
Na otázku, čo vlastne umenie je, ľudia 
vždy odpovedali rôzne. Podľa mňa by 
umenie malo byť spôsobom vyjadrenia 

emócií, dôvodom k zamysleniu i značnou 
drinou. Pravé umenie, ktoré pochádza od 
srdca, nikdy nie je jednoduché vytvoriť, 
chce to poriadnu dávku času, trpezlivos-
ti, vášne pre vec, aj talentu. Preto ma vždy 
rozčuľuje, keď je kvalitné umenie odsúva-
né do úzadia. Občas sa mi zdá, že ľudia 
nedokážu vidieť rozdiel medzi kvalitou 
a nekvalitou. Prirodzene, je to aj otázka 
vkusu, no ten akoby ľudia strácali. Za kva-
litnú hudbu totiž dnes považujeme tú, kto-
rú nám ako prvú pustia v rádiu. Knihy so 
žiarivou nálepkou bestseller miznú z pul-
tov kníhkupectiev rýchlosťou blesku, a to 
nie vďaka kvalite, ale vďaka tomu, že nám 
ju „niekto“ odporučil či skôr podstrčil. Bo-
hužiaľ, toto odporúčanie nie je vždy naj-
lepšie. Často sa stáva, že tieto knihy vôbec 
kvalitné a dobré nie sú. Veľa hudby a kníh 
je propagovaných neobjektívne. Ako to už 
býva, aj za týmto problémom sú peniaze. 
A podobne je to aj v galériách. Počuli ste 

o kanadskom žartíku istého mladíka v Mú-
zeu moderného umenia v San Franciscu? 
Ten bol zo súčasného umenia tak zmätený, 
že na zem položil absolútne jednoduché 
okuliare s cieľom zistiť, ako budú ľudia 
reagovať. A tí naozaj uverili, že okuliare 
boli hodnotným umeleckým dielom. A to 
iba preto, že boli v galérii. Lebo v galérií 
predsa nemôže byť nič iné ako pravé ume-
nie, všakže? Umenie je však aj o kritike, 
o schopnosti povedať, čo sa nám páči a čo 
nie. Nebojme sa povedať, že toto už ume-
nie nie je, aj keď sme v galérii, počúvame 
rádio, či si kupujeme knihu podľa marke-
tingových odporúčaní. Kvalitné umenie 
čaká iba na to, aby sme si ho našli a žiaden 
rebríček na svete nie je dosť dobrý, aby 
diktoval všetkým. Naučme sa kriticky pre-
mýšľať na základe skúseností a vedomostí, 
ktoré získame a zároveň sa naučme vnímať 
umenie srdcom. Pretože o tom umenie je.

Anna Semková, 13 r.
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Učme sa kritickému 
mysleniu aj v umení
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Spravodajstvo

Doc. PharmDr. Pavla 
Mučajiho, PhD., dekana 
Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského 
v Bratislave, ktorý 
prednáša na tému 
Prečo môžu byť lieky aj 
škodlivé.

Na akú otázku ste hľa-
dali odpoveď, keď ste 
boli dieťa?
Keď som bol žiak prvého 
ročníka na ZŠ, pán učiteľ 
nám žartom hovorieval, že 
ak sa chceme niečo naučiť, 
musíme si dať knihy pod 
vankúš, keď ideme večer 
spať. Samozrejme, že sme 
vedeli, že to nebude také 
jednoduché, ale pýtal som 
sa sám seba, prečo nám to 
hovorí. Snáď preto, aby 
sme si ku knihám vytvorili 
vzťah. 
Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
A teraz - už ako rodič a dl -
horočný učiteľ, sa po nie-
ktorých odpovediach štu-
dentov pýtam, prečo to 
s tou knihou pod vankúšom 
nefunguje.

