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AGY noviny 
 

Ročník 4    Číslo 3/ 2015    December 2015 

 

Milí študenti, pedagógovia a zamestnanci školy! 

Adventné obdobie nám vrcholí a my sa pripravujeme na 

najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. O niekoľko hodín si sadneme 

k štedrovečernému stolu so svojou rodinou. Tešíme sa slávnostnú 

večeru, na svojich blízkych, na darčeky. Spomíname si na členov 

rodiny, ktorí už nie sú medzi nami. Máme k sebe bližšie, ako 

inokedy. Vianoce, by mohli trvať stále. Nezabudli sme však na 

Oslávenca? Máme pre neho pripravený narodeninový darček?  

Pán Ježiš chce len jedno, aby sme mu dali svoje pripravené 

srdce. Srdce, v ktorom bude mať vždy miesto. Milujme svojich 

blížnych nielen cez Vianoce, ale počas celého roka, aby sme si 

očistili oči, a tak videli Ježiša, ktorý v nich prichádza.        

Niekedy musíme stratiť 

všetko to, čo nás spútava s týmto 

svetom, aby sme mohli čím 

viacej duchovne získať. Boh nás 

nikdy neopustí, lebo mu na nás 

záleží a príde nás zachrániť. Na 

povzbudenie jeden príbeh 

talianskeho kňaza:   

Po hroznej búrke sa 

úbohý stroskotanec dostal na breh 

malého pustého ostrovčeka. 

Pevne sa držal chatrného zvyšku 

člna, na ktorom sa plavil. 

Ostrovček bol o málo viac ako nevľúdny nehostinný útes. 

Úbožiak sa začal modliť. Prosil Boha, aby ho zachránil. Každý 

deň vyzeral, či sa na obzore neobjaví nejaká pomoc. Ale pomoc 

neprichádzala. Po niekoľkých dňoch sa tu zabýval. Horko-ťažko 

sa mu podarilo vyrobiť nejaký nástroj, aby mohol aspoň niečo 

uloviť a obrobiť kúsok zeme. Založiť si oheň a postaviť chatrč 

proti vetru, búrkami ho stálo veľa námahy. A tak uplynulo 

niekoľko mesiacov. Stále sa modlil, ale nijaká loď sa na obzore 

„Bože, daj mi pokoj,    

aby som prijal to,           

čo nemôžem zmeniť a 

daj mi odvahu zmeniť to, 

čo zmeniť môžem a mám 

a ešte mi daj múdrosť 

spoznať ten rozdiel.“ 

sv. František z Assisi 

Čo nás čaká 

v najbližších dňoch? 

 

13. 12. III. Adventná 

nedeľa 

14. 12. Vianočný koncert 

ÚVTOS – organizujú 

žiaci a učitelia AGY 

a PASA 

14. 12. Olympiáda 

anglického jazyka 

20. 12. IV. Adventná 

nedeľa 

21. 12. Vianočná svätá 

omša a koncert žiakov 

AGY a PASA 

v Katedrále sv. Jána 

Krstiteľa v Trnave 

22. 12. Vianočné 

besiedky tried 

23. 12. 2015 – 7. 1. 2016 

Vianočné prázdniny 

25. 1. 2016 Klasifikačná 

porada za I. polrok 

29. 1. 2016 

Odovzdávanie 

vysvedčenia za I. polrok 

1. 2. 2016 Polročné 

prázdniny 
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neukazovala. Jedného dňa sa od ohňa 

chytili trstinové steny stroskotancovej 

chalupy a všetko zhorelo. Hustý dym 

stúpal do výšky a z niekoľkomesačného 

úsilia ostalo iba trochu popola. 

Stroskotanec, ktorému sa nepodarilo 

zachrániť skoro nič, sa s plačom zrútil na 

zem. „Prečo, Pane? Prečo ma postihlo aj 

toto?“ O niekoľko hodín zakotvila pri 

ostrovčeku veľká loď. Prišli poňho na 

záchrannom člne. „Ako ste zistili, že som 

tu?“ pýtal sa stroskotanec, ktorý tomu 

nemohol uveriť. „Zbadali sme stúpajúci 

dym ako znamenie.“ 

Prajem všetkým študentom, 

pedagógom a zamestnancom našej 

rodinnej školy veľa Božej lásky, ktorá 

prichádza v betlehemskom Dieťati. 

Boh Vám žehnaj! 

PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN             

riaditeľ školy                                                                                        

 

 

 

1. December  - deň boja proti AIDS/ HIV 
 

1. Decembra 2015 sa na našej škole konala prednáška tematicky zameraná na ochorenie AIDS/ HIV, 

prevenciu a boj s touto chorobou. Nejde zrovna o najpríťažlivejšiu tému, ale tým, že by sme pred ňou 

zatvárali oči, nijako by sme neprispeli k zlepšeniu situácie. Téme AIDS sa venuje naša nová 

prispievateľka Paťa.  

 

Milí čitatelia,  

Prvý deň v decembri je každý rok 

venovaný boju proti chorobe, ktorá ročne 

zabíja státisíce ľudí -  AIDS (z ang. 

Acquired Immune Deficiency Syndrom, 

v preklade syndróm získanej imunitnej 

nedostatočnosti). Ide o chorobu šíriacu sa 

vírusom HIV, ktorý prenášateľný 

pohlavným stykom, krvou alebo z matky 

na plod. Ide o ochorenie, pri ktorom vírus 

ničí typ bielych krviniek (T- lymfocitov) 

a tak sa telo nemôže brániť proti 

ochoreniam, proti ktorým by sa zdravý 

jedinec obránil a tak nakazený môže 

zomrieť na zápal či jednoduchú chorobu 

ako je nádcha. Prvé príznaky sa objavujú 

do 3 týždňov od nakazenia. Ide o príznaky 

podobné chrípke, no infikovaný, však, 

nemusí mať dlhé roky žiadne zdravotné 

problémy - bezpríznakové nosičstvo. 

Prítomnosť HIV v tele jedinca vtedy vieme 

zistiť len krvnými testami. U veľkej 

väčšiny infikovaných príde k rozvoju 

príznakov asi až po 11 rokoch od 

nakazenia a to kedy k tomu príde 

ovplyvňuje pôvodný stav imunity, životný 

štýl, stres a predovšetkým včasná liečba. 

