
Prázdniny, asi najkrajšie obdobie roka. 
Ako trávili svoje prázdniny predchádzajú-
ce generácie? Moja 92-ročná prababička 
si ich užívala väčšinou doma so svojimi 
sestrami. Keďže rodičia museli pracovať 
na roli, ani nemala veľmi na výber. To ale 
neznamená, že si prázdniny neužila. Ona 
i jej sestry sa často hrali s handrovými bá-
bikami, ktoré si samé vyrábali. Keď ich 
bábiky omrzeli, lozili po stromoch, tan-
covali alebo sa hrali s loptami. Kúpať sa 
nechodili na kúpaliská - postačila im vr-
bovská Holeška, v ktorej si užili mnoho 
zábavy. 
Môj dedo trávil prázdniny so skvelou par-
tiou, či pomáhaním rodičom. Ich obľúbené 
hry boli napríklad na indiánov či na nahá-
ňačku. Kúpať sa už nechodil do Holešky, 
ale na vrbovskú priehradu. Babina cho-

dievala k tetuškám na Oravu, kde strávila 
celé leto. Najviac sa tešila na to, že bude 
môcť spávať na slame. Veľmi rada behala 
aj s kamarátmi bosá. 

Moja mamina si užívala leto rovnako ako 
ostatní - naplno. Ak nebola vonku s kama-
rátmi, tak bola u babky v Novom Meste nad 
Váhom. Veľmi rada vymýšľala aj so svo-
jimi súrodencami a sesternicami kadejaké 
lotroviny. Ich asi najväčšie huncútstvo bo-
lo, keď babičke napísali list, že jej prídu na-
montovať zlaté žalúzie a ona im to uverila. 
Z leta sa mamina tešila aj na priehrade ale-
bo pri jazere Zelená voda neďaleko Nového 
Mesta nad Váhom. A, pravdaže, k vode ne-
smú chýbať ani langoše. Tatinove leto bolo 
veľmi podobné ako maminine, ibaže on ho 
prežíval u babičky v Šajdíkových Humen-
ciach. Ja si prázdniny užívam u starkých či 
na výletoch po Slovensku. Tento rok k to-
mu pribudlo aj štúdium na DUK v Bratisla-
ve. Ktoré z týchto prázdnin boli najlepšie? 
Pre každého určite tie jeho. Užime si napl-
no ešte ich druhú polovicu.  

Nelly Böhmová, 11 r.
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 Aj naša zmenšená zostava redaktorov Novín DUK 
 vám vie položiť otázku kdekoľvek a kedykoľvek. 😊 

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Ako sa prázdninovalo 
kedysi a dnes?
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Spravodajstvo

Prof. Ing. Arch. Jána 
Stempla z Fakulty 
architektúry Českého 
vysokého učení 
technického v Prahe, 
ktorý prednáša na tému 
Prečo nie sú u nás 
architekti Superstar.

Na akú otázku ste hľa-
dali odpoveď, keď ste 
boli dieťa?
Keď som bol malý, zo všet-
kého najviac ma zaujímalo, 
prečo sú na svete aj zlí ľu-
dia.
Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
Teraz, keď som starý, opäť 
hľadám odpoveď - prečo 
nám práve oni vládnu?

Otázka pre
Na mojej ZŠ Andreja Radlinského v Kú-
toch sme koncom školského roka otvorili 
školskú záhradu. Vyše roka na nej pra-
covali združenia, učitelia i žiaci. Školská 
záhrada je určená pre žiakov, ktorí v nej 
pestujú rôzne plodiny a je veľkým príno-
som pre predmety Technika a Svet práce. 
Som spoluautorom návrhu záhrady, kto-
rá je prispôsobená nielen na prácu, ale aj 
na odpočinok. Záhradu sme mohli vy-
budovať vďaka grantom z projektu Ze-
lené oázy. Na Slovensku je podobných 
projektov viac, no v našom okrese je táto 
školská záhrada jediná. Na jej otvorení 
sa zúčastnilo viacero hostí a záhradu si 
mohla pozrieť i verejnosť.

Michal Drábek, 13 r.