Otázka pre
Na Sysľovských poliach, na rozhraní Slovenska, 
Maďarska a Rakúska, sa usídlilo 10 jedincov 
sokola červenonohého, ktoré sa po zime vrátili 
z Afriky. V roku 2000 u nás hniezdilo okolo se-
demdesiat párov, no minulý rok bol na Slovenku 
zaznamenaný iba jeden hniezdiaci pár. Prečo sa 
to za sedemnásť rokov tak veľmi zmenilo? Prí-
činou sú chemikálie používané ako hnojivo na 
poliach, alebo aj opačne, na hubenie škodcov. 
Chemické postreky spôsobujú, že sokoly pri-
chádzajú o svoju zvyčajnú potravu, a preto sa 
presídľujú. Bolo by dobre, keby sa sokol čer-
venonohý k nám opäť vrátil. Je to najpestrejšie 
sfarbený a najvzácnejší operenec na Slovensku. 
Jeho červenkastá farba najmä na brušku, hrudi, 
hlave a nohách je nezvyčajná a vzácna. 

Viktor Špitalský, 14 r.

Od začiatku leta zúria vo veľkej časti južnej Eu-
rópy rozsiahle požiare. Najväčšie boli v oblas-
ti Dalmácie (Chorvátsko) a južného Talianska. 
Z niektorých miest museli evakuovať turistov 
aj obyvateľov. Preto Ministerstvo zahraničných 
vecí SR ani neodporúčalo Slovákom cestovať do 
Chorvátska. Veľmi veľký požiar bol v blízkosti 
mesta Split. Požiar tam prenikol aj na skládku 
odpadu, z ktorej potom vychádzal neuveriteľný 
zápach. Kvôli otrave z hustého dymu museli via-
cerých ľudí hospitalizovať. V Čiernej Hore v bo-
ji s požiarom pomáhali dokonca lietadlá z iných 
krajín. Sucho a vietor spôsobujú, že požiare sa 
veľmi rýchlo šíria a ohrozujú nielen majetok, 
ale aj životy ľudí. Preto teraz v lete treba zvý-
šiť opatrnosť, neodhadzovať cigaretové ohorky 
alebo sklo do trávy či lesného porastu, pretože 
môžu spôsobiť požiar.

Viktor Špitalský, 14 r.

Naša anketa

V súvislosti so skvelou 
prednáškou docentky Má-
rie Heinzovej o tom, prečo 
niektoré tóny ladia a iné 
neladia, nám zišlo na um, 
že možno ste všetci ta-
kí oddaní hudbe ako ona. 
Alebo nie? 
Preto sme sa 156-tich z vás 
opýtali, na aký hudobný 
nástroj hráte:
a/ na klavír: 32 detí
b/ na gitaru: 16 detí
c/ na husle:  5 detí
d/ na iný:  18 detí
e/ na žiadny: 85 detí

Jaskyňa Mangalica – krásna, aj zablatená
Len prednedávnom objavili jaskyniari z Tisovca v spolupráci s poľ-
ským tímom vedeným Máriuszom Miedzinskym v juhozápadnej 
časti Muránskej planiny novú jaskyňu. Vo vrchnej časti je Mangali-
ca nádherná, svojou výzdobou porovnateľná so slovenskými jasky-
ňami sprístupnenými verejnosti, no v spodnejších častiach sú veľké 
nánosy blata. A to je dôvod na jej pomenovanie: Je ako prasiatko, 
ktoré je pekné na vzhľad, no rado sa váľa v blate. Expedícia bola 
náročná - z Mangalice je už asi kilometer preskúmaný, no to stále 
nie všetko. Jaskyňa patrí k niekoľkým z mála na Slovensku, ktoré 
ešte obsahujú nedoskúmané chodby. Zlou správou je, že Mangalica 
asi nebude otvorená aj pre verejnosť kvôli ťažkému prístupu. Ale 
nezúfajme, na Slovensku je veľa krás, tak sa uspokojme s tými, čo 
máme. Veď nemusíme vidieť úplne všetko! ☺

Matúš Kordoš, 10 r. 

