
V poslednom čase sme pomer-
ne často počuli a čítali o tom, 
že niektoré známe alebo aj vy-
sokopostavené osoby sa do-
pustili plagiátorstva. Čo to pla-
giát je a kto je plagiátor? 
Plagiát je práca (v našom prí-
pade vysokoškolská), v ktorej 
je použité dielo iného autora 
bez náležitého odcitovania. 
Plagiátor je teda človek, čo ne-
vytvoril nič vlastné, len odko-
píroval (ak nechceme povedať, 
že ukradol) cudzie duševné 
vlastníctvo. 
Títo ľudia dokážu obísť škol-
ský systém a neprávom tak 
získať titul, ktorý im v budúc-
nosti môže veľmi pomôcť. 
A ako škodia plagiátori našej 

krajine? Existujú tisíce pocti-
vých študentov, ktorí urobia 
každú prácu sami a s maxi-
málnym úsilím. Zrazu sa však 
objaví plagiátor, ktorému sa to 
„prepečie“ a ľudia okolo začnú 
uvažovať systémom „keď on, 
tak aj ja“ a začnú robiť pla giáty 
aj oni. 
Problémom však nie sú len 
samotní plagiátori, ale aj ško-
ly, ktoré im takúto ,,prácu“ 
uznajú. Väčšina takýchto škôl 
je známa napríklad aj tým, že 
štúdium u nich môže trvať aj 
kratšie než je zvyčajné na re-
nomovaných vysokých ško-
lách. To je takisto znak určitej 
nekalosti. Následne sa zase do-
stávame do situácie, keď pla-

giátor s ukončeným magister-
ským štúdiom na pochybnej 
vysokej škole získa rovnaký 
titul Mgr., ako človek s pocti-
vými vysokoškolskými práca-
mi a magisterským štúdiom na 
jednej z najlepších univerzít na 
Slovensku. 
Krajiny sa hýbu dopredu vďa-
ka vzdelaným ľuďom – ved-

com, odborníkom na techniku 
a technológie, ekonómom, bio-
lógom, ekológom, ale aj vyni-
kajúcim pedagógom, lekárom 
či umelcom. Preto je potrebné, 
aby sa vysoké školy nezľakli 
a očistili sa od plagiátorov. Ak 
sa na to neodvážia, potom je 
vzdelanie v našej krajine ohro-
zené. 
A ďalšia dôležitá vec je, že 
by štát mal nájsť spôsob, ako 
odobrať licencie vysokým ško-
lám s pochybnou povesťou. 
A zároveň tu treba zákon, kto-
rý by zamedzil vzniku takých-
to škôl. Kedy to treba urobiť? 
Hneď! Už nie je čas váhať, le-
bo miesto toho, aby sme sa hý-
bali dopredu, cúvame. 

Michal Semko 13 r.

Júl 2020Júl 2020

Online 2020

Editoriál
Prečo nám škodí plagiátorstvo?
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Či som sa bál počas koronakrízy? / Prednáška: O Mount Evereste a ceste k nemu 
/ Aj cyklistika môže byť bezpečná / Čo sa (zatiaľ) stalo v roku 2020 / Recenzia: 
Synovia Veľkej Medvedice / Marián Hossa poputuje k najväčším legendám  



Európska lieková agentúra koncom júna 
tohto roka odporučila schválenie lieku 
Remdesivir na liečbu Covidu-19. Liek 
sa odporúča pre pacientov nad 12 rokov, 
ktorí majú v dôsledku infekcie Covi-
dom-19 zápal pľúc a potrebujú aj doda-
nie kyslíka. 
V Európskej únii by sa mal liek predávať 
pod názvom Veklury. Pred začatím distri-
búcie však musí prejsť schválením Eu-
rópskej komisie, čo sa stalo v čase našej 
uzávierky – už môže byť uvedený na jed-

notný trh s liečivami. Remdesivir sa pou-
žíval aj na liečenie Eboly.

