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Milí študenti, pedagógovia a zamestnanci školy... 

Preţívame veľkonočné obdobie, 

ktoré nám ukazuje na zmysel našej viery – 

Kristovo zmŕtvychvstanie. Pán Jeţiš 

premohol smrť a otvoril nám nebo. To je 

dôvod našej radosti, aby sme si uvedomili, 

ţe naša vlasť je v nebi. Preto neţijeme len 

tu a teraz, ale ţijeme pre večnosť. 

Ţivot, ktorý sme dostali od 

Stvoriteľa je veľký dar. Preţívame ho v 

troch dimenziách, tá prvá začína od 

počatia. Trvá deväť mesiacov pod srdom 

mamy. Ţiadny super otec nedokáţe 

pochopiť, aký výnimočný vzťah tu vzniká 

medzi dieťaťom a mamou. Druhá etapa je 

tá, ktorú momentálne ţijeme. Niekto 

menej, niekto viac rokov. Sväté písmo nám 

pripomína, ţe vek nášho ţitia je 

sedemdesiat rokov, ak sme pri sile 

osemdesiat, no zväčša býva trápením a 

trýzňou, rýchle ubieha a my odlietame. A 

tá posledná, večná dimenzia je nebo – 

večná radosť. Svätý apoštol Pavol o 

večnom príbytku povedal: Ani oko 

nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do 

ľudského srdca nevstúpilo to, čo Boh 

pripravil tým, ktorí ho milujú. Máme sa na 

čo tešiť, byť s Bohom tu na zemi a potom 

vo večnosti ho vidieť z tváre do tváre.  

Prajem všetkým študentom, 

pedagógom a zamestnancom školy veľa 

radosti od zmŕtvychvstalého Pána Jeţiša a 

nech Vás naplní svojím pokojom. 

 

PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN 

riaditeľ školy 

 

Fotografia 

(obraz vytvorený pôsobením svetla na svetlo ,na citlivý materiál alebo polovodičový 

snímač následne prenesený na papier či iné 

médium) 

V skutočnosti je fotografia sama o sebe 

niečím viac. Tí, ktorí fotia ako profesionáli, 

niekedy  nemajú uţ tú iskru v očiach ako, keď 

začínali. Stihli vyblednúť. Neviem či vidíte aj 

vy v ich očiach to vyblednutie? Mám pocit, ţe 

im zmizol ten zápal pre fotografiu, ktorý 

nemoţno vtesnať do poučky. Pre tú 

„nezáväznú“ slobodu fotografovania. Sú to 

„Láska ukazuje 

človeku cieľ jeho 

ţivota. Rozum 

prostriedky, ako ho 

uskutočniť.“ 

T. G. Masaryk 
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fotografi ,ktorí fotia, aby sa 

uţivili. Fotografia sa pre nich 

stala profesiou. Veľakrát keď si 

všimnete ich fotky sú buď 

„prečačkané“ úpravami alebo 

príliš umelé. Napríklad vezmite si 

svadobného fotografa. Má dané 

určité fotografie a momenty, 

ktoré nesmie zmeškať. Súhlasím s 

nimi, áno robia to roky. Majú 

veľa skúseností. Majú „foťák“, 

ktorý ich stál veľmi veľa peňazí a 

statívy, objektívy a ... Ale 

myslím, ţe ich to nenapĺňa tak ako kedysi. 

Keď sa pozrieme na ďalších fotografov, dostávame sa do skupiny fotografov, ktorí sú 

amatéri. Mávajú zvyčajne zapálenie pre vec. Buď majú  poriadny foťák alebo si povedia , ţe 

by si mohli „aspoň“ kúpiť nejaký ten statív. V našom storočí je najväčším trendom tzv. 

Mobile photography.. Veľa ľudí práve začínalo s iPhonom alebo iným dobrým telefónom a 

neskôr prešli k zrkadlovkám alebo kompaktom.  

A teraz som tu ja - úplný „mix“ všetkých fotografov. Som fotograf? „Asi áno.“ Kedysi 

keď som začínala fotiť (cca 4roky dozadu), tak som fotila s malým Olympusom ,ktorý 

fungoval ešte na baterky a SD karta bola o veľkosti detskej dlane. Neskôr som dostala novší 

Olympus, ktorý fungoval (stále funguje, len ho uţ nevyuţívam) na nabíjanie cez PC. Mal iba 

nejakých 12mpix. Následne prišli kníţky od Scott-a Kelby-ho. Volali sa Digitálna fotografia 

1,2,3,4,5. Ak sa chcete naučiť fotografovať určite odporúčam, pretoţe knihy sú písané 

formou, akoby Scott bol váš najlepší kamarát a išli ste spolu fotiť. Dennodenne som čítala 

jeho blog a aj jeho kamaráta (scottkelby.com,mattkloskowski.com). Keď som prečítala 

kníţky, začala som viac a viac fotiť. Zaujala ma Makro fotografia (kvety, drobné ţivočíchy). 

Jedine, čo ma robilo nešťastnou, bola nemoţnosť nastaviť si svetelnosť, šum, clonu....a tak 

som si začala šetriť na zrkadlovku. Po roku som sa dočkala i ja som sa zaradila medzi 

fotografov s „veľkým aparátom“. Kaţdý deň som chodila fotiť a hľadala si ľudí na „tréning“ . 

Pomaly som sa učila, no aj tak som ešte fotila v preddefinovanom reţime (to sú tie obrázky). 

Začala som rozumieť slnku a kedy je najlepšie fotiť, a tak som prešla na reţimy Av,P,Tv 

(reţimy kde si nastavujete čas, svetelnosť, rýchlosť uzávierky). Po roku tzv. „tréningu“ som 

začala fotiť za peniaze. Musím povedať 

,ţe to nebol môj nápad, ale ţe ma k tomu 

dokopali kamarátky (a ďakujem im za to). 