Foto: internet

Požiare ohrozujú južnú Európu

Sokol červenonohý opäť 
na Slovensku

Foto: Nový čas

Foto: TASR

Foto: internet



Minulý týždeň vo štvrtok a piatok sme sa viacerí zúčastnili na 
workshope v televízii TA3. Radi sme využili ponúknutú možnosť 
pozrieť sa do zákulisia televíznej stanice. Nahliadli sme do strižne, 
kostymérne a maskérne, ale predovšetkým do štúdia, z ktorého sa 
vysiela. Dokonca sme mali možnosť “porozpráva” sa s kamerou, 
nahrať a zostrihať si vlastnú reportáž a taktiež vidieť naživo hlavné 
správy s Norbertom Dolinským. Povedali nám, ako sa má správať 
a obliekať moderátor a kameraman, ako správne sedieť, keď ho-
voríte do kamery a zdôraznili nám, že vždy musíme byť na všetko 
pripravení dopredu. Určite hovorím za všetkých, ktorí boli na TA3 
workshope, že sme sa dozvedeli veľa nového a že sme veľmi vďač-
ní za to, že sme mohli nahliadnuť do sveta spravodajstva. ☺

Miška Biskupičová, 14 r.

TA3 workshop

Foto: Peter Chvostek

Aj keď nechceme, niekedy musíme užívať aj lieky. Napríklad, keď 
nám ich predpíše lekár pri angíne. Pri nadmernom užívaní však aj 
antibiotiká strácajú účinnosť 
– baktérie sa voči nim stáva-
jú odolné. Navyše, antibioti-
ká ničia nielen škodlivé, ale 
aj prospešné baktérie, ktoré 
sídlia v našich črevách a vďa-
ka ktorým sa v črevách tvorí 
dôležitý vitamín K. Aby anti-
biotiká nezničili našu bakteri-
álnu črevnú fl óru, je dobré denne zjesť aspoň jeden mliečny výrobok, 
napríklad jogurt alebo kefír, kde sa vitamín K nachádza. Pomôže aj 
kvasená kapusta, špenát či ovsené vločky. Lieky na zníženie choles-
terolu oberajú zasa naše telo o dôležitý antioxidant koenzým Q10. 
Doplniť sa dá konzumáciou rýb či hydiny, no obsahuje ho aj brokoli-
ca, karfi ol, jahody, takže ani vegetariáni ho nemusia mať nedostatok. 
Keď chýba horčík, dá sa doplniť tmavozelenou listovou zeleninou 
alebo cícerom. A vitamín C, ktorý je dôležitou prevenciou pred víru-
sovými ochoreniami, je v ovocí aj zelenine - napríklad v citrusoch, či-
li papričkách, kivi, ríbezliach, šípkach či brokolici. Na vysoký krvný 
tlak pomáha zasa cesnak. Ten je účinný aj proti upírom ☺ 

Martin Poikáns, 12 r.

Po liekoch z lekárne zoberte lieky z kuchyne

Foto: internet
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Názory, komentáre

Názov prednášky som si prečítal ráno v indexe a bol som veľmi zve-
davý, čo nám k téme povie rektorka VŠMU, doc. Mária Heinzová, 
ArtD. Každý z nás si určite kládol podobnú otázku, no odpoveď na 
ňu bola skutočne originálna. Docentka Heinzová nám, študentom, 
dokázala jednoducho a stručne predviesť štýl hudby každého obdo-
bia na klavíri, ktorý ako jediný bol centrom hudobnej prednášky. 
Okrem hudobných skladateľov baroka, klasicizmu, romantizmu, 
impresionizmu, expresionizmu a 20. - 21. storočia sme mohli spo-
znať aj významy cudzích slov, ako napríklad disharmónia - opak 
harmónie, harmónia - súlad tónov, tonalita - harmonický základ kaž-
dého diela. Pre mňa bol najkrajším obdobím romantizmus, z ktorého 
sme mali možnosť vypočuť si napríklad ukážku zo skladby Roberta 
Schumanna Vzlet, či od Frederica Chopina Valčík c-mol. V tomto 
období tvorili hudobné diela aj skladatelia ako Franz Liszt a Franz 
Schubert. Prednáška sa mi veľmi páčila aj vďaka nevšednému kla-
vírnemu prednesu a zanechala vo mne príjemný pocit, že som dostal 
niečo, čo ma môže aj v mojom hudobnom živote posunúť vpred. 