Michal Semko, 13 r.
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Spravodajstvo

Prof. Silviu Pastorekovú, 
DrSc. z Biomedicínskeho 
centra SAV, ktorá prenáša 
na tému Prečo vznikajú 
pandémie a čo sú vírusy?

Na akú otázku ste hľadali odpo-
veď, keď ste boli dieťa?
V detstve som mala nekonečné 
množstvo otázok. Zaujímalo ma 
všetko – od histórie starovekých 
civilizácií, cez zákonitosti vesmíru 
až po fungovanie buniek. Veľa som 
čítala a navštevovala rôzne krúžky - 
recitačný, matematický, divadelný, 
hrala som na klavíri. 
Nakoniec som ostala pri bunkách, 
ktorým sa venujem dodnes a zisťu-
jem, že všetko, čo som robila ako 
dieťa, má pre moju dnešnú prácu 
veľký zmysel 😊

Na akú otázku hľadáte odpoveď 
dnes?
Počas celej vedeckej práce ma 
zaujímalo a stále zaujíma, čo sa 
odohráva v bunke, keď sa mení na 
nádorovú, ako odpovedá na signá-
ly z vonkajšieho prostredia, ako 
dokáže uniknúť spod kontroly or-
ganizmu a ako je možné poznatky 
o týchto dejoch využiť pre dobro 
človeka. 
Najviac ma na bádaní baví to, že 
odpoveď na jednu otázku zároveň 
vyvoláva ďalšie a tie neustále pod-
necujú moju zvedavosť a túžbu po 
odhaľovaní princípov života. 

-red-

Otázky pre
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Európska lieková agentúra odporučila liek na koronavírus 
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Trochu som sa bál o seba, ale viacej som 
sa bál o svoju starkú, teda starú mamu. Je 
veľmi stará, má 76 rokov. A bojím sa aj 
o môjho deda a babinu. Bojím sa o nich 
preto, lebo aj oni sú už trochu starší. Ke-
by som dostal Covid-19, museli by sme ísť 
všetci na testy. Išiel by som ja, oco, mama, 
Dano, aj Rišo.

Samuel Jursa, 10 r.

V sobotu 27.6.2020 sa ko-
nal Prvý parný deň v Bra-
tislave. 
Celá paráda sa začala jaz-
dou lokomotívy 555.3008 

„Mazutka“ z Hlavnej stani-
ce so zachádzkami do La-
mača a Petržalky a prícho-
dom do depa. Vlak odišiel 
popoludní do Pezinka a na-

späť a pridali sa aj jazdy 
motorových vlakov po 
Bratislave, na ktorých jaz-
dili motoráky M262.007 
a M286.018. 
V depe sa dalo previezť 
na motorových drezinách. 
Areál depa zahŕňa náves-
tidlá, vagóny, modelové 
koľajiská, múzeum, aj mo-
torové a elektrické rušne. 
Akciu tradične organizova-
lo Železničné múzeum SR, 
čím odštartovalo sezónu 
historických jázd po želez-
nici na Slovensku.  

Sébastien Maxim Ivan, 
14 r.

V stredu 10.6. oznámil bývalý premiér 
Peter Pellegrini svoj odchod zo strany 
Smer – Sociálna demokracia. Ešte pred-

tým vyzval lídra strany a takisto bývalého 
premiéra Róberta Fica, aby odstúpil z ve-
denia strany. Fico na výzvu nereagoval, 
a tak zo strany vystúpil Peter Pellegrini. 
Spolu s ním odišlo ďalších desať poslan-
cov, medzi nimi aj niektorí bývalí ministri. 
Pellegrini sa vyjadril, že aj naďalej ostáva 
verný sociálnej demokracii a prispôsobil 
tomu aj názov jeho novej strany, ktorá sa 
volá Hlas – Sociálna demokracia.

Michal Semko, 13 r.

Či som sa bál počas koronakrízy?