Vo svete sa prvýkrát objavil AIDS v roku 

1981 a  pôvodcu ochorenia objavili v roku 

1983 v USA a vo Francúzku. V súčasnosti 
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je najviac prípadov 

zaznamenaných v Afrike, 

v juhovýchodnej a východnej 

Ázii či v Latinskej Amerike. 

U nás je od roku 1985 do 30. 

augusta 2014 zaznamenaných 

577 občanov a z toho u 76 

z nich sa prejavili klinické 

príznaky.  

„V roku 2013 bol 

zaznamenaný doteraz najvyšší 

počet prípadov v jednom 

kalendárnom roku (83 nových 

prípadov HIV), v porovnaní s 

rokom 2012 (50 nových 

prípadov) došlo k vzostupu vo 

výskyte prípadov o 66 %. V 

roku 2014 pokračoval 

vzostupný trend vo výskyte 

nových prípadov HIV infekcie, 

keď došlo k miernemu vzostupu incidencie 

v porovnaní s rovnakým obdobím minulého 

roku. Od 1. januára 2014 do 30. septembra 

2014 bolo diagnostikovaných a 

epidemiologicky vyšetrených 65 nových 

prípadov HIV, diagnostikované boli 2 

prípady AIDS a 2 prípady úmrtí ľudí s 

HIV.“ (redcross.sk) 

Princezná Diana povedala :  „HIV nerobí 

poznanie ľudí s týmto ochorením 

nebezpečným, takže im môžeš podať ruku 

alebo ich objať. Nebo vie, že to potrebujú.“  

V roku 1988 organizácia OSN vyhlásila 1. 

december ako Svetový deň boja proti 

AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať na 

problém AIDS, zlepšiť vedomosti o tejto 

chorobe, o jej šírení a najmä prevencii. 

Symbolom tohto dňa je červená stužka.. Po 

celom svete organizácie organizujú rôzne 

podujatia.   U nás Červený kríž už 18 

rokov organizuje Sviečkový pochod. 

Cieľom kampane je demonštrovať 

solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS, 

zamerať pozornosť spoločnosti na 

problematiku HIV/AIDS.  

Každý rok organizácie mobilizujú ľudí, 

aby pomáhali v boji s touto chorobou, no 

nie len aby bojovali, ale aby sa  proti nej aj 

bránili. Každým rokom sa zvyšuje tak 

počet infikovaných ako počet mŕtvych.  

Načo tieto počty zbytočne zvyšovať? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddie Mercury podľahol tejto zákernej chorobe      

24. novembra 1991. 

Na záver uvádzame niekoľko internetových stránok, kde nájdete bližšie informácie ohľadom tejto 

choroby. 

https://www.aids.gov/ 

http://www.avert.org/ 

http://www.cdc.gov/hiv/ 
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STEAMPUNK – dobrodružstvo sci-fi literatúry 
 

Steampunk. Určite vám to niečo hovorí, ak si občas čo i len letmo pozriete fantasy alebo sci - 

fi literatúru. Toto slovo sa v dnešnej dobe stalo módou v dobrom, aj v zlom slova zmysle. Ak vám dá 

nejaký znalec v tejto oblasti kontrolnú otázku čo je Steampunk a vy poviete: ,,Jáj to poznám! To je ten 

štýl zostarovania techniky, ozubených koliečok a vzducholodí!"  

Uistite sa, že stojíte od prímateľa viac ako tri kroky a ten nemá vo svojom dosahu nič, čo by sa 

dalo použiť ako ručná alebo vrhacia zbraň. Odporúčam 

zaistiť si k tomu aj únikovú cestu.  

Steampunku sa venujem pomaly rok. Aj keď ho vo svojej 

tvorbe zatiaľ nevyužívam, je to veľmi zaujímavý literárny 

žáner. Žiaľ, spomínaná dezinformácia je bežná aj u 

nadšencov fantastiky. Až pri hľadaní informácií o 

steampunku a jeho variáciách som si uvedomil ako málo 

informácí je po slovensky a aká dôležitá je angličtina. To 

je ten kameň úrazu.  

Týmto sa pokúsim podať aspoň stručný prehľad 

steampunku a jeho podžánrov. Zmienim sa tu tiež o jeho 

zakladateľoch a ideových predchodcoch. Aj keď nie som 

učiteľ, požičiam si azda jednu z najbežnejších 

výkladových metód. 

Poďme si najprv rozobrať slovo Steampunk. Ako 

ste si iste všimli, skladá sa z dvoch slov: 

Steam - anglicky para. 

punk - nekonformné ( nejednotné ) výstredné hnutie. 

 Aj keď nejednotnosť steampunku nie je 

samozrejme úplná. Pre tých, ktorí neberú angličtinu ako 

strašiaka odporúčam knihu Steampunk bible od Jeffa Vandeemera. Dá sa stiahnuť na uložto a je 

bohate ilustrovaná. No aj steampunk tak ako každý literárny žáner viaže autora len mikroskopicky. 

Fantázia nemá hranice. Takže tá kniha je len základ. Len predstavenie čo všetko môže byť steampunk.  

Takže čo je to vlastne ten steampunk? Môj preklad tohoto slova znie Parohnutie. Para je totiž základný 

identifikačný znak Steampunku. Ale neznamená to, že z čoho nestrieka para, nie je steampunk. Vždy 

sa treba pozerať na to, či je tá vec skonštruovaná tak, aby mohla byť poháňaná parou. Ak nie a nesedí 

ani s ďalšími punkovými žánrami, ktoré budú spomenuté, tak sa tá vec prosto hádže do megaškatule 

zvanej Retrofuturizmus. Steampunk sa vyvinul z literárnovedného hľadiska práve z neho. Ale o tom 

možno inokedy. 

              Steampunk je teda forma retrofuturizmu spojená s parou? Áno, ale toto tvrdenie je značne 

nepresné a nepriehladné. Upresníme ho. A dosť byzarne.  

Steampunk je sci - fi ľudí v druhej polovici 19 storočia? Toto už je priateľnejšie kedže 19. 

storočie sa nazýva aj storočím pary a ľudia videli pokrok hlavne v nej. Okrem toho predchodca 

dnešného steampunku, londýnsky spisovateľ H. G. Wells mal zo svojimi sci - fi utopicko - 

filozofickými dielami veľký úspech, poodobne ako Jules Verne. Ale boli to len predchodcovia, 

netvorili ten steampunk aký poznáme dnes. Steampunk vtedy ešte formálne neexistoval. 