Michal Šimon Hradský, 12 r.

Prednáška: prečo hudba niekedy ladí 
a niekedy neladí?

Army workshop: Bol som obeť

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Army workshop bol na leteckej vojenskej základni Dopravné krídlo 
Kuchyňa. Prišiel aj minister obrany Peter Gajdoš. Rozdelili nás do 
troch skupín. Naša skupina mala ako prvú aktivitu poznávanie vojen-
ských zbraní a techniky. Zo zbraní ma zaujal guľomet a z techniky ne-
priestrelná vesta vážiaca 17 kilogramov. Zaujímavá bola aj trojkilová 
vysielačka, ktorá sa dá nosiť na chrbte. Súťažili sme v skladaní samo-
palu a v poskytnutí prvej pomoci. Skladanie samopalu bolo ľahké, no 
i tak sa to treba naučiť. Najrýchlejší rozložili a poskladali samopal za 
20 sekúnd. Vojaci to musia vedieť za 15 sekúnd so zakrytými očami. 
Pri prvej pomoci som hral obeť. Po súťaži sme sa išli pozrieť do lie-
tadla a na podrobnosti o lietadle sme sa mohli pýtať technikov, kto-
rí tam práve pracovali. Lietadlo, v ktorom sme boli, má maximálnu 
vzletovú hmotnosť 24 ton. Keď sme boli v lietadle, hasiči nás cvič-
ne postriekali vodou. Nechýbal vojenský obed. Mali sme polievku, 
cestoviny s omáčkou a vodu so sirupom. Nakoniec nám odovzdali 
diplomy a ocenenia. Pýtate sa, či to bolo zaujímavé ? Samozrejme!

Paľo Droba, 11 r.
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ZaujímavostiZaujímavosti

Koľko váži kilogram? 
Každá jednotka musí byť nejako defi novaná. A tak to je aj s ki-
logramom. Kedysi boli jednotky defi nované etalónom čiže pres-
ne vyrobenou vzorkou. Tieto vzorky sa však vplyvom prostredia 
mierne menia a presnosť je menšia. Preto vedci jednotky defi no-
vali presnejšie. Kilogram je posledná jednotka, ktorá ešte nebola 
presnejšie defi novaná. A tak vedci zo všetkých krajín sveta vy-
mýšľajú spôsoby, ako jednotku kilogramu presnejšie defi novať. 
Napríklad americkí vedci defi novali kilogram prúdom. Na jednu 
misku dvojramennej váhy položili presný kilogram a merali elek-
trický prúd potrebný na vyrovnanie váhy. Austrálski vedci vymys-
leli iný spôsob: Vyrobili guľu z čistého kremíka, ktorá je najgu-
ľatejším objektom vo svete. Kilogram defi novali počtom atómov, 
ktoré v tejto guli sú, a aj keby sa guľa poškodila, stále by bolo 
možné presnú váhu kilogram vypočítať. Už je vám to jasné? 😊

Viktor Závodský, 13 r.

