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Dnes je veľmi moderné pátrať 
po svojich predkoch. Či už po 
nich pátrame, aby sme sa nimi 
mohli pochváliť, alebo len 
preto, lebo chceme vedieť, kto 
boli a čo robili. Jedno je isté 
- genealógia (tak sa nazýva 
veda zaoberajúca sa štúdiom 
predkov) je jedno veľké dob-
rodružstvo. Avšak nečakajte 
niečo bláznivé - najväčšiu 
senzáciu zažijete v archívoch 
a matrikách listovaním v do-
bových zápisných knihách. 
Genealógia je teda práca pre 
trpezlivých ľudí. Zároveň však 

aj z obyčajnej matriky z roku 
1860 môžete veľa zistiť o vte-
dajšom živote. Napríklad, ako 
veľmi sa šetrilo miestom, že 
do jedného riadku duchovný 
častokrát ,,natlačil“ aj dvoch 
ľudí. Jasne vidno aj všetky 
epidémie chorôb, ktoré vtedy 
trápili ľudí. Hodiť sa bude aj 
latinský prípadne maďarský 
slovník, pretože dokumenty 
v našom regióne boli písa-
né práve v týchto jazykoch. 
Častokrát však pátranie môže 
sťažiť zistenie, že sa skúmaná 
rodina presťahovala do inej 

krajiny. A čo teraz? Je to smo-
la, ak sa nedá dostať do daných 
archívov, alebo nie sú na inter-
nete. Samozrejme, v dnešnej 
dobe si môžete najať bádateľa, 
ktorý toto všetko absolvuje za 
vás. Prídete však o to samot-
né dobrodružstvo vyplývajú-
ce z pátrania  a aj o všelijaké 
zaujímavosti, pretože bádateľ 
vám zistí len to, čo mu povie-
te. O tom, na čo natrafil mimo-
chodom, vám nepovie. Tak čo 
- nechcete si vyskúšať pátranie 
po vašich predkoch aj vy?

Karolína Kováčiková, 14 r.
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Po slávnostnej imatrikulácii 1. 7. prednášal minister financií Peter Kažimír na tému Prečo 
peniaze kazia charakter. Otázok bolo neúrekom.

Viete, čo je genealógia? 
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Spravodajstvo

Doc. RNDr. Vladimíra Čer-
ného, PhD. z Fakulty mate-
matiky, fyziky a  informatiky 
UK

Na akú otázku ste hľadali od-
poveď, keď ste boli dieťa?
Vždy ma zaujímalo, ako fungujú 
veci okolo nás - od záchodovej 
splachovacej nádržky až po zá-
zračné hodinky, ktoré ukazujú 
správne dátum a po 28. februári 
automaticky preskočia na 1. ma-
rec, čo sa mi vtedy dávno zdalo 
neuveriteľné.
 
Na akú otázku hľadáte odpo-
veď dnes?
Aj dnes je to rovnaké: Zaujíma 
ma, ako veci fungujú. Ibaže tie 
veci sú zložitejšie a často sú to 
nielen veci, ale napríklad fyzikál-
ne teórie. Lebo jedna vec je niečo 
sa naučiť, nabifľovať a  druhá vec 
je rozumieť, ako to celé funguje 
naozaj. Fascinuje ma, že ľudia 
nerozumejú tomu, čo znamená 
rozumieť. To sa snažím u svojich 
študentov napraviť.

Otázka pre

Opakovanie prezidentských volieb v Rakúsku

Slovensko prevzalo Predsedníctvo v Rade EÚ

V Rakúsku sa pred niekoľkými mesiacmi usku-
točnilo druhé kolo prezidentských volieb. V ňom 
sa proti sebe postavili Alexander Van der Bellen 
(nezávislý, na snímke) a populista Norbert Hofer 
(Slobodná strana Rakúska). Napriek tomu, že väč-
šina ľudí očakávala víťazstvo Hofera, výsledky 
volieb ukázali veľmi tesný triumf  Bellena (roz-
diel bol 30-tisíc hlasov). Jeho radosť však bola 
predčasná, pretože populistická Slobodná strana 

Rakúska podala žalobu na rakúsky Ústavný súd. 
Volebná komisia totiž pri sčítavaní hlasov poštou 
pochybila a začala ich sčítavať ihneď po uzatvore-
ní volebných miestností, no to sa podľa rakúskych 
zákonov smie až 24 hodín od ich uzatvorenia. 
Ústavný súd tejto žiadosti populistov vyhovel. 
Opravné kolo volieb sa bude konať v októbri.