Americkí vedci vo svojej novej štúdií zistili, že 
za 65 rokov sme vyprodukovali 8,3 miliardy ton 
plastu. Hmotnosť tohto odpadu zodpovedá pri-
bližne miliarde slonov alebo 25 000 budovám 
newyorskej Empire State Building. Väčšina od-
padu sa nachádza v oceánoch či v odpadkových 
jamách. Vedci upozorňujú, že ak to bude takto 
pokračovať, do roku 2050 bude vyprodukova-
ných okolo 34 miliárd ton plastu. Ešte horšou 
správou je, že len 9 % z celkového odpadu bo-
lo zrecyklovaných, a približne 12 % sa spálilo. 
Keby sme zobrali všetok odpad, pokryli by sme 
ním celú Argentínu (čo je ôsma najväčšia kraji-
na sveta). Ak si našu planétu chceme zachovať 
čo najdlhšie, mali by sme začať viac recyklo-
vať, pretože iba našou hlúposťou sa z planéty 
stáva skládka.

Hana Chrappová, 12 r.

Foto: internet

Meníme sa na planétu plastov?

Naša školská záhrada už 
funguje

Naša anketa

O architektúre, jej vzniku, 
vývoji, význame a o archi-
tektoch, ktorí architektúru 
tvoria, menia a zasa tvoria, 
je dnešná prednáška. Ešte 
pred prednáškou sme sa 
166-tich z vás opýtali: 
Aký štýl architektúry 
sa ti páči?
a/  Historické štýly: 40 detí
b/  Ľudová architektúra: 

22 detí 
c/  Moderná architektúra

20. a 21. storočia: 
84 detí

d/  Iné: 22 detí 

Foto: internet

Foto: internet



Minulý pondelok som sa zúčastnil na workshope s názvom Sme fi nančne gramot-
ní? v Národnej banke Slovenska. Finančná negramotnosť mnohých aj dospelých 
Slovákov je vraj jedna z najvyšších v Európe, ale ja som sa aj tak na workshop veľ-
mi tešil. Vedel som, že si môžem priniesť vlastné bankovky a zistiť, či náhodou nej-
de o falzifi káty. Našťastie boli všetky pravé. ☺ Pracovníci banky nám okrem iného 
vysvetlili, ako narábať s peniazmi tak, aby sme ich nielen míňali, ale aj ušetrili. (To 
je o tej gramotnosti.) Nechýbali ani zábavné, no zároveň poučné hry. Napokon sme 
sa výťahom vyviezli až na najvyššie, 31. poschodie banky. Výhľad na Bratislavu 
stál za to. Videli sme stavby aj členitosť mesta z inej perspektívy. Ozaj, vedeli ste, 
že v Národnej banke Slovenska sa nachádza krytá a ozajstným trávnikom pokrytá 
záhrada, pod ktorou sú ukryté trezory? A napokon - potešili ma aj prospekty a drob-
nosti, ktoré sme na záver od Národnej banky Slovenska dostali. 

Jakub Farkaš, 13 r.

Workshop v Národnej banke Slovenska

je o tej gramotnosti.) Nechýbali ani zábavné, no zároveň poučné hry. Napokon sme 

Foto: Peter Chvostek

Počuli ste už o bitcoine? Je to internetová mena alebo kryptomena, 
ktorá začala fungovať v roku 2009. Vytvorila ju neznáma osoba 
s prezývkou Satoshi Nakamoto. Ide vlastne o sieť, v ktorej prebie-
hajú transakcie medzi počítačmi, čo sa volá peer-to-peer systém. 
Táto sieť je plne decentralizo-
vaná, čo zasa znamená, že v nej 
neexistuje žiadny vládnuci po-
čítač. Bitcoiny uvoľňujú do 
obehu „baníci“ alebo „mineri“, 
ktorí poskytujú sieti výkonné 
počítače, keďže tá si vyžaduje 
veľa výpočtového výkonu, a za 
odmenu dostávajú do svojich 
peňaženiek teda súborov bit-
coi ny. Európska centrálna banka sa digitálnej meny začala obá-
vať, lebo ju nevie kontrolovať. Tvrdí o nej, že je riziková. Zatiaľ 
sa však nepotvrdilo, že sa používa na nelegálne účely (napríklad 
na pranie špinavých peňazí, kúpu zbraní, drog...). Podľa mojej 
mienky je bitcoin výborný nápad. Páči sa mi, že funguje bez zása-
hov tak, ako je to v prírode. Ak sa aj používa na nelegálne účely, 
verím, že Satoshi Nakamoto bitcoin nevymyslel s týmto úmys-
lom. Najlepšie je, že inšpiroval veľa ďalších k tomu, aby vytvorili 
ďalšie kryptomeny (dnes ich je už viac než 800). Svoj šifrovací 
program zverejnil, teda je dostupný pre všetkých, aby si ho mohol 
ktokoľvek prečítať, zmeniť alebo použiť. Geniálne. Alebo nie?