Keď na konci 19. storočia zača-
li ľudia prvýkrát v histórií ces-
tovať autami, našli sa aj takí, 
ktorí povedali tejto technickej 
novinke rázne nie. A v istom 
americkom meste sa s takou-
to reakciou stretávajú autá ne-
pretržite od roku 1898 dodnes. 
Toto mesto sa volá Mackinac 
Island a leží na rovnomennom 
ostrove v Hurónskom jazere 

v americkom štáte Michigan. 
Tamojší ľudia sa prepravujú pe-
šo, na bicykloch alebo vozoch 
ťahanými koňmi. Pár áut má 
mesto k dispozícií len v nevy-
hnutných situáciách. V meste je 
preto veľmi čisté ovzdušie a aj 
vďaka tomu je Mackinac vy-
hľadávanou turistickou destiná-
ciou. V lete sa totiž počet ľudí 
na ostrove zvýši z 500 domácich 
až na 15 000 prevažne turistov.

Anna Semková, 13 r.

Mesto bez áut 
a bez smogu

Foto: internet

Známky sú menej než vedomosti
Všetko je relatívne, aj známky v škole. Je dosť príkladov na to, že 
viaceré významné osobnosti sa v škole nepretrhli. Napríklad Win-
ston Churchill. Na vyučovanie chodil neskoro, strácal učebnice, 
bol neposlušný a lajdák. Z predmetov ho nebavilo nič okrem de-
jepisu a angličtiny. S ťažkosťami skončil vojenskú školu. Neskôr 
sa však pričinil o porážku fašizmu vo svete, bol dvakrát britským 
premiérom a dostal Nobelovu cenu za literatúru. Charles Darwin 
bol najhorší žiak v triede. Podľa rodinnej tradície však musel štu-
dovať medicínu, hoci neznášal 
pohľad na krv. Možno z úcty 
k pacientom ho preradili na 
teo lógiu, no on radšej chodil 
na nepovinné prednášky z bio-
lógie, zbieral mušle, hmyz, 
rastlinky, pretože práve to ho 
bavilo. Neskôr sa zúčastnil na 
výskumnej výprave na lodi 
Beagle (zvyšok sme sa učili 
v škole). Napoleon Bonaparte 
mal zasa problémy s pravopi-
som, no vynikal v zemepise 
a dejepise. Vynálezca a technik Robert Bosch bol priemerný žiak, 
neznášal teóriu a mal problémy dokázať Pytagorovu vetu. Nemec-
ký spisovateľ Thomas Mann sa o školu nezaujímal, bol lenivý, zo 
všetkého si robil posmešky. V roku 1929 dostal Nobelovu cenu za 
literatúru. Thomas Alva Edison v škole sedel v poslednej lavici, 
lebo učiteľ si myslel, že z neho aj tak nikdy nič nebude. Albert 
Einstein (na snímke) mal vraj z matematiky pätorku. Ale to nie je 
pravda, mal šestku – najlepšiu známku podľa švajčiarskeho znám-
kovacieho systému. 😊 Takže známky sú naozaj relatívne. 

Martin Poikáns, 12 r.

bol najhorší žiak v triede. Podľa rodinnej tradície však musel štu-
dovať medicínu, hoci neznášal 

Foto: internet

Napriek tomu, že sa nám medúzy ob-
vykle spájajú s morským prostredím, 
existuje niekoľko druhov sladkovod-
ných medúz. Po prvýkrát medúzy slad-
kovodné skúmal pán William Sowerby 
– tajomník Kráľovskej botanickej spo-
ločnosti. Sladkovodné medúzy identi-
fi koval ešte v roku 1880. Prvý nález 
medúzy sladkovodnej na Slovensku bol 
pred viac ako 50-timi rokmi v dunaj-

ských ramenách. V rieke ju ťažko za-
zriete, lebo má priesvitné telo vznášajú-
ce sa vo vode. Výhodou je, že nepŕhli, 
takže prípadné stretnutie s ňou je úplne 
bezpečné. Živí sa zväčša mikroorganiz-
mami a vidieť sa dá aj na Zlatých pies-
koch v Bratislave. Príbuznými sladko-
vodných medúz sú napríklad aj nezmary 
a aktínie,  ktoré však žijú v moriach. 

Oliver Czanik, 11 r.  

Vedeli ste o medúzach na Zlatých pieskoch?

