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Začínajú letné prázdniny. Po náročných 

dňoch konca školského roka si konečne 

vydýchneme, žiaci, učitelia, ale i rodičia. No keď 

sa spätne obzrieme, pokojne môžeme 

skonštatovať, že uplynulý rok bol konečne 

bežným rokom. S malými prestávkami sme sa 

takmer celý čas učili prezenčne, a to nám dalo 

možnosť okrem bežnej výučby realizovať 

rozličné zaujímavé školské i mimoškolské 

aktivity či projekty. Zapojili sme sa do viacerých 

súťaží, v ktorých boli naši študenti úspešní.  

Niekoľko z našich študentiek študovalo 

v  Španielsku. Tieto, ale tiež iné témy nám 

približuje posledné tohtoročné vydanie Palabry. 

Vychutnajte si jej čítanie!

Prajeme Vám príjemné prázdniny, prežite 

ich v zdraví a šťastí! Vidíme sa v septembri!

Mgr. Petronela Bombová

Úvodník

Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
Štúrova ulica 2590/31A, 91501

Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

Fotografie obálky: Libuša Kýšková (predná strana), Mgr. Petronela Bombová (zadná strana)
Grafika titulnej strany: Salvador Parra Camacho

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCojHyFhuXcfoxhQEUUFzCrg

Twitter: https://twitter.com/bssgnmnv

https://www.youtube.com/channel/UCojHyFhuXcfoxhQEUUFzCrg
https://bilgymnmv.edupage.org/
https://twitter.com/bssgnmnv


Palabra | 3 |

Bežný život
Vida cotidiana

7 Liečivé bylinky z našich 
záhrad, Libuša Kýsková

9 Španielska kráľovská rodina, 
Nikola Lintnerová

10 Teroristický útok v Madride, 
Nikola Lintnerová

12 Poklad s menom VODA, 
Natália Skovajsová

16 Spoveď zúfalej Slovenky, Laura 
Majerníková, Viktória Balušíková

Interview
Entrevista

4 Entrevista con Manuel 
García Muñoz

26 Dojmy z Malagy

26 Naša návšteva Malagy, Amália 
Bačová

27 Rozhovor s Ninou 
Neupauerovou, Mgr. Petronela 
Bombová

29 Rozhovor s Eliškou 
Gavačovou, Mgr. Petronela Bombová

22 Rozhovor s Mgr. Ladislavou 
Hudzovičovou, Laura Majerníková

24 Rozhovor s karatistkou 
Biankou Suchou, Libuša Kýšková

Literárna tvorba
Creación literaria

13 Chcel spojiť dva národy a 
omylom spojil celý svet, Laura 
Majerníková

21 Kde je vlastne náš domov?, 
anonym, 4. ročník

Umenie a literatúra
Arte y Literatura

25 Divadelná komédia, Amália 
Bačová

Veda a technológia
Ciencia y tecnología

5 Deravý vesmír, Lukáš Král

10 El mundo de la tecnología, 
Lukáš Král

20 Medzinárodný deň žien 
a dievčat vo vede, Lenka Kyšková

Slávne osobnosti
Personalidades

14 Cecilia Krull, Lukáš Jankovík

Obsah
Índice



| 4 | Palabra

Entrevista
con Manuel García Muñoz

Libuša Kýšková

¿Qué le gusta más de Eslovaquia?

De Eslovaquia me gustan muchas 

cosas, las ciudades, los castillos, la comida… 

Pero lo que más me gusta es su naturaleza y 

sus paisajes. Disfruto mucho pasear en 

bicicleta y descubrir nuevos lugares de 

Eslovaquia.

¿Dónde estudió?

Estudié en la facultad de Ciencias de 

Granada.

¿Por qué eligió química y biología?

Son asignaturas que me gustan 

mucho, me resultaban más fáciles de 

estudiar que otras asignaturas y tenía 

mejores resultados.

¿Por qué eligió la profesión de profesor? 

¿Siempre quiso ser profesor?

La verdad es que no lo sé 

exactamente, es un camino que he ido 

recorriendo con el tiempo. Tenía en mente 

varias profesiones y la de profesor era una 

de ellas.

¿Qué le gusta más sobre su trabajo?

Lo que me gusta más de mi trabajo es 

comprobar que los alumnos pueden 

aprender cosas nuevas y contribuir a que 

puedan mejorar.

¿Qué piensa hacer cuando se acabe su 

estancia aquí?

Es todavía pronto para decidirlo, lo 

decidiré en los próximos meses. En primer 

lugar regresar a España y poder estar con la 

familia y amistades.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Me gusta hacer muchas cosas, y hay 

poco tiempo para todas ellas. Leer, escuchar 

música, ver series y películas, hacer 

deporte, sobre todo tenis y ciclismo, pintar, 

hacer senderismo, disfrutar de la 

naturaleza… y seguro que me dejo alguna 

afición.

¿Era difícil adaptarse a la vida en 

Eslovaquia?

Creo que en los primeros años fue 

bastante difícil pero después se me hizo 

bastante fácil.

¿Sabe decir algo en eslovaco? ¿Le gusta la 

lengua eslovaca?

Sé decir algunas cosas pero me 

hubiera gustado aprender mucho más. Por 

supuesto que me gusta la lengua eslovaca, 

aunque es muy difícil de aprender.
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Texto: Libuša Kýšková
Fotografía: Matej Macho
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¿Qué cambiaría de su trabajo?

Es una pregunta difícil. Quizás lo que 

más cambiaría es que hay mucho trabajo 

acumulado precisamente cuando hay más 

estrés en la Maturita.

¿Cuáles son las diferencias más grandes 

entre Eslovaquia y España?

Hay bastantes aspectos diferentes, 

pero sobre todo el clima y el idioma. El 

verano se pasa mejor en Eslovaquia.

¿Le gusta la comida eslovaca?

Muchísimo, y será algo que echaré 

mucho de menos. Me encanta el halušky y la 

vianočka.

Este es su año último en nuestro instituto. 

¿Cómo va a recordar esta parte de su vida? 

¿Qué va a extrañar?

Es cierto, lo recordaré con mucha 

nostalgia. He pasado seis años de mi vida 

en Eslovaquia y para mí es mi segundo 

hogar. Dejaré muchos recuerdos y la 

mayoría son maravillosos. Echaré de menos 

muchas cosas, como he comentado me 

gusta mucho la naturaleza y Eslovaquia está 

repleta de ella. Me encantan sus castillos. Se 

viaja muy fácilmente en tren. Pero lo que 

más echaré de menos es a los alumnos 

porque después de tantos años se les toma 

cariño, y a mis compañeros de trabajo 

porque me han ayudado mucho y más que 

compañeros los considero mis amigos y mi 

familia.

