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spravodliví. Či na to, že rodičia od vás 
čakali viac. Veď možno aj vy sami ste od 
seba čakali viac.  Isté je, že ste na seba 
nároční. Inak by ste neboli študentmi Det-
skej univerzity Komenského. To by ste 
určite presvedčili svojich rodičov, že uni-
verzitu, na ktorej vám budú prednášať sku-
toční docenti a profesori, vedci a odborníci 
s obdivuhodnými vedomosťami a život-
nými skúsenosťami, vôbec nepotrebujete. 
Ale vy ste tu a práve sa začal už 14. ročník 
vašej univerzity. Mňa ako editorku Novín 
DUK osobitne teší, že aj záujem stať sa 
redaktorom novín popri štúdiu na DUK, 
je z roka na rok väčší. A úplne najviac ma 
teší, že viacerí sa za redaktorov hlásite opa-
kovane. Noviny vychádzajú už deviaty rok 
a za ten čas sa na redaktorských stoličkách 
vystriedalo veľa detí. Niektorí si Noviny 
tak obľúbili, že boli redaktormi od svojich 

deviatich až do štrnástich rokov. Dôkazom 
tohto môjho tvrdenia je  napríklad Rebec-
ca Tobiášová, ktorá začínala v Novinách 
ako 9-ročné dievčatko a o dva mesiace sa 
s nami rozlúči už 14-ročná slečna. Tomáš 
Jurka zaostáva za Rebeccou len v tom, že 
sa nestal redaktorom už ako 9-ročný, zato 
odvtedy nevynechal ani jeden ročník. 
Tí, ktorí sa chcú stať redaktormi, musia 
každý rok splniť podmienky prijatia a pre-
dovšetkým musia napísať článok na zada-
nú tému. Tento rok boli témy naozaj ťažké. 
Tohtoroční redaktori písali na témy ako Môj 
pozitívny vzor, Kto mi dal v živote viac- ro-
dičia, alebo učitelia? a Čo sa mi páči a čo 
sa mi nepáči. Prajem vám príjemné čítanie 
a teším sa na spoluprácu pri tvorbe rubriky 
Anketa, v ktorej budeme už od budúceho 
čísla uverejňovať aj vaše názory. 

Táňa Veselá, editorka Novín DUK

Vysvedčenia sú rozdané, radosť zostala, 
na prípadný smútok ste už, verím, zabudli. 
Alebo aj na pocit, že učitelia k vám nebo-
li pri hodnotení vašich vedomostí celkom 
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Aj minulý rok sme žili prednáškami, výletmi, workshopmi a, samozrejme, Novinami DUK.
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Vaše názory

Ministra financií SR Pet-
ra Kažímíra

Na akú otázku ste hľadali 
odpoveď, keď ste boli die-
ťa?
Keď som začal chodiť na zá-
kladnú školu, mojou najčas-
tejšou otázkou bolo, kedy už 
budú prázdniny. Smola bola, 
že som sa väčšinou pýtal, 
keď sa nejaké práve skonči-
li a do ďalších bolo ďaleko. 
Tak že si viete predstaviť, že 
ma odpoveď na moju otáz-
ku nepotešila, pretože čakať 
niekoľko týždňov na prázd-
niny sa mi ako malému ško-
lákovi zdalo nekonečné.
 
Na akú otázku hľadáte od-
poveď dnes?
Dnes si najčastejšie kladiem 
otázku, prečo ma ako minis-
tra nikto nemá rád. Ale viem 
si ju hneď aj zodpovedať, 
pretože som minister finan-
cií, a kto by ho už len mal 
rád! Ja som totiž ten, čo strá-
ži štátnu kasu a ktorý musí 
často kolegom hovoriť, keď 
pýtajú peniaze na to, či ono, 
že nedám, pretože peňazí je 
málo. A ja som ten, kto ur-
čuje, aké vysoké dane budú 
ľudia platiť a to teda určite 
nie je práca, v ktorej by som 
mohol vyhrávať súťaže ob-
ľúbenosti.