Marián Plaštiak, 13 r.

Predsedníctvo Rady EÚ prevzala od Holand-
ského kráľovstva 1. júla 2016 Slovenská re-
publika. Jej predsedníctvo bude trvať šesť 
mesiacov. Rada EÚ je jednou z najdôleži-
tejších inštitúcií Európskej únie. Zastupuje 
vlády členských štátov a tvoria ju ministri. 
(Nie hlavy štátov či premiéri, ktorí tvoria 
Európsku radu, pričom tá nie je inštitúciou 
EÚ.) Rada ministrov prerokováva a prijíma 
zákony EÚ (spolu z Európskym parlamen-
tom), koordinuje politiky členských štátov, 
rozvíja spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú 

politiku EÚ a prijíma rozpočet EÚ (spolu 
z Európskym parlamentom). Predsednícka 
krajina má za úlohu plánovať a viesť zasad-
nutia Rady a jej prípravných orgánov (výbo-
rov a pracovných skupín) a zastupovať Radu 
vo vzťahoch s inými inštitúciami EÚ. Každá 
predsednícka krajina určí svoje priority. Tie 
slovenské sú: Hospodársky silná Európa, 
moderný jednotný trh, udržateľná migračná 
a azylová politika a globálne angažovaná 
Európa. 

Martin Poikáns, 11 r.

Naša anketa

V úvodnom editoriáli minulý 
týždeň sme odhadli, že mnohí 
z vás boli so svojím vysved-
čením spokojní. Ale istota je 
istota. Preto sme sa viacerých 
z vás priamo na slávnostnom 
zápise (imatrikulácii) v Aule 
Univerzity Komenského opý-
tali aj naživo:

Si spokojný/á so svojím vy-
svedčením?
A. Áno: 56 detí
B. Nie: 12 detí
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Spravodajstvo

Všimli ste si projekciu na Bratis-
lavský hrad 30. júna alebo kvetino-
vú výzdobu pred budovou Opery 
SND? Je to dar Holandského veľ-
vyslanectva v SR pri príležitosti 
odovzdania predsedníctva Rady 

EÚ Slovenskej republike. Podobne 
aj výstavu Európske hviezdy - Mi-
ró&CoBrA v Danubiane slávnost-
ne otvorila Jej kráľovská výsosť, 
holandská princezná Beatrix.

Martin Poikáns, 11 r.

Všimli ste si? 

V našej základnej škole v Bernolákove 
bude cez prázdniny rušno. Bude sa sta-
vať prístavba ku škole. Má byť vedľa 
telocvične. Medzi školou je prechod a k 
nemu sa pripojí prístavba. Máme veľmi 
veľa nových prvákov. Bude dokonca aj 
,,Prvá E“. Prístavba bude mať 10 veľ-

kých tried. Mali by sa do nej zmestiť 
všetci prváci a všetci druháci. Mali by 
sme sa všetci zmestiť. No treba nájsť aj 
nové pani učiteľky, tie sa ale podľa mňa 
určite nájdu. Veď kto by nechcel takú ve-
selú prácu. Určite sa nám bude lepšie učiť 
v nových vymaľovaných triedach, sedieť 

v krásnych laviciach a učiť z nových 
učebníc. Dúfam, že sa naša škola bude 
každý rok meniť na lepšiu a lepšiu, lebo 
aj cez tento školský rok nám vymenili 
okná a namaľovali plot okolo celej školy 
aj ihriska. Našu školu máme radi.

Renátka Tomčíková, 9 r.