Asi najlepšiu a najobsiahlejšiu definíciu nájdeme na už „chválabohu“ rozumnej českej 

wikipédií: Steampunk je podžáner sci- fi literatúry zameraný na technologie a paru, ktorý vznikol v 

osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.  

Presnejšie popisuje spoločnosť a technologie fungujúce na parný pohon, ktorá charakterizuje 

kulisy a prostredie tohoto žánru. 
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Diela sa odohrávajú v rôznych alternatívnych históriach 

či sci-fi kulisách, podobných prostrediu kníh J. Verna alebo h. 

G. Wellsa Jedná sa najmä o alternatívnu Viktoriánsku éru, ale 

môže ísť napríklad aj o postapokaliptické prostredie alebo aj 

prostredie divokého západu (využívané hlavne v americkom 

steampunku ). Diela– na rozdiel od historických románov – 

predstavujú niektoré vynálezy, technológie či historické 

udalosti, ktoré neexistovali alebo existovali inokedy a inak. 

Ako som už spomenul steampunkové predstavy museli 

k svojmu pomenovaniu a následnej všeobecnej profilizácií 

prejsť dlhú cestu. Ich prvými tvorcami boli vo svojich dielach 

Herberd George Wells a Jules Verne. 

Pojem Steampunk definoval až sto rokov po nich 

americký spisovateľ Kevin Wayne Jeters, ktorý doň zaradil 

svoje knihy a knihy Tima Powersa.  

Za dnešnú tvár steampunk vďačí najmä Timovi 

Powersovi ( 1983 - The Anubis Gates. Vyšlo česky v roku 

2005), Wiliamovi Gibsonovi (1990 - The difference engine. 

Vyšlo česky ako Mašina zázraků r.1999 ) a Jamesovi 

Blaylockovi ( 1984 - The digging leviathan ). Podstatné boli tiež Jetersove knihy z ktorých 

najznámejšie sú The infernal devices ( 1987 ) a Morlock night ( 1979 ). 

Jules Verne, ktorý bol už za svojho života slávny a bohatý, iste ani nesníval o tom akú veľkú 

stopu zanechá v samotnom sci - fi žánri a že aj jeho diela sa stanú podkladom pre vznik nových 

žánrov. Blaylock ani Powers ani Jeters sa totiž vôbec netajili obdivom k jeho tvorbe. 

Mnohí z vás iste vedia, že Jules Verne už ako malý rád sníval o diaľkach, trávil prázdniny u 

strýka, ktorí maľoval krajiny a mladého Vernea v snívaní podporoval. Nakoniec ho uviedol aj do 

Parížskych literárnych salónov. Možno 

nie každý z vás vie, že Verne bol aj 

básnikom a autorom niekoľkých desiatok 

divadelných hier.  

Keď v roku 1847 odišiel študovať 

na žiadosť otca právo, zaľúbil sa do Rose 

Herminie Arnaud Grossetière a začal 

skladať prvé romantické básne v ktorých 

ju ospevoval. Táto idylka však netrvala 

dlho. Rosiným rodičom sa nepáčilo, že sa 

o ich dcéru zaujíma študent bez 

budúcnosti. Sľúbili ju teda bohatému 

právnikovi, za ktorého sa z vôle rodiny 

musela vydať. Verne si svoju zlosť vybil 

písaním. Väčšina žien v jeho poviedkach je sobášená proti svojej vôli. 

Po skončení štúdia sa usadil v Paríži a zažil vrchol revolúcie, čo v ňom zanechalo rozporuplné 

pocity a zárodok antimilitaristického postoja. Chodil spolu zo strýkom do Parížskych literárnych 

salónov, kde ho nadchlo divadlo a tvorba Victora Huga. Napísal niekoľko desiatok hier a istý čas 

pracoval aj v divadle, kde mu ale namiesto platu uvádzali hry. 

V roku 1849 ho povolali do zbrane, čomu sa otvorene bránil. Prepustili ho po dvoch 

mesiacoch ako neschopného a nedisciplinovaného. 

Aby sa Verne uživil, doučoval študentov nižších ročníkov právo a vypomáhal u kamaráta v 

advokátskej kancelárií. Jeho zdravotný stav však kvôli častému hladovaniu a malému prísunu vody 

začal zhoršovať. Trpel gastrickou bulímiou a čiastočnou ľahšou paralýzou tvárových nervov. Paralýzu 

spôsobil, podľa lekárskych diagnóz nedostatok spánku.  

Jules Verne (1828 - 1905) 
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Koniec temného veku 

Verneovi nastal až vtedy, keď 

sa na jednom zo salónových 

sedení zoznámil s 

vydavateľom Pierrom Julesom 

- Hetzelom, ktorý vydal jeho 

román Päť týždňov v balóne. 

Zaplatil mu zaň desať tisíc 

frankov, čo bola slušná suma. 

Samotná kniha, ale vyniesla 

niekoľkonásobne viac. Hetzel 

preto Verneovi ponúkol 

zmluvu na dvadsať tisíc 

frankov ročne za dva romány. 

Verne to prijal, pretože to 

znamenalo, že sa mohol živiť iba písaním. Jeho knihy sa predávali a čoskoro sa stali hlavným príjmom 

peňazí Hetzelovho vydavateľstva. Preto jeho majiteľ Verneovi niekoľkokrát prepísal zmluvu a zväčšil 

plat. Verne tak zbohatol, že si mohol dovoliť vilku a jachtu. Tiež začal veľa cestovať. Do Talianska, 

do Ruska, do Indie, do Afriky, do USA, na Balkánske more atď. 

Zomrel 24. marca 1905 v Amiens vo Francúzku ako sedemdesiatsedemročný. Z jeho 

najväčšieho diela, ktorým bol cyklus Podivné cesty (spoločný názov pre všetky Vernove vedecko - 

fantastické romány, ktorým ich pomenoval Pierre Hetzel) mali bezpochyby na steampunkových 

autorov najväčší vplyv tieto diela: 

Dom na paru (1880), Cesta okolo sveta za osemdesiat dní  (1873), Tajomný hrad v Karpatoch (1892) a 

Vynález skazy (1896). 