Matúš Kordoš, 10 r.

Bitcoin: seriózna mena, 
či hackerská záležitosť?
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Názory, komentáre

Minulú stredu odznela v poradí už štvrtá prednáška na DUK 
2017, ktorej téma bola: Prečo môžu byť lieky aj škodlivé? Pred-
nášal nám dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, prof. PharmDr. Pavel Mučkaji, PhD. Na prednáške 
odznelo veľa informácií z rôznych oblastí farmaceutiky. Vedeli 
ste napríklad, že názov farmaceutika vznikol z gréckeho slova far-
makon, čo znamená liek? Myslím si, že prednáška aj prezentácia 
k nej boli dobré aj preto, lebo boli dobre a prehľadne usporiada-
né, čo aspoň ja vnímam ako veľké pozitívum. Informácie z pred-
nášky, povedzme aj tie o príbalových letákoch k liekom, možno 
využijeme aj prakticky - pri užívaní liekov. 😊

Michal Drábek, 13 r.

Prednáška: Prečo nám môžu lieky aj 
uškodiť?

V bratislavskej zoo hrozí úhyn zvierat

Foto: Peter Chvostek

Foto: internet

V bratislavskej zoologickej záhrade hrozí zo sucha a vysokých tep-
lôt úhyn zvierat. Nedostatok zrážok totiž veľmi negatívne pôsobí na 
život zvierat aj rastlín. Vodné plochy v zoo vysychajú a vysychá aj 
rieka Vydrica, z ktorej až doteraz vodu pre zoo čerpali. Vedenie zoo 
sa v polovici júla obrátilo so žiadosťou o pomoc na hasičov. Tí ihneď 
zareagovali a vyslali do zoo hasičskú cisternu s vodou, ktorou ná-
sledne zabezpečili kyvadlovú dopravu vody. Vďaka nim sa zabránilo 
pohrome aspoň dočasne. Najlepšie by však bolo, keby sme vysycha-
niu vedeli zabrániť natrvalo. To však nevyrieši zopár ľudí, ktorým 
na zvieratách záleží. Aby sme mohli zvieratám pomôcť, museli by si 
viacerí vstúpiť do svedomia a pochopiť, že zvieratá nie sú veci, ale 
živé tvory so svojimi potrebami. Voda pre zoo sa asi len ťažko znova 
doplní bez zrážok. Situácia je naozaj vážna a potrebuje nielen krátko-
dobé, ale najmä dlhodobé riešenie. Aj naša generácia to už chápe. Tak 
teda začnime sa konečne správať voči našej modrej planéte zodpo-
vedne a spoločne chráňme všetky pre život potrebné zdroje!

Nikol Ďurčeková, 14 r.

Foto: internet
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Zaujímavosti

Prázdniny s remeslom  
Prázdniny s remeslom každoročne pripravuje bratislavský ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej 
výroby). Deti, ktoré tento výnimočný prázdninový kurz navštívili, mali možnosť vyskúšať si 
vymodelovať zaujímavé vecičky z hliny, utkať na krosnách koberčeky, vyrezať misky a lyžič-
ky z dreva, vyrobiť kapsičky a záložky z kože, ako aj vyrobiť ozdobné prvky z drôtu. V tkáč-
skej, drotárskej, rezbárskej, hrnčiarskej a košikárskej dielni sa dozvedeli aj mnoho vzácnych in-
formácií o remesle, s ktorým sa deň po dni oboznamovali. Na záver päťdňového kurzu dostali 
účastníci 19. ročníka diplomy s titulmi. Tí, ktorí sa zúčastnili kurzu po prvýkrát, dostali diplom 
s titulom učeň, viacnásobní účastníci skončili s titulom tovariš. Okrem oboznámenia sa s jed-
notlivými druhmi remesiel a zručností získali deti aj niečo viac. To niečo viac sú noví priatelia.