Otázka pre

Čo ma zaujíma a čo ma nezaujíma. Prečo?

Kto ma naučil viac – rodičia, alebo učitelia?

Názory na to, čo je a čo nie je zaujímavé, sa 
určite budú rôzniť. Napríklad dakoho môže 
zaujímať búrka, lebo sa pri nej tvorí blesk 
- statický výboj, ktorý trvá len pár sekúnd, 
a predsa je prekrásny. Dakoho môžu zaujímať 
filozofi – napríklad Sokrates alebo Platón a 
možno aj Aristoteles. Daktorí ani nevedia, 
o kom hovorím. No každý deň rozmýšľame 
nad nejakými otázkami. Ako vôbec vieme, či 
je odpoveď správna? A kde sa vlastne rodia 
otázky? V našej mysli? Napríklad Sokrates 
povedal slávnu vetu „Viem, že nič neviem“ 
a keď nad tým rozmýšľam, tak mal pravdu. 
Napríklad fakt, že medúza prežila bez mozgu 
celé stámilióny rokov, daktorých  ľudí donúti 
zamyslieť sa nad sebou. V škole nás zas učia 
odpovedať na otázky typu: Ako funguje fo-
tosyntéza? Koľko je 2+2? A my vždy máme 
odpovedať na naučenú otázku naučené odpo-
vede. Mňa však zaujíma, ako to, že sa máme 
zhodnúť na jednej odpovedi? Vo vede je to 
jasné, ale v živote? Ako to, že máme mať 
rovnaké odpovede, keď sme rôzni? Ako vie-

me, že  táto naučená odpoveď je tá správna? 
Práve toto hľadanie je pre mňa najzaujíma-
vejšie. Neprekáža mi, keď ma v škole učia 
odpovedať na otázky, pretože aj to je niečí 
názor a je zaujímavé ho poznať. Ale čo ma 
naozaj nezaujíma a čo mi vadí, sú odpovede 
ľudí, ktorí si myslia, že nič nemôže byť inak, 
ako si myslia oni.

Hanka Noščáková, 12 r.

Otázka uvedená v titulku sa mnohým môže 
zdať spočiatku jednoduchá, rovnako ako od-
poveď. No ak sa nad  ňou človek zamyslí, 
rýchlo zistí, že odpoveď na ňu nie je až taká 
prostá. Učitelia nám pomohli získať vedo-
mosti, z ktorých niektoré v živote použije-
me, iné nie. Rodičia nás zase naučili základ-
né veci ako rozprávať, jesť s príborom, no aj 
tie zložitejšie ako správať sa v spoločnosti, 
rozpoznať pravdu od lži.... Pamätáte si ešte 
(pre mnohých to nebolo až tak dávno, mož-
no to ešte niektorých čaká) na začiatok svo-
jej puberty? Stavím sa s vami, že aj keď ste 
vtedy boli neznesiteľní a všetko vám liezlo 
na nervy a možno ešte stále lezie, vaši rodi-

čia vám vtedy pomáhali. Pretože vás majú 
radi, aj keď to tak občas nevyzerá. Odpoveď 
na túto otázku však záleží aj od každej jed-
nej osoby, ktorá si ju položí. Ja som dote-
raz nenarazila na veľa učiteľov, ktorých by 
som s úsmevom mohla označiť ako druhého 
rodiča, aj keď toho pravého nič nenahradí. 
Odjakživa som proste mala „šťastie“ na tých 
horších učiteľov, takže i s učením mi často 
viac pomáhali rodičia ako učitelia. Aby som 
to nejako zakončila – rozhodne ma viac nau-
čili rodičia, či už do školy alebo aj do života. 
Odjakživa mi pomáhali a stáli pri mne. A po-
máhanie je svojím spôsobom tiež učenie.