Tvrdili, vraj mi to ide, a tak prišli prví 

klienti a prvé peniaze. No aj teraz, keď uţ 

mám čo to zarobené viem ,ţe peniaze mi 

„neukradnú“ iskry. Viem ,ţe keď fotím 

dávam do toho kúsok seba, nemám 

preddefinované snímky ,ktoré musím 

odfotiť. Veľa ľudí si myslí, ţe fotiť za 

peniaze a zdarma nie je to isté. Z hľadiska 

pocitu alebo taktiky je to rovnaké. Nemôţem povedať, ţe by som nemala stres pri svojom 
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prvom fotení za peniaze. Predsa len ak sa nepáčia fotky, tak 

nebudú ďalší klienti. Nuţ najdôleţitejšie je si uvedomiť, čo 

znamená fotografia pre Vás...  

Pre mňa to znamená kreativitu, voľnosť a príbeh. Snaţím 

sa vţdy vyrozprávať príbeh, ktorý sa píše priamo počas fotenia, 

nie je vytvorený dopredu . Najkrajšie na tom je ,ţe som stále na 

začiatku dlhej cesty.... 

Zuzka Halgašová, študentka I. AG   

 

 

 

 

 

 

 

Konzumná spoločnosť 

„Človek chceš byť šťastný? Tak buď, veď nie je nič ľahšie.“ 

Lev Nikolajevič Tolstoj 

Prepych, luxus, pohodlie, 

narastajúca masa konzumentov, 

stúpajúca ponuka a dopyt to všetko sú 

črty spoločnosti obľubujúcej konzum. 

Opýtali by sme sa človeka ,ktorý ţije 

teraz v 21. storočí otázku „kto si“ a 

určite by odpovedal niečo v zmysle 

„kto som?“ „Mám manţelku dve deti, 

nedávno sme kúpili na hypotéku byt a 

na leasing najnovšie auto. Mesačne 

zarábame okolo tisíc päťsto eur 

čistého.“ Hlavnými slovami tejto 

odpovede je jednoznačne mať, brať, zarábať a spotrebovať. 

Aký je jeden z hlavných prvkov konzumerizmu? Zospotrebnenie kaţdodenného 

ţivota. Ľudia závislí na konzume nepremýšľajú o hlbšom zmysle ţivota. Pri rýchlej zmene 

ponuky tovaru je občas náročné premyslieť aj čosi iné, ako čo práve ponúka trh. Ľudia akoby 

zabudli, kým sú. Kvalita človeka sa dnes meria jeho kúpnou silou. V konzumnej spoločnosti 

Výzva pre študentov 

Ak máš fotografie, kresby, maľby, či iné prejavy vášho umeleckého ducha a radi by 

ste sa ich pokúsili zverejniť, práve stránky nášho časopisu môžu byť priestor pre 

vašu realizáciu. 
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sa z človeka stáva výrobca, zákazník, spotrebiteľ, klient, „tovar“. V týchto zloţitých 

vzorcoch, ale vypadol ten hlavný koeficient a tým je človek.  

Táto spoločnosť vo svojej extrémnej podobe nás núti ignorovať všetko, čo sa nedá 

zamerať materiálnymi meradlami. Konzumný človek existuje kvôli veciam, pretoţe ich má. 

Je tu pre majetok, zhromaţdenie, pre navyšovanie záţitkov hodných obdivu. Po určitej dobe 

to nie je človek, ktorý vlastní veci, ale sú to veci, ktoré vlastnia človeka. Konzumný človek je 

človek posadnutý, nestabilný, povrchný a veľmi ľahko zraniteľný. Je to človek, ktorému uţ 

nestačí len mať, ale ktorý chce mať viac a viac, ktorý chce svoj majetok neustále zväčšovať. 

Neodmysliteľným prvkom konzumerizmu je reklama - najúčinnejší nástroj na 

zvyšovanie dopytu. Reklama je neodmysliteľnou súčasťou nášho ţivota. Teraz uvediem 

príklad. Pozrime sa na zhusťovanie sluţieb na čo najmenšom mieste. Hyper-super-mega 

markety uţ nevidíme len na okrajoch krajských miest. Čoraz viac marketov sa začína stavať v 

menších mestách, obciach. Logika týchto centier je naozaj jednoduchá: uspokojiť zákazníka, 

nech uţ túţi po čomkoľvek, zdrţať ho čo najdlhšie a vysvetliť mu, ţe má právo poţadovať 

čokoľvek. Tým sa vedľa seba ocitá multikino s kaderníctvom, fastfood s čínskou reštauráciou, 

lekáreň s detským kútikom, obchodmi s oblečením a vedľa je posilňovňa. Módnym hitom sa 

tak stala výstavba čo najväčších nákupných centier obkolesenými reklamami a aby sa tam 

zmestilo čo najviac obchodov, produktov pod jednou strechou. Postupne sa z nášho sveta 

vytrácajú tradície a atmosféra domova. Moţnosť výberu sa stáva alfou a omegou súčastnosti, 

dokonca aj politickým sloganom. Sao Paulo (Brazília) sa úplne zbavilo reklám. Obyvatelia 

boli zhnusení vizuálnym znečistením a sú prvou metropolou sveta (11 miliónov obyvateľov), 

kde niet reklám. 

Mám pocit ,ţe vďaka konzumu 

strácame schopnosť zastať sa toho v 

čo veríme. Moţno si myslíme , ţe 

konáme správne, ţe ideme s dobou, 

ale nie vţdy poznáme celú pravdu. 

Neobmedzená spotreba sa však 

nedotýka len nás, ale stáva sa 

problémom v globálnom meradle a 

ovplyvňuje ţivot na planéte nie len pre 

ľudí, ale pre čokoľvek ţivé. Zmeny 

spôsobené človekom voči biosfére sú 

jednou z príčin vyhynutia 

nespočetných druhov voľne ţijúcich 

ţivočíchov a vzniku prírodných 

anomálii. Ak chceme vyuţívať prírodne zdroje (veď sme súčasťou ekosystému) bez 

katastrofálneho vykorisťovania a dôsledkov, musíme pochopiť najprv prírodu, a potom 

môţeme čerpať prírodné zdroje, ţiť s ňou v prirodzenej harmónii a v zdraví so svojimi 

blíţnymi. Musíme sa jednoducho naučiť uspokojovať naše potreby v symbióze s prírodou, a 

nie „kŕmiť“ svoju chamtivosť a “modernú” posadnutosť, pretoţe zdroje našej planéty sú 

obmedzené. Z narastajúcim dopytom po palmovom oleji, ktorý sa dnes pridáva do väčšiny 

polotovarov, priamo úmerne rastú i plantáţe paliem v rovníkových oblastiach po celom svete. 