Michal Šimon Hradský, 12 r.

Viete, čo to znamená?
Slovné spojenie: Čo máš za lubom? / 
On má niečo za lubom?
Pôvod: V minulosti sa slovom lub ozna-
čoval drevený obal. V mlyne mal mlynár 
v lube skryté mlynské kamene. (Čím väč-
šie kamene, tým viac obilia na pomletie, 
čím viac meliva, tým väčší zárobok.) Ale-
bo tam mohol mať trochu múky do záso-

by. Ak bol mlynár 
nepoctivý, mohol 
v lube skrývať mú-
ku, o ktorú okrádal 
sedliakov. Tak či 
tak, to, čo má za lu-
bom, mlynár tajil.
Význam: Dotyč-
ný niečo tajne za-
mýšľa.

Michal Drábek, 
13 r.

Paleontologické nálezisko Cal Orck´o v Bolívii je doteraz najväčšie nále-
zisko stôp dinosaurov na svete. Stopy sú na viac ako kilometer dlhej vá-
pencovej stene pri hlavnom meste Sucre. Stena je unikátna nielen pre svoju 
veľkosť, ale aj pre rozmanitosť druhov odtlačkov. Našlo sa tu totiž vyše 290 
rôznych druhov stôp (a je medzi nimi aj najväčšia stopa na svete). Ako je 
to možné? Pred 70 miliónmi rokov na toto miesto chodili dinosaury, aby sa 
napili vody z jazera, pričom v bahne zanechali stovky stôp. Postupne jazero 
vyschlo a odtlačky stvrdli. Zasypal ich popol zo sopiek a zarástli vegetá-
ciou. Vďaka pohybu zemských dosiek sa pôda s odtlačkami zdvihla a vy-
tvorila unikátnu stenu. Cal Orck´o nie je síce zapísané do svetového dedič-
stva UNESCO, ale aj napriek tomu ho ročne navštívi vyše 180 tisíc turistov. 

William Urban, 13 r.

Stopy dávnych čias

Foto: internet

Supertall je označenie pre stavby vyššie ako 300 metrov – napríklad vy-
sielače, komíny, voľne stojace veže ale aj mrakodrapy. Rebríček najvyš-
ších mrakodrapov je zaujímavý. V prvej desiatke sú tieto: Burdž Chalífa 
v Dubaji (828 metrov, 163 poschodí), Šang-chaj čung-sin ta-ša v Šangaji 
(632 metrov, 121 poschodí), Abrádž al-Bajt v Džidde v Saudskej Arábii 
(601 metrov, 120 poschodí), One World Trade Center v New Yorku (541 
metrov, 104 poschodí), Čou ta fu šang-jie-čung-sin v čínskom Kantone 
(530 metrov, 111 poschodí), Tchaj-pej 101 v taiwanskom Tajpeji (509 
metrov, 101 poschodí), Šang-chaj chuan-čchiou ťin-žung čung-sin v Šan-
ghaji (492 metrov, 101 poschodí), Chuan-čchiou mao-i kuang-čchang 
v Hongkongu (484 metrov, 118 poschodí) a budovy Menara Berkem-
bar Petronas I a Menara Berkembar Petronas II v Kuala Lumpur (452 
metrov, 88 poschodí). Zaujímavé je, že v rebríčku je veľa stavieb z kra-
jín Ázie a Arabského polostrova. Ale ešte zaujímavejšie je, že úplne prvý 
mrakodrap v Číne postavil architekt slovenského pôvodu Ladislav Hudec 
v roku 1934. Je to 83 metrov vysoký, 22-poschodový Park hotel (Kuo-
-ťi fan-tien) spojený s bankou (na snímke). Táto budova bola najvyššou 
v Šanghaji až do roku 1983. Ladislav Hudec bol v Číne známy pod me-
nom Wu-ta-kche. Od roku 1947 pôsobil v USA. Na Slovensku postavil 
iba jednu stavbu – kúpeľnú kaplnku Panny Márie Kráľovnej vo Vyhniach.  