Iste by sa Verne tešil, keby videl ako prvky z jeho kníh zasiahli nielen literatúru, ale aj iné 

umelecké oblasti. Napríklad módu, film a hry.  

Fanúšikovia kostýmov (lebo ako sa v hráčskej a otaku terminológí vraví, costplayov) si čoraz 

častejšie zvyknú vyrábať oblečenie na štýl steampunk. Ich výtvory bývajú zväčša vyrobené ručne z 

polotovarov nakúpených v rôznych zdrojoch a tak sa vyznačujú originalitou. Samozrejme, bolo by 

celkom ťažké vyrobiť pohodlný kostým z ktorého by striekala para. Mnohí barbari by si vás ešte k 

tomu mohli pomýliť s kanvicou. Preto v steampunkovom štýle obliekania platia iné základné pravidlá 

ako v literatúre. V móde spojitosť zo steampunkom spoznáte hlavne vďaka jej odkazu na 

najobľúbenejšie a najbežnejšie obdobie stapunkových autorov, devätnáste storočie. Pre steampunkový 

kostým sú typické korzety, dlhé sukne, vysoké klobúky, oblek, paličky, letecké, či technické okuliare 

(samozrejme čím staršie tým lepšie) a samozrejme ozubené kolieska, ktoré boli typické najmä pre 

techniku v devätnástom storočí. Tí najväčší maniaci a maniačky si dokonca vytvárajú aj rôzne 

"náhrady končatín" v štýle steampunk. Samozrejme, všetko na ozubených kolieskach. Aj keď to tak 

môže vyzerať, cieľom steampunk kostýmov vôbec nie je kopírovať dobovú módu a etiketu obliekania. 

Je známe, že v rámci dosiahnutia originality sa niektoré pánske prvky presúvajú do dámskej módy a 

naopak. Taktiež sa používajú prvky, ktoré by ľudí v devätnástom storočí asi pobúrili. Ale cieľom 

steampunkovej módy nie je presne kopírovať historické reálie. Skôr nám podáva našu nie tak úplne 

správnu predstavu storočia pary. Ale keďže steampunk ako taký pracuje s alternatívnou históriou je to 

priam vhodné. 

Steampunkery väčšinou predávajú dokonca aj vlastnoručne vyrobenú bižutériu. Náhrdelníky, 

náušnice, prstene a náramky zo starých plieškov a ozubených koliečok. 

Vo filme má steampunk a jeho prvky veľmi veľké zastúpenie. Medzi steampunkové by sa dali 

počítať mnohé adaptácie Wellsových a Verneových knih. Zakladateľom filmového steampunku bol 

český režisér Karl Zeman.  Jeho filmy Na kometě (1970) Ukradená vzducholoď (1967) Baron Prášil 

(1961) a Vynález skazy (1958) boli na tú dobu prelomové.  

Umelecké spracovanie steampunkového sveta 
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V roku 1978 sa k Verneovským knihám vrátil aj režisér Ludvig Ráža s Tajemstvím ocelového 

města. Známejší je však steampunkový snímok Adéla jěště nevečeřela od Oldricha Lipského (1977). 

Steampunk je veľmi populárny aj v japonskej kultúre a jeho bravúrnym stvárnením je anime film 

Steamboy. Ak patríte medzi čitateľov máng (japonských komiksov) neprehliadnite ani dielo Steam 

detectives.  

Samozrejme, nesmiem zabudnúť film Wild wild west, ktorý je základným kameňom 

amerického steampunku.   

Málo známym, ale veľmi dobrým je krátky filmík The Mysterious Geographical Explorations 

of Jasper Morello ( 2005 ), ktorý sa dá so strednými znalosťami angličtiny pozrieť na Youtube. 

Niekedy tie dobré veci bývajú zahltené masívnou reklamou menej prepracovaných vecí.  

Ale ak vás tento článok aspoň trochu baví určite si pozrite rozprávku Jack a hodinové srdce. 

Mnohí namietajú, že kvôli hodinám je to tvz. clockpunk, ale nesúhlasím keďže tam badať tú atmosféru 

Londýna. Na predstavu aká je asi steampunková atfosméra je to veľmi dobrý film. Aj keď je to taký 

detský prerobený steampunk. 

Znaky steampunku môžeme 

nájsť aj v najnovšej Zemeploche: Pod 

parou, filme Hellboy 2: Zlatá armáda, alebo 

Van Helsing, Liga výnimočných či v 

Janko a Marienka: Lovci čarodejníc. 

V pc hrách a hrách obecne osobne 

nepoznám žiadnu modernú hru, ktorá by 

vystupovala ako steampunková. 

Možno len staršie hry ešte na windows 95 a 

98 ako sú Arcanum a The Chaos machine.  

Moderné hry však nesú prvky 

steampunku. Medzi také patrí napríklad 

Dishonored, Thief 4 a aj celá séria Bioshock. 

Hlavne najnovší Bioshock infinite.  

Iste existujú aj iné hry, len som sa k nim teraz 

akosi nedopátral. 

Iné punkove žánre: 

Steampunk je punkový žáner, ktorý sa stal 

moc in a preto je najpopulárnejší. Ale 

sú tu aj iné žánre rovnocenné k nemu. 

Kedže každý z nich by si zaslúžil osobitnú 

pozornosť, ale tento článok je primárne o steampunku popíšem tieto žánre len okrajovo: 

New weird - pomerne nový žáner, z ktorého literárnym teoretikom vstávajú vlasy dupkom. Mnohí ho 

ani ako žáner neakceptujú. V podstate hlása absolutnú slobodu fantázie. Maže hranice žánrov, mieša 

doslova všetko zo všetkým. Jeho asi najstálejším znakom, na ktorom sa väčšina zhoduje je, že búra 

časovú chronologickosť. Čiže v rámci deja sa môžu stretnúť napríklad Vlad III Napichovač a Alžbeta 

Báthoriová. Práve týmto prenikol aj do steampunku. Tento žáner mňa osobne fascinuje svojou 

nedefinovateľnosťou.  

Cyberpunk - väčšinou sa odohráva v pochmúrnej, vzdialenej budúcnosti s vyspelými technológiami a 

pokročilou technikou. Je v ňom cítiť silný vplyv japonskej kultúry. Hlavnými technológiami sú 

počítače, informácie, roboti a virtuálna realita. V rámci tohto žánru prekvitajú najmä detektívky. 