Deravý vesmír
Lukáš Král

19. februára 1916 v Berlíne posiela známy 

fyzik Albert Einstein list astrofyzikovi Karlovi 

Schwartzchildovi, v ktorom popiera myšlienku, že 

vo všeobecnej teórii relativity, podľa jeho rovníc, 

môžu existovať  gravitačné vlny, ktoré by boli 

analógiou svetelných vĺn. Karol v Rusku rovnice 

gravitačného poľa upravil a tým našiel kritickú 

veľkosť, pri ktorej tiaži enormných telies dôjde 

k  bodu kolapsu tak, že ani svetlo nedokáže 

uniknúť. Jednoducho povedané, ,,stručne" načrtli 

existenciu čiernych dier. Einstein vo svojom živote 

tento názor často popieral. Vec, ktorá bola na 

tomto fascinujúca je, že prvá čierna diera bola 

naozaj objavená 48 rokov po Einsteinových 

„hrách” s rovnicami.

Vesmír je veľmi tajomný, veľký a zaujímavý. 

Pojem čierna diera je už celosvetovo známy, no 

ani ten najlepší astrofyzik nevie o nej všetko. Ešte 

len pred tromi rokmi sa vedcom podarilo urobiť 

prvú fotografiu supermasívnej čiernej diery 

a matematici už začali rozmýšľať o hypotetickom 

telese, ktoré ešte len málokto pozná. Jedná sa 

o zaujímavý vesmírny objekt zvaný biela diera.

Čierne diery
Toto tajomné teleso je čierne iba kvôli tomu, 

že pohlcuje všetku hmotu, s ktorou príde do 

kontaktu, dokonca aj svetlo. V strede tohoto 

telesa sa nachádza nekonečne hustý bod zvaný 

singularita. Je to veľmi ťažko predstaviteľné, no 

tento bod je príčinou toho, prečo je čierna 

diera ,,čierna". Aby takýto objekt vôbec mohol 

vzniknúť, je potrebná stará hviezda približne 

6  krát väčšia ako slnko. Vek tejto hviezdy je 

pomerne krátky oproti iným hviezdam, pretože 

čím väčšia hviezda je, tým rýchlejšie spotrebúva 

svoje plyny. Takéto teleso má obrovskú hmotnosť 

a pri vyčerpaní jej plynov dôjde ku kolapsu jej 

jadra, vďaka ktorému sa sama do seba zrúti 

a  vznikne explózia gigantických rozmerov zvaná 

supernova. Po tomto fiasku už iba zostáva rýchlo 

rotujúce jadro hviezdy, ktoré je mnohonásobne 
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menšie a dosahuje priemer iba pár desiatok 

kilometrov, inak zvané čierna diera. Delia sa na 

rôzne typy, ako napríklad primordiálne (mohli 

existovať krátko po vzniku vesmíru a môžu byť 

menšie ako atóm), supermasívne (majú 

monštruózne rozmery a zvyčajne sa nachádzajú 

v  strede galaxií), rýchlorotujúce... Priemerné 

čierne diery sa dožívajú 330 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 000 rokov a aj ony raz 

zaniknú. V podstate sa vyparia procesom 

nazývaným Hawkingovo žiarenie. Pre porovnanie, 

vek vesmíru do dnešného dňa sa odhaduje na 

približne 13 800 000 000 rokov. Horizont udalostí 

je vlastne hranica, za ktorú, keď objekt prejde, už 

sa nikdy nevráti, pretože singularita ho pohltí. 

Keby nejaká čierna diera začala požierať naše 

Slnko alebo akúkoľvek hviezdu, vznikol by okolo 

nej takzvaný akrečný disk, čo sú vlastne rotujúce 

pozostatky danej hviezdy. Tieto vesmírne objekty 

sa detailne skúmajú a momentálne sa ich v našej 

galaxii nachádza približne 1 miliarda.

Veľká novina
Astrofyzici z EHT (Event Horizon Telescope) 

dňa 12.5. 2022 zverejnili druhú fotografiu 

supermasívnej čiernej diery zachytenú pomocou 

technológie na Zemi. Jedná sa o teleso, ktoré sa 

nachádza v strede našej galaxie s názvom 

Saggitarius A*. Je to znova obrovský úspech, 

pretože proces celkového spracovania fotografie 

trvá pár rokov. Urobiť túto fotografiu bolo ešte 

náročnejšie z dôvodu, že teleso vyzeralo akoby 

neustále kmitalo.

Biele diery
Hypotetický objekt, ktorý sa správa presne 

opačne ako čierna diera. Aj tak sa dá opísať toto 

zaujímavé teleso. Je potrebné podotknúť, že dosť 

pravdepodobne neexistujú. Pre mnohých ľudí sa 

jedná o peknú rozprávku, ktorá výpočtami celkom 

sedí, no objavená ešte nikdy nebola. Nápad na 

túto hypotézu vznikol v 70. rokoch, kedy sa vedci 

znova „hrali” s rovnicami. Správanie bielej diery 

by bolo presne opačné, namiesto pohlcovania 

hmoty by všetku hmotu vyvrhovala do okolitého 

vesmíru tak, že ani svetlo by sa do nej nevedelo 

vrátiť. Znie to celkom rozumne a jednoducho, no 

naskytuje sa ešte viac otázok, ako ohľadom jej 

brata. Základnou otázkou je ,,Akoby vôbec tento 

objekt mohol vzniknúť?" Pri tejto otázke sa 

väčšina ľudí pozastaví, pretože odpoveď na ňu 

nevedia ani vedci. Je to otázka vyššej fyziky o 

zvrátení času. Museli by začať pri singularite a ísť 

späť. Biela diera by vyvrhla všetku hmotu, dokedy 

by sa z nej nestala hviezda. Bohužiaľ, my ako 

ľudstvo zatiaľ takéto poznatky nemáme 

a  budeme sa musieť uspokojiť s jej pokrvným 

bratom zvaným čierna diera.

Alternatívny koniec všetkého
Jediné, čo temným vesmírom putuje sú 

staré čierne diery, ktoré sa postupne vyparujú 

a nakoniec úplne vymiznú. Aj takto sa dá popísať 

jeden z alternatívnych koncov tohoto vesmíru. 

Časom sa mnoho hviezd premení na čierne diery, 

tie budú pohlcovať iné hviezdy a telesá dokedy 

z  vesmíru nebude tmavá kopa studených planét 

a obrovských čiernych dier.

Červie diery
Albert Einstein prišiel s ďalšou hypotézou 

o  červých dierach. Takzvaná červia diera je 

objekt, ktorý dokáže vytvoriť skratku 
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Prvá fotografia čiernej diery

Červia diera
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časopriestorom a tým vytvorí akýsi priechodný tunel. Jednoducho portál, ktorý ma zoberie z jedného 

konca vesmíru a vypustí na druhom alebo v úplne inom vesmíre. Samozrejme znova treba podotknúť, 

že tento objekt nebol nikdy objavený a dosť pravdepodobne sa znova jedná iba o sci-fi. Podľa vedcov 

by toto teleso mohlo vzniknúť kombináciou čiernej a bielej diery v akomsi páre. Bohužiaľ realita je 

krutá, a tak sa budeme musieť zmieriť s tým, že červie diery zostanú iba v hrách a filmoch.