Tieto plantáţe sú známe ako zelené púšte, pretoţe narúšajú prirodzenú biosféru danej oblasti. 

Výsadbe paliem musí často ustupovať daţďový prales a to v praktickej rovine znamená, ţe z 
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nespočetného mnoţstva endemitických druhov sa stávajú bezdomovci a následne im hrozí 

vyhynutie. Napríklad na indonézskom ostrove Borneo prišiel Orangutan za posledných 10 

rokov o viac ako polovicu prirodzeného prostredia a dnes sa odborníci na tohto ľudoopa 

obávajú, či zuţujúcejší ţivotný priestor pre lesného muţa uţ dnes nie je dostatočný, aby sa 

kráľ nestal vyhynutým druhom.    

Resumé na záver: Konzumná spoločnosť je teda spoločnosť, v ktorej sa celé úsilie 

zameriava na zhromaţďovanie a spotrebu materiálnych vecí. Symbolom ľudského šťastia sa 

stali majetok a materiálne veci. Symbolom ešte väčšieho šťastia je ešte viac majetku a viac 

záţitkov. Avšak v takomto prípade by ľudské šťastie nemohlo pochádzať od človeka, ale 

mimo neho. Je to potom ešte ľudské šťastie? 

Vedeli ste, ţe... 

V nedávnom období sa kriticky ku konzumu postavili i pápeţ František, ktorý 

upozornil, ţe Európa začína strácať v konzume sama seba, a tak sa stáva pre ostatné časti 

sveta uţ iba „starou dámou“, ktorá uţ nemá, čo svetu ponúknuť. Svätý otec František ponúkol 

svojich desať pravidiel, ako preţiť ţivot kvalitnejšie. 

I. pravidlo:  Ţi a nechaj ţiť. 

II. pravidlo: Dávaj druhým seba. 

III. pravidlo:  ţivotom choď pokojne. 

IV. pravidlo: Zdravo tráviť voľný čas. 

V. pravidlo: Nedeľa má byť sviatkom. 

VI. pravidlo: Hľadajme nové cesty, ako pre mladých ľudí vytvoriť pracovné miesta. 

VII. pravidlo: Rešpekt a starosť o prírodu. 

VIII. pravidlo: Stop negativite.  

IX. pravidlo: Rešpektuj vieru druhých. 

X. pravidlo: Usiluj sa o mier. 

Tereza Močková, študentka II. AG 

 

Politea (Aristoteles)  

Ľudí moţno deliť rôzne a určite by sme dokázali vytvoriť i zaujímavú sociologickú 

vzorku na základe toho, či sa o politiku zaujímajú, alebo naopak nie. Poznám jedných 

i druhých. Jeden z najväčších vzdelancov ľudskej histórie, však nevníma politiku, ako niečo 

čomu moţno venovať pozornosť, alebo o túto oblasť sa nezaujímať. Ţiak Platóna vníma 

politiku ako prirodzene ľudskú vlastnosť a dokonca, keď mal formulovať poučku o človeku, 

povedal jednoducho, ţe človek je zoon politicon. U Aristotela sa nemoţno politike vyhnúť, 

pretoţe politika to je všetko, čo sa týka kaţdodenného ţivota a ovplyvňuje ţivot 

v spoločnosti. ľudí ktorých politika zaujíma ale i takých ktorých nie.  
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Záber tohto encyklopedistu staroveku bol skutočne 

široký, dokonca by sme sa mohli baviť o celom horizonte 

vied. Aristoteles dal základ dnešnej klasifikácii v biológii, 

z jeho práce o spevavcoch čerpajú grécki ornitológovia do 

súčasnosti, poloţil základy logiky a venoval sa takmer 

všetkým filozofickým disciplínam (etika, metafyzika...). 

Mňa osovilo jeho dielo Politika. Takţe o čom politika je? 

V tomto diele nám Aristoteles opísal všetky vtedy 

známe systémy vládnutia: demokraciu, oligarchiu, 

monarchiu, aristokraciu, politeu, tyraniu. Opísal vtedajšiu 

spoločnosť a jej morálne ale i politické normy. Svojim 

dielom zachoval pre nás informácie, ktoré by bez neho 

zostali pravdepodobne stratené. Ústredným termínom 

práce je ústava. Zaznamenal pre nás takmer 150 vtedajších 

ústav, čím nám ponúkol jedinečnú príleţitosť prečítať si 

ako fungovali grécke polis. Aristoteles nám vykreslil 

základné chápanie spoločnosti tej doby. Vo svojom diele si dal za úlohu, vyriešiť, ktorý 

politický systém je ten najvhodnejší. Rozdelil ústavy na dobré a zlé. Dobré systémy boli 

politea, aristokracia, monarchia a zlé boli tyrania, demokracia, oligarchia. Určite sa pýtate čo 

sú tieto systémy. Myslím ţe kaţdý z vás pozná demokraciu (veď v nej ţijeme), a myslím ţe 

veľa z vás pozná aj monarchiu ale poznáte aj napr. Oligarchiu, aristokraciu alebo tyraniu? 

Myslím ţe ste o nich uţ počuli ale počuli ste niekto o politei? O tom pochybujem, a preto sa 

vám pokúsim priblíţiť, ako tieto systémy vnímal Aristoteles. 

 

Demokracia 

Demokracia, dnes veľmi známy pojem, je systém ktorý sa dnes pouţíva najviac, 

pretoţe symbolizuje vládu ľudu. Lenţe ako sa pozerali ľudia na demokraciu v roku 600 pred 

Kr., keď demokracia vznikla? Vznik demokracie alebo jej presadenie je známe zo všetkých 

učebníc dejepisu. Najznámejšia je tá aténska, avšak nebola jediná, dokonca nebola ani prvá. 