Čo sa deje v našej škole cez prázdniny

Foto: Ramon Leško
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Vlamač v Prezidentskom paláci
V pondelok 27. 6. 2016 v nočných hodinách sa do Gra-
salkovičovho paláca, čo je sídlo prezidenta SR Andreja 
Kisku, vlámal občan Českej republiky Milan K. Najskôr 
preskočil nezabezpečený plot medzi prezidentskou záhra-
dou a palácom, potom vošiel nezabezpečeným služob-
ným vchodom dnu, vyšiel na horné poschodie a zdržal sa 
tam približne 20 minút. Došlo k spusteniu alarmu, ktorý 
ochranka vyhodnotila ako falošný poplach a vypla ho. 
Muža zadržali niekoľko dní po jeho nočnej návšteve. Po-
chybenie ochrannej služby sa momentálne vyšetruje, pri-
čom riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov a dip-
lomatických misií MV SR Radovan Horváth už požiadal 
o uvoľnenie z funkcie.

Rebecca Tobiášová, 14 r.

Na snímke zľava: Minister kultúry SR Marek Maďarič, holandská princezná 
Beatrix a zakladateľ Danubiany a mecenáš Gerald H.Meulensteen.

  Foto: internet
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Vaše úvahy

Na slovenčine sme sa učili, 
že niektoré podstatné mená 
stredného rodu skloňujeme 
práve podľa vzoru vysvedče-
nie. Koľkí z nás by vedeli roz-
právať o obsahu tohto slova!? 
„Dostala som za vysvedčenie 
tablet“,  „Mňa mama asi zabi-
je za tie známky“ a podobne. 
Je vysvedčenie také dôležité? 
Pre niekoho sú známky dôle-
žité. Mne mama vždy hovorí, 
že ak dostanem zlú známku, 
nie je to  tragédia a že sa neu-
čím sa pre ňu, ani pre učiteľ-
ku, ale pre seba. Mám sa za-
merať na to, čo ma baví, v čom 
vynikám, kam smerujem a čo 
chcem v živote dosiahnuť.  
Zlá známka hovorí o tom, že 

niečomu nerozumiem, a preto 
by som si to mal naštudovať. 
Ale určite nehovorí o tom, že 
som hlupák a mal by som si 
siahnuť na život. Vysvedčenie 
neodráža charakter dieťaťa. 
Známky vyjadrujú subjektív-
ny názor pedagóga, ktorý sa 
musí podriadiť systémovým 
pravidlám. A ako sa hovorí, 
nikto nie je dokonalý. A na 
záver vtip: Otec hovorí sy-
novi: „Také vysvedčenie si 
zaslúži riadny výprask!“ „Su-
per, ocko,  viem, kde býva náš 
učiteľ!“  

Jakub Farkaš, 12 r.

Čo znamená brexit pre EÚ?

Myslíte si, že výsledky brexitu sú pozitív-
ne? Alebo zastávate skôr negatívny názor? 
Určite ste v médiách postrehli niečo o bre-
xite. Takzvaný “brexit“ bolo hlasovanie vo 
Veľkej Británii o tom, či Británia zostane, 
alebo vystúpi z Európskej únie. Táto voľ-
ba prebehla 23. júna tohto roku a priniesla 
negatívny výsledok – že Veľká Británia 
vystúpi. Zástancovia vystúpenia vyhrali 
o 3,8 percenta. Pre tých Britov je to možno 
hrdinské víťazstvo, ale ja si myslím, že nie 
je. Navyše, takmer polovica nechce vystú-
piť z Európskej únie. Nikto nevie, čo Britov 
viedlo k takémuto rozhodnutiu. Možno to, 

že Británia patrí medzi najvyspelejšie a naj-
bohatšie krajiny EÚ a nechce doplácať na 
slabšie európske štáty (jedným z nich je na-
príklad aj Slovensko). A takisto – Británii sa 

nechce riešiť celoeurópske prob-
lémy. Možno sa chce Spojené 
kráľovstvo jednoducho od nich 
dištancovať. Som presvedčený, 
že odchod Veľkej Británie z EÚ 
nám neprinesie nič dobré. Veľká 
Británia je prvý štát, ktorý sa roz-
hodol z EÚ vystúpiť, a to po 43 
rokoch! Celá Európska únia stojí 
pred veľkou krízou, pretože hro-

zí aj najhorší scenár - že sa Európska únia 
rozpadne. 

Tomáš Jurka, 14 r.