Foto: internet
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Cestovanie, kultúra, kniha

So starými rodičmi som bola na výlete v Ostrihome. Ostrihom je 
mesto v Maďarsku. Bola sobota, väčšina obchodov bola otvorená 
a výlet bol preto príjemnejší. Myslím tým, že sme si mohli dať zmrz-
linu alebo si kúpiť niečo v malých obchodíkoch so suvenírmi. Naprí-
klad aj vejár. Do Ostrihomu sme sa dostali zo Štúrova pešo. Stačilo 
prejsť mostom cez Dunaj. Dunaj sa mi zdal dvakrát širší ako u nás 
v Bratislave. Pokračovali sme popri malom dunajskom kanáli, vyšlia-
pali sme kopec plný stromov a keď sa stromy rozostúpili, uvideli sme 
veľký kostol. Vo vnútri kostola som si na tabuliach prečítala, že je 
to bazilika (kresťanský chrám). Text bol po maďarsky a po anglicky, 
a preto som porozumela len niečomu. Pokračovali sme hore schod-
mi na vrchol baziliky. Výhľad z veže bol nádherný. Ostrihomská ba-
zilika je tretia najväčšia v Európe. Najväčšia je vo Vatikáne, ďalšia 
v poradí je v Londýne a tretia je v Ostrihome. Plány, ako má bazilika 
vyzerať, sa často menili a pri jej stavbe sa vystriedalo viacero archi-
tektov. Dokončenie sa ťahalo niekoľko desaťročí. Napokon baziliku 
vysvätili za prítomnosti cisára Františka Jozefa v roku 1856. Na or-
gane hral hudobný skladateľ Franz Liszt. Výlet odporúčam všetkým, 
okrem starších ľudí a to preto, lebo schody do veže sú strmé a špirá-
lovité a mojím starkým sa na nich točila hlava.

Olívia Samelová, 11 r.

V polovici júla sa na vrbov-
skom štadióne uskutočnil tra-
dičný festival Vrbovské vetry. 
Festival trval týždeň alebo aj 
menej 😊 a vyplnil ho zaujíma-
vý program, na ktorom nechý-
bal ani Bažant Kinematograf, 
obľúbený festival dobrých fi l-
mov. Okrem organizátora Bra-
nislava Jobusa a jeho skupiny 
si mohli milovníci hudby užiť 
aj mnohé ďalšie známe sku-

piny ako Abusus, Saténové 
Ru ky, Chiki Liki Tu-A, Bi-
ly Barman a mnoho ďalších. 
Nechýbal ani Pán Precceda 
Multiaorganizácie KRIAK Hú-
pací kón a tradičné Preteky na 
húpacích konoch, formula 0. 
Už sa teším na budúci ročník 
festivalu a dodávam: Z Vrbo-
vého nič dobrého, ale keď sa 
vydarí, nie je nad to.

Nelly Böhmová, 11 r.

Na aký fi lm ísť počas letných prázdnin?
Poďme do kina! Ale na aký fi lm? Na Autá 3? Na Múmiu? Na No-
vých Transformerov? Alebo na niečo úplne iné? Možností je veľa. 
Jeden z najlepšie hodnotených fi lmov je momentálne Spiderman 
s podtitulom Homecoming, ktorý po dohode MARVELu a SONY 
už nie je samostatný, ale má spoločný príbeh s marvelovskou fi l-
movou sériou. Je tu aj už tretie pokračovanie Áut (od Pixaru), či Ja, 
Zloduch 3 (od Universal studios). Vidieť môžete aj nové pokračo-
vanie Planéty opíc s názvom Vojna o planétu opíc. Vo fi lmovej po-
nuke sú aj samostatné fi lmy ako Brloh (15+), Valerian (sci-fi ), či 
V utajení (thriller). A na čo sa môžeme tešiť ďalej? Napríklad na 
Baby Driver (premiéra je 27. 7.), Kingsman: zlatý kruh, či na Blade 
Runnera 2049. Takže, na aký fi lm ísť? Závisí to od toho, aký typ 
fi lmov preferujete. Ak sci-fi , tak si určite pozrite Valerian, ak horor, 
tak 47 metrov. Ak sa vám páčia akčné fi lmy, treba ísť na Spiderma-
na alebo Baby Drivera. Možností je veľa, už sa len rozhodnúť. 