O víťazstvo demokracie v Aténach sa postaral celý rad gréckych zákonodarcov, menovite 

Drakón, Solón, Kleistenes, Temistokles, či Perikles. Demokracia bola aj v tom čase vnímaná 

ako vláda občanov. V Grécku však vláda občanov bola v kaţdom polis, preto je dôleţité si 

uvedomiť, ţe v demokracii sa do riadenia štátu zapájali všetci občania, prevahu však mali 

chudobní, pretoţe mnoţstvom prevýšili bohatých. Aténska demokracia má jedno špecifikum 

– ostrakizmus. Ostrakizmus je súdny systém. Bol vynájdený v Aténach. Po odsúdení musel 

občan, ktorý bol uznaný za vinného, odísť na 10 rokov z Atén, ale bol mu ponechaný status 

občana. Tento súd fungoval tak, ţe sa rozdali črepinky s keramiky a kaţdý občan prítomný na 

tomto súde napísal na keramiku jedno meno toho človeka, ktorý podľa neho najväčšmi 

ohrozoval aténsku demokraciu. Takto bol vyhnaný napríklad Aristoteles a moţno i to v ňom 

vzbudilo nepriateľské vášne voči demokracii. Demokracia má veľa foriem, systém 

demokracie môţeme vidieť aj v Rímskej republike kde sa riadili heslom res publica = vec 

verejná. Medzi ľuďmi sa vţdy nájde aj človek ktorý je vodcovský typ a má vplyv na ľudí. V 

starovekom Grécku sa nazýval demagóg. Je to vlastne človek ktorý vládne naozaj pretoţe 
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ovláda masy. Demokracia práve preto, ţe v nej sa najrýchlejšie 

ctiţiadostivý muţ dokáţe prostredníctvom masy chopiť moci, 

bola u Aristotela najnebezpečnejšou formou vlády. 

Oligarchia 

Toto zriadenie je veľmi podobné demokracii. Podľa 

Aristotela sa vyvinula z Aristokracie. Oligarchia je vlastne 

vláda bohatých nad chudobnými a zastávanie najdôleţitejších 

úradov bohatými ľuďmi. Niekedy sa mohlo zdať ţe ústava je 

priam aţ demokratická, ale vládne oligarchia, pretoţe v danom 

štáte je tento systém uţ zauţívaný. Oligarchia môţe mať aj 

dedičnú formu, čiţe sa vláda drţí v najbohatšej spoločnosti ľudí 

rodovo. I keď je zjavné ţe chudobných je viac, nemajú dostatok 

síl zmeniť situáciu, pretoţe tých pár bohatých je silnejší ako 

mnoţstvo. 

Aristokracia 

Od oligarchie sa odlišuje tým, ţe nemôţe vládnuť len ten kto je bohatý, ale musí byť 

predovšetkým cnostný. Je to systém, ktorý prihliada pri voľbe úradníkov na bohatstvo, cnosť 

a ľud.  

Monarchia 

Je to štátne zriadenie v ktorom vládne jeden človek, ktorého si buď volí ľud alebo má 

naň dedičné právo. Takýchto vládcov môţe byť viac (viz Sparta) a nazývame ich kráľ neskôr 

cisár (cisár vládne väčšej krajine ako kráľ) Vo funkcii môţu byť na určitý čas alebo 

doţivotne. Panovník by mal byť najcnostnejší muţ v štáte a preto mu je zverená vláda. Túto 

výsadu získal však vďaka cnosti, ktorou vyniká nad ostatnými muţmi. Je to despotická vláda 

jedného človeka nad ostatnými, ale je to len pre dobro spoločnosti a štátu. Pod despociou si 

predstavme jednoducho to, ţe musí sa často uchýliť i k nepopulárnym krokom, aby zabezpečil 

blaho pre všetok ľud.  

Tyrania 

Forma vlády, ktorá väčšinou vzniká z oligarchie alebo demokracie. Tento typ vlády sa 

vyznačuje tým, ţe moc má v rukách jeden človek (tyran) a vládne despotickým spôsobom. 

Ostatní občania sú v štáte vytláčaný na druhú koľaj, čo znamená ţe sa nemôţu zúčastňovať na 

vedení štátu takţe s toho vyplýva, ţe sú zbavený občianskych povinností. Od kráľovstva sa 

odlišuje tým, ţe tyran je samovládca len zo svojej vôle a nie z vôle ľudu. 

Politea 

Systém, ktorý sa vyznačuje tým, ţe je zmesou oligarchie a demokracie. Vláda sa dáva 

len bohatším občanom alebo občanom strednej vrstvy. Občania, ktorí vládnu, by mali byť od 

prirodzena urodzení, ale musia byť aj bohatí alebo vlastniť nejaký majetok, takţe tu moţno 

nájsť aj prvky aristokracie. Politea je Aristotelom pokladaná za najlepšiu štátnu formu. 

Vládnu občania, ktorí majú na vládnutie predpoklady od prirodzenia.  

 

Aristotelom sa inšpiroval 

i významný cirkevný otec 

Tomáš Akvinský. 
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Záver o formách vlády 

Aristoteles nám dal tieto formy do dvoch kategórií: 

 Vládne jeden Vládne určitá 

skupina 

Vládnu všetci 

Dobré Monarchia Aristokracia Politea 

Zlé Tyrania Oligarchia Demokracia 

 

V Aristotelovej úvahe o ideálnom štáte sa hovorí, ţe by mali vládnuť občania strednej vrstvy, 

pretoţe občania: 

a) Chudobní – Závidia bohatým majetok a sú chamtiví a presne preto ich  

v demokracii utláčajú a poţadujú od nich určité diéty (preplácanie platu štátnikom). 

b) Bohatí – Sú vychovaní tak, ţe si môţu dovoliť všetko a preto utláčajú chudobných a 

nedovoľujú im zúčastňovať sa na vedení štátu. 

c) Občania strednej vrstvy – majú všetkého dostatok. Nemajú dôvod nikomu závidieť a 

ani sa nad nikým vyvyšovať.  