  Foto: internet

Odpoveď na túto otázku nám na 
prvej prednáške priblížil minister 
financií Peter Kažimír. Prezradil 
nám, že odpoveď hľadali aj ved-
ci pokusom so ,,stratenou“ peňa-
ženkou. Išlo o to, že peňaženku 
plnú peňazí nechali na chodbe 
detského centra a sledovali, ako 
mladí ľudia zareagujú. Niektorí 
priniesli peňaženku na recepciu, 
iní si zobrali časť peňazí a niek-
torí aj všetky. No tí, čo si vzali 
peniaze, ich chceli buď pre seba 
alebo rodičov, aby im zaplatili 
tábor. Neznamená to, že by boli 
zlí, len si chceli urobiť radosť 
na úkor radosti niekoho iného. 
Čo z toho vyplýva? Že nie všet-

ci, ktorí majú veľa peňazí, sú zlí 
a nie všetci, ktorí majú málo pe-
ňazí, sú dobrí.  Peniaze - či už ich 
nedostatok alebo dostatok, len 
vypuklejšie poukazujú na kvalitu 
nášho charakteru. Pán minister 
nám ešte vtipne porozprával o 
svojej práci, ktorú tvoria samé 
čísla a nezabudol podotknúť, že 
si vystačí s jednoduchou mate-
matikou. (Že by nás chcel navna-
diť na prácu ministra financií?) 
Prednáška sa mi veľmi páčila, 
pretože bola podaná ľahkou, 
zrozumiteľnou formou a prešpi-
kovaná ministrovými vtipnými 
poznámkami.

Karolína Kováčiková, 14 r.

Prečo peniaze kazia charakter?

  Foto: Peter Chvostek

 – podstatné meno stredného roduVYSVEDČENIE

  Foto: internet
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Zaujímavosti

Selfie maniaci: Za peknú fotku dajú aj život

Nebolo to až tak dávno, čo svet obehla správa o smrti nemeckého 
turistu. Príčina jeho smrti bola dosť bizarná – postarší pán nešťast-
ne spadol zo známej pamiatky Machu Picchu (čítaj Maču Pikču) 
pri fotení selfie. Hoci to znie neuveriteľne, tento prípad vôbec nie 
je ojedinelý. Po celom svete ľudia každý deň ničia pamiatky či 
riskujú svoje životy, a to len kvôli autoportrétu,  ktorý väčšinou 
skončí na sociálnej sieti. Keď tento fenomén pred niekoľkými rok-
mi prišiel na svet spolu so smartfónmi, vyzeral celkom nevinne. 
Dnes Americká psychologická asociácia hovorí o celosvetovej 
epidémií, ktorá nesie aj vlastný názov – selfietída. Ľudia postih-
nutí touto chorobou majú väčšinou veľké ego a narcistické sklony 
a vôbec ich nie je málo. Ak medzi nich nepatríte, mali by ste byť 
na seba hrdí. Pretože zničiť kultúrnu pamiatku či položiť život za 
fotografiu seba samého, je naozaj hlúpe. 

Anna Semková, 12 r.

Autonómny kuriér Starship 
Starship je autonómny robot od firmy Starship Technologies, ktorú 
vlastní dvojica pôvodných zakladateľov Skype. Starship je malý ro-
bot na šiestich kolieskach a poháňa ho elektrický motor. Je teda eko-
logickejší ako donášková služba v dodávkach. Robot má GPS senzor 
a deväť kamier, aby sa vedel dostať k zákazníkovi. Na 99 percent 
sa pohybuje sám a v nepredvídateľných situáciách mu môže ľudský 
operátor pomôcť. Robot - kuriér môže odviezť až 10 kg nákladu 
a môže sa pohybovať maximálnou rýchlosťou 6 km za hodinu. Po-
čas cesty ho môžete pozorovať na mape v mobile. Robot odomkne 
úložný priestor až pred vašimi dverami. Jedným z problémov tejto 
služby je, žiaľ, možný vandalizmus. No ak by sa vandal alebo zlodej 
pokúsili obsah zásielky zničiť alebo ukradnúť, kamery ich nasnímajú 
a navyše odplašiť ich môže aj operátorov hlas vychádzajúci z vlože-
ného reproduktora. Do pilotnej prevádzky uvedú Starship na budúci 
rok v niektorých štvrtiach Londýna. Držím palce!

Peter Tomčík, 11 r.

