
Jedného dňa sa to určite sta-
ne, o tom niet pochyb! Ale ten 
deň je podľa mňa ešte ďaleko 
- dávam tomu takých 40 rokov, 
kým technológie dozrejú. Lebo 
technológie nám stále dáva-
jú najavo, že nie sú perfektné, 
ani nové, ani tie staršie. Túto 
pravdu si treba stále opako-
vať. Lebo keď sa budeme až 
priveľmi spoliehať na techno-
lógie a počítače, raz sa poka-
zia! A potom si budeme lámať 
hlavu nad tým, ako ich opraviť. 
Na druhej strane, svet ide ruka 
v ruke s technológiami dopre-
du. Či k lepšiemu alebo horšie-
mu, ukáže čas. 

Neviem, či by bolo dobré, 
aby technológie už v súčas-
nosti nahradili učiteľov. Do 
určitej miery sa to deje už te-
raz – napríklad s platformami 
ako Skillshare. Za 10 dolárov 
na mesiac máte prístup k všet-
kým lekciám a hodinám na ich 
stránke. 
Ibaže to je len doplnkové uče-
nie. Koronakríza nám ukázala, 
že ešte nie sme pripravení na 
to, aby technológie nahradili 
ľudský rozum, ktorý ich (aká 
irónia!) vytvoril. Myslím si, že 
na začiatok treba zabezpečiť 
takú ,,banálnu“ vec, ako je kva-
litnejšie internetové pripojenie. 

A treba aj motivovať ľudí, aby 
k technológiám prešli. Veď ja 
sám som po otrasnej skúsenos-

ti s online školskými hodinami 
mal chuť celý koncept vyhodil 
von oknom, a korona-nekoro-
na vrátiť sa do triedy.
Zdá sa mi smutné, že 175 ro-
kov od industriálnej revolúcie 
stále nedokážeme cestovať vo 
vlastnom lietajúcom aute. Ale-
bo že len v sci-fi  fi lmoch vidí-
me robota, ktorý robí učiteľa. 
Tak si myslím, že technológie 
nahradia učiteľov v podobe 
fi lmových animovaných doku-
mentárnych fi lmov a testov na 
konci hodiny. 
Ak sa však objaví iná mož-
nosť, budem len rád a rád si ju 
vyskúšam. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.
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Editoriál
Nahradia technológie učiteľov?
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Ak cestujete do centra Bra-
tislavy, asi ste si všimli 
obmedzenia spôsobené re-
konštrukciou električkovej 
trate, aj hlučnosť a praš-
nosť spôsobenú obnovou 
mosta SNP. 
Hlučnosť si uvedomujú 
najmä hostia sediaci v ne-
ďalekej v reštaurácií Au 
Café, Leberfi nger, prípad-
ne návštevníci nábrežia 
a Sadu Janka Kráľa. Most 
slúži autám aj peším od 
roku 1972, takže jeho re-
konštrukcia je bezpochyby 
potrebná. 

Na druhej strane, rôzne 
a nemalé dopravné obme-
dzenia sťažujú každoden-
ný život obyvateľov mesta. 
Tak či tak, obnovený most 
zostane aj po svojej obno-

ve pýchou Bratislavy - jeho 
architektonické stvárnenie 
je totiž netradičné a dych 
berúce aj takmer 50 rokov 
po jeho výstavbe.  

Kristína Pastýrová, 14 r.
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Spravodajstvo

Docentku Vladimíru 
Kurincovú Čavojovú 
z Centra spoločenských 
a psychologických vied SAV, 
ktorá prednášala na tému 
Prečo ľudia veria hoaxom 
o vírusoch a čo sa s tým 
dá urobiť.

Na akú otázku ste hľadali odpo-
veď, keď ste boli dieťa?
Keď som bola dieťa, mala som veľa 
otázok, ktoré sa začínali slovíčkom 
prečo. Napríklad,  prečo má slon 
veľké uši, prečo musíme chodiť do 
školy, prečo vznikol vesmír, prečo 
ľudia robia to, čo robia... Otázky, 
ktoré ma zaujímali ako dieťa, však 
boli smerované skôr na vonkajší 
svet, kým dnes sú zamerané skôr 
dovnútra.