Matej Benko, študent III. AG 

 

 

Akčné rpg bez počítača 

 

Ak ste stredne pokročilým čitateľom, hráčom počítačových hier a sem tam niečo na 

papier aj sami naškrabete, určite vám musela niekedy v hlave skrsnúť otázka: Dobre, síce mi 

tá hra nadiktovala ísť chodbou vľavo, ale 

nedá sa ísť aj chodbou vpravo? Ak to skúsite 

u menej prepracovaných hier zistíte ţe sa buď 

do tej chodby ísť nedá, alebo je slepá. U viac 

prepracovaných ( dovolím si tvrdiť ţe 

megalománskych ) rpg ako napríklad The 

Elder scrolls: IV, V takýto problém nie je. 

Väčšinou vás tá chodba vpravo zavedie 

presne tam, kam spomínaná chodba vľavo. 

Rozdiel je akurát vtom, ţe prostredie vyzerá 

inak, cesta je dlhšia a pobijete viac príšer.  

No aj v takto prepracovaných rpg sa 

môţe vyskytnúť "mikrochyba." Bavíte sa s 

nejakým npc a príde vám ţe viete oveľa logickejšiu odpoveď, neţ aké vám tá hra ponúka? 

Smola, nemôţete ju pouţiť. Ďalšie mínus je, ţe po dlhšom čase si začnete pripadať strašne 

sám. Iste sú masívno multiplayerové rpg a sága Elder scrolls prednedávnom vydala vlastného 
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zástupcu v tomto ţánri: The elder scrolls: Online. Voči ktorému mám isté výhrady, ale o tom 

moţno v nasledujúcich článkoch. Zo skúsenosti však viem, ţe ak sa hry nazývajú ţrútmi času 

mmorpg sú potom doslova čierne diery. Cracknuté launchare nie sú aţ tak spoľahlivé a 

samotné hranie na ofi serveroch je dosť finančne náročné. A to platí aj u hrách, ktoré na prvý 

pohľad vystupujú pod značkou free. V dnešnej dobe nič nie je zdarma.  

Moţno vám tento môj názor príde strašne jednostranný a negatívny. Nie je to tak. Ešte 

stále veľmi rád hrám rpg hry, akurát som zistil ţe v nich nie je moţné ovplyvňovať príbeh do 

tej miery, ako chcete vy, ALE IBA pokiaľ vám to hra dovolí. Nuţ som začal hľadať 

alternatívu v ktorej by som sa mohol viac vyblázniť. Kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a 

kto klope, tomu otvoria ( Lk 11,10). A tak som 

našiel istý termín menom textové rpg hry. 

"Hra na hrdinov alebo  rolová hra , 

skrátene Rpg je typ spoločenskej hry, pri ktorej 

sa hráči vţívajú do úloh imaginárnych osôb, 

alebo postáv, umiestnených do reálneho, 

fiktívneho, či historického prostredia a snaţia sa 

konať ako tieto postavy. " Toto je definícia 

ktorú nájdete na wikipédií. Súhlasím. Ale je to 

iba časť pravdy. Poďme si teda v kontexte 

vyjadriť beţnú textovú rpg hru:  

Ide o spoločenskú, stolovú hru, pri ktorej sa stretnú minimálne tri osoby. Dvaja hráči a 

jeden rozprávač. Ďalej označovaný ako PJ - Pán jaskyne. Je to označenie rozprávača z českej 

hry dračí doupe, ktorá sa v československej komunite hráčov teší veľkej popularite, no o tom 

neskôr. Takţe: Stretnú sa ( min dvaja ) hráči a PJ. Hráči si vymyslia postavy za ktoré budú v 

príbehu hrať a to podrobne. Tj výzor, charakter i históriu. Pj má za úlohu vymyslieť prostredie 

a príbeh - dej. Je vhodné, ak PJ svojich hráčov aspoň trochu pozná a vie čo majú radi. Ale 

nemusí to byť pravidlom. Čím viac však Pj hráčov pozná, tým má väčšiu pravdepodobnosť na 

vytvorenie zaujímavého záţitku. Väčšina pravidiel na hranie textových rpg má v sebe koncept 

sveta. Štáty, politiku, základné globálne udalosti… Odporúčam pozrieť Warcraft na 

wikipédiách, ak chcete vidieť ako taký koncept sveta vyzerá. Podotýkam nie World of 

Warcraft, ale iba Warcraft. No aby ste tak zhruba vedeli o čom hovorím, predstavte si to ako 

detské lego: 

Máte základnú dosku a nespočet kociek. Môţete stavať všetko od jednoduchých veţičiek, cez  

zloţitejšie autá, lietadlá, všemoţné dopravné prostriedky - aţ po domy vily, mestá a 

metropoly. Čím prepracovanejší je koncept sveta, tým viac môţete stavať. Pričom veţičku 

berieme ako príbeh zachránenia princeznej z dračej nory a metropolu ako detailný opis 

dobytia Británie Wiliamom dobyvateľom a jeho armádou. Napríklad. Je moţné vymyslieť tak 

spletitý a bohatý príbeh? Isteţe! Chce to len fantáziu s výkonom sto gigaherzov. Obrazne 

povedané. Nemám rád tvrdenie ţe: S akou fantáziou sa človek narodí, taká mu zostane do 

konca ţivota. Aj fantázia sa vám vyvíja! A ak sa dáte na ten maratón, spomínané detailné 

opísanie udalostí z roku tisíc šesťdesiatšesť sa vám na konci bude zdať ako malina. Teda, 

aspoň dúfam. :D  

Ďalšie plus je, ţe v textových rpg hrách môţete hrať za všetko! Môţete byť trolom, 

odváţnym princom, šľachticom, rytierom, kráľom, alebo by ste boli radšej pánom temnoty, 
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zradcom, zlodejom, škretom či inými zápornými postavami? Nie je problém, stačí len 

konzultácia s PJ. Jediné obmedzenia, ktoré v týchto hrách máte sú: Veľkosť vašej fantázie a 

dĺţka času, ktorý jej venujete. Občas sa môţu vyskytnúť obmedzenia v podobe "malej 

základnej dosky." V takom prípade ju buď voľne rozšírte sami - ak je kvalitná bude sa dať - 

alebo si nájdite inú. Existuje viacero typov textových rpg hier. Ja vám tu však predstavím dve 

hlavné skupiny. Kniţné a Only writing. Kniţné, ako to uţ z názvu poznáte sú pravidlá a 

základný podklad pre svet v knihe. Často bývajú profesionálne a prepracované, no nie je to 

pravidlom. Only writing budem preberať neskôr.  