Dieselpunk - hlavnou energiou je diesel a obľúbené prostredie je medzivojnové obdobie a druhá sv. 

vojna. 

Sailpunk - netradičný žáner. Predstavuje námorné i pirátske lode, ktoré majú namiesto plachiet balóny 

vzducholodí. 

Teslapunk - hlavná energia je elektrina. Obľúbené prostredie teslova doba. V súčastnosti sa vedú 

vášnivé spory o zavedenie Edisonpunku. 

steampunkový costplay 
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Clockpunk - základný stroj 

je hodinový strojček.  

Biopunk- základnou hybnou 

silou je genetika a 

biotechnológie. 

Atompunk - základnou 

energiou je jadrová energia. 

Neskôr sa z atompunku 

vyvinula postapokalyptika (v 

r. 1945 následkom hodenia 

jadrových bômb na japonské 

mestá ).  

A posledný typ: 

Zaujal vás tento článok, ale neviete moc po anglicky? Nevadí. Môžete si skúsiť zohnať napríklad: 

Démon s East endu - Petra Slováková 

Století páry - Peter Schink 

Mrtvý v parovodu - Vladimír Ríša 

Nech sa vám z toho čítania nezaparí mozog! 

Roman Pikulík, II. AG 

 

 

Tuším kam kráča ľudstvo. Premýšľam kam mám kráčať ja. 

 

Ako sa to vlastne celé začalo? Bolo to pred tisíckami a tisíckami rokov, keď naši 

predkovia zliezli zo stromov a povyliezali z jaskýň. Začalo sa to práve vynájdením pästného 

klinu, kolesa a založením prvého ohňa. Presne tu niekde skončila jedna kapitola dinosaurov, 

ktorých zahubila táto zem. A začala sa nová kapitola ľudí, ktorí raz zahubia túto zem. 

Spočiatku len malé komunity lovcov a zberačov sa postupne vyvinuli v kmene, národy 

a čoraz viac vyspelé civilizácie. 

Nebolo pochýb, že možnosti ľudstva sú neobmedzené, rozvíjala sa architektúra, 

umenie, nové politické zriadenia. Demokracia, kapitalizmus. A kedy vlastne začalo ľudské 

nešťastie? Presne vtedy, keď si človek začal honobiť majetok a deliť túto Zem nezmyselnými 

červenými čiarami na mape. Hranicami, ktoré boli a stále sú príčinou nezmyselného 

vraždenia.  

A to im ešte nestačilo, každý chcel poraziť konkurenciu. Podelili si moria a oceány. 

Testujú v nich stále silnejšie jadrové zbrane, ktorými sa snažia držať jeden druhého v šachu. 

Čoraz väčšie a väčšie „mraziarenské stroje“ plaviace sa pod zástavami vrahov s ich čoraz 

väčšími a väčšími sieťami, ktoré nedávajú rybám šancu uniknúť. Kedysi to bolo možné 

nazvať rybolovom, ale dnes? Je to len bezohľadnosť, bezcitnosť, absolútna ignorácia všetkých 

volaní po zachovaní života. 

Čudujme sa potom zemetraseniam, záplavám a ľudským obetiam iných prírodných 

katastrof. Sme prekvapení, keď príroda občas vráti úder? Nemá ústa, nemôže nám sama 

povedať ako ju to bolí. Veď na to máme mozog. Vďaka nemu sme sa dostali až na túto 

úroveň, tak by sme mohli pochopiť signály, ktoré nám príroda vysiela. Nerobí nič iné, len 

vracia zlé zaobchádzanie. Ona tento súboj nezačala, ale má tú moc, aby ho rýchlo a rázne 

ukončila. Keby sa rovnaké miliardy, aké míňa ľudstvo na vývoj nových zbraní obetovali na 

Teslapunk 
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vývoj alternatívnych zdrojov alebo lieku na rakovinu, neverím že by existoval ešte stále tento 

problém. 

Dokedy si budeme robiť z tejto planéty dojnú kravu? Nebolo by lepšie, keby nás 

radšej včas zahubila ako tie dinosaury? Keď si zabijeme planétu, tak logicky zomrieme spolu 

s ňou. Ale keď zomrieme my, ľudstvo, tak planéta prežije a možno o pár tisícročí začne 

ďalšia, v poradí tretia kapitola nového druhu. Možno tí to zoberú z iného, toho správneho 

konca. 

 Ale nelámem ešte palicu, možno až keď sa dostaneme na pokraj záhuby, až vtedy sa 

spamätáme. A možno, keď bude otrávená posledná rieka, vyrúbaný posledný strom 

a vylovená posledná ryba, možno až potom si uvedomíme, že peniaze sa jesť nedajú. Tuším 

teda, kam kráča ľudstvo a keďže som jeho súčasťou, tuším kam kráčam aj ja.    

 

         Študent, ÚVTOS 

 

 

English section 

 
Essay: Emo 

 

„Emo“ is the name of a modern 

subculture that is made up of teenagers and 

young adults. It started to emerge in the 

90s with the first „ emo” (emotional) music 

bands. The characteristics of members of 

this society include negativistic approach 

to life, pessimism, black-oriented style of 

fashion and depressive state of mind. 

Emo people usually make an 

impression that something is wrong with 

them and some people may think that they 

require psychiatric help, especially because 

many of them talk about committing 

suicide. However, we realise that for many 

youngsters, this “emo phase” is part of 

their character development and going 

through it is their way searching their “true 

self”, way of life, often linked with 

choosing religion, finding their path to God 

and finding out what's their “calling”. 

It's important to say that due to its 

depressive nature, this phase is very 

troublesome and can be actually 

dangerous. The young emo girl/boy could 

get into such state of mind that he/she 

could commit suicide or resort to taking 

drugs, eventually developing an addiction. 

These worst cases often occur among 

persons lacking any spiritual support. It's 

a well-known truth that people with an 

active religious life tend to be more 

successful in overcoming emotionally 

difficult situations such as serious health 

issues and losing beloved ones. In 

situations like this, faith is the never-falling 

bastion of hope and source of willpower. 

The best way to explain this is this 

quotation: “being a Christian doesn't mean 

I won't fall....it means Jesus will catch me 

when I do“. 

I don't have any personal 

experience with members of the emo 

society. I do not think that any lifestyle 

should be restricted or banned unless it 

threatens someone's life and the young 

people should need some time to find 

themselves and to be free to express their 

feelings. There is a difference between 

being an emo and being in a serious 

depression. Actually, forcefully preventing 

a teenager from being what he/she wants to 

be could hurt him more. 