Na akú otázku hľadáte odpoveď 
dnes?
V dnešnej dobe sa väčšina mojich 
otázok zúžila na pochopenie toho, 
ako rozmýšľame my, ľudia. Čo nás 
vedie k tomu, že uveríme aj neu-
veriteľným nezmyslom, ale tiež 
to, ako si interpretujeme veci oko-
lo seba a prichádzame s tvorivými 
riešeniami zdanlivo neriešiteľných 
problémov (napr. ako stihnúť tri 
veci naraz). 😊

-red-

Otázky pre
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Írske nízkonákladové aerolínie Ryanair 
kvôli koronakríze šetria ešte viac než ino-
kedy. 
Vo  svojej pobočke v nemeckom Frankfur-
te zrušili všetky pracovné miesta pilotov aj 
zamestnancov. Spoločnosť zároveň spustila 
program reštrukturalizácie, čo znamená, že 
prepúšťať sa bude ešte viac. V krátkom čase 
môže prísť o svoje miesto až 3 000 zamest-

nancov aerolínií. Koho sa nedotkne prepúš-
ťanie, určite sa ho dotkne zníženie platu. 
Možno až o 50 percent. Toto číslo avizoval 
šéf Ryanairu, ktorý si sám nechal znížiť plat 
o polovicu. V súčasnosti letecká spoločnosť 
poskytuje služby a lieta len v objeme jed-
ného percenta, na jeseň dúfa zvýšiť svoju 
produktivitu letov na 50 percent.  

-red-

Obľúbený workshop do Danubiany sa DUK 
podarilo zorganizovať aj napriek korone. 
A tak sa malá skupina detí zoznámila s aktu-
álnymi novinkami prekrásnej galérie na Du-
naji. Okrem noviniek v podobe diel Laca Te-
rena či fotografi í Karola Kállaya sme videli 
aj znepokojujúce výtvarné kompozície od 
Juraja Kukuru. Tak on nie je len herec, ria-
diteľ divadla a zakladateľ DUK, on je aj vý-
tvarný umelec! Sme radi, že taký všestranný 
človek je práve ,,náš“ Kukura. 😊

-red-

Lukáš Kyselica v utorok 
28. 7. odstúpil z funkcie 
štátneho tajomníka Minis-
terstva vnútra SR. Urobil 
tak na vlastnú žiadosť po 
tom, ako na povrch vy-
plávali informácie o jeho 
službe pre Vojenské spra-
vodajstvo. Kyselica je zná-
my najmä ako policajný 
vyšetrovateľ v kauze Go-
rila a čiastočne aj v kauze 
Kočner. Z Policajného zbo-
ru SR odišiel na jeseň 2019 
a začal pracovať pre tajnú 

službu Ministerstva obrany 
SR, čo je Vojenské spravo-
dajstvo. 
Pre tajnú službu prestal 
pracovať deň predtým, ako 
zložil sľub poslanca NR 
SR za OĽANO po vyhra-
tých voľbách vo februári 
2020. Poslanecký man-

dát nevykonával, pretože 
ho vymenovali za štátne-
ho tajomníka na Minister-
stve vnútra SR. Poslanci 
parlamentu, ministerstiev 
a ďalších štátnych inštitúcií 
nesmú pracovať pre tajné 
služby. Napriek tomu, že 
o predchádzajúcej Kyse-
licovej službe pre Vojen-
ské spravodajstvo premiér 
Matovič ani ďalší členovia 
vlády nevedeli, vyjadrili 
mu podporu. 
Michal Semko, 13 r., -red-

Ryanair zatvára prevádzky a prepúšťa

V Danubiane sme objavili Kukuru

Lukáš Kyselica na Ministerstve vnútra skončil

Obnova mosta SNP obmedzuje, ale je potrebná
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V médiách aj na internete na-
chádzame veľmi smutné člán-
ky o tom, že včely vymierajú. 
Tento celosvetový problém by 
mali ľudia brať vážne a riešiť 
ho, ak sa nechceme dožiť ná-
sledkov úhynu včiel, ktorý sa, 
žiaľ, už začal. 
Včely sú jedny z najdôležitej-
ších opeľovačov našej planéty. 
Úbytok opeľovačov môže spô-

sobiť veľa problémov, lebo 
keď vyhynú opeľovače, vy-
hynú aj niektoré rastliny a ži-
vočíchy. Následne my, ľudia, 
stratíme významné množstvo 
potravy. Málo rastlín sa dokáže 
opeľovať samo, musí im k to-
mu pomôcť voda, vietor, živo-
číchy. V Číne musia farmári už 
dnes opeľovať ručne. 
Vraj by nám i skutočným vče-
lám mohli pomôcť robotické 

včely, no môžu? Nikdy predsa 
nenahradia prirodzenú schop-
nosť včiel podieľať sa na kolo-
behu života. 