Anna Semková, 12 r.

  Foto: Peter Chvostek

  Foto: internet

Index študenta DUK – bude Vás 
sprevádzať celým štúdiom na Vašej 
obľúbenej detskej univerzite.
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Vaše názory

Najviac ma  zaujíma história osob-
ností. Ich životy boli veľmi zaují-
mavé, ale mnohí z nich boli aj krutí. 
Iní boli zasa úspešní vynálezcovia, 
čo znamená, že boli aj veľmi múd-
ri. Najviac sa mi páči vedec a fyzik 
Albert Einstein. Vynašiel  teóriu 
relativity. Albert Einstein je známy 
nemecko-americký vedec, ktorý 
dokázal, že čas sa vie zväčšovať 
a spínať. Keď zomrel, jeho mozog 
dali zakonzervovať. No niektorí 
známi ľudia z histórie sa mi naozaj 

nepáčia. Napríklad takí, ktorí radi 
a bez dôvodu zabíjali alebo popra-
vovali ľudí. Napríklad počas Veľ-
kej francúzskej revolúcie popravili 
tisíce ľudí pomocou gilotíny. Ne-
páči sa mi ani Vlad Dracula, ktorý 
žil v 15. storočí v rumunských Kar-
patoch. Bol to knieža a keď si pred 
ním nechcel dať niekto dole čiapku 
alebo klobúk,  tak mu ju priklinco-
val k hlave. 

Oliver Czanik, 10 r.

Čo sa mi páči a čo nepáči?
Patrím medzi deti, ktoré na svete hľadajú dobré veci a na zlé 
sa usilujú nemyslieť. Veľmi rada čítam knihy, lebo to ma vždy 
upokojí. Hrám na klavír a mám veľmi rada hudbu. Páči sa mi, 
keď svojím hraním niekoho rozveselím. Mám rada, keď je niekto 
šťastný, zato nemám rada, keď je niekto smutný. Nepáči sa mi, 
keď sa niekto háda, lebo by sme mali žiť v priateľstve bez hnevu. 
Okrem zlých vlastností ľudí sa mi nepáči búrka, ale páči sa mi, 
keď je pekné počasie. Ale ani dážď mi neprekáža. Veľmi sa mi 
páči, keď môžem pozorovať na oblohe oblaky a sledovať, ako 
stále menia svoj tvar. Vytvárajú rôzne obrazy, ktoré vidím nie-
kedy len ja. Veľmi sa mi páči príroda, ale nepáčia sa mi zvieratá 
ako medveď, vlk, tiger či lev. Zaujímajú ma krajiny sveta ako 
Francúzsko, Anglicko, Čína... Moja babka veľa cestuje a vždy 
ma poteší, keď mi z ciest prinesie magnetku. A páči sa mi, keď 
mi niečo o krajine, v ktorej práve bola, porozpráva. Myslím si, že 
viac vecí sa mi páči než nepáči. Lebo to som ja, Hannah. 

Hannah Hirnerová, 10 r.

Čo ma zaujíma

Zaujíma ma najmä príroda. Je v nej veľa rastlín, živočíchov a zaujímavých vecí. Pozorovanie 
a skúmanie prírody je zaujímavejšie než sedieť za počítačom a hrať hry. Môžem spoznávať 
rôzne oblasti prírody. Vyrazím do lesa, na ranč, na farmu alebo napríklad aj na ryby. Cez 
prázdniny môžem navštíviť Vysoké Tatry, ísť na túru alebo iba na prechádzku so psíkom, či 
niekde na bicykel do parku. Niekedy stačí pozrieť sa čo je nové v záhrade, pomôcť tam niečo, 
zasadiť. Zábavné je vonku sa hrať s kamarátmi, ísť sa s nimi kúpať do blízkeho jazera. S ro-
dičmi často chodievam do lesa. Niekedy natrafíme na srnku, vidíme zvieracie stopy. Najrad-
šej by som v budúcnosti žila v spojení s prírodou. Mojím snom je chovať kone. Milujem kone 
a veľmi rada na nich jazdím. Na mojej vysnívanej farme by som mala veľa zvierat, vrátane 
koní. Mala by som aj vlastný sad, kde by rástli rôzne druhy stromov a  kvetín. Dúfam, že sa 
mi môj sen raz splní. 