William Urban, 13 r. 

Poznáte „Detskú univerzitu aj 
pre dospelých“? Je to názov 
kníh, ktoré vychádzajú po 
každom z ročníkov DUK. Ich 
„hlavnú časť“ tvoria všetky 
prednášky z daného ročníka 
spracované do textovej podo-
by, ďalej sú to rôzne fotografi e 
z DUK a aj zoznam študen-
tov, ktorí DUK absolvovali. 
V knižkách si teda môžete pre-
čítať prednášky zo starších 
ročníkov, ktoré ste sami ne-
absolvovali, či si uchovať tie, 
ktoré ste absolvovali. Takisto 
je milé, keď si v zozname dip-
lomovaných študentov nájdete 
vytlačené aj svoje meno. Kni-
hy DUK si môžete kúpiť naprí-

klad cez internet, v kamenných 
kníhkupectvách, alebo aj počas 
DUK pred každou z predná-
šok. Knihy z predchádzajúce-
ho ročníka stoja 5,50 €, staršie 
ročníky 3 €.

Michal Drábek, 13 r.
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Ostrihomská 
bazilika – tretia najväčšia na svete

Z Vrbového nič dobrého?

Detská univerzita aj pre dospelých
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Ján Volko je najrýchlejší Slovák
Predtým futbalista, teraz najrýchlejší Slovák. Ján Volko 
pôsobil v žiackom futbalovom mužstve SDM Domino, 
no tréner ho nechával sedieť na lavičke. Kopačky zave-
sil na klinec ešte ako 14-ročný. Mladý športovec sa po-
pri futbale venoval aj atletike, no tej vrcholovej sa začal 
venovať až v 17-tich rokoch. 
Na tohtoročných Majstrovstvách Európy v atletike do 
23 rokov získal v behu na 100 metrov striebro a v behu 
na 200 metrov zlato. Ján Volko z recesie uzavrel stávku 
so svojou trénerkou Naďou Bendovou, že ak na Maj-
strovstvách Európy vyhrá nejakú medailu, ona si dá 
spraviť tetovanie. Trénerka súhlasila, pretože nečakala, 
že vyhrá a už vôbec nie, že prekoná doterajší najlepší 
čas v histórii. Veď 100 m zabehol za 10,18 sek. a 200 m 
za 20,33 sek., čím vytvoril slovenský, aj šampionátový 
rekord.

Miška Biskupičová, 14 r.

Útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo bol obvinený z ne-
zaplatenia daní vo výške 14,7 milióna eur. Španielsky štátny 
prokurátor obvinil slávneho futbalistu z daňových podvodov, 
ktorých sa mal dopustiť v rokoch 2011 – 2014, keď sa vyhý-
bal plateniu daní z osobných práv. „Nič som neskrýval, ani 
som nemal v úmysle skrývať,“ uviedol Ronaldo prostred-
níctvom agentúry, ktorá ho zastupuje. Ronalda predvolanie 
na súd tak nahnevalo, že sa rozhodol odísť z Realu Madrid. 
Magazín Forbes ho nedávno vyhlásil za najlepšie zarábajú-
ceho športovca na svete. Dane údajne krátil tiež tréner Man-
chestru United José Mourinho, aj hráč FC Barcelona Lionel 
Messi. Potreboval niekto z nich podvádzať? Podľa môjho 
názoru nie, pri ich príjmoch by im zostali milióny aj v prípa-
de, ak by dane zaplatili. ☺

Peter Tomčík, 12 r.
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Aj Ronaldo krátil dane 