Alexander Jančuška,  IV. AG 
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"Fashion in our life" 

 

 

         Fashion is the way of dressing that is 

popular at a certain time. Fashion changes 

very fast and sometimes it is quite difficult 

to say what is still trendy or "in" and what 

is already "out" of fashion. 

           It is amazing to see how the 

different events in history have influenced 

and changed the way people have dressed 

throughout time. Some of the most popular 

fashion styles are classic, it can stand the 

test of time and hardly ever "go out of 

style", only experiencing minor changes to 

keep up with the trends. Some  fashion 

trends are often dependent on the tastes of 

particular groups of people and are usually 

associated with social status or cultural 

preferences like the type of music a person 

likes. Fashion can also be influenced by 

world events. 

           Today everyone wants to look good 

and stylish. For many people, fashion is a 

high priority. Shopping has become 

daytime activity. It explains why fashion is 

getting more and more popular. Some 

people are able to spend a fortune on brand 

name clothes. 

             Why does fashion change? The 

answer is probably as simple as the fact 

that people change. Over time, the new 

replaces the old. People are influenced 

greatly by popular culture, including 

athletes, musicians, movie stars, 

politicians, royalty, as well as popular 

films, television shows, books and music. 

We also are influenced by the fashion 

industry’s advertising. 

           I think that the future of fashion will 

be very interesting.Also the style of clothes 

will change. Because everyone will have 

their own style, and they will no longer 

attract others.The price of the clothes will 

be much cheaper, because the economy 

will be much better than it is now. 

 

Nikol Julínyová, IV. AG 

 

 

Olympiáda ľudských práv 

 
4. 12. 2015 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda ľudských práv. OĽP sa zúčastnilo 

dokopy 10 študentov z troch ročníkov. Preskúšanie sa skladalo z dvoch častí. Prvá 

pozostávala z vedomostného testu a druhá z esej na tému: „Čo pre mňa znamená 

demokracia.“ V časopise Vám prinášame test a na konci časopisu nájdete i správne odpovede. 

Otestujte sa! 

 

1. V ktorom roku bola prijatá Deklarácia práv dieťaťa? 

a) 1959  b) 1961  c) 1789  d) 1848 

 

2. Koľko poslancov má NR SR? ....................................... 

 

3. Koľko poslancov zastupuje SR v Európskom parlamente? 

a) 6  b) 15  c) 8  d) 13  e) 10 
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4. Ktorá aféra v 19. storočí rozdelila francúzsku spoločnosť a bola príkladom antisemitizmu? 

a) Humboldtova b) Bjornsenova  c) Léviho d) Dreyfusova e) Cohenova 

 

5. V ktorom meste ma centrálu Organizácia Spojených Národov (OSN)? 

.................................................. 

 

6. Jedno z hesiel Francúzskej revolúcie z r. 1789 pozostáva z troch slov, ktorými sa zvyknú 

označovať aj tri generácie ľudských práv. Heslo znie:  

a) rovnosť, dôstojnosť, spravodlivosť b) veni, vidi, vici c) bratstvo, rovnosť, sloboda 

 

7.  Hlavným garantom ochrany ľudských práv občanov a občianok je:  

a) Najvyšší kontrolný úrad.  

b) štát a jeho inštitúcie.  

c) Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť .  

d) Centrum právnej pomoci. 

 

8. Politika či prax umelého oddeľovania ľudí vo verejných priestoroch podľa farby ich pleti sa 

nazýva:  

a) rasová segregácia.  

b) pozitívna diskriminácia.  

c) rasová separácia.  

d) etnická autonómia. 

 

9. Pojem ľudské práva je odvodený od prirodzeného práva. Vysvetlite vetu: Prirodzené práva sú 

univerzálne práva. 

..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

10. V uvedených prípadoch došlo k porušeniu práv. Uveďte, ktoré práva boli porušené . 

Manželia zanedbali školskú dochádzku svojej 14-ročnej dcéry, keď jej od februára do júna 2011 

umožnili vymeškať v Základnej škole 279 vyučovacích hodín. Súd otcovi uložil trest povinnej 

práce. 

http://tvnoviny.sk//spravy/ 

........................................................................................................................ 

Na pražskom mestskom súde skončil súd s Martinom a Hanou K., ktorí po pôrode zatajili svoje 

dve deti, nikdy ich nepustili z bytu na pražských Vinohradoch a ani ich neprihlásili na úradoch. 

Dve deti, ktoré nikdy neboli vonku, nevideli kamarátov, nechodili k lekárovi a úrady o ich 

existencii 

dokonca vôbec nevedeli. http://tvnoviny.sk/spravy/ 

............................................................................................................................ 

Maturanti za jedinú noc zdemolovali prenajatú chatu. Porozbíjali všetky poháre a taniere, zničili 

toaletu aj drevené obklady. Chatu gymnazisti zvonku i zvnútra popísali vulgárnymi nápismi a 

kresbami. Časť dreveného nábytku potom hodili do ohňa. http://tvnoviny.sk/sprav 

............................................................................................................................................. 

 

11. Podľa medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a legislatívy SR je mučenie a kruté, 

neľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie:  

a) dovolené len pri vyšetrovaní obzvlášť závažných trestných činov, za podmienok stanovených 

trestným zákonom.  

b) dovolené len v čase vojny, za účelom získania významných spravodajských informácií.  

c) zakázané za každých okolností, rovnako v čase mieru i vojny.  

http://tvnoviny.sk/sprav
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d) dovolené len so súhlasom dozorujúceho prokurátora, ak sa obvinený pri vyšetrovaní správa 

drzo, neúctivo a agresívne k vyšetrovateľom. 

12. Rozhodnite ANO/NIE, či v nasledujúcich situáciách došlo k jeho porušeniu. 

1. Matka zo strachu o svoje dcéry pravidelne kontroluje ich SMS správy  A N 

2. Novinár bulvárneho časopisu uverejnil fotografie rodinných príslušníkov známeho 

vysokopostaveného politika.       A N 

3. Na viacerých stredných školách robili osobné prehliadky žiakov kvôli podozreniu 

obchodovania s drogami.        A N 

4. Polícia po nahlásení susedov o týraní ženy, vtrhla do súkromného bytu      A N 

13. Podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov je utečencom osoba, ktorá  

a) spáchala trestný čin a uteká pred spravodlivosťou do iného štátu.  

b) bola vo svojom domovskom štáte zbavená občianstva.  

c) sa v dôsledku nepriaznivej hospodárskej a sociálnej situácie vo svojej krajine ilegálne uchádza o 

prácu v zahraničí.  

d) sa nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, 

náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine 

alebo zastávania určitých politických názorov. 