Text: Lukáš Král
Fotografie: Internet
Bibliografia:
Jednoducho Einstein!, Rüdiger Vaas
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vek_vesm%C3%ADru
https://vosveteit.sk/moze-hypoteticka-biela-diera-existovat-v-nasom-vesmire/
https://break.cas.sk/2015/07/16/tunely-v-casopriestore-je-nasa-galaxia-cervou-dierou/
https://sk.forvm.at/black-holes-are-like-hologram

V
e
d
a
 a

 
te

ch
n
o
ló

g
ia

Liečivé bylinky z našich záhrad
Libuša Kýšková

Podbeľ lekársky
Podbeľ lekársky (nazývame aj liečivý) je liečivá rastlina. Je jedným z prvých jarných kvetov. Na jar 

je vhodné zbierať kvety a v letnom období zase listy. Je veľmi účinný a využívaný. Používa sa 

v  tradičnej medicíne a doma si z neho môžeme pripraviť čaj, ktorý nám pomáha pri liečení kašľa, 

zahlienených priedušiek a pľúc. Je nápomocný aj pri tráviacich problémoch, pri ktorých môže priaznivo 

vplývať na látkovú premenu a pri liečení zápalového ochorenia hrubého čreva. Takisto môže byť 

nápomocným pri hojení rán alebo pri ekzémoch. Čaj si z neho môžeme spraviť tak, že si jeho listy 

a  kvety zalejeme vriacou vodou. Potom necháme 10 minút lúhovať a nakoniec scedíme a osladíme 

medom alebo cukrom podľa chuti.

Púpava lekárska
Púpava lekárska kvitne od apríla do 

októbra na lúčnatých povrchoch. Môže nám byť 

pomocníkom pri žalúdočných ťažkostiach, 

cukrovke, pri znižovaní cholesterolu, pri 

reumatických problémoch a pri celkovom 

prečistení organizmu. Zbierať sa dajú všetky 

časti rastliny, pretože každá z nich má svoje 

využitie. Odvar z listov je vhodný na prečistenie 

organizmu a na povzbudenie trávenia. Pripraviť 

ho môžeme z čerstvo nazbieraných alebo  

usušených listov. Z kvetov sa zvyčajne 

pripravuje med, ktorý pomáha pri chorobách 

dýchacej sústavy. Z koreňa sa pripravuje odvar, 

ktorý je nápomocným pri problémoch so 

žalúdkom a žlčníkom.
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Text:
Libuša Kýšková

Fotografie:
Libuša Kýšková a Internet

Prvosienka jarná
Prvosienka nám môže byť pomocníkom pri 

reumatických problémoch, migrénach, 

problémoch s dýchacími cestami, prechladnutí, 

nespavosti a liečbe kožných chorôb. Má 

antiseptické a antibiotické účinky. Taktiež pomáha 

pri prečisťovaní krvi. Je to dobrá bylinka na 

podporu našej imunity. Listy prvosienky sa 

zbierajú v čase kvitnutia a kvety sa zbierajú, keď 

sú v plnom rozkvete. Bylinka sa môže užívať vo 

forme čaju alebo odvaru. Čaj pripravíme zaliatím 5 

g sušených (alebo 20 g čerstvých) kvetov 

prvosienky a potom ho necháme 5 až 10 minút 

lúhovať.

Žihľava dvojdomá
Žihľava sa väčšinou spája 

s  liečením reumy a opuchov, účinná je 

aj pri bolestivých krížoch a problémoch 

so žlčníkom, pečeňou alebo pri kožných 

chorobách. Z pŕhľavy, ako ju tiež 

voláme,  zbierame list a vňať a to vždy 

len vrcholové čerstvé mladé časti 

rastlín. Prospieva vlasom a nechtom. 

Žihľavový čaj alebo odvar z tejto 

bylinky môžu byť nápomocné aj pri 

prečistení krvi alebo pri vypadávaní 

vlasov. Pôsobí ako antioxidant, ktorý 

z  tela odstraňuje škodliviny. Čaj sa 

pripravuje tak, že sa zaleje 100 g listov 

1,5 litrom vriacej vody. Odvar necháme 

potom lúhovať asi 10 - 15 minút 

a precedíme ho.
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Španielska kráľovská rodina
Nikola Lintnerová

A
ko malé dieťa som milovala pozeranie 

rozprávok. Veľké hrady zo skla, 

strašidelné lesy a postavičky 

s  nadprirodzenými schopnosťami hrali 

veľkú rolu v mojom škôlkárskom živote. Veľkým 

snom každého dievčatka, aj mojím, vždy bolo stať 

sa raz princeznou. Je to už dávno, čo som sa 

naposledy ponorila do detských predstáv, a preto 

prišiel ten pravý čas opäť otvoriť túto 

neuveriteľnú tému o kráľovstve a spoločne sa 

dozvedieť, ako to naozaj v skutočnosti funguje.

Na svete je ešte veľa krajín s monarchiou, 

no my si priblížime život kráľovskej rodiny 

v  Španielsku. K obnoveniu upadnutej španielskej 

monarchie došlo v roku 1975, kedy na kráľovský 

trón zasadol Juan Carlos z dynastie Bourbón-

Anjou. Kráľ Juan Carlos abdikoval (vzdal sa 

panovania) v roku 2014, a tak  len vo svojich 46. 

rokoch nastúpil na trón jeho jediný syn Felipe VI. 

Korunovácia Felipeho však neprebehla rovnakým 

spôsobom (cirkevnom-právnym aktom) ako 

v  ostatných monarchiách, ale za kráľa ho uznal 

parlament. Aktu zloženia prísahy sa zúčastnila 

jeho celá rodina, manželka kráľovná Letizia a obe 

dcéry Leonor a Sofía. Juan Carlos sa ceremónie 

nezúčastnil. Felipe VI. sa dostal na trón počas 

obdobia ekonomických problémov a snahy 

Kataláncov o osamostatnenie. Panovník má podľa 

ústavy v monarchii len reprezentatívnu funkciu, 

čoho sa Felipe nebude držať, nakoľko ako aj jeho 

otec bude presadzovať transparentnosť 

a  progresivizmus v politike. Voči kráľovstvu sa 

najviac začala stavať generácia mladých ľudí, 

preto po korunovácii bolo najväčším cieľom 

kráľovského páru získať si ich dôveru, čoho 

jedným z dôkazov bolo i to, že  Felipe VI. spolu 

s  Letizou ako prví v dejinách krajiny prijali 

španielskych zástupcov LGBT komunity.