  Foto: internet

  Foto: autorka

  Foto: internet

Každý už  iste počul o zázračnom horiacom krí-
ku z biblie. Ale vedeli ste aj to, že táto „zázrač-
ná“ rastlina rastie aj na Slovensku? Napríklad v 
prírodnej rezervácii Devínska Kobyla. Skutoč-
ný názov rastliny je jasenec biely  (Dictamnus 
albus), hoci kvitne naružovo. Patrí medzi mo-
hutné, nerozkonárené trváce byliny, dorastá do 
výšky 40 - 100 cm, má nádherné kvety, ale jej 
silná aróma vychádza najmä z listov. V nich sa 
nachádzajú zásobníky silice s citrónovou vôňou, 
ktorá sa najmä v lete pri vysokých teplotách 
intenzívne odparuje. Vtedy môžeme, ak máme 
šťastie, pri potulkách rezerváciou na vlastné oči 
vidieť to, čo videli aj naši predkovia. Zázrak, 
ktorý sa dá ľahko vysvetliť - plamienky tancujú-
ce okolo rastliny. Ako je to možné?  Zásobníky 

silice, ktoré vyzerajú ako biele bodky a pásiky 
na listoch, môžeme prirovnať k plynovým horá-
kom, z ktorých sa uvoľňuje horľavá látka (vonná 
silica). Občas sa stane, že pri vysokých letných 
teplotách sa silica vznieti a spôsobí efekt horia-
ceho kríku - pričom nehorí samotná rastlina, ale 
len neviditeľné silice okolo nej. Nezaintereso-
vanému pozorovateľovi sa to môže javiť ako 
zázrak, no vy teraz už viete, ako a prečo je to 
možné. Zázrakom však ostáva, ak sa vám po-
darí vidieť rastlinu práve v tomto okamihu.  
Lebo hoci vieme, že na základe charakteristiky 
jasenca bieleho to môžeme očakávať, nepoznám 
zatiaľ nikoho, komu sa to podarilo zažiť, či ne-
bodaj zdokumentovať.

Hanka Noščáková, 12 r.

Zázraky okolo nás

Spievajúca duna

Existuje legenda, ktorá hovorí o mongolskom dobyvateľovi Džingischá-
novi, pochovanom pod piesočnými dunami v horách Tanšan v Kazachsta-
ne. Legenda tvrdí, že zvuk, ktorý duna vydáva, je Džingischánov spev. Je 
to nízky prenikavý zvuk podobný organu. V skutočnosti však nejde o spev 
bývalého dobyvateľa, ale o trenie pieskových zŕn. Duny sú 150 metrov 
vysoké a 3 kilometre dlhé. Patria k najväčším turistickým atrakciám v tej 
oblasti. 

Rebecca Tobiášová, 14 r.   Foto: internet
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  Foto a kresba: Renátka Tomčíková, 9 r.

PROJEKT FINANČNE PODPORILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

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

Mňa od futbalu nedostanú
Od malička mám rád futbal. Hrávam ho 
s otcom, kamošmi, bratrancami a kedysi 
som hrával aj za futbalový klub Inter. 
Baví ma hrať ho, aj pozerať futbalové zá-
pasy v televízii a zbierať nálepky a kar-
tičky s fotografiami futbalistov. Snívam, 
že raz pôjdem aj naživo na futbalový zá-
pas. Futbal hrávam najčastejšie s otcom. 
Vždy, keď je pekné počasie a on má čas 
(táto kombinácia nie je veľmi častá), ide-
me hrať futbal na Medzilaboreckú ulicu. 
Je tam totiž multifunkčné ihrisko (pre 
mňa raj na zemi) s dvomi futbalovými 

ihriskami, štyrmi basketbalovými koš-
mi, jednou veľkou florbalovou bránkou 
a dvoma malými. Keď tam prídeme, jed-
no futbalové ihrisko je zamknuté a druhé 
zväčša obsadené, preto si takmer vždy 
musíme kopať na väčšiu florbalovú brá-
nu. A niekedy je obsadená aj tá.  No 
futbal hrávam aj tak. Na malú či veľkú 
bránu, s malým či s veľkým človekom, 
s malou či s veľkou loptou. Mňa od fut-
balu nikdy nikto neodlúči.

Matúš Kordoš, 9 r.
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