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

Editoriál

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

Škatuľkovanie: klišé dnešných bestsellerov
písaniu nikdy nevenovali. A zrazu sú špičkou. Tento fenomén
má aj jednu veľkú nevýhodu
(tie ďalšie rozoberať ani nebudem, lebo by som rovno mohla
začať nový článok) – knihy sú
plné klišé všelijakého druhu.
A taktiež vznikajú nové. Jedným z tých novších, no čoraz
častejších je škatuľkovanie ľudí.
A teraz nemyslím rozdeľovanie
na dobrých a zlých. Hovorím
o rozdeľovaní na frakcie, fakulty, internáty, obvody a ďalšie
podľa vlastností postáv v knihe.
Neboli všetci odvážni na jednej kope a tí múdri zasa na tej

druhej? Pravdaže boli. A potom
sa vyskytol niekto, teda hlavná postava, ktorá úplne nezapadala nikam, bola z každého
rožku trošku a bola jedinečná...
V skutočnom svete podľa mňa
neexistuje človek, ktorý by zapadal len do jednej komunity
ľudí. Každý by zapadol do viacerých, tak ako v mnohých prípadoch 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 romány 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 škatuľkovať? V každej jednej osobe by
sme doslova zabili jej jedinečnosť. A to by bolo zlé, pretože
práve naša jedinečnosť posúva
celý svet ďalej. Tak skúsme posunúť svet aj my našou jedinečnosťou – tým, že sme študenti
DUK. J
Anna Semková, 12 r.
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Otázka pre

Radoslav Procházka
- z politiky na súd?

Najlepšia bratislavská
zmrzlina sa presťahovala
Prof. MUDr. Dušana Hamara, PhD. z Fakulty telesnej výchovy a športu
UK, ktorý prednáša na
tému Prečo nie doping?
Na akú otázku ste hľadali
odpoveď, keď ste boli dieťa?
Tak ako každému malému
chlapcovi, aj mne vŕtalo
v hlave veľa vecí. Za všetky
si spomínam, ako som sa čudoval, keď som sa v nejakej
verneovke dočítal, že plachetnica môže plávať proti vetru.
V časoch bez internetu mi to
nejaký čas trvalo, kým som sa
dopátral, ako to funguje.
Na akú otázku hľadáte odpoveď dnes?
Rád by som vedel, či sa dožijem dní, keď sa podarí vyvinúť skutočne účinný jednoduchý a dostupný systém na
skladovanie energie.

Naša anketa
Podľa sociologických zistení trávia deti viac ako 2 hodiny denne
prd televízormi. Keby sme k televízorom 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
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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 Paulínyho 1. Koun je zmrzlináreň,
kde vyrábajú zmrzlinu absolventi Gelato Academy (uzná-

vaná „univerzita“ zameraná
na výrobu zmrzliny nachádzajúca sa v Taliansku). Jeho
zmrzlina je nevšedná alebo
výnimočná práve v množstve
príchutí – my sme v Bratislave narátali 77 rozličných druhov zmrzliny.
Rebecca Tobiášová, 14 r.

Bývalý predseda strany Sieť Radoslav 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 výberovými kolami. O pozícii, na ktorú
sa uchádza, sa bude rozhodovať
už v septembri tohto roka. Keby
ho za sudcu v Luxemburgu zvolili, 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 predsedu strany odstúpil.
Oliver Czanik, 10 r.

