera, ktorý spájal oba brehy 
mesta. Keď bol dedko v mojom veku, bol 
v Bratislave na školskom výlete. Sídlisko 
Petržalka ešte neexistovalo, na pravom 
brehu Dunaja stáli domy starousadlíkov, 
pričom nábrežie bolo oddychovou zónou 
s plážou Lido a atrakciami. Dnes sú to len 
spomienky. V súčasnosti sa vlakom do-
vezieme z Hlavnej stanice až k Divadlu 
Aréna a späť ideme cez Starý most pešo 
k Redute. Veď čo ak stretneme ministra 
z niektorej členskej krajiny EÚ? Nestretli 
sme nikoho, zato sme si všimli, že bezpeč-
nostný vchod do Reduty architekti navrhli 
ako symbol troch vrchov z nášho štátneho 
znaku s charakteristickým logom nášho 
predsedníctva v motíve modrotlače.

Natália Mrníková, 13 r.

Keby ste cestovali z Bratislavy do 65 kilo-
metrov vzdialenej Viedne, trvalo by Vám 
to približne hodinu. Ak by ste však cesto-
vali z Vyšného Nemeckého do 5 kilometrov 
vzdialeného Užhorodu, trvalo by Vám to 
minimálne dve a pol hodiny. To preto, lebo 
Ukrajina nie je súčasťou Európskej únie, ta-
kže ani Schengenského priestoru. Pri ceste 
na Ukrajinu musíte prejsť nielen kontrolou 
dokladov, ale aj colnou prehliadkou. Ak ces-
tujete na Ukrajinu na menej ako 90 dní, ne-
potrebujete cestovné víza. Zo Slovenska sa 
tam najľahšie dostanete vlakom, autobusom, 

peši (pozor, iba cez hraničné priechody) 
a autom. Na Ukrajinu odchádzajú zo Slo-
venska dva vlaky denne do Čopu (mesto), 
kde sa podrobíte prehliadke. Pri ceste autom 
a autobusom  je možnosť prejsť cez hraničné 
priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli. 
Lepšie je však cestovať pravidelnou auto-
busovou linkou, pretože tá je pri kontrolách 
uprednostnená. Ak idete peši, môžete využiť 
ešte tretí hraničný priechod Veľké Slemence. 
Na záver ešte jedno upozornenie - Ukrajina 
je v inom časovom pásme.

 Marian Plaštiak, 13 r.  Foto: internet

Cestovanie na Ukrajinu

Pán prsteňov - kino s orchestrom
Až do januára sa dajú kúpiť lístky na špeciálne kino Pán Prsteňov: Dve veže. Zaujíma-
vosťou je, že film je spojený s live koncertom. Pod plátnom, na ktorom sa bude premietať 
film, bude hrať skutočný orchester aj so speváckym zborom. Je to krásna hudba. Akcia 
potrvá do polovičky februára 2017 a zatiaľ v neznámy deň bude predstavenie Pán Prste-
ňov: Návrat kráľa spojený takisto s koncertom. Skladbu k filmu ešte len komponujú. 
Vstupenky sa dajú kúpiť cez internet na stránke www.xl.sk v sekcii Koncerty. Vstupe-
niek je ešte dostatok, no predstavenie Pán Prsteňov: Návrat kráľa uvedú len raz, takže si 
ho nenechajte ujsť!   

Matúš Kordoš, 9 r. 

  Foto: internet
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PROJEKT FINANČNE PODPORILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Tlač: REPROservis, DTP štúdio 
a tlačiareň, Hodžova 1160, 031 01 
Liptovský Mikuláš

Cavendish zabudol na fair-play
Britský cyklista Mark Cavendish čelí podobne tvrdej kritike ako 
aj napríklad Alberto Contador alebo Lance Armstrong. Cavendish 
totiž v priebehu šprintu na Tour de France v roku 2013 svojím 
manévrom poslal v rýchlosti okolo 60 km/h cyklistu Toma Veeler-
seho na zem. Akýkoľvek zlý úmysel však popiera. A v súčasnosti 
zasa v záverečných bodovacích pretekoch v Riu 2016 zavinil Ca-
vendish kolíziu, pri ktorej sa škaredo zranil Kórejčan Park Sang-
-Hoon. Mark urobil v dráhe vlnovku, ktorú súper z Ázie nečakal 
a tým zavinil jeho pád. Park pri páde so sebou strhol aj Vivianiho, 
ktorý sa však dokázal postaviť a pokračovať v pretekoch. Parka 
však museli previezť do nemocnice na ošetrenie. Takto vyhral 
Cavendish striebornú olympijskú medailu a rozdelil ľudí na dva 
tábory. Jedna skupina hovorí, že je nevinný, zatiaľ čo druhá žiada 
jeho diskvalifikáciu. Môj názor je, že keby bol Cavendish charak-
ter, medailu by vrátil sám. 

Jakub Farkaš, 12 r.
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Tokio 2020
Na Letných olympijských hrách v Riu de Janeiro sa tento rok súťaži-
lo v 28 športoch. Pre porovnanie -  na prvých novodobých olympij-
ských hrách sa súťažilo v 9 športoch. V roku 2020 pribudne na olym-
piáde 5 ďalších športov - skateboarding, surfovanie, karate, baseball 
so softbalom a športové lezenie. V týchto nových disciplínach bude 
18 súťaží pre 474 športovcov. Nové športy schválil Medzinárodný 
olympijský výbor na zasadnutí v Riu v auguste tohto roku. Takto 
by chceli zatraktívniť olympijské hry medzi mládežou a mladými 
športovcami. Dobre, a kde je florbal? Prečo ešte nie je olympijskou 
disciplínou? Lebo olympijský šport musí splniť sedem podmienok 
– musí mať históriu a tradíciu, univerzálnosť, populárnosť, imidž, 
financovanie, zdravotný stav športovcov musí byť dobrý a musí mať 
svoju medzinárodnú športovú federáciu. Popularita športu sa meria 
tak, že šport sa hrá minimálne v 75 krajinách na 4 kontinentoch (An-
tarktída sa neráta. J) V antike to bolo asi jednoduchšie - tam bolo 
disciplín len päť a kontinenty sa takisto nerátali. J

Martin Poikáns, 12 r.

  Foto: internet