Kniţných rpg je na Československom trhu dosť a nemôţem ich opísať všetky. Aby 

som vám však osvetlil kedy stolné hry na hrdinov vznikli musím ísť trošku do zahraničia: 

Prvé textové rpg pravidlá kniţne 

publikovala americká spoločnosť TSR, ( 

Tactical Studies Rules ) v roku 1974. Išlo 

o prvú verziu dodnes známej a vydávanej 

hry Dungeons and Dragons. Táto hra sa 

vyvinula z ťahových stratégií, ( tvz. 

Wargamingu ) ktoré firma primárne 

vydávala. Vyvolala síce veľké nadšenie, 

no aj protesty a mnohé neoficiálne 

napodobeniny, ktoré sa snaţili vyriešiť 

nedostatky v systéme hry a najmä v 

zbytočne prehnanom pouţívaní siedmych 

rozličných kociek. V roku 1997 značku 

odkúpila firma Wizard of Coast, ktorú 

následne v roku 1999 začalo financovať 

Hasbro. Mnohí hráči si myslia, ţe práve 

príchod Hasbra zrazil hru Dungeons & Dragons z postu najhranejšej rpg stolnej hry v USA. 

Keďţe som túto hru nehral a poznám ju iba povrchne, nemôţem túto domnienku potvrdiť. Čo 

som naopak hral, je česká hra Dračí doupe. Táto hra vznikla v roku 1990 ako akási česká, 

lepšia verzia vtedajšieho DnD ( Dungeons and Dragons ). Vydala ju firma Altar, ktorá vznikla 

za účelom zľučovania sľubných českých projektov a ich publikovania. Ţiaľ našiel som o nej 

strašne málo. Ale späť k hre: Myšlienka bola úţasná. Autori chceli spojiť výtvarníctvo, 

literatúru a matematiku. Tieto tri elementy mali zaistiť maximálnu reálnosť a čo najviac 

vtiahnuť hráčov do príbehu. Podarilo sa, no ako v prípade DnD, neskôr sa objavili nedostatky. 

Hra podľa pravidiel Drd ( dračí doupe ) je finančne náročná. Musíte mať knihu, nejaké 

postavičky, rozličné druhy kociek a špeciálny osemuholníkový papier. Ďalej musíte vedieť aj 

počítať, aj príbeh poskladať a odporúča sa byť zručným výtvarníkom. Odmenou vám bude 

veľká reálnosť hry a bojov ( čo mimochodom spôsobí, ţe na zabitie jedného škreta hádţete 

kockou päť minút ). Toto si hráči po čase všimli a začali sa sťaţovať. Tak firma altar ponúkla 

moţnosť napísať vlastnú stolovú hru. Najsľubnejšie koncepty vydala a ich autorov zobrala 

ako zamestnancov. Takto si firma Altar zabezpečila bezkonkurenčný monopol na trhu 

textových rpg hier. No i tak sa dajú na internete nájsť amatérske pravidlá textových hier, ktoré 

sa poväčšine odvíjajú z vyššie spomínaných hier spoločnosti Altar. Altar má brilantné, aj 

menej dobré projekty, ktorým by sa dal venovať celý článok. To však zatiaľ nechcem. Radšej 

poviem, ţe akákoľvek sebalepšia kniţná textová rpg má jednu zásadnú nevýhodu: 
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Pravidlá. Slúţia vám síce k tomu aby ste sa navzájom nehádali a pri bojoch nenadŕţali 

svojej postave. No pre tých, ktorý by ešte len chceli textové rpg skúsiť a nemusia moc čísla, 

ani učenie peňaţných mien faktov k príbehu a tabuliek… si môţu vydýchnuť! Existuje totiţ 

tvz Only writing rpg. Ako uţ z názvu vyplýva, ide o textovú rpg hru, ktorá pozostáva IBA z 

literárnej časti. Tj tvorba postavy a príbeh. Nebojte sa, akcia tam v príbehu je, ale väčšinou 

hráči útočia len na postavy, ktoré si sami v texte napíšu a tudiţ sa tu aţ tak nedbá na nejaké 

štandartné "zvyky" ako pri kniţných textových rpg hrách. Hráč píše svoj príbeh, takţe je sám 

sebe rozprávačom. Občas vám na spestrenie postavia admini do cesty napr. príšerku a vy 

musíte dôjsť na to ako ju zabiť, alebo obísť. V takýchto situáciách ide vlastne iba o to kto má 

väčšiu fantáziu, lepšie textotvorné schopnosti a kto prvý ustúpi. Mne sa napríklad stalo, ţe 

som písal o boji s obrom štvrť hodinu, neţ admin uznal ţe je konečne porazený.  

Zaujímavé na only writing rpg je to, ţe v drvivej väčšine sa hrajú na chatoch, blogoch 

a diskusných fórach. Konzervatívni hráči kniţných rpg to povaţujú za zločin. Stolové rpg 

totiţ vzniklo s ideou akejsi príbehovej stratégie pre viac hráčov. Textové rpg malo podľa nich 

slúţiť ( dovolím si podotknúť ţe aj slúţi ) na udrţiavanie vzťahov, odreagovanie od stresu, 

rozvoj myslenia a akýsi simulátor ťaţkých situácií. Pri internetovej rpg sa len vyškrtol priamy 

kontakt z ľuďmi. Ale nie je to zlé. Podľa môjho názoru nie je totiţ podstatný výzor, ale duch a 

duša, čiţe vnútro človeka. A to sa dá dobre poznať napríklad aj cez rpg postavu, ktorú v 

danom príbehu hrá. Psychologický výskum týchto hier ukázal, ţe hráči skôr či neskôr začnú 

do hry a do postáv prenášať svoje povahové črty, city, nálady atď. Tieţ je dokázané, ţe 

herných avatarov hráči vţdy tvoria na základe svojich reálnych, alebo vytúţených vlastností, 

lebo by ju nevytvorili. Inak povedané prchký a hyperaktívny človek nedokáţe verne zahrať 

postavu kľudného a rozváţneho flegmatika. Skúsený herec by to síce dokázal, ale tieţ by 

spomínanú rolu nehral zrovna rád. Preto si hráči budujú svoje alter identity na základe svojich 

povahových vlastností. Chcú aby sa im hralo čo najpohodlnejšie a najprirodzenejšie.  