Renátka Tomčíková, 9 r.

Čo ma zaujíma

DUK 2015: NR SR

  Foto: Peter Chvostek
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Vaše úvahy

Na svete existuje mnoho ľudí, ktorí nás 
dokážu niečo naučiť. Medzi nich patria 
učitelia, profesori, lektori, tréneri, či do-
konca naši rodičia. Kto z nich nás však 
naučil najviac? Skutočne je pravda, že 
učitelia nám dali akési základné poznat-
ky do života a naučili nás, ako sa dá poze-
rať na svet očami človeka, ktorého život 
sa ešte len začína. Naučili nás to, vďa-
ka čomu budeme jedného dňa môcť ísť 
aspoň trochu predpripravení na vysokú 
školu, rozvíjať naše vedomosti a schop-
nosti a nájsť si vďaka vzdelaniu dobrú 
prácu. No sú to ľudia, ktorých máme pri 
tejto otázke stavať do popredia? Môj ná-
zor je, že nie. Myslím si, že rodičia sú tí, 
ktorí si zaslúžia prvé miesto, a to z jed-

ného jediné-
ho dôvodu: 
Keby nás 
od narode-
nia neučili 
r o z p r á v a ť 
naším jazy-
kom, neučili 
nás sedieť, 
stáť, chodiť, 
kde by sme 
boli teraz? 
Asi by sme 
v tomto momente nečítali tieto slová 
a neuvedomovali si, koľko toho vďaka 
našim rodičom dokážeme. Učitelia sú 
síce podstatnou časťou nášho rozvoja, 

ale rodičia sú naši prví a najlepší učite-
lia, ktorí nám pomáhajú prejsť cestu za 
dospelosťou.

Rebecca Tobiášová, 14 r.

Čo ma zaujíma 

Zaujíma ma internet a počítače. Internet 
a počítač sú užitočné vynálezy, lebo uľah-
čili ľuďom prácu, ale aj kontakt s priateľmi 
vo voľnom čase. Pred dvadsiatimi rokmi 
bolo pre žiaka oveľa ťažšie urobiť školský 
referát či projekt. Musel ísť do knižnice, lis-
tovať v knihách a encyklopédiách a potom 
informácie napísať rukou alebo na písacom 
stroji. S internetom sa dá tvorivo pracovať 
– môžeme vytvárať web stránky, písať rôz-
ne texty, písať si s kamarátmi na sociálnych 
sieťach a keď už naozaj nie je čo robiť, dajú 

sa tam hrať hry, pozerať videá. Nie je zdravé 
hrať PC hry a byť na internete veľmi dlho 

a často (netreba zabúdať na šport 
a pohyb vonku), lebo sa ľahko 
môže vytvoriť závislosť. Podľa 
vedcov polhodina denne na počí-
tači neškodí. Tvoriť internetové 
stránky, prezentácie a hrať hry je 
pre mňa veľká zábava a oddych. 
Tento môj koníček rozvíja tvori-
vosť, zručnosti pri práci s počíta-
čom a získavam tým množstvo 

nových vedomostí. 
Peter Tomčík, 11 r.