Prvý parný deň 2020

Peter Pellegrini odišiel zo Smeru
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Tak, a už sme prvou pred-
náškou imatrikulovaní do 18. 
ročníka DUK. V aule Univer-
zity Komenského však boli len 
prednášajúci a štáb potrebný 
na live streaming. My, študen-
ti, sme totiž boli všetci online. 
Prednášal nám rektor UK prof. 
JUDr. Marek Števček, PhD. 
a Mgr. art. Juraj Kukura. 
Hovorili o tom, ako by sme 
mali ísť za svojimi cieľmi 
a budúcou kariérou spravod-
livo a čestne, aj keď to nie je 
ľahké. Prof. Števček si za prí-
klad zvolil príbeh o dvoch  
mužoch, ktorí chceli zdolať 

Mount Everest. No iba jeden 
ho zdolal čestne a bez obchá-
dzania pravidiel. Juraj Kuku-
ra nám zas porozprával o úpl-
ne prvých začiatkoch Detskej 
Univerzity Komenského až po 
dnešnú prvú online prednášku. 
Zmienil sa aj o EUCU.NET - 
sieti európskych detských uni-
verzít, v ktorej je, samozrejme, 
aj naša DUK. 
Prvá prednáška sa mi veľmi 
páčila. Bola zaujímavá, po-
učná, aj zábavná. Veľmi som sa 
zabavila na otázkach nás, štu-
dentov, ktoré sme kládli pred-
nášajúcim. Jednoducho, prvá 

prednáška v tomto ročníku spl-
nila moje očakávanie. 
Aj keď iba online, ale ,,stret-
la“ som sa s ľuďmi, ktorí nám 

majú čo povedať, pretože svoj 
Mount Everest už zdolali fan-
tasticky.

 Anna Marinovová, 13r.

Chceš si toto leto zašportovať 
a prežiť to v zdraví? Tu sú uži-
točné tipy ako na to: 
Čo treba doplniť a urobiť 
skôr než vyrazíš?
Energiu: Dobre sa vyspi a zdra-
vo najedz. 

Oblečenie: Priprav si vhodné 
oblečenie v závislosti od po-
časia. 
Zostaň viditeľný: Obleč si fa-
rebné veci alebo refl exnú ves-
tu, aby ťa všetci videli. 
Vytýč si trasu: Naplánuj si tra-

su jazdy, aby si vedel/vedela, 
čo ťa čaká.
Čo treba skontrolovať?
Bicykel: Kolesá, brzdy, svetlá, 
sedadlo a riadidlá. 
Prilbu: Nepoškodenú prilbu si 
zapni tesne pod bradou. 
Chrániče: Nasaď si chrániče 
kolien a lakťov a pevne si ich 
zapni. 
Topánky: Napevno si zaviaž 
šnúrky.
Ako treba jazdiť?
Pred nasadnutím na bicykel si 
zahrej svaly a rozcvič sa. 
Snaž sa jazdiť po cyklochodní-
koch. 
Dávaj pozor na seba a všet-
kých, ktorí spolu so tebou vy-
užívajú cyklochodník.
Keď treba, použi zvonček. 
Ak prechádzaš cez cestu, zo-
sadni z bicykla, poobzeraj sa 
a ak neprichádza žiadne auto, 

prejdi na druhú stranu.
Ak používaš cestu, jazdi na 
pravej strane a dávaj si pozor. 
Ak chceš odbočiť, ukáž rukou, 
na ktorú stranu.
Ak jazdíš v skupine, tak vždy 
za sebou, pričom brzdi jemne, 
aby si neohrozil/neohrozila ka-
maráta za sebou.
A ešte čosi: 
Vezmi si so sebou fľašu s vo-
dou, kartičku poistenca a mo-
bil. Správaj sa slušne, rešpektuj 
ostatných a ak niekto potrebuje 
pomoc, určite pomôž.