Najhlavnejším problémom mladého kráľa 

bolo Katalánsko a jeho snaha o nezávislosť. Felipe 

sa priamo k súdnemu procesu nevyjadril, no 

považoval za neprijateľné odvolávať sa na 

demokraciu stojacu nad zákonom. Počas jeho 

vlády sa uskutočnili teroristické útoky v Barcelone 

a Cambrils, čo taktiež negatívne ovplyvnilo 

dôveru španielskeho obyvateľstva. Felipe VI. sa 

neskôr zúčastnil veľkej demonštrácie proti 

terorizmu. Napriek veľkej kritike Španielov, podľa 

ktorých kráľ Felipe neobstál vo svojej pozícii, 

pôsobí ako čestná osobnosť. Je predsedom 

mnohých nadácii, združení a nezabúda sa 

podieľať na dobročinných aktivitách.

Kráľ Felipe VI. s kráľovnou Letiziou majú dve 

dcéry, následníčku- infantku Leonor a mladšiu 

infantku Sofiu. Podľa pravidla primogenitúry sa už 

od malička pripravuje na trón najstaršia dcéra 

Leonor, ktorá si už po jej viacerých verejných 

vystúpeniach, hlavne po odovzdávaní ocenení 

Nadácie princeznej z  Girony v  katalánskej 

Barcelone, ktoré odprezentovala v perfektnej 

katalánčine, vyslúžila veľké uznanie Španielov. 

Princeznú Leonor čaká ešte dlhá cesta príprav 

a  som veľmi zvedavá, ako využije pozíciu 

kráľovnej Španielska po získaní vladárskeho žezla.

Text: Nikola Lintnerová
Fotografie: Internet
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Teroristický útok v Madride
Nikola Lintnerová

V
  Španielsku sa za najdramatickejší 

teroristický útok považuje teroristický 

útok z Madridu, ktorý sa stal 11.3. 

2004. Tento deň sa doteraz pamätá 

ako deň plný chaosu a kriku. Mestské vlaky sa 

premenili na šrot a po koľajniciach ležali mŕtve 

telá. Útok sa považuje za najväčší teroristický 

útok španielskych dejín, počas ktorého zomrelo 

191 ľudí a zranilo sa približne 1800. 

K  extrémnemu obráteniu života v metropole a 

k  ovplyvneniu blížiacich sa volieb stačili len 3 

minúty. V štvrtkové ráno o 7:37 na stanici Atocha 

došlo k prvému výbuchu troch bômb, ktoré sa 

nachádzali vo vlaku 21. Ďalší výbuch, ktorý sa stal 

o minútu na to, spôsobili dve bomby vo vlaku 21-

435 na stanici el Pozo a v tom istom čase aj 

v  Santa Eugenii. Posledné štyri bomby vybuchli 

500 metrov pred Atochou o 7:39, po ktorých 

španielskych záchranárov čakalo zachraňovanie 

všetkých, ktorým sa pomôcť ešte dalo. Prvé 

podozrenie na útok padlo na baskickú organizáciu 

ETA a ešte v ten deň vtedajší premiér José María 

Aznar odsúdil ETU za spáchanie útoku. 

V  podozrení sa však našli trhliny, nakoľko ETA 

poslednú dobu nebola až tak aktívna a vždy pred 

útokmi ľudí varovala. Ďalšími podozrivými sa tak 

stali radikálni islamisti, ktorí využili tento útok ako 

odvetu za účasť Španielska vo vojne v Iraku. 

Zhodovali sa aj niektoré čísla, ako napríklad to, že 

útok na New York a Washington, ktorý sa označuje 

aj ako 9/11 sa stal presne 911 dní od útoku 

v Madride. Spustilo sa veľké pátranie a o deň na 

to bolo nájdené auto v Alcalá de Henares so 

siedmimi výbušninami a arabskou nahrávkou. 

Koncom marca objavila španielska polícia dom 

v  dedine Chinchón, odkiaľ teroristi aktivovali 

mobilnými telefónmi bomby, a taktiež aj odtlačky 

prstov niektorých z nich. Zistilo sa, že bomby 

zostrojil 31-ročný Džamala Zugama. Pátranie 

trvalo len pár dní a po výsluchu sa označil za šéfa 

celej skupiny Sarhan Bin Abdal Madžíd Fakheta. 

3.4. polícia obkľúčila dom na madridskom 

predmestí Legánes, no Fakhet spolu s ďalšími 

šiestimi teroristami už stihli spáchať samovraždu. 

Zatkli 21 atentátnikov, z ktorých väčšina 

pochádzala zo Severnej Afriky. Cieľom týchto 

atentátnikov bolo zabiť čo najviac ľudí a uškodiť 

ľudovej strane premiéra Aznara, čo sa im aj 

podarilo. Parlamentné voľby vyhral socialista José 

Luis Zapater, ktorý hneď po nástupe stiahol 

španielsku armádu z Iraku.

Text: Nikola Lintnerová

Tu nombre en la Luna
 Durante muchos años, la NASA ha estado 

planeando su vuelo de prueba no tripulado 

alrededor de la órbita de la Luna. Dicho vuelo se 

llama Artemis I y visitará la Luna. Curiosamente, 

la NASA nos ha dado a todos la oportunidad de 

dejar que nuestros nombres vuelen alrededor de 

la Luna. Es posible registrarse en su sitio web y el 

participante recibirá un boleto digital oficial con 

su nombre, que se grabará en una unidad flash 

que volará al espacio con él. La inscripción es 

completamente gratuita y el lanzamiento del 

cohete está previsto para agosto de 2022. Es 

bonito que todavía podamos presumir ante los 

demás de que nuestros nombres estén a 385 000 

kilómetros del planeta en el que hemos nacido.
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El mundo de la tecnología
Lukáš Král
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NFT
NFT (Non-fungible token) es la 

criptomoneda más nueva. En comparación con 

Bitcoin no es tan conocida. Ha empezado a 

conocerse recientemente. Es muy diferente de 

otras criptomonedas porque funciona de manera 

tan integral que poseer un NFT significa poseer 

cualquier elemento digital, como arte digital, 

imágenes, artículos, información o archivos. Por 

un lado, hay alguien que se encargará de crear 

dicho objeto. Luego lo registra en el marketplace 

(un lugar donde se compran y venden artículos 

en Internet), donde paga una tarifa de entrada. 

Esta tarifa ronda los pocos euros. Luego valora su 

creación y deja que se muestre al mundo. El 

interesado puede comprarlo o, en el caso de 

varios compradores, el producto sale a subasta. 

Después del canje, el sistema Blockchain 

sobrescribe la información sobre su nuevo 

propietario para mantener la máxima seguridad. 

Tanto el comprador como el vendedor deben 

pagar una tarifa baja por el servicio de reescritura 

de información en el sistema Blockchain, que se 

encargará de la transacción. En forma física, por 

ejemplo, alguien pintaría un cuadro que luego 

vendería. El nuevo dueño se lo puede quedar o lo 

vende, pero todo el mundo sabe que el dueño es 

quien es y que otras fotos e imitaciones de la 

imagen son solo reproducciones por un precio 

mucho menor. NFT tiene un gran y gratificante 

futuro, tanto para principiantes como para futuros 

artistas. Uno de los NFT más vendidos fue una 

pieza compuesta por unos pocos píxeles llamada 

Cryptopunk #5822. Fue comprado por 22,39 de 

euros.