  Foto: internet

  Foto: internet

Medzi posledné workshopy DUK 2015 pat-
ril IT workshop na Bratislavskom hrade. Je-
den z vedcov archeologického ústavu SAV 
nám porozprával, ako vyzerá proces archeo-
logického vyhľadávania. Povedal nám aj 
o technológiách, ktoré pomáhajú odhaľo-
vať náleziská. Napríklad, že archeológovia 
vyhľadávajú náleziská aj pomocou lietadla 
– z vtáčej perspektívy. Používajú aj rôzne 
skenery, vďaka ktorým si môžu vytvoriť 
3D obraz náleziska. Počas prednášky sa 
spomínaný vedec pýtal aj na historické fak-
ty. Tí z nás, ktorí vedeli správnu odpoveď, 
dostali čokoládovú mincu. Mincu dostali aj 
tí, ktorí vedeli položiť otázku k veci. Takže 
prednáška bola spojená s archeológiou aj 
s históriou. Po prednáške sme sa rozdelili 
na dve skupiny. Prvá skupina išla do pod-
krovia Bratislavského hradu obzrieť si tech-
nológie. Druhá skupina vošla do podzemia 
na výstavu o Veľkej Morave. Ten istý vedec, 

ktorý prednášal o technológiách, nás viedol 
aj výstavou o Veľkej Morave. Výstava bola 
zameraná najmä na rôzne nástroje, ktoré 
používali Slovania v 9. storočí, no videli 
sme aj veľmi presné a komplexné repliky 
známych stavieb z obdobia Veľkej Moravy. 
Najviac predmetov – nálezov tvorili šperky, 
nádoby a spony. Takmer všetky tieto nálezy 
boli pravé. Videli sme aj spektrometer, ktorý 
určuje množstvo chemických látok, v tom-
to prípade kovov, v danom predmete. Ďalší 
prístroj bol mikroskop, ktorý má veľa rôz-
nych funkcií a archeológovia vďaka nemu 
môžu vidieť to, čo by inak prehliadli. Po-
zreli sme si aj 3D tlačiareň, na ktorej môžu 
tlačiť napríklad nálezy, ale aj historické bu-
dovy a modely. Na záver workshopu ocenili 
tých, ktorí sa najviac pýtali a ktorí najviac 
vedeli. Aj ja som bol medzi nimi. 

Tomáš Jurka, 13 r.

DUK 2015: IT workshop: 
Moderné technológie a záhady Veľkej Moravy

Kto ma naučil viac – rodičia, alebo učitelia?

  Foto: Peter Chvostek
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Cestovanie, kultúra

Môj pozitívny literárny vzor
Môj rozprávkový literárny vzor? Obľúbená postava z knihy? Jed-
noznačne Malý princ. Ale prečo práve on? Nuž, keď som knihu 
Malý princ čítala po prvýkrát, veľmi ma zaujal jeho príbeh, s akou 
vážnosťou a zodpovednosťou za svoju planétu pristupoval k vytr-
hávaniu korienkov baobabov zo zeme, alebo ako popisoval svoju 
lásku k ruži a ako si ju vážil, hoc nebola občas zrovna najmilšia. 
Taktiež sa mi páčila jeho odhodlanosť, keď žiadal pilota na púšti, 
aby mu nakreslil ovečku, ktorú si potom strážil, aby mu nezjedla 
ružu. Ale najviac sa mi páčila celá pointa príbehu o ňom, pretože 
v ňom autor upozorňuje na niektoré aspekty dnešného sveta. 

Katarína Zelinová 14, r.

Čo ma zaujíma a čo ma nezaujíma?
Zaujíma ma škola. Dozviem sa niečo nové z histórie, naučím sa nové 
jazyky, zašportujem si a môžem skúmať rôzne zaujímavé veci. Vô-
bec  ma nezaujíma programovanie počítačov. Myslím si, že viacero 
ľudí to nebaví. Nebaví ma to preto, lebo nedokážem tak dlho sedieť 
za počítačom a programovanie ma uspáva. Naopak – zaujíma ma 
móda a šport. Pri športe sa zabavím a zadýcham. Módu riešim hlav-
ne s maminou. Rady spolu nakupujeme. Zaujímajú ma aj iné veci. 
Napríklad divadlo či klavír. Na klavír hrám už päť rokov. Rada cestu-
jem a spoznávam nové krajiny. V minulosti som navštívila napríklad 
Grécko, Taliansko, Afriku, Turecko a veľa európskych štátov. Toto 
leto sa chystám s rodičmi do Paríža. Samozrejme, je ešte veľa aktivít, 
ktoré ma zaujímajú. 