Tvorba takého avatara nie je nič ťaţké: 

Najprv napíšete históriu - kde vaša postava vyrastala, akých mala/má rodičov, čo sa jej v 

minulosti stalo? ( napr tragédia ) - doporučujem formou krátkeho rozprávania. 

Charakter - povaha, chovanie, záľuby, zlozvyky… Stačí opis. 

Výzor - Výzor vašej postavy, pohlavie, telo ( chudý, tučný priemerný… Výška ) oblečenie, 

pokoţka, vlasy oči, zvláštne znamenia… ( napr tetovanie ). 

Toť vše. Ak máte tvorivého ducha určite to zvládnete. Chýba vám len hra. Na českej 

facebookovej skupine: Textove  online rpg je zoznam funkčných blogov. Kaţdý blog má svoj 

príbehový svet, do ktorého musí vaša postava sedieť a v ktorom budete neskôr samy hrať. 

Stačí si len vybrať. A ak radi čítate a občas i píšete, tak vám ručím za to, ţe dostanete tak 

premakanú zábavu (pokiaľ ide o zábavný príbeh a zodpovedných hráčov), ktorú nikdy 

nenahradí ţiadna počítačová hra.  

Roman Pikulík, študent I. AG 
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Gregor Johann Mendel 

Gregor Johann Mendel (* 20. júl 1822 – † 6. január 

1884) bol český prírodovedec a biológ nemeckej národnosti, 

opát (predstavený) augustiniánskeho kláštora v Brne, 

zakladateľ genetiky. 

Narodil sa v Hynčiciac, Sliezsko v roľníckej rodine. 

Ako 21-ročný vstúpil do augustiniánskeho kláštora v Brne a 

ako mních dostal meno Gregor.  

V roku 1868 bol zvolený za opáta jeho kláštora a 

preláta (vyšší cirkevný hodnostár).  

Zomrel po váţnej chorobe 6. januára 1884. 

Pochovaný je na brnianskom Ústrednom cintoríne v hrobke augustiniánov. Rekviem v kostole 

vtedy dirigoval mladý český hudobný skladateľ Leoš Janáček. 

Mendel si pri rastlinách všímal jednotlivé znaky. Delil ich do párov, z ktorých sa v 

potomstve vyskytne vţdy buď ten, alebo onen. Sformuloval tri po ňom nazvané zákony 

dedičnosti. V nich naplno rozvinul pojmy ako dominantný a recesívny znak, faktory 

dedičnosti (gény) a ich alternatívne formy (alely). Preukázal, ţe rôzne znaky sa dedia 

nezávisle v konkrétnych číselných pomeroch. Mendelovi súčasníci spomedzi biológov jeho 

prácu ignorovali aj preto, ţe pouţíval matematickú teóriu pravdepodobnosti, o ktorej nemali 

potuchy. Mendel si však veril. Odráţajú to slová na jeho pomníku: „Môj čas príde". 

Zadosťučinenie mu posmrtne v roku 1900 poskytli poprední biológovia – Carl Correns 

(v Nemecku), Hugo de Vries (v Holandsku) a Erich von Tschermak-Seysenegg (v Rakúsku). 

Jeho zákony dedičnosti potvrdili, prijali a ukázali, ţe platia aj pre rastliny aj pre ţivočíchy. 

Pri výskumoch ho údajne  motivovalo úsilie nájsť argumenty proti vtedy uverejnenej 

teórii evolúcie Charlesa Darwina. Sám sa o evolúciu zaujímal, najmä o názory francúzskeho 

prírodovedca  

J. B. De Lamarcka, hoci zostal pri teologickom pohľade na svet. Vzdelaní 

augistiniánski mnísi z jeho kláštora však názory Darwina a prvých evolucionistov 

darwinovskej školy oprávnene poznali a ich diela mali v kniţnici. 

Gregor Johann Mendel poloţil základy genetiky ako vednej disciplíny. Skúmal 

zákonitosti, spôsob a pravidlá dedenia jednotlivých znakov u organizmov, pri kríţení 

hybridov (najmä hrachu).  

Z hľadiska týkajúceho sa mnoţstva a na základe matematických štatistických 

vyhodnotení pomerov u hybridov, ktoré získal v jednotlivých dcérskych generáciach, sa mu 

podarilo objaviť všeobecne platné pravidlá. Kríţil rastliny tak, ţe štetcom prenášal peľ na 

bliznu materského organizmu, z ktorého odstránil tyčinky, aby nenastalo samoopelenie. Aby 

ani hmyz neopelil rastlinu, obalil kvet papierom alebo gázou. Pri svojich pokusoch pouţíval 

dve dedičnosti: dedičnosť s úplnou dominanciou a dedičnosť neúplnou dominanciou 

(dominantný gén úplne nepotlačí recesívny gén). 
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Pokusy, ktoré vykonal Mendel s hrachom a matematicko-štatistické vyhodnotenie 

výsledkov ho priviedli k niektorým zákonitostiam, ktoré sa v genetike označujú ako 

Mendelove zákony dedičnosti. 

 

1. zákon uniformity hybridov (všetci príslušníci prvej dcérskej generácie sú fenotypicky aj 

genotypicky rovnakí) 

2. zákon štiepenia znakov (keď sa kríţia medzi sebou príslušníci prvej dcérskej generácie, 

zjavujú sa u ich potomkov dominantné a recesívne znaky oboch rodičov) 

3. zákon o čistote gamét (pohlavné bunky hybrida zostávaju genotypicky čisté, nezmenené) 

4. zákon o nezávislej kombinácii génov (vlohy jedného páru sa voľne kombinujú a dedia 

nezávisle od vlôh iných párov) 

Keď Mendel kríţil hrach s guľatými semenami a obrodami s hranatými semenami, v 

generácii F1 (prvá dcérska generácia) boli všetky jedince rovnaké. Keď skríţil príslušníkov 

generácie F1, dostal v generácii F2 (druhá dcérska generácia) väčšiu časť guľatých a menšiu 

časť hranatých semien. Pri veľkom počte kríţencov zistil, ţe ich pomer bol 3:1. 