Milan Staš, SNAC & MIST 
n.o., Smižany, Nadačný fond 

deti v bezpečí poisťovne 
Kooperativa a Nadácie 

pre deti Slovenska

O mojich bratoch Samovi a Rišovi som 
sa dozvedel to, že keď je riadna nuda, 
väčšinou sa obetujú a zahrajú si so mnou 
stolovú alebo počítačovú hru. Zistil som 
aj to, že Samo väčšinou riadne vyvádza 
a potom dostane ban na počítač, a my 
s Rišom sa môžeme hrať, lebo my viac-
-menej nevyvádzame. 
O Rišovi som zistil, že keď ho niekto 
provokuje, začne pišťať. Používa to 

ako ochranu, aby od mamy nedostal 
trest, zato nás so Samom mama vyhre-
ší, že mu robíme zle. 
Samo o mne zistil, že rád čítam knihy 
a že milujem, keď sa môžem hrať na po-
čítači Slime Ranchera, Minecraft a iné 
hry. Rišo o mne zistil, že sa vieme dobre 
zahrať aj s legom. A všetci sme zistili, že 
keď niekto z nás potrebuje pomoc, zvyš-
ní mu pomôžu. 😊

Daniel Jursa, 12 r.

Prvá prednáška: O Mount Evereste 
a ceste k nemu

Aj cyklistika môže byť bezpečná

Čo som sa dozvedel o mojich bratoch počas korony?Čo som sa dozvedel o mojich bratoch počas korony?
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Zaujímavosti

V prvej polovici tohto roku sa toho zbehlo 
naozaj veľa. Najviac rozruchu bolo oko-
lo pandémie Covid-19, kvôli ktorej sme 
takmer zabudli na všetko ostatné. Ale aj 
iné sa dialo, ako uvidíte ďalej. 
Január
Rok na planéte sa začal obrovskými po-
žiarmi v Austrálii. Nový Južný Wales vy-
hlásil 3. stupeň pohotovosti a zničené boli 
milióny hektárov porastu. 
3. januára bol iránsky generál Qasem So-
leimani zabitý pri dronovom útoku USA. 
Chvíľu sa zdalo, že sa chýli k 3. svetovej 
vojne, tenzia sa našťastie rýchlo znížila. 
8. januára spadlo v Iráne ukrajinské lieta-
dlo a všetkých 176 pasažierov zahynulo. 
V tento deň taktiež Princ Harry a Meghan 
Markle oznámili, že oficiálne odstupu-
jú zo svojej služby v kráľovskej rodine. 
Chcú byť finančne nezávislí a rozdeliť si 
čas medzi Veľkou Britániou a Severnou 
Amerikou. 

16. januára začala obžaloba Donalda Trum-
pa za zneužitie moci a znemožňovanie prá-
ce Kongresu Spojených štátov amerických. 
26. januára zomrel legendárny basketbalis-
ta Kobe Bryant, jeho dcéra Gianna Bryan-
tová a ďalší pasažieri pri páde helikoptéry 
v Kalifornii.
31. januára a po niekoľkých rokoch pro-
cesu Veľká Británia nakoniec oficiálne vy-
stúpila z EÚ.
Február
5. februára Senát USA oslobodil Donalda 
Trumpa z oboch obvinení. 
21. februára hasičov a policajtov v Texa-
se napadol roj 40 000 afrických včiel. Je 
to agresívny druh, ktorého bodnutia môžu 
byť smrteľné. Päť ľudí museli odviezť do 
nemocnice.
Marec
V marci vypukla svetová pandémia ko-
ronavírusu aj v Európe a rýchlo sa šíri-
la do USA, Austrálie a neskôr aj Južnej 