Martin Poikáns, 12 r.

Najvyššie stavby a Slovák Ladislav Hudec
Foto: internet

Foto: Autor
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Cestovanie, kultúra, fi lm

Cez letné prázdniny som navštívila Považskú galériu v Ži-
line a pozrela som si výstavu s názvom Ekoplágát. Výsta-
va sa koná každé tri roky a téma pre umelcov bola jasná 
– ekológia. Výtvarníci z celého sveta 
mali vymyslieť plagát, ktorý sa bu-
de týkať prírody, životného prostre-
dia, ochrany zvierat či znečisťovania 
ovzdušia. Výstavu tvorilo 177 pla-
gátov od 93 autorov z 19-tich kra-
jín Európy, Ázie a Ameriky. Autori 
stvárňovali problém ekológie každý 
svojím spôsobom. Tvár severokórej-
ského diktátora Kim Čong-una sa na-
príklad objavila na plagáte čínskeho 
autora ako nukleárna hrozba. Veľmi 
sa mi páčil plagát slovenského au-
tora s názvom Rieky nie sú práčky. 
Alebo plagát Egolution - nikdy neza-
biješ iba strom, v ktorom autor pou-
kázal na to, že strom má viac funkcií 
než len produkciu kyslíka. Strom je aj domovom hmyzu, 
vtákov, zvierat a ďalších živočíchov. Tieto plagáty by mali 
v mestách visieť namiesto reklamných pútačov, aby pre-
sviedčali ľudí o dôležitosti ochrany prírody.

Hana Chrappová, 12 r.

V jeden pekný júlový deň sme sa vybrali na túru na Skalnaté pleso. Začí-
nali sme v Tatranskej Lomnici a pokračovali po zelenej turistickej značke. 
Asi o 50 minút sme sa dostali na medzizastávku lanovky Štart. Odtiaľ nám 
to na Skalnaté pleso trvalo pomalým tempom ešte dve hodiny. Bolo jasno 
a príjemne. V závere bolo náročné stúpanie. Hore nás však čakala odmena 
- krásne pleso, úžasný výhľad a stará tatranská Skalnatá chata. Vyššie bola 
aj nová moderná reštaurácia a detské ihrisko, kde však bolo veľmi veľa 
ľudí a hluk. Moji rodičia to prirovnali k nákupnému centru Aupark. Cesta 
späť bola rýchlejšia a z medzistanice Štart sme sa na kárach zviezli dolu 
do Lomnice. Táto túra bola strmá (prevýšenie 901 m), no nebola najnároč-
nejšia z tých, ktoré sme už absolvovali. Dalo sa ísť aj jednoduchšou cestou 
z Hrebienka, kde je prevýšenie len 466 metrov po červenej turistickej znač-
ke. Turistiku ma baví a odporúčam ju každému. ☺

Peter Tomčík, 12 r.

Luc Besson, režisér fi lmov ako Lucy, Brutálna Nikita, či veľmi 
známy Piaty element, si môže pripísať na svoje konto ďalší úžas-
ný fi lm nakrútený podľa francúzskeho komiksu Pierra Christina. 
Film sa u nás premieta pod názvom Valerian a mesto tisícich pla-
nét. Dane Dehaan ako Valerian a Cara Delevingne ako Laureline 
sú špeciálni agenti, ktorí kontrolujú dodržiavanie poriadku naprieč 
vesmírom. Na základe rozkazu veliteľa (Clive Owen) sú odvelení 
na misiu do medzigalaktického mesta Alfa. Alfu ohrozuje niečo 
z vnútra a Valerian a jeho partnerka Laureline majú hrozbu vyhľa-
dať a eliminovať. Svojou rozmanitosťou prostredia sa toto akčné 
sci-fi  dielo môže porovnávať aj so sériami ako Star Trek, či Star 
Wars. Určite ho aj preto odporúčam každému fanúšikovi sci-fi .
P.S. Vysvetlivka: Spojler v oblasti fi lmu a umenia znamená na-
značenie alebo vyzradenie kľúčovej časti deja. Nie každý chce 
vedieť, ako sa fi lm bude vyvíjať a ako sa skončí, no ,,spojler“ to 
častokrát vyzradí.