Sofia Šimová

  Foto: internet   Foto: Peter Chvostek

DUK 2016, Tlačovka k DUK

  Foto: Peter Chvostek

Na tlačovej konferencii DUK 2016 sa zúčastnili (zľava): Emília Lörinczová 
(Commercium), Zuzana Wagnerová (Kooperatíva), Juraj Kukura (riaditeľ 
divadla Aréna, prof. Karol Mičieta ( rektor Univerzity Komenského), Marek 
Paščák (Datalan).
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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

Môj pozitívny vzor
Pozitívny vzor by mal byť niekto, kto nás 
inšpiruje - či už v správaní, športe alebo 
napríklad vo varení. Sedeli by sme tu do 
zajtra, ak by som mala vymenovať všet-
ky moje vzory. Napríklad, keď v televízii 
išli majstrovstvá sveta v krasokorčuľova-
ní, vtedy to boli krasokorčuliari, ktorí ma 
inšpirovali, aby som na sebe pracovala. 
Síce nie v krasokorčuľovaní, no v špor-
te celkovo. Prebúdzajú vo mne iskričku 
nádeje, že aj ja by som raz mohla byť 
slávna a úspešná. Tento pocit ctižiados-
tivosti mávam zakaždým, keď sledujem 
šport. Takisto keď vidím prednášajúceho 
na DUK, ako pokojne vysvetľuje a sna-
ží sa nám priblížiť jeho odbor, cítim ob-

div. Nenechá sa vyviesť z miery veľkým 
počtom ľudí a ich pohľadmi uprenými 
na neho. Vravím si, že keby som na jeho 
mieste stála ja, tiež chcem hovoriť s ta-
kou ľahkosťou. Alebo ak vidím staršie 
žiačky, ako na vianočnej akadémii vystu-
pujú samé pred celou školou a spievajú, 
vtedy sú mojimi vzormi. Ale ak by som 
si naozaj mala vybrať len jeden vzor, bol 
by to určite môj tréner. Vždy keď tancuje 
on, snažím sa čo najviac od neho naučiť 
a ,,odkukať“. Teraz sa totiž snažím sú-
strediť hlavne na breakdance a pracovať 
na sebe, lebo ma veľmi baví a každý tré-
ning si neskutočne užívam.

Karolína Kováčiková, 14 r.

Môj pozitívny vzor
Som fanúšikom športu a tiež hráčom florbalu. 
Preto je mojím pozitívnym vzorom Rasmus 
Enstrom. Rasmus je švédsky profesionálny 
florbalista, ktorý sa narodil 17.11.1989. Pôso-
bil v klube Raby BK a v súčasnosti hrá v IBK 
Falun. Jeho najväčším úspechom je zisk ti-
tulu Najlepší hráč ročníka 2015. Rasmus sa 
od detstva venoval športu a ako tínedžer už 
ovládal rôzne „srandičky“ s hokejkou a loptič-
kou. Chodil so svojím tímom na rôzne turnaje 
a zapáčil sa klubu Raby BK. Neskôr prestúpil 
do IBK Falun. Ak si myslíte, že florbal  nie je 
náročný šport, tak sa mýlite. Vyžaduje si dob-
rú kondičnú prípravu, pár kamarátov, dobrého 
trénera a skvelú náladu. 
Mojím veľkým prianím je, aby som bol ešte 
lepší ako Rasmus, aby sme si proti sebe (alebo 
spolu ) zahrali. Tak už bežím von, aby som 
sa stal lepším ako on.

Martin Poikáns, 11 r.
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