Ameriky.
11. 3. hercovi Tomovi Hanksovi a jeho 
manželke Rite Wilson v Austrálii diagnos-
tikovali Covid-19. 
24. marca oficiálne presunuli Olympijské 
hry v Tokiu kvôli pandémií na rok 2021. 
V Afrike sa premnožili obrovské roje ko-
byliek a zožrali väčšinu úrody. V dôsledku 
toho v Afrike vypukol hladomor.
Roje kobyliek sa presunuli na severový-
chod - do Pakistanu, Afganistanu a zrejme 
sa dostali až do Indie.
Apríl
18. apríla muž prezlečený za policajta za-
strelil v Novom Škótsku v Kanade 16 ľudí. 
Bolo to jedno z najväčších masových strie-
ľaní v histórii Kanady. 
Veľa sa špekulovalo o tom, že Severokó-
rejský diktátor Kim Čong-un umrel, ale 
nakoniec bolo oficiálne ohlásené, že je ži-
vý a zdravý. 
29. apríla boli nad oceánom zachytené 
tri neidentifikované lietajúce objekty, či-
že UFO. Mnohí sa zľakli, že k doterajším 
nešťastiam sa pridá ešte aj invázia mimo-
zemšťanov, no nestalo sa tak.
Máj
4. mája spozorovali v štáte Washington 
tzv. „smrtiace sršne“. Niekoľko bodnutí 
dokáže usmrtiť človeka. Ak by sa sršne 
usadili v USA, mohli by zničiť celú tamoj-
šiu populáciu včiel. 
25. mája  v Minneapolise zabil biely policajt 
černocha Georgea Floyda tak, že mu kľačal 
viac než 8 minút na krku, čím ho zadusil. 
Násilná a nezmyselná smrť Afroameričana 
odštartovala veľké protirasistické protes-
ty po celom svete s názvom „Black Lives 
Matter“ (Na životoch čiernych záleží).
Tak zatiaľ toľko z polročnej bilancie zlých 
správ. 😊

Matúš Kordoš, 13 r.

Energia je to, čo dáva veci do 
pohybu. Napríklad vyvoláva 
výbuch pri ohňostroji, hučanie 
prechádzajúceho auta, poháňa 
planéty okolo slnka a pomáha 
stromom rásť do výšky. Tiež 
spôsobuje zemetrasenia, pri 
ktorých sa trhá zem pod našimi 
nohami, ale tvorí aj hudbu, kto-
rá nás pozýva do tanca. 
Energia je skrytá sila, ktorá 
spôsobuje všetko, vrátane de-
jov a života na Zemi. Pozná-
me rôzne druhy energie: nuk-

leárnu energiu, mechanickú 
energiu (potenciálna, zvuková 
a kinetická energia), chemic-

kú energiu, elektrickú ener-
giu, svetelnú energiu a tepelnú 
energiu. 

Ako sa zrodila energia? Ves-
mír začal existovať približne 
pred 14 miliardami rokov pri 
obrovskom výbuchu menom 
Veľký tresk. Výbuch zvyčajne 
veci ničí, tento však vytvoril 
všetko, čo poznáme. Bol za-
čiatkom vesmíru a naštartoval 
plynutie času. Spočiatku ves-
mír pozostával iba z energie. 
Ale za zlomok sekundy po 
Veľkom  tresku sa začala táto 
energia meniť na častice hmo-
ty a potom na atómy, z ktorých 
vznikli hviezdy a planéty. 

Samuel Jursa, 10 r.

Čo sa (zatiaľ) stalo v roku 2020

Ako sa zrodila 
energia?
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Séria Synovia Veľkej Medvedi-
ce je trocha menej známa, zato 
kvalitná. Je to ďalšia nemecká 
indiánka od autorky Liselot-
te Welskopfovej-Henrichovej, 

ktorá je známa aj prácami o sta-
rovekom Grécku. 
Hlavný hrdina, mladý indián-
sky chlapec Harka, patrí do 
zväzku Medveďov, čo je pod-
kmeň Oglalov kmeňa Lakotov. 
Harka rastie, dospieva a prežíva 
rôzne dobrodružstvá i strasti. 
Kniha veľmi podrobne opisuje 
život Indiánov v čase Divoké-

ho Západu. Ako väčšina indi-
ánskych románov, aj tento opi-
suje utláčanie a nenávisť voči 
Indiánom zo strany belochov. 
Hlavný „záporák“ je Červený 