William Urban, 13 r.

Nedávno postavili v Bratislave hotel, lepšie povedané domček na 
strome. Nájdete ho pod Kačínom. V súčasnosti funguje už aj ďal-
ší, ktorý je však väčší a umiestnený vyššie. Nachádza sa v lokalite 
Dlhé lúky. Dostupný je od 15. 7. 2017, cena za noc je 100 eur (tú 
istú sumu zaplatíte aj v tom staršom). Domčeky si môžete rezervo-
vať prostredníctvom webovej stránky Mestských lesov v Bratisla-
ve. Rozloha domčeka na strome je 29,2 m2 a polovicu z toho tvorí 
terasa. Ubytovať sa môžu maximálne 4 osoby naraz. V blízkosti je 
studnička a piknikové sedenie s ohniskom. Tento drevený domček 
je položený na drevených pilieroch a zavesený je na kovových la-
nách. Je v ňom kúrenie, umývadlo a suché WC mimo izby. Celá 
stavba je postavená z borovicového a smrekového dreva a jej vý-
stavba stála 19 000 eur. Plán na rok 2018 je postaviť hotel na vode. 
Tak čo, skúsite prežiť v lese pár nocí bez wi-fi ?

Viktor Špitalský, 13 r.

vesmírom. Na základe rozkazu veliteľa (Clive Owen) sú odvelení 

Viktor Špitalský, 13 r.

Foto: internet

Výstava: Ekoplagát

Túra na Skalnaté pleso - prevýšenie 901 m

Hotely na strome má aj Bratislava

Bezspojlerová recenzia: Valerian a mesto 
tisícich planét

Foto: internet

Foto: internet

kázal na to, že strom má viac funkcií Foto: internet
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Šport

Rasizmus sa vo futbale trestá
Skutočne je to tak a dôkazom je anglický futbalový 
majster FC Chelsea, ktorý predčasne poslal z ázijské-
ho sústredenia domov brazílskeho krídelného hráča 
Kenedyho. (Predstavte si, Kenedy žije bez krstného 
mena. Alebo bez priezviska. Skrátka, všetky zdro-
je uvádzajú len jedno meno, a to Kenedy. 😊 ) Tento 
21-ročný futbalista sa na svojom konte na sociálnej 
sieti veľmi nevhodne vyjadril o Číne. Svoje rasistic-
ké poznámky zverejnil tesne pred duelom FC Chelsea 
s Arsenalom, za čo ho počas zápasu vypískali. Čín-
ske noviny a svetová tlač ho kritizujú, čo znamená, 
že o jeho rasizme vie celý svet. Klub Chelsea aj sa-
motný Kenedy sa už ospravedlnil za svoje nevhodné 
poznámky, no aj tak sa musel pred zápasom s Bayer-
nom v Singapure zbaliť a odletieť domov. Zápas FC 
Chelsea s Bayernom sa skončil prehrou Chelsea 2:3.

Oliver Czanik, 11 r. 

Na Divokej vode v Čunove sa konali od 18. do 23. júla Majstrovstvá sve-
ta vo vodnom slalome juniorov a reprezentantov do 23 rokov. Zúčastnilo 
sa na nich viacero krajín z celého sveta a Slovensko bolo úspešné viac-
krát - získali sme sedem medailí. Slovenky získali dve bronzové medaily 
a tiež dve strieborné medaily. Mužom sa darilo ešte viac – získali trikrát 
zlato. To tretie sme v sobotu dosiahli s náskokom len 97 stotín sekundy 
pred strieborným Českom, čo je ozajstné šťastie. Slovenská medaila však 
bola určite zaslúžená – náš pretekár zvládol víťaznú jazdu bez jedinej 
trestnej sekundy. Divoká voda bola teda cez víkend naozaj divoká. ☺

Viktor Závodský, 14 r.

Oliver Czanik, 11 r. 

Foto: Šport.sk

Foto: Internet

Na MS vo vodnom slalome sme víťazili