Od roku 1862 aţ do svojej choroby robil veľmi kvalitné kaţdodenné pozorovania pre 

Meteorologický ústav vo Viedni. Z 13tich Mendelových publikácií sa 9 týka meteorológie. 

Jeho meno nesie aj prvá česká stanica na Antarktíde. Okrem toho, ţe zaloţil genetiku a 

definoval Mendelove zákony dedičnosti, svojimi prácami spoluzaloţil ďalší vedný odbor – 

bioštatistiku.  

Filip Dočekal, študent II. AG 

Štvrtáci sa lúčia.... (In English) 

I‟m about to do my final school leaving exams. It„s someting like a gate to adulthood 

and that„s why I will look back with a joy at a few years to remind myself how it all took 

place. 

Everything  began when I started attending grammar school. At first, I was a bit 

worried but after some time all my worries were gone. I was afraid of what my schoolmates 

and teachers would be like. I didn‟t know whether they would be swots or cool people, who 

enjoyed all kinds of fun. I was unhappy because most of them were people who knew only 

school but some of them had fun ,too. At least, I didn‟t get to know just people from my class 

but from the other ones  as well. I got to know a great girl and her friends. Going to concerts, 

having fun was the only thing I could do during my time at that awful school. I thought I 

would take school and studying  more seriously  but I looked at it rather as a necessity . A few 

things happened and that„s why I started thinking about changing that  school. 

I thought itwould be tough and that getting used to the new enviroment would  be hard 

but my friends, to whom I‟m thankful till this day, were by my side. People that were in my 

class were and still are amazing. With them the school became fun because during lessons and 

breaks the class was full of laughter. Studying wasn‟t something I had to do , it was 

something I wanted and did gladly, I enjoyed it. The second year ended, the third one flew by 

so fast. 
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I didn‟t even realise it was the begining of the 4th grade. The preparations for prom 

began , it was really amazing, to be together with classmates and have fun, something 

awesome. Then Christmas and winter „break“ came and after a long time I started working 

out, it was a great decision . Mid term and final school leaving exams were approaching. 

Probably that was when I realized  „I am in the 4th grade and I„m finishing soon“. The written 

exams were quite good . However, the best were the celebrations after it. All of us were 

together again and we celebrated that we did the exams even though we didn‟t know the 

results at that time. 

And now? We have two weeks till the oral exams, I‟m glad I got there and I will be 

happier  if I succeed . I have big plans and I hope I will fulfill them. I‟m also looking forward 

to getting to know more great people and Bratislava. 

I  think of those four years full of surprises and  beautiful  experiences, but if I had to 

write everything down, it would probably become a book. I hope I will never  forget all those 

years. 

Simona 

My study at gymnasium is coming to end, so the time has come to recapitulate it. In 

contrast with my classmates I haven't studied at this gymnasium for 4 years, but just for 3 

years, so I can compare our school with gymnasium I studied at before. 

I can still remember my first day at this school, it was on 2st September 2012, it was a 

beautiful and sunny day and I was full of expectations. Thankfully, I knew a girl who already 

studied here, so she accompanied me to my classroom, which was a very little room. All my 

classmates showed up in the class shortly before 8 a.m. and I was sitting in the corner quietly. 

It took certain time until I settled in, but settling in was pleasant because from the first 

moment I have realised that teachers are very friendly, not like they were at school which 

Iattended before. 

I have spent a lot of good and funny moments here, mainly in this last year. I will 

always remember our prom with a smile on my face, we had a really good time. And as our 

time is comming to end, that although it wasn't easy to wake up in the mornings many times 

before or we had to learn a lot, I will miss this place, these teachers, and of course, my 

classmates. If only this careless time could last longer... 

Pavlínka  

The last four years of my life have been some of the best - but also the "fastest" - years 

of my life. I've met new people, but I've also kept in touch with the old ones; however, I'm 

sure I will never forget the moments I've spent with my newly-made friends. I still remember 

the first day of high school just as if it was yesterday; we were shy at first, but then we got to 

know each other better quite quickly and we instantly hit it off. We gave each other funny 

nicknames that reflected our personalities and some of them have stayed with us. The first 

school trip took place three months later, in December - it was in Prague. We were already 

comfortable with each other, so we had a lot of fun. I feel like it helped the whole class. The 

first sports "event" that brought us all together once again was the Ice Hockey World 

Championship in 2012 - we were cheering for our team together (we ended up winning the 

silver medal); whether it was at school or in a cafe after school. We had a lot of fun and we 
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also got the space to get to know each other outside the school. However, one of the best 

memories that I've made here is most definitely a trip to Kosice in 2013, I got to know great 

new people that I'm still in touch with. If I had the choice to go back in time, I would 

definitely repeat most days at this school again, just to have the same fun and to make the 

same memories once again. I will never regret choosing this school, because I feel like it has 

given me a lot - new friends, good education and, last but not least, good values in life. 

Tomáš  

When I was a child, I loved the fact that my dad had studied at gymnasium. When the time 

came and I had to decide what to do and I had to do the next step for my success, the decision 

was easy. I wanted to study at gymnasium. I was happy when I passed the exam. There was a 

lot of motivation to study and improve myself. But how months passed, my motivation went 

away. They kicked me away from the gymnasium. I took the second chance and tried it again 

at other gymnasium. When I started to study, the result was good. I finished the first year as 

one of the best students. The second year came and my improving continued. I focused not 

only on studying as in the first year but on my physical side and trim too.  I started to play 

sports, run and do extra activities; I finished the year with very good results. Maybe because 

of this, I finished the third year not so good. I underrated it and I paid for my laziness. So 

when the fourth year came, I recovered and started to study and improved myself again. I 

started to think about universities and I knew that education is important. I finished 

successfully in the half term. Now I am trying to continue in that. I hope my effort will be 

awarded. I hope I will pass maturita exam and I will get to university and I will be successful. 

All of this is also because of teachers, their help, all the staff and school which is very good. 

And of course, thanks to good classmates too. Thank you. 

 Janko 
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My, uvedení vyššie. 