Jim. Je to zlomyseľný a cham-
tivý bandita prahnúci po zlate. 
Nahovorí Harkovho otca Mat-
totaupu, vojnového náčelníka 
Medveďov, aby sa napil pálen-
ky, a pokúsi sa z neho vypáčiť 
informácie o zlatom poklade 
vo vnútri jaskyne v Čiernych 
Horách. Jaskyňa patrí Dako-
tom a jej tajomstvo si náčelníci 

odovzdávajú po celé generá-
cie. Kmeň považuje za zradu, 
že Mattotaupa možno v opitos-
ti prezradil tajomstvo Indiánov 
a odsúdi náčelníka do vyhnan-
stva. Harka je presvedčený o ot-
covej nevine, pretože všetko vi-
del a počul. Rozhodne sa ujsť 
a nasledovať svojho otca do 
vyhnanstva. Tu sa začína život 
plný dobrodružstiev, v ktorom 
sa Harka učí prežiť sám v divo-
čine a spoznáva bielych mužov, 
ich zvyky a obyčaje. 
Autorka sa tiež zamerala na 
problém s alkoholom, ktoré-
mu Indiáni podľahli. Harka sa 
postupne otcovi odcudzuje, až 
sa po jeho smrti rozhodne vrá-
tiť k rodnému kmeňu. Tam ho 
však čakajú len ďalšie predsud-
ky a zlo. Autorka na príbehu 
Harku ukazuje príbeh celej čer-
venej rasy, ktorú belosi zničili 
svojou chamtivosťou, nenávis-
ťou a pocitom nadradenosti. 
V príbehu vystupujú viaceré 
historické postavy z naozajst-
ného Divokého Západu, ako 
napríklad šaman Tatanka-jo-
tanka alias Sitting Bull, alebo 
kovboj Buffalo Bill. 
Séria má 6 zväzkov, pričom 
prvé vydanie z roku 1951 ob-
sahovalo len 1 zväzok, druhé 
vydanie z roku 1962-63 obsa-
hovalo 3 zväzky, ktoré koreš-

pondujú s dnešnými časťami 
4, 5 a 6, pričom príbeh prvých 
troch častí série autorka napísa-
la až k tretiemu vydaniu z roku 
1962-63. 
Liselotte Welskopfová – Hen-
richová píše veľmi podobne 
ako Karl May, pričom čerpá aj 
z podobných zdrojov. Knihu 
dokončila už v 30-tych rokoch 
minulého storočia, ale kvôli 
silnej kritike belošskej politiky 

voči Indiánom, ktorú popísala 
v knihe, dielo nebolo prijaté. 
Napokon však román zazna-
menal veľký úspech a bol oce-
nený viacerými prestížnymi 
cenami. Synovia Veľkej Med-
vedice sa mi páčili a tým, čo ju 
ešte nečítali, knihu veľmi od-
porúčam. 😊

Matúš Kordoš, 13 r.

Knihy, hry
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Séria Synovia Veľkej Medvedice bola aj sfi lmovaná. Hlavnú postavu si 
zahral známy herec Gojko Mitič.