Včelám a ďalším druhom ope-
ľovačov veľmi škodia pesti-
cídy a ďalšie umelé hnojivá. 
Všetci to vieme, a (takmer) 
všetci sa tvárime, že nás sa to 
netýka. 
No geniálny fyzik Albert Ein-
stein už veľmi dávno povedal: 
,,Keď vymrú včely, ľudstvu 
nezostáva viac než štyri roky 
života.“

Kristína Pastýrová, 14 r.

Rozprávame sa s docentkou Lenkou So-
kolovou z Katedry Psychológie a patop-
sychológie PF UK, ktorá minulý týždeň 
prednášala na DUK na tému Prečo po-
trebujeme učiteľov, keď máme YouTube 
a Google.
Prečo ste sa stali učiteľkou?
Pôvodne som chcela byť baletkou, histo-
ričkou, archeologičkou, sprievodkyňou na 
zámku, aj vedúcou v táboroch. Rozmýšľa-
la som, čo z toho sa dá študovať a zvlášt-
nou kombinatorikou mi z toho vyšlo, že 
psychológia to všetko istým spôsobom 
spojí. 
Učíte už 20 rokov. Prečo ste ostali pri 
učení tak dlho?
Lebo v júli a auguste sa mi nechcelo cho-
diť do práce. To žartujem. Svoju prácu ro-
bím tak dlho preto, lebo je stále iná, veľmi 
vzdialená od monotónnosti, jednotvárnos-
ti. Nemám rada činnosti, ktoré sú jedno-
tvárne a tomu prispôsobujem aj učenie – 
usilujem sa, aby nebolo jednotvárne.   
Aké technológie pri vyučovaní používa-
te? 
Používam veľa rôznych aplikácií, kvízy na 
testovanie, aplikácie na online vyučovanie 
na diaľku... Na hodine sme už mali aj ro-

bota, ktorého sme ovládali cez mobil a na 
ktorom sme si ukazovali, ako sa dajú učiť 
základy programovania. Naposledy sme 
experimentovali so zmiešanou realitou.
Akú technológiu alebo aplikáciu by ste 
odporučili ostatným učiteľom?
Každému sedí niečo iné. Ja by som skôr 
odporúčala, aby sa pedagógovia nebáli 
experimentovať a skúšali ďalej, aj keď sa 
niektoré veci nepodaria na prvý šup. Mys-
lím si, že žiaci a študenti to príjmu skôr než 
nudnú prácu bez nových nápadov. 

Daniel Jursa, 13 r.

Včely sa vytrácajú

Nebojme sa experimentovať s dobrými vecami

Ešte stále máme voľné miesta na 
Planinku! Ide o 4-dňový pobyt v re-
kreačnom zariadení Planinka neďa-
leko Trnavy, kde prežijete pár dní 
v prekrásnom prírodnom prostredí. 
Voľný čas si vyplníte hrami, športo-
vaním, prechádzkami aj zábavnými 
aktivitami s animátormi. 
Pobyt bude v dňoch 13. až 16. au-
gusta a prihlásiť sa naň môžete do 
6. 8. (vrátane) na www.stream.
duk.sk. 
Dopravu, ubytovanie, aj stravu hra-
dí DUK. Skvelé, však? 

-red-

Pozor, dôležitý oznam!

Prednáška docentky Lenky So-
kolovej z Katedry psychológie 
a patopsychológie FF UK sa za-
oberala otázkami, ktoré si kla-
dieme čoraz častejšie – možno 
aj pod vplyvom koronakrízy. 
Podľa názvu prednášky som 
usudzoval, že pôjde o jednu 
z najzaujímavejších prezen-
tácií počas súčasnej online 
verzii DUK. Prednášku však 
tvorilo z podstatnej časti to, 
koľko a ako zasiahol CO-
VID-19 ľudí v školstve a ako 
sme sa učili počas pandémie. 