14. Odpovedajte na uvedené otázky ÁNO/NIE, či ide o súlad s ľudskými právami. 

1. Rozhodnutím vedenia školy sa prestávky medzi vyučovacími hodinami skrátili 

na 5 minút          A N 

2. Riaditeľstvo školy zakázalo používanie mobilov na vyučovaní   A N 

3. V školskom poriadku sa presadil zákaz nosenia náboženských symbolov   A N 

4. Riaditeľstvo súkromnej školy nepovolilo žiacky parlament s odvolaním sa 

na apolitičnosť školy        A N 

15. Holocaust, alebo šoa je označenie pre:  

a) akúkoľvek genocídu alebo etnickú čistku.  

b) nemilosrdné, systematické, plánovité vyvražďovanie židovského obyvateľstva hitlerovským 

Nemeckom (nacistami) a jeho posluhovačmi počas 2. svetovej vojny.  

c) vyvražďovanie a vyháňanie Arménov počas posledných rokov Osmanskej ríše.  

d) teror v Rwande v roku 1994, keď bolo počas troch mesiacov zavraždených asi 800 tisíc 

obyvateľov. 

16. Podľa Ústavy Slovenskej republiky (ďalej ´SR´) Základné práva a slobody sú 

a) nespochybniteľné, nepremlčateľné a večné. 

b) neodcudziteľné, neodňateľné, neporušiteľné a nezrušiteľné. 

c) neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. 

d) neoddeliteľné, neoddiskutovateľné a globálne. 

17. Verejný obhajca ľudských práv sa nazýva? ................................................................... 

 V ktorej európskej krajine vznikla táto inštitúcia? ........................................................ 

V antickom Ríme existovala inštitúcia, ktorá svojimi právomocami bola fakticky prvý 

ochranca práv. O akú funkcie išlo? 

a) Edil  b) Kvestor c) Tribún d) Konzul e) Prétor 
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       18. Slovami Ústavy SR  

a) Vlastníctvo oslobodzuje.    b) Vlastníctvo zaväzuje.  
c) Vlastníctvo zväzuje.     d) Vlastníctvo sa zakazuje. 

       19. Podľa Ústavy SR: Volebné právo  

a) je všeobsiahle, rovnaké, priamočiare alebo sprostredkované.  

b) je globálne, národné, skupinové, individuálne a vykonáva sa priamo.  

c) je pre každého rovné, rovnako povinné, priame a verejné.  
d) je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. 

 

Vyhodnotenie súťaže: 

1.miesto: Tadeáš Mazúr III. AG 

2. miesto: Matej Benko IV. AG 

3. miesto: Zdenka Rízeková III. AG 

4. miesto: Kristína Murárová II. AG 

 

Prví dvaja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v Hlohovci.  

Víťazom blahoželáme, ostatní majú šancu budúci rok. 

 

 

Potreba zodpovednosti 
 

„Prírodu si požičiavame od našich potomkov." 

Pri tejto vete mi zišla na um moja 

mladšia sestra. Je ešte veľmi malá a neobsedí. 

Večne musí byť vonku. Najradšej šantí v 

Budmerickom parku, behá po tráve a plaší 

motýle. Všeobecne má veľmi rada trávniky.  

Žiaľ dneska trávniky ustupujú 

priemyslu. Hlavne v mestách. Je to dosť 

paradoxné, že si zabíjame prírodu po kvantách 

na "zlepšenie životnej úrovne" a vôbec si 

neuvedomujeme to, že každá vec, ktorú ľudia 

kedy vytvorili existuje preto, že im príroda na 

ňu poskytla materiál.  

Sám seba sa pýtam jednu otázku:  Ak 

Boh vedel čo budeme s prírodou robiť, prečo 

nám tvrdohlavcom potom zveroval všetkých 

živočíchov a celú prírodu aby sme nad nimi 

vládli? Z môjho pohľadu som nútený dospieť k 

dosť neuspokojivému záveru v podobe ľudovej 

múdrosti: láska je slepá.  

Ale prečo robíme to čo robíme? Prečo 

sú vo veľkom znečisťované vody, v lesoch 

nelegálne skládky odpadu a v Pacifiku 

kontinent z odpadkov veľký ako Francúzsko? 

Nepríde nám príroda akási zastaralá, keď ju 

takto znečisťujeme? Alebo preceňujeme jej 

schopnosť samoregenerácie a vnímame ju ako 

jeden veľký odpadkový kôš? Nevnímajú ju tí, 

čo žijú v meste ako niečo nepodstatné vďaka 

svojmu rýchlemu životu? Je to v dnešnej dobe 

tak omieľaný úpadok hodnôt?  

Myslím si, že to posledné to bude 

určite. Je úsmevné, že práve v tých 

najvyspelejších krajinách máme takéto 

problémy pochopiť základné zásady bytia. 

Nečudujem sa. Prílišné rozmýšľanie k tomu 

koniec - koncov vedie.  

Poznám zopár prakticky neveriacich 

ľudí, ktorí ale majú veľmi hlboký vzťah k 

Recyklácia je prvým krokom! 
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prírode. Tvrdia, že Boh, nech už je to 

ktokoľvek sa nám zjavuje cez prírodu. Keď 

ničíme prírodu, ničíme Boha. Nechcem teraz 

moc vravieť o správnosti 

alebo nesprávnosti tohoto 

pohľadu a už vôbec sem 

nechcem ťahať nejaké 

konfesiálne predsudky, 

ale myslím si, že takýto 

pohľad je oveľa lepší ako 

pohľad istých hlboko 

veriacich katolíkov, ktorí 

mi už dávnejšie na moju 

otázku ohľadom prírody 

odpovedali: ,,My sa o to 

nestaráme, Boh má aj tak 

v nebi pripravenú novú, 

čistú prírodu." 