26. ročník festivalu
ľudových remesiel
ÚĽUV

Štrajk učiteľov zasa
v septembri
Učitelia, ktorí štrajkujú za
svoj vyšší plat, za viac peňazí do škôl (na pomôcky i vybavenie škôl) a za zmenu tzv.
kreditového systému vzdelávania, sa znova chystajú
do ulíc. Uplynulý školský
rok sa im nepodarilo presadiť 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“ štrajku. Viete, prečo „stupňovaný“? Pretože dĺžka prerušenej práce sa bude postupne
predlžovať (stupňovať). Tešíte sa, že v novom školskom
roku budete mať opäť voľno?
Alebo držíte učiteľom palce,
aby štrajkom vybojovali lepšie podmienky aj pre vás?
Renátka Tomčíková, 9.r

V prvý septembrový víkend
3. a 4. septembra pešia zóna
bratislavského Starého mesta
opäť ožije vďaka ľudovým
umelcom. Obľúbený festival s názvom Dni majstrov
ÚĽUV-u sa v Bratislave
uskutoční už po 26. krát. Ľudový umelecký výrobcovia
spolu otvoria až sto stánkov
s cieľom predstaviť širokej
verejnosti naše slovenské
ľudové tradície. Súčasťou
programu bude aj škola remesiel pre každého. Aj takýmto
spôsobom sa dajú zachrániť
naše ľudové tradície. 
Anna Semková, 12r.

Názory, komentáre
Foto: Martin Petrík

Foto: Martin Petrík

Prednáška: Prečo potrebujeme
umenie a kultúru?
Na siedmej prednáške sme sa dozvedeli, prečo potrebujeme umenie a kultúru. Domnievam sa, že
nebudem jediná, ktorá si myslí,
že prednáška nepatrila medzi najvydarenejšie. Mne osobne sa nepáčila, svoj názor však viem odôvodniť. Celá prednáška sa točila
okolo histórie ľudstva a umenia.
Dejiny ani umenie nepatria medzi
moje záujmy, takže prednáška nemala veľkú šancu zaujať ma. Ďalší 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 informácií a súvislostí bolo veľa), používal videá a obrázky, ktoré komentoval len ústne. Existujú však
aj deti, ktorým sa prednáška páčila – v našej redakcii Novín DUK
ich bola viac než polovica. 
Rebecca Tobiášová, 14 r.

Galéria moderného umenia Danubiana
V piatok 12. augusta sme sa vybrali loďou za umením – do
Danubiany. Na tomto workshope som bol už druhýkrát. Najlepšia na celej akcii je podľa mňa cesta loďou. Ale aj budova
galérie sa mi páči. Dočítal som sa, že tadiaľ voľakedy viedla 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 odvodený od názvov miest Kodaň, Brusel, Amsterdam. Ja sa v umení 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.

Foto: Martin Petrík

Prekážky v živote nevidiacich
Workshop: Energoland Mochovce
Tento rok som sa zúčastnil na jednom z najzaujímavejších workshopov
DUK, a to v Energolande v Mochovciach. Ihneď po príchode nás prekvapilo termozrkadlo, či Energorace – podlaha, na ktorej bežíte a pritom vyrábate 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 vynálezy 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 kontainmente (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.

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, ktoré 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. Niekedy 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 vzdialené priechody pre chodcov a navádza ich to priamo do stredu križovatky. Keď sa už niekto rozhodne tieto chodníky pre nevidiacich urobiť, nemal by zabúdať, že nevidiaci naozaj nevidia. L
Peter Tomčík, 11 r.
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Zaujímavosti

Ďalší dôkaz
proti životu
na Marse

Foto: internet

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 sveta 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.

Podľa
najnovších
vedeckých výskumov kanály na Marse nevytvorila voda.
Tieto “priehlbiny“,
ktorých sú na Marse
tisíce, sa vyskytujú najmä na južnej
pologuli a väčšinou
Foto: internet
bližšie k pólom. Každý 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 potvrdili, 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 pravdepodobnosť života na Marse.
Tomáš Jurka, 14 r.