Našťastie, v ďalšej časti pred-
nášky sme sa dozvedeli aj 
o tom, či v súčasnosti ešte po-
trebujeme učiteľov. 
Docentka Sokolová nás upo-
zornila na knihu s podobným 
názvom ako prednáška od Ia-
na Gilberta. Aj Hókusy-pokusy 
boli dosť zaujímavé, ale mňa 
by ešte viac zaujímalo, ako de-
ti motivovali pri kiosku s obra-
zovkami. 
Počas celej prednášky sa da-
lo hlasovať v ankete: Ako si 
myslíte, že sa bude učiť na 

školách o 25 rokov? 74 per-
cent z 320 študentov DUK 
sa rozhodlo pre možnosť, že 

učitelia búdu stále učiť, no 
s modernými technológiami. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Prednáška: Potrebujeme učiteľov, keď 
máme YouTube a Google?
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Minulý týždeň som bol u starých ro-
dičov, keď do blízkeho elektrického 
stĺpu udrel blesk. Hrali sme sa práve 
na xboxe. Keď udrel blesk, urobilo to 
blik a bolo po xboxe aj routri. Nebola 
teda ani wifi . Začalo ma to zaujímať. 
Čo je vlastne blesk? 
Úder blesku sa začína elektrostatickým 
výbojom. Ten vyšľahne z búrkového 
mraku a blíži sa k zemi rýchlosťou nie-
koľko sto kilometrov za sekundu. Čo 
znamená, že zem dosiahne za niekoľko 
milisekúnd (napríklad 0,0003 s). Osle-
pujúci záblesk, ktorý vidíme, sa vytvá-
ra po dotyku elektrického náboja so ze-
mou. Má viac než 20 000 ampérov, čo 
je naozaj veľa. Blesk udrie do zemské-
ho povrchu a vzápätí mieri naspäť do 
oblaku. Odtiaľ znova do zeme. Vie sa 
vetviť a udiera najmä do vyvýšených 
objektov (strom, skala, dom, človek), 

ale aj do vody, pretože voda je vodivá. 
Preto určite neostávajte počas búrky 
vo vode jazera, rieky či bazéna A ukry-
te sa niekam, kde je bleskozvod. A ešte 
– zvuku, ktorý vytvorí blesk po náraze 
na zem, hovoríme hrom. Čím kratšia 
je časová vzdialenosť medzi bleskom 
a hromom, tým je blesk bližšie k nám. 

Samuel Jursa, 10 r.

Na internete koluje viacero kon-
špiračných teórií, ktorým verí až 
šialené množstvo ľudí napriek 
tomu, že väčšina tých nezmys-
lov už bola vedecky vyvrátená. 
Pristavím sa len pri dvoch. Vraj 
Zem je plochá. Napriek tomu, že 
existuje veľa vedec-
kých dôkazov (ale 
napríklad aj svedec-
tva lodných kapitá-
nov, ktorí už v 15. 
a 16. storočí dokázali 
oboplávať Zem), že Zem je pri-
bližná guľa, niektorí ľudia si stá-
le myslia, že NASA a vedecké 
spoločnosti nás zavádzajú, aby 
sme si mysleli opak pravdy. Ta-
kzvaní „fl at-earthteri“ (z anglic-
kého spojenia fl at Earth = plochá 
Zem) vedia byť takí presvedčiví, 
že im uverili státisíce ľudí. Ďal-

šia konšpiračná teória hovorí, 
že UFO je naozaj kozmickou 
loďou mimozemšťanov, pričom 
niekoľkých mimozemšťanov už 
americká vláda chytila, drží ich 
v Area 51 a robí na nich tajné 
experimenty. Na jeseň minu-

lého roka sa ukáza-
lo, ako silno v tento 
non-sens Američa-
nia veria: Napláno-
vali vpád do areálu. 
Napokon na miesto 

prišlo len veľmi málo ľudí a len 
jedno dievča sa naozaj dostalo 
na malú chvíľu dnu. No už len 
naplánovanie vpádu ukazuje, 
ako ľahko sa dajú ľudia zmani-
pulovať. A preto vás všetkých 
prosím: Skôr ako vstúpite s nie-
kým do hádky, overte si fakty. 

Matúš Kordoš, 13 r.