Gafas del futuro
Las gafas con hologramas que vemos en las 

películas ya no son solo una cuestión de futuro. 

Qualcomm presentó recientemente sus segundas 

gafas Smart Viewer. Por supuesto, esta no es la 

única empresa que produce estas gafas, pero es 

claramente una de las más avanzadas. Estas 

gafas AR sirven como un teléfono en nuestros 

ojos. Después de implementarlos, es posible 

encender cualquier aplicación, programa u 

holograma y luego se proyecta directamente 

frente a nuestras caras. Las gafas pueden 

escanear las manos y, de esa manera, por 

ejemplo, podemos agarrar los objetos 

proyectados, rotarlos o hacer zoom sobre ellos. La 

tecnología puede leer el movimiento de los ojos y 

luego escanear información sobre un lugar, objeto 

o animal determinado. Las gafas contienen un 

chip Snapdragon de segunda generación y tienen 

función bluetooth. Tienen una frecuencia de 

actualización de 90 hercios y una pantalla 

microOLED con resolución Full HD. Saldrán a la 

venta en unos meses.

NFT CryptoPunk #5822
Propietario: Deepak Thapliyal

Creador: Larva Labs

Gafas AR Smart Viewer

Texto: Lukáš Král
Fotografias: Internet
Bibliografía:
https://www.nasa.gov/specials/artemis/
https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-
what-is-blockchain-crypto-art-faq
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-fungible_token
https://www.youtube.com/watch?v=BkWxp6xnYRk
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Poklad s menom VODA
Natália Skovajsová

V
  bežnom živote s  vodou prichádzame 

do kontaktu niekoľkokrát za deň. 

V  súčasnom uponáhľanom svete ju 

vnímame ako samozrejmosť 

a  obyčajnú súčasť života. Využíva sa nielen na 

potrebu a  spotrebu človeka, ale vo veľkom 

množstve tvorí telá zvierat, rastlín či človeka. 

Málokto sa však na chvíľu pozastaví a  sám seba 

sa spýta: „Čo je to vlastne voda? Prečo je práve 

voda  nenahraditeľnou a  veľmi dôležitou 

podmienkou života na Zemi? Čo by nám hrozilo 

pri jej nedostatku? Mali by sme vôbec šancu na 

prežitie?“

Vieme, že už v  minulosti si ľudia začali 

stavať obydlia v  blízkosti vodných tokov, a  tak 

vode pripisovali veľmi veľkú dôležitosť. Voda sa 

stala neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Je 

pre nás takmer nemožné predstaviť si život bez 

nej. 

Čo je to vlastne voda? Bohužiaľ,  voda je 

vyčerpateľným prírodným zdrojom a  aj keď jej 

zatiaľ máme dostatok, pitná voda tvorí iba necelé 

3% z  celkovej vody na Zemi. Z  chemického 

hľadiska je voda priehľadná bezfarebná tekutina 

bez chuti i  zápachu. Je to zlúčenina (H) 

s  chemickým vzorcom H2O. Pre mňa osobne je 

zaujímavé, že prvky, ktoré ju tvoria, ako vodík 

a  kyslík, sa zväčša vyskytujú v  plynnom 

skupenstve, ale naopak voda v tekutom.

Voda je dôležitá aj preto, lebo obsahuje 

veľmi dôležité minerálne látky, ako je napríklad 

horčík či vápnik. Horčík je nazývaný aj „prvkom 

života“. Pomáha telu udržiavať sa v rovnováhe pri 

nadmernej fyzickej či psychickej záťaži. Rovnako 

ako horčík, aj vápnik je biogénny prvok, a tak jeho 

nedostatok môže spôsobiť zdravotné problémy. 

Ak by sa človek rozhodol piť iba destilovanú vodu, 

do tela by sa nedostávalo dostatočné množstvo 

minerálov, a to by mohlo zapríčiniť smrť.

Zemský povrch je zo 75% tvorený vodou. 

Voda robí našu planétu výnimočnou. Z  miliárd 

planét vo vesmíre sa nám zatiaľ nepodarilo 

objaviť takú istú ako je Zem. Preto by sme si ju 

mali vážiť a dostatočne sa o ňu starať. Mnoho ľudí 

vedome či nevedome zneužíva vodu pre svoj 

vlastný prospech. Či už znečisťovaním vodných 

tokov, častým vypúšťaním chemikálii do vody, či 

plytvaním pitnou vodou. Je to neohľaduplné 

k  iným ľudom i k  prírode. Títo ľudia si 

neuvedomujú, že tým neškodia len sebe, ale 

predovšetkým zvieratám a  rastlinám žijúcim 

v  blízkosti znečistených vôd. Takýmto spôsobom 

dochádza k masívnemu úhynu živočíchov i rastlín.

Ďalším z  hlavých dôvodom znečistenia vôd 

sú fabriky a  premávka vozidiel, ktoré znečisťujú 

ovzdušie. Výpary a nečistoty z komínov a výfukov 

áut sa dostanú do ovzdušia a vzniknú  z nich kyslé 

dažde, ktoré spôsobujú veľké škody v prírode, ako 

aj na sochách, pomníkoch, historických budovách, 

ale hlavne ničia a znečisťujú celú planétu a tým sa 

môže  spôsobiť otrava vody. Toto je jeden z 

hlavných problémov planéty, pretože jeho výskyt 

čoraz viac narastá.

Príde mi na zaplakanie fakt, že každý deň je 

do mora vypustených niekoľko litrov škodlivín bez 

ohľadu na život v  mori. Veľmi často to je 

zapríčinené haváriou ropných tankerov. To 

ohrozuje ekosystém. Ak sa ropa dostane do 

kontaktu s morskými vtákmi, ich perie sa odmastí, 

premokne a vták sa utopí.

Čo by sa však stalo, keby voda jedného dňa 

z  ničoho nič zmizla? Jednoducho by sa vyparila. 

Ako dlho by sme vydržali? A prežili by sme vôbec? 

Nad týmito otázkami som sa už veľakrát 

zamýšľala. Vždy mi napadlo: „Je naozaj k  životu 

potrebná iba voda?“ Myslím si, že nie. Je 

samozrejmé, že okrem vody k životu potrebujeme 

aj jedlo. Áno, je tomu tak, ale bez jedla by sme 

dokázali prežiť týždne, no bez vody ledva pár dní. 

Myslím si, že veľa ľudí si neuvedomuje, že voda je 

veľkým darom, ktorý sme od prírody dostali.

Bez vody by život na Zemi nebol možný 

a  naša planéta by sa na pohľad úplne zmenila. 

Zem by už neprekypovala veľkým množstvom 

zelene či životom zvierat a ľudí. Ale bola by z nej 

vysušená pustina bez života pokrytá kamením. Pri 

tejto hroznej predstave ma vždy strasie. Podľa 

môjho názoru by sa  táto predstava nikomu 

nepozdávala.