Príroda bola, je a 

bude vďačným nástrojom 

mnohých veľkých 

umelcov. Taktiež filozofi 

sa vo svojom hĺbaní 

častokrát uchyľujú do 

prírody. Rozmýšľal som, 

prečo je príroda tak 

vďačným nástrojom 

umenia a hlavne literárneho symbolismu. Ale 

všeobecne, umenie ako také je úlomok 

nekonečna stratený v čase. Čas ho síce 

ovplyvňuje fyzicky, ale na jeho hlavnú stránku 

- duchovný obsah - vplyv nemá. Mohli by sme 

povedať, že umenie sa nepriamo snaží o 

zobrazenie nekonečna cez zmyslové a 

konečné? Ak je toto pravda, čo je lepším 

nástrojom než to, čo je zmyslové a konečné, 

ale zároveň človekom nestvorené a zatiaľ ani 

úplne nepochopené?  

A čo sa týka filozofov, myslím že tá 

exaktná, nebezpečná a tajomná činnosť zvaná 

tuším myslenie sa v uponáhľanom ruchu 

spoločnosti robí naozaj ťažko.  

Ale zdá sa mi, že som odbočil od témy. 

Prírodu si 

prepožičiavame od 

svojich potomkov. My 

nie sme pánmi prírody, 

my sme iba jej 

správcami. Nemáme 

najmenšie právo ju 

poškodzovať, alebo 

ničiť! Príroda tvorí naše 

životné prostredie. Ak 

zničíme životné 

prostredie, nebudeme 

mať kde žiť. Ale o to sa 

nestaráme, však mi ešte 

máme čas, pravda? 

Odpadky nám zatiaľ 

neprekážajú, vzduch sa 

dýchať dá a z vody sme 

sa zatiaľ neotrávili. Čo 

nám chýba? Keď bude 

zle, to už sa postarajú tí 

po nás! Lenže tí po nás 

sa na nás budú akurát 

hnevať, ak im 

zanecháme ich životné prostredie s takýmto 

prístupom. V lepšom prípade. V horšom - 

ktorý je pravdepodobnejší, keďže tento prístup 

videli u svojich rodičov - budú takí istí a 

choroba ľahostajnosti bude prekvitať až pokiaľ 

nebude fakt zle. A potom už bude neskoro.  

Takto si osobne vysvetľujem túto 

myšlienku. Prírodu si prepožičiavame od 

našich potomkov preto, aby sme ich naučili 

ako ju chrániť a aby to oni neskôr naučili svoje 

deti. 

 

Roman Pikulík, II. AG 

 

 

 

 

 

 

 

  

Správne odpovede z OĽP 

1. a; 2. 150 poslancov; 3. d; 4.d; 5. New York; 6. c; 7. b; 8. a; 9. ľudské práva a slobody 

prináležia každému bez ohľadu na farbu pleti, národnosť, sexuálnu orientáciu, pohlavie, vek 

a vieru; 10. a – právo na vzdelanie, b – sloboda pohybu, právo na lekársku starostlivosť, c – 

právo na ochranu súkromného majetku; 11. c; 12. 1A 2A 3N 4N; 13. d; 14. 1A 2A 3N 4N; 15. b; 

16. c; 17. ombudsman, Švédsko, c; 18. c; 19. d. 

Skúsili ste si? 



ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BISKUPA P. JANTAUSCHA V TRNAVE 

- 15 - 
 

Paraolympijské hry 

Čím ste chceli byť v období života, v ktorom vašu tvár nezdobila ani jedna vráska – v období 

detstva? Určite sa nepomýlim ak poviem, že pri pozeraní športov ako sú futbal a hokej, ste chceli  byť 

tými, ktorí sú v tej chvíli na hracej ploche, ktorá prislúcha danému športovému odvetviu a snívali 

o tom, že raz dostane jedinečnú možnosť nosiť dres z dvojkrížom na hrudi – možnosť reprezentovať 

krajinu ktorá je srdcom Európy. O takejto možnosti snívajú aj telesne znevýhodnení športovci. Takúto 

pre výnimočnú šancu im dáva podujatie s názvom Paraolympijské hry. Históriou hier telesne 

hendikepovaných športovcov budú pojednávať tieto nasledujúce riadky.  

Paraolympijské hry sú obdobou Olympijských hier určená pre ľudí s trvalým 

mentálnym senzorickým telesným  hendikepom. Paraolympijských hier sa  podľa ich platných 

pravidiel a stanov, ktoré boli vydané ich najvyšším riadiacim organom Medzinárodným 

paraolympijským  

výborom (MOV), 

môžu zúčastniť osoby 

(športovci) s týmto 

typom hendikepu: 

postihnutím 

pohybu, amputáciami, osl

epnutím a mentálnou 

retardáciou. 

 Pomyselné 

pero paraolympijských 

hier začalo písať ich históriu v roku 1960 vo svojom prvom dejisku  - hlavnom meste 

Talianska menom Rím. V meste, ktoré je kolískou kresťanstva, dostalo možnosť 

odprezentovať svoje umenie 400 športovcov z 23 krajín a súťažiaci sa pomerili v ôsmich 

športových disciplínach.  

Dnešné hry telesne znevýhodnených športovcov sa delia na letné a zimné. Konajú sa 

každé štyri roky a na inom mieste respektíve v inej krajine zimné a letné hry sa od seba líšia 

disciplínami. 

Letné PH.:                                                                           

 Atletika Boccia                                                                            

 Cyklistika  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Amputace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slepota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slepota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atletika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boccia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklistika
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 Paradrezúra   

 Futbal (5-a-side) 

 Futbal (7-a-side) 

 Goalball 

 Judo 

 Powerlifting  

 Vodáctvo 

 Streľba 

 Plávanie 

 Stolný tenis 

 Volejbal (sedenie) 

 Basketbal (vozíčkari) 

 Šerm (vozíčkari) 

 Ragby (vozíčkari)  

 Tenis (vozíčkari) 

Zimné PH:  

 Alpské lyžovanie 

 Hokej (ľadové sánky) 

 Severské lyžovanie 

  Biatlon 

   Beh na lyžiach 

  Curling (vozíčkari) 

 

 

Paraolympiáda  a výsledky našich 

športovcov na nej sú dôkazom, že SR je plná športových talentov, ktoré športom žijú 

a nerobia ho len pre peniaze !! 

Andrej Motýľ, III. AG 
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