Svaly tvoria tisícky vlákien 
v našom tele. Keď sa tieto vlák-
na príliš natiahnu alebo dokon-
ca pretrhnú, výsledkom mô-
že byť veľká bolesť. Toto tzv. 
svalové napätie patrí k veľmi 
bežným športovým zraneniam 
a často sa objavuje pri náhlych 
a výbušných pohyboch, aké sa 
odohrávajú napríklad pri rých-
lom šprinte alebo skákaní. Sila 
môže spôsobiť, že sa tkanivo 

pretrhne, a to čiastočne ale-
bo úplne. Čas liečby závisí od 
vážnosti poškodenia tkaniva. 
Lekári zaraďujú svalové napä-
tie do troch stupňov – od sla-
bého (ovplyvnených je menej 
ako 5% vlákien vo svale) cez 
stredné až po vážne, ktoré zna-
mená kompletne naprieč pre-
trhnutý sval a zvyčajne si vy-
žaduje operáciu. 

 Anna Marinovová, 13 r.

S bleskami nie sú žarty

Aj vy veríte, že Zem je plochá?

Čo to znamená, keď si ,,natiahneme“ sval?

Fo
to

: V
ys

ok
oh

or
sk

á 
tu

ris
tik

a

Fo
to

: i
nt

er
ne

t
Fo

to
: i

nt
er

ne
t

Fo
to

: i
nt

er
ne

t

Elektromagnetické žiarenie zo Slnka obsahuje ši-
roké spektrum vlnových dĺžok a ľudské oči vedia 
vnímať iba jeho určité 
časti. Farby, ktoré vi-
díme, závisia nielen od 
toho, čo vnímajú naše 
oči, ale aj od toho, čo sa 
so svetlom stane medzi 
tým, ako ho Slnko vyšle 
a ako sa dostane na Zem. Rozdielne farby majú totiž 
rozdielne vlnové dĺžky svetelného spektra. 
Keď Slnko zapadá, jeho pozícia na nebi je nízka 
v porovnaní s poludním. Vyslané svetlo preto prej-
de k našim očiam rozdielne dlhú cestu. Jeho dlhšie 
putovanie atmosférou znamená, že farby s kratšími 
vlnovými dĺžkami, ako napríklad modré a zelené od-
tiene, sa rozptýlia v atmosfére a my tak vidíme pre-
važne červené komponenty (tie s dlhšími vlnovými 
dĺžkami). Preto je západ Slnka (podľa niektorých) tá 
najromantickejšia časť dňa. 😊

Anna Marinovová, 13 r.

Čo rozhoduje o farbe Slnka?
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Supravodivosť je (aj) z hľadiska úspory 
elektrickej energie pre ďalšie smerovanie 
ľudstva veľmi dôležitá. Čo to je a prečo 
je pre nás taká dôležitá? Supravodivosť 
je vlastnosť alebo jav vyskytujúci sa pri 
istých látkach. O supravodivosti hovo-
ríme, ak za určitých podmienok dokážu 
tieto látky viesť elektrický prúd s neme-
rateľne malým elektrickým odporom 

a za uvoľňovania žiadneho tepla. Sup-
ravodivé materiály, ktoré boli doposiaľ 
objavené, sú supravodivé iba pri veľmi 
nízkych teplotách. 
No a prečo sú pre nás supravodiče také 

významné? Jednoducho povedané, je to 
pre ich skvelú efektivitu oproti bežným 
vodičom. Ich použitím by sa napríklad 
zamedzilo prehrievaniu spotrebičov. 
Problémom pri supravodičoch sú však 
náročné podmienky, ktoré musíme na 
dosiahnutie supravodivosti splniť. Aj 
preto sa vedci naďalej snažia objaviť no-
vé supravodiče s ľahšie dosiahnuteľnou 
supravodivosťou. 😊

Michal Semko, 13 r.

Prečo je pre nás 
supravodivosť dôležitá?

Ak ste vonku a zastihne vás búrka, úkryt pod 
skalným previsom bude bezpečný len vtedy, 
ak budete od stien skaly dostatočne vzdialení 
a vypnutý mobil si vložíte hlboko do vaku.