Príde mi smutné, že si vodu nevieme 
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Chcel spojiť dva národy 
a omylom spojil celý svet

Laura Majerníková

V
ojna. Vojenový konflikt. Tajná operácia. 

Najfrekventovanejšie téma dneška. 

Téma, o  ktorej si všetci myslia, že 

vedia všetko. Téma, v súvislosti 

s  ktorou má každý pocit, že má právo sa k  nej 

vyjadrovať a akokoľvek ju komentovať. Ja osobne 

si nemyslím, že mi prináleží právomoc k  tejto 

téme čokoľvek povedať, pretože je to vec len 

a  len jedného politika. Na druhej strane 

považujem za viac ako potrebné o  tejto téme 

hovoriť, aby každý vedel, čo a  prečo sa to deje. 

Zoberiem to teda trošku z opačného konca. 

Ukrajinská vlajka sa skladá z  dvoch vodorovných 

pruhov modrej a  žltej farby. Žltá farba 

reprezentuje obilie, ktoré symbolizuje 

pohostinnosť a radosť. Modrá farba je obloha nad 

obilnými poľami, ktorá je symbolom pokoja 

a SLOBODY. „Sloboda nad chleba”. Je preto veľmi 

zarmucujúce, že práve krajina, ktorá má vo svojej 

vlajke symbol radosti a  slobody je v  21. storočí 

terčom „nezmyselných” bojov o moc… ak by sme 

chceli nájsť niečo „pekné” na tejto neskutočne 

zničujúcej a bolestivej vojne, jednu vec by sme 

našli. Ľudskú spolupatričnosť. Vzájomnosť. 

Solidaritu. Je pre mňa neskutočné, ako sa ľudia 

zomkli a  ukázali, že sa neboja. Neboja sa, lebo 

vedia, že jeden politik nemá šancu ísť proti 

celému svetu. Zvyšok celého sveta ukázal, že  mu 

nie je ľahostajný osud slobodnej krajiny 

východnej Európy. Protesty proti vojne v  Berlíne, 

Prahe, Amsterdame, Čile, Bielorusku či dokonca 

v samotnom Rusku ma presvedčili o tom, že žijem 

vo svete so správnymi hodnotami…Vážme si to, 

že môžeme ráno vstávať do školy/práce. Vážme 

si, že máme možnosť sa vzdelávať. Vážme si 

slobodu. Niektorí ľudia už tieto príležitosti 

nedostanú.
Text: Laura Majerníková

dostatočne vážiť. Pre ľudí vo veľkomestách, ako je 

Tokio alebo Los Angeles, je voda ničím. Je to 

možno spôsobené tým, že je ľahko dostupná. 

Mám pocit, že hlavne ľudia, čo vedia, aké to je žiť 

s nedostatkom vody, ju vedia naozaj oceniť. Voda 

je ten typ daru, ktorý si nezaslúžime, ale aj tak ho 

máme hojne. 

Podľa môjho názoru, ak sa nebudeme 

dostatočne starať o  prírodu, v  budúcnosti cena 

vody bude len a  len stúpať, pretože jej bude 

ubúdať a  bude  čím ďalej  tým  viac  znečistená. 

A čistá voda sa môže pre nás stať  vzácnejšou ako 

zlato. 

Aby som zas nebola úplný pesimista musím 

uznať, že sa na tému „životné prostredie“  začína 

klásť čoraz väčší dôraz. Keď som bola v Nemecku, 

bola som veľmi milo prekvapená. V  niektorých 

nemeckých obchodoch už úplne vylúčili plastové 

vrecká a  ľudia si museli doniesť svoje vlastné 

pletené alebo v prípade, že nemajú, zakúpiť si ich. 

Aj takéto menšie kroky, dobré skutky v prospech 

prírody, pomôžu. Aspoň takto jej na chvíľku 

dovolíme nadýchnuť si. Ak by sa táto myšlienka 

rozšírila aj do ďalších krajín, nebol by taký veľký 

dopyt po plastových vreckách a  prestali by sa 

vyrábať. Veľkým plusom je tiež to, že v mnohých 

prímorských oblastiach sa začalo organizovať 

hromadné čistenie morí.  

Som veľmi vďačná, že môžem žiť v krajine, 

kde je čistej pitnej vody dostatok. Voda je základ, 

bez vody nie sú rastliny, bez rastlín nie je kyslík, 

bez kyslíka nie je život. Voda je ako krv a zem ako 

človek. Tak ako bez krvi, ani bez vody sa nedá žiť. 

Preto sa musíme  starať o ochranu čistoty vody. 

Na Zemi nežijeme sami a po nás prídu ďalšie 

generácie.

Text: Natália Skovajsová
Zdroje:

https://www.lekarensedmokraska.sk/vapnik-fakty-lieky/
https://www.vitaminyprezdravie.sk/aktuality/horcik--prvok-zivota/

https://www.minzp.sk/files/osveta-a-environmentalna-vychova/sdv15/zaujimavosti-o-vode.pdf
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Cecilia Krull
La filigrana de Gondomar y el talento 

inmortal en un alma
Lukáš Jankovík

E
l destino se ha encargado de convertir 

a la cantante española Cecilia Krull en 

Embajadora de la Filigrana de 

Gondomar. La filigrana es un trabajo 

artesanal y tradicional precioso... Cuando le 

dieron la noticia, ella se puso muy contenta. 

Cecilia se considera una artista de jazz, pero en 

realidad tiene relación con el mundo del Hip-Hop 

y por eso a ella no le gusta si alguien dice que es 

una artista de jazz. Una curiosidad maravillosa es 

que ella tuvo su primer concierto a los 14 años...

Su madre es cubana y gallega, y su padre 

es francés y alemán. Toda su familia se ha 

dedicado a la música. Su padre se dedicaba a la 

música de jazz y su madre cantaba mucho. Le 

ayudó mucho a Cecilia crecer en esta familia, 

porque tenía la mente muy abierta, quiero decir, 

que tenía sus propios pensamientos, opiniones, 

ideas, en los que no influyó nadie. También su 

abuela francesa cantaba muchas canciones de 

Edith Piaf y su abuela cubana canciones 

populares de Olga Guillot. Después del colegio, su 

padre la llevaba siempre al estudio de grabación. 

Allí logró mejorar su afición inicial por la música.

Ha sido recientemente famosa  por haber 

compuesto la canción más conocida de la serie La 

casa de papel, “My life is going on”. Se inspiró para 

componerla en el personaje de Tokio, porque 

dicho personaje está perdido, no tiene a nadie y 

está muy desorientado, pero quiere vivir en este 

mundo, porque tiene esperanza en conseguir la 

paz, en lograr algo bueno. La canción enseña una 

situación por la que todos hemos pasado alguna 

vez.  Después de varias semanas, se dio cuenta 

de la repercusión que comenzó a ganar la canción 

a través de las redes sociales, recibiendo 
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mensajes de todas partes del mundo. Hoy tiene 

más de 300 millones de reproducciones, ha sido 

Disco de Oro en Francia y en Italia… ha sido 

genial.