Vojenské múzeum vo Viedni
Vojenské múzeum vo Viedni
je zaujímavé svojimi exponátmi, ale aj historickou budovou.
Budovu dal postaviť cisár František. Na prízemí sú exponáty
vojnových lodí, je tam dokonca
aj pozostatok hornej časti ponorky. Vidieť môžete aj zmenšenú
podobu najväčšej rakúskej lode.
V ďalšej časti prízemia je uložených množstvo kanónov, unifo-

Buď „IN“ , buď finančne gramotný

Súťaž s Kooperativou

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 zavedením peňazí?
Správna odpoveď: Výmenný obchod.
Spomedzi študentov, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali týchto študentov:
Planinka 2017:
DUK 2017:
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Michal Drábek
Natália Fričová
Martina Ščepánková
Michal Šimon Hradský
Martina Tóth
Viktória Kútna
Blahoželáme!!!
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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 staré zbrane a dokonca naozajstné
železné bunkre a plameňomety
z druhej svetovej vojny. Mimo
budovy sú vystavené tanky a jedna stíhačka.
Oliver Czanik, 10 r.

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 vojenskej taktiky. Najznámejšia je Cézarova šifra, ktorá je v podstate veľmi
jednoduchá. Gaius Július Cézar ju
používal na posielanie správ svojim
vojvodcom, až kým ju jeho protivníkom nevyzradil Cicero. Využíva tzv. substitúciu, 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 Cézarovej šifre, vyzerá to takto: PDUWLQ. Ako sa volám? J
Martin Poikáns, 12 r.

Foto: Internet

Foto: Internet

Kultúra, cestovanie

Pán prsteňov - kino s orchestrom
Až do januára sa dajú kúpiť lístky na špeciálne kino Pán Prsteňov: Dve veže. Zaujímavosťou 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 Prsteňov: 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. Vstupeniek je ešte dostatok, no predstavenie Pán Prsteňov: Návrat kráľa uvedú len raz, takže si
ho nenechajte ujsť!
Matúš Kordoš, 9 r.

Visutá dráha
v meste Wuppertal
Myslíte si, že MHD musí byť
len nudný spôsob, ako sa dostať z miesta na miesto? Dopravné systémy niektorých
miest vás presvedčia o opaku.
Jedným z nich je napríklad neFoto: internet
mecké mesto Wuppertal. Leží
na západe Nemecka, v blízkosti 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 najmä 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 meste bohatý národný a kultúrny život, zatiaľ
čo Pešporok (Bratislava) bol pokojnou
perlou na Dunaji v tieni Viedne a Budapešti. 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 prístaviská 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 dovezieme 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 bezpečnostný 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.

Cestovanie na Ukrajinu

Foto: internet

Keby ste cestovali z Bratislavy do 65 kilometrov vzdialenej Viedne, trvalo by Vám
to približne hodinu. Ak by ste však cestovali 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, takže ani Schengenského priestoru. Pri ceste
na Ukrajinu musíte prejsť nielen kontrolou
dokladov, ale aj colnou prehliadkou. Ak cestujete na Ukrajinu na menej ako 90 dní, nepotrebujete cestovné víza. Zo Slovenska sa
tam najľahšie dostanete vlakom, autobusom,

peši (pozor, iba cez hraničné priechody)
a autom. Na Ukrajinu odchádzajú zo Slovenska 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 autobusovou 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.
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Foto: internet

Foto: internet

Tokio 2020

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 Veelerseho na zem. Akýkoľvek zlý úmysel však popiera. A v súčasnosti
zasa v záverečných bodovacích pretekoch v Riu 2016 zavinil Cavendish 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 charakter, medailu by vrátil sám.
Jakub Farkaš, 12 r.
GENERÁLNY PARTNER DUK

Na Letných olympijských hrách v Riu de Janeiro sa tento rok súťažilo v 28 športoch. Pre porovnanie - na prvých novodobých olympijských hrách sa súťažilo v 9 športoch. V roku 2020 pribudne na olympiáde 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 (Antarktída sa neráta. J) V antike to bolo asi jednoduchšie - tam bolo
disciplín len päť a kontinenty sa takisto nerátali. 
Martin Poikáns, 12 r.
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