Fortnite je hra, ktorá je uspô-
sobená pre všetky zariadenia, 
čiže x-box, PlayStation, počí-
tač, mobil... Fortnite vyvinula 
fi rma Epic Games a kým príde 
posledná zóna, uplynie 18 mi-
nút. Nápad na vybudovanie hry 
vznikol tak, že sa spojili ,,strie-
ľačky“ a budovanie z Minecraf-
tu. Hra vyšla v roku 2017 ako 
Fortnite: Save The World. 
Vo Fortnite sa dajú hrať nielen 
sóla, duá alebo squady, dá sa 
hrať aj v creative alebo Battle 
Lab, pričom každú sezónu pri-
dajú aj rôzne módy na hranie. 
Vo Fortnite je aj Battle pass, 
kde sa zbierajú tíry, aby hráč 
odomkol rôzne postavy, ruk-
saky, glajdre, krompáče a far-

by. Battle pass si treba kúpiť, 
ale každých 10 tírov je free 

v-buksy. Je tam aj obchod, kde 
sa kupujú v-buksy a za v-buk-
sy sa kupuje buď Battle pass 

(950 v-buksov) alebo postavy, 
krompáče či glajdre.

Samuel Jursa, 10 r.

Recenzia: Synovia Veľkej Medvedice

Fortnite – počítačová hra pre vás i mňa
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Bývalého skvelého slovenského hokejistu Mariána Hossu 
v novembri uvedú do Hokejovej siene slávy v Toronte. Roz-
hodla o tom osemnásťčlenná komisia Siene slávy NHL. Spolu 
s ním do Siene vstúpia aj Jerome Iginla, Kevin Lowe, Doug 

Wilson, z funkcionárov Ken Holland a z hráčok Kim St-Pier-
rová. Hossa sa stal štvrtým slovenským rodákom, ktorému sa 
to podarilo. Pred ním to boli Stan Mikita, Peter Šťastný a no-
vinár George Gross. Hossu prijali do Siene slávy v najkratšom 
možnom čase, teda po troch rokoch od posledného zápasu, čo 
je pre staroľubovnianskeho rodáka veľká česť. Marián Hossa 
sa počas celej svojej kariéry presadzoval nielen talentom, ale 
aj schopnosťou byť veľmi osožný v obrane. Po dvoch fi ná-
lových prehrách v play-off 2008 a 2009 sa rozhodol podpí-
sať zmluvu s Chicagom, ktorá bola o 3,725 miliónov dolárov 
ročne nižšia ako najvýnosnejšia ponuka, ktorú dostal. Tento 
krok sa mu však vyplatil, keďže hneď v roku 2010 dokázal vy-
hrať s tímom Stanley Cup a pridať ďalšie dva v rokoch 2013 
a 2015. Po problémoch s pokožkou sa rozhodol v roku 2017 
ukončiť kariéru. Hossa má však ešte stále platný kontrakt, kto-
rý odkúpila Arizona. Momentálne si užíva výhody skončenia 
kariéry, no vraj mal ponuky od SZĽH aj od Chicaga, aby pre 
nich naďalej pracoval.

Michal Semko, 13 r.

Klub z Anglickej Premier League Liverpool FC môže po 30 
rokoch konečne oslavovať titul majstra po tom, ako vo štvrtok 
25. júna Manchester City prehral proti Chelsea. Zhodou okolností 
to bola práve Chelsea, ktorá ich obrala o titul v sezóne 2013/14 
a darovala tak titul práve Manchestru City. Za veľkou časťou 
úspechu stojí tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. Klopp si postup-
ne do tímu vytiahol neznámych hráčov, z ktorých dokázal urobiť 
hviezdy, akými sú dnes. Aj preto sa už zaradil medzi trénerské 
legendy a fanúšikovia Liverpoolu vyzývajú klub a mesto na po-
stavenie sochy tomuto trénerovi. 😊 
Druhou časťou úspechu sú samotní hráči. Najväčšia hviezda klu-
bu Mohamed Salah, kandidát na zlatú loptu 2019, stopér Virgil 

Van Dijk, či líder mužstva Jordan Henderson, sú len zlomkom 
úspechu, za ktorým stojí celý tím Liverpoolu.

Michal Semko, 13 r.

Fo
to

: N
ov

ý 
ča

s
Fo

to
: I

nt
er

ne
t

Marián Hossa poputuje k najväčším 
legendám  

Liverpool po tridsiatich rokoch oslavuje