Entre giras y conciertos alrededor del 

mundo, en junio del pasado año retomaba su 

propia producción y lanzaba el album “Hard”.  Su 

último trabajo, con canciones como “Celestial” o 

“Out in style”, nos revela una Cecilia Krull más 

elegante.  También la canción “Grandola Vila 

Morena” con Pablo Alborán es espectacular. Ella la 

escribó para la nueva temporada de La casa de 

papel. Creo que quiere expresar diversas 

emociones y no olvidar la esperanza... es como 

una mezcla que aporta una riqueza inmensa de 

sentimientos. 

Algo de su carrera
Lleva doce años prestando su voz a varias 

series españoles como “El accidente” o “Vis a Vis”. 

Tiene varias colaboraciones, desde dúos a un 

cuarteto de jazz y otra más electrónica que 

aparece en su primer álbum. Ella ha cumplido su 

sueño, porque ha tenido la oportunidad de 

trabajar con productores de todo el mundo.

Una vez afianzado el éxito de LCDP Krull, 

recibió otro encargo del productor de la serie: la 

canción “Grandola Vila Morena”. A la canción le 

acompaña una escena muy fuerte, cuando fallece 

el personaje de Tokio. Es como un himno de 

hermandad y tiene un mensaje maravilloso. Una 

curiosidad es que ella pidió que le acompañara 

Pablo Alborán. Fue para ella un pequeñito doble 

sueño cantar con él y colaborar con LCDP.

Primer disco
Su primer álbum, que se llama “NOW”, 

refleja una nueva versión de ella. Es el resultado 

de su camino por la vida, de momentos, pero 

principalmente del  momento que está viviendo 

AHORA.

Siente un gran reconocimiento por su 

trabajo fuera de España y está muy agradecida 

por todo lo que tiene. Este año quiere llevar a 

cabo una gira, con muchos conciertos, porque 

para ella es mágico estar con el público. Ella tiene 

un sueño que quiere cumplir y es formar parte de 

la banda del festival “Las noches del Botánico”. 

También ella siente que en España hay talento 

musical, pero muy poco se ayuda a la cultura. Ella 

quiere enseñar a los niños que la música es 

inmortal.

Poco a poco, Cecilia espera que nosotros 

aprendamos a escuchar música y de esa manera 

la sociedad sería diferente. La cantante, repleta 

de ideas parecidas,  quiere alimentar su alma con 

las mismas. Para Cecilia la música es la materia 

más olvidada.

Text: Lukáš Jankovík
Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Krull

Fotografie: Internet
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Spoveď zúfalej Slovenky
Laura Majerníková

Viktória Balušíková

Ešte mi zostáva hodina do konca piatku 

trinásteho a idem vám v rýchlosti povedať, ako sa 

mi žije v tejto horúcej krajine, ktorá v zime vôbec 

nie je taká super horúca a kde ľudia nechápu, že 

večerať o jedenástej nie je vôbec zdravé. Ževraj 

som sa ešte „nepošpanielčila”, povedal mi môj 

náhradný tatko Fran, a v tomto sa ani nechystám 

zmeniť . Užívam si, že minulú stredu som skončila 

tento otrasný ročník a môžem obedovať 

o  dvanástej a večerať o šiestej, ako sa patrí. Po 

celý rok som jedávala viac-menej len dvakrát 

denne, lebo nebol čas na varenie, no ani na 

samotné jedenie. V 2. de Bachillerato (v druhom 

maturitnom ročníku) a s dvomi Číňancami na krku 

máš pocit, že každá minúta, ktorú nevenuješ „a 

estudiar“ predpovedá tvoju stratenú budúcnosť. 

Nikdy, nikdy som sa neučila tak ako tu. 

Nechápem, ako som doklepala tento ročník a ani 

nie so zlými známkami, okrem filozofie, kde 

Cristina zjavne nechápe, že robiť odborný rozbor 

abstraktných myšlienok Descartesa alebo 

Nietzscheho je nad sily nejakej slovenskej 

študentky, ktorá sem prišla v septembri, nech sa 

snaží koľko chce. Takže môj priemer mi kazí 

filozofia, predmet totálne nanič pre študentov 

2. de bachillerato científico.

V
 predošlom vydaní školského časopisu sme vám priniesli rozhovor s  Viktóriou Máriou 

Balušíkovou, žiačkou 4. ročníka, ktorá sa rozhodla odísť študovať do Španielska a popritom 

pracovať ako operka. Viktória v  minulom rozhovore prezradila, že aj napriek tomu, že je 

štúdium v  Španielsku spoločne so starostlivosťou o  dve deti veľmi náročné, život 

v Španielsku miluje a za túto skúsenosť je veľmi vďačná. Ako sa však jej život po pol roku zmenil? Či 

našla v Španielsku lásku alebo to či napokon skončí ubytovaná na internáte sa môžete dočítať v tejto 

„Spovedi zúfalej Slovenky”, ako článok nazvala samotná Viky. 

Slovenská verzia
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1) Z valencíjštiny: „Veľmi pekne ďakujem, chlapček”.

Teraz mi už len zostáva pripraviť sa na PAU – 

Prueba de Acceso a la Universidad (prijímačky na 

vysokú školu), ktorá bude o necelé tri týždne 

a  z  ktorej mám už teraz neskutočné nervy. Som 

v takom strese, že sa v noci budím, že sa mi chce 

vracať a verte mi, neželám si nič iné, len nech je 

po deviatom júni. Priznávam, asi som 

perfekcionistka alebo som závislá od 

prekonávania sa. Neznášam sa za to. Mohla by si 

si končene začať užívať život, Viktória, hovorím si. 

Na druhej strane, tento rok mi ušiel tak rýchlo, že 

som si ho vôbec nestihla vychutnať (vlastne ani 

nebolo čo), ale cítim sa ako tí básnici, tuším 

Stratená generácia sa im vraví, neviem, lebo 

slovenčinu som nemala už nejaký ten piatok.

Áno, ešte stále tu bojujem s mojimi dvoma 

„bratmi“ Xu a Guangom, adoptovanými deťmi 

mojich náhradných španielskych rodičov Frana 

a  Encarny. Tak napríklad pondelky, to si myslíte, 

že už ste zažili všetko, ale ste na omyle, lebo 

každý pondelok sa zapíše do histórie. Guang má 

vždy niečo v rukáve. Ak nelezie do sušičky na 

prádlo alebo nevykrikuje holý na susedu oproti, 

necháva vybuchovať petardy na plynovom 

sporáku alebo sa zabáva tým, že močí na rôznych 

miestach v dome. Keď som sem v septembri išla, 

nebola by som si myslela, že budem utierať aj iné 

ako psie cikanice. No ja ich naučím, naposledy 

dostal vecheť a dezinfekciu a pekne si tú svoju 

mláčku vydrhol sám, dokonca by som povedala, 

že si to aj užíval. Hláste sa dobrovoľníci ochotní 

vypočuť si moje zážitky po návrate na Slovensko, 

lebo sa obávam, že si to namierim rovno na 

psychiatrické oddelenie. Vraj rok v zahraničí ťa 

robí silným. Hm...