Zaujímavosti, cestovanie
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Leto je výborné obdobie na 
to, aby sme spoznávali okolie. 
V Kostolnej pri Dunaji, čo je 
kúsok od Bratislavy, sa nachá-
dza Oáza sibírskeho tigra. Je 
tam 26 tigrov a tigríc, 3 levi-
ce a jeden lev. Oáza sibírske-
ho tigra je projekt na záchranu 
tigra ussurijského (sibírske-
ho). 
Zvieratá sa voľne pohybujú po 
tigrích záhradách s rozlohou 
pol hektára. V oáze sú vyvý-
šeniny, drevené pne a rastliny 

ako v bežnej prírode. Samo-
zrejme, tigre a levy majú aj 
prístup k vode. 
Mne sa najviac páčilo malé 
tigríča, ktoré sa volalo Tutu. 
Malo len mesiac a bolo dva-
krát väčšie ako mačka. V Oáze 
sa neplatí vstupné, no môžete 
prispieť na chov zvierat v oáze, 
alebo si kúpiť plyšového tigra 
za 10 €. Tigre naozaj zožerú 
veľa mäsa. Prekvapilo ma, že 
v dospelosti sú až také veľké. 
Bol to skvelý zážitok.

Samuel Jursa, 10 r.

Na návšteve u tigrov
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Na Slovensku je viacero známych jas-
kýň, no Jaskyňa mŕtvych netopierov me-
dzi ne nepatrí napriek tomu, že má via-
cero unikátnych vlastností. Nachádza sa 
vo výške 1 750 m a je jediná sprístupne-
ná vysokohorská jaskyňa na Slovensku. 
Nájdete ju v strednej časti hrebeňa Níz-
kych Tatier na južnej strane Ďumbiera. 
Vchod leží vo výške 1 520 m n. m. a ve-
die do centrálneho 7. poschodia jaskyne. 
Jaskyňa dostala meno po veľkom množ-
stve netopierích kostí, ktoré sa v nej na-
šli. K jaskyni sa dá dostať zdola z Tá-

lov, Srdiečka či Trangošky, alebo zhora 
z chaty M. R. Štefánika. Nie je prístupná 
autom, treba ísť asi 45 minút po znače-
nom turistickom chodníku. Prechádzka 
ale stojí za to. Vnútri jaskyne je stála 
teplota 3 °C (malú časť jaskyne dokonca 
používajú syrári na odkladanie syrov). 
Jaskyniari pri sprístupňovaní nepoužili 
žiadne výbušniny, takže občas sa treba 
poriadne skláňať. V jaskyni je minimum 
umelého osvetlenia a zábradlí. Priesto-
ry sú veľmi rozľahlé, no viacero častí je 
ťažko prístupných. Cez jaskyňu sa dá ísť 
tromi trasami - trasa A je prístupná pre 

deti od 6 rokov a je skôr rekreačná. Tra-
sy B a C sú pre pokročilejších. 

Matúš Kordoš, 13 r.

Jaskyňa mŕtvych netopierov

Dnes Ružomberok zarába najmä prostred-
níctvom turizmu. Medzi známe historické 
pamiatky patrí Rímskokatolícky kostol 

sv. Ondreja, Evanjelický kostol, Mestský 
dom, Piaristický kláštor, či Kaštieľ sv. 
Žofi e. 
Pri návšteve Ružomberka neobíďte Liptov-
ské Múzeum, alej na Námestí A. Hlinku, 
Park na Námestí Š. Hýroša, či Mauzóleum 
Andreja Hlinku. Mestská časť Vlkolínec je 
historickou a architektonickou pamiatkou, 
ktorú nevynechá vari žiadny turista. Ma-
linô brdo je zasa známym lyžiarskym stre-
diskom. Z Ružomberka vedie po bývalej 
trati Korytnickej Železnice cyklotrasa do 

takisto bývalých kúpeľov Korytnica. 
Cez mesto viedli v minulosti 3 soľné cesty 
a ešte dnes sa tu pretínajú cesty medziná-
rodného významu. Trasa paneurópskeho 
dopravného koridoru Terst-Ľvov zo Žiliny 
do Košíc, z Banskej Bystrice do Dolného 
Kubína a z Kubína až do Poľska. 
Žiaľ, pôvab Ružomberka neraz zmenšuje 
intenzívny zápach z miestnej celulózky, na 
ktorý si domáci už zrejme zvykli – inak by 
nemohli v Ružomberku žiť. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r. 

Dovolenku v dreveničke na Zbojskách od-
porúčam zažiť každému, kto chce prežiť 
krásnu dovolenku v horách v srdci Sloven-
ského Rudohoria. Vrch Zbojská zažijete aj 
s ovečkami, nenarušenou prírodou a krás-
nou scenériou, ktorú vytvára výhľad z dre-
veničky. 
Povesť hovorí o slávnom zbojníkovi, kto-
rý rád sedával pod teraz už 400-ročnou 
lipou, odkiaľ mal vynikajúci rozhľad po 
krajine. Rád vyrážal zbíjať na neďalekú 

cestu vedúcu cez horu Zbojská. Vraj. Ale 
v súčasnosti je takáto dovolenka skvelá aj 
pre milovníkov zvierat, aj pre takých ako 

som ja. Môžete si užiť jazdu na koni, po-
hladkať ovečku, slovenského čuvača, ale-
bo ochutnať domáce  ovčie špeciality na 
Salaši Zbojská. 
Drevenička vytvárala úžasnú zážitkovú at-
mosféru vo dne i noci. Ja i sesternica sme 
sa však veľmi báli medveďov, keďže v tej-
to oblasti bežne žijú. Našťastie sme to pre-
žili -  asi aj preto, že sú tam čuvače, ktoré 
aktívne strážili celý objekt. Táto dovolen-
ka zanechala v mojom srdci krásne dojmy 
a spomienky - určite sa tam chcem vrátiť.

Kristína Pastýrová, 14 r.

Ružomberok, križovatka Stredného Slovenska (2. časť)

Vráťme sa do minulosti 
– dovolenka v dreveničke

Fo
to

: i
nt

er
ne

t



Po 137 dňoch čakania sa nám v utorok 28. 7. vrátila NHL v podo-
be prípravných zápasov na playoff, ktoré by malo trvať do konca 
septembra alebo začiatku októbra. NHL pre fanúšikov pripravila 
v príprave zaujímavé zápasy medzi odvekými rivalmi. 

Prvý takýto zápas bol duel medzi Pittsburghom a Philadelphiou. 
Philadelphia tento zápas zvládla, keď vyhrala 3:2 po predĺžení. 
V ďalšom zápase sa proti sebe stretli Montreal a Toronto. V tomto 
zápase strelil gól aj Tomáš Tatar (na snímke), keď po prihrávke 
Nicka Suzukiho znížil stav stretnutia na 1:2. Zápas sa napokon 
skončil výsledkom 4:2 pre Toronto. Martin Marinčin v službách 
Toronta nebodoval. Nasledovala bitka o Albertu medzi Calgary 
a Edmontonom, ktorá tento rok získala ešte ostrejší náboj. Ed-
monton zdolal Calgary 4:1. 
Neskôr sme mohli byť svedkami fl oridského derby medzi Tampou 
Bay aj s naším Erikom Černákom a Floridou. Tampa sa s Floridou 
nenatrápila a zdolala ju ľahko 5:0. Colorado zdolalo Minnesotu 
v pomere 3:2 a Washington s naším Richardom Pánikom zdolal 
v rovnakom pomere Carolinu Hurricanes. V zápasoch bez Slo-
vákov Chicago zdolalo St. Louis 4:0, New York Islanders vyhral 
s New Yorkom Rangers 2:1 a Winnipeg zdolal Vancouver 4:1. 

Michal Semko, 13 r.
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Futbalisti Juventusu Turín 
sa stali deviatykrát v rade 
majstrom Talianska. Zaisti-
li si to v 36. kole, keď vy-
hrali nad Sampdoriou Janov 
2:0. V závere prvého pol-
času rozvlnil sieť Cristiano 
Ronaldo po voleji. Frede-
rico Bernardeschi potvrdil 
víťazstvo v 67. minúte. Ju-
ventus oslavuje tak už 36. 
titul v ligovej histórii a 9. 
titul v rade. Tento titul zaru-

čuje Juventusu účasť v sku-
pinovej fáze Ligy majstrov 

2020/21. 
V domácej súťaži futbalisti 

“starej dámy“ síce bez väč-
ších problémov kraľujú, no 
úspech v spomínanej Lige 
majstrov im stále chýba. 
To chcú zmeniť čo najskôr 
aj s ich najväčšou hviezdou 
Portugalčanom Cristianom 
Ronaldom, ktorý úspechy 
doslova priťahuje. Sám už 
vyhral 5 titulov v Lige maj-
strov. Či sa to Juventusu po-
darí, je otázne, no určite by 
si to klub s takou povesťou 
zaslúžil.

Michal Semko, 13 r.

Juventus potvrdzuje 
dominanciu v Sérii A

Odštartovala príprava na playoff NHL
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