Medzi moje ďalšie momentálne trápenia 

patrí hľadanie dostupného ubytovania na ďalší 

rok, keďže už nechcem otročiť ako doteraz 

a  španielske internáty sa podobajú na izby 

v  hoteli Carlton. Ceny za mesiac sú desaťkrát 

vyššie než za izby v Bratislave (stačí sa pozrieť na 

fotky a vieme prečo). Takže práve som dorobila 

letáky, ktoré idem zajtra pohádzať do schránok 

dobrým ľuďom, ktorí hľadajú spoločnosť „de una 

chica muy maja y activa“ (rozumej: zničenej 

životom v tejto krajine). Potom sa pýtate, že prečo 

tu dopekla ostávam. Tak, táto klíma mi robí dobre 

na moje fialové reumatické ruky. Milujem počúvať 

španielčinu. Milujem. A zažila som tu moju prvú 

lásku, tak nechutne romantickú a exotickú – to 

kvôli tým palmám a východom slnka na pláži 

a  viac než polročnému zatajovaniu, že tento 

„chico” prespáva u mňa doma, keď rodina odíde 

do Murcie, že rozmýšľam predať scenár nejakému 

režisérovi, to by som aspoň mala na bývanie. Ale 

ostávam tu kvôli sebe (samozrejme). A takisto 

zopakovať si maturitný ročník by som už asi 

nedala.

Čo vám také poviem? Nie je to tu nejaké 

extrazaujímavé, ja sa aj tak stále len učím alebo 

chodím plávať a už sa mi krížia oči. Teším sa 

domov. Aj keď Španielsko je vo veľa veciach 

super, moje srdce stále je a vždy bude na 

Slovensku. Nenašla som si tu veľa blízkych 

kamarátov, lebo som na to nemala čas a veľmi 

ma to mrzí, no aj napriek tomu budem veľmi 

plakať, keď budem o mesiac odchádzať. A Guang 

sa so mnou bude lúčiť asi takto: si škaredá, 

neznášam ťa. „Moltes gràcies xiquet”1). V 

podstate teraz je to omnoho lepšie ako 

kedykoľvek predtým. Nerozumiem, že veci začnú 

byť super, keď sa končia.
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Versión en español
Aun me queda una hora del viernes 13 y 

voy a contaros rápidamente cómo se vive en este 

país caluroso, que no es nada caluroso en 

invierno, y donde la gente no entiende que cenar 

a las once no es nada sano. Que todavía no me 

he españolizado, me ha dicho mi padre de 

acogida Fran y en este caso ni pienso hacerlo. 

Estoy disfrutando de que el miércoles pasado 

acabé este puñetero curso y puedo comer a las 

doce y cenar a las seis como debería hacerse. 

Durante todo este año, he comido solo dos veces 

al día porque no ha habido tiempo para 

prepararme la comida ni siquiera para comerla. 

En segundo de bachillerato y con dos chinos 

amargándote la vida constantemente, tienes la 

sensación de que cada minuto que no hayas 

dedicado a estudiar significa tu futuro perdido. 

Nunca, nunca había estudiado tanto como aquí. 

No entiendo cómo he podido terminar este curso 

y eso que no he sacado malas notas, excepto de 

Filosofía porque, obviamente, Cristina no entiende 

que analizar un fragmento del libro de Nietzsche 

o Descartes está por encima de mis límites, 

aunque haga el mayor esfuerzo posible. De 

hecho, mi media del bachiller me la baja mucho la 

nota de Filosofía, una asignatura absolutamente 

inútil para los del científico.

Ahora solamente me queda prepararme 

para la PAU – Prueba de Acceso a la Universidad-, 

que se celebrará dentro de casi tres semanas y 

que ya me está poniendo muy nerviosa. Me 

estresa tanto, que me despierto por la noche 

porque me dan náuseas. Creedme, no deseo nada 

más que ya pase el nueve de junio. Admito que 

soy perfeccionista o adicta a superarme todo el 

rato y me odio por eso. Podrías empezar a 

disfrutar la vida, Victoria. Por otro lado, este curso 

se me ha pasado tan rápido, que ni siquiera he 

podido pasármelo bien (no es que haya habido 

algo que pasarse bien) pero me siento como los 

poetas, creo que se llaman “Generación perdida“ 

o algo así, no sé, ya hace tiempo que no he 

tenido clase de eslovaco... Me siento como si 

estuviese perdiendo algo.

Sí, aún estoy luchando con mis dos 

“hermanos” Xu y Guang, hijos adoptados de mis 

padres de acogida aquí en España, de Fran y 

Encarni. Por ejemplo, los lunes, os pensáis que ya 

lo habéis vivido todo y nada puede sorprenderos, 

pero os equivocáis, porque cada lunes entra en la 

historia. Giang siempre viene con una nueva 

tontería. Si no se mete en la secadora o no grita 

desnudo a la vecina de enfrente, deja explotar 

petardos en el horno o se divierte meando en 

distintos sitios de la casa. Cuando vine en 

septiembre, no creía que fuera a limpiar charcos 

de pis distintos de los de un perro. Sin embargo, 

conmigo aprenden: la última vez le dejé el trapo 

con el desinfectante y se limpió el charco él 

mismo, diría que se lo pasó muy bien. Voluntarios 

que quieran escuchar mis experiencias al volver a 

Eslovaquia, contactadme, que, si no, me temo 

que iría directamente a un/a psiquiatra. Dicen que 

un año fuera te hace fuerte. Uhm.

Otra cosa que ahora no me deja tranquila es 
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que tengo que buscarme una opción económica 

para el año que viene, ya que no quiero seguir de 

esclava como hasta ahora y las residencias de 

estudiantes en España se parecen a las 

habitaciones del hotel Carlton. Los precios son 

diez veces mayores que en Bratislava (basta ver 

las fotos y uno entenderá por qué). De hecho, 

acabo de hacer unos folletos que mañana voy a 

dejar en los buzones de gente buena que esté 

buscando compañía de una chica muy maja y 

activa (ó sea: rota por la vida en este país). Luego 

os preguntaréis por qué demonios me quedo aquí. 

Bueno, este clima es bueno para mis manos 

reumáticas. Me encanta escuchar español. Me 

encanta.

Y me he enamorado aquí por primera vez 

en mi vida, un amor tan asquerosamente 

romántico y exótico – para mí, por las palmeras y 

amaneceres en la playa y por más de medio año 

mintiendo y asegurando que ese chico se 

quedaba a dormir en mi casa cuando mi familia 

se iba a Murcia, que estoy pensando en vender el 

guion a algún director de cine. Así, al menos, 

tendría para el alojamiento. Pero me quedo aquí 

por mí (claro). Y tampoco tengo ganas de repetir 

el bachillerato.

¿Qué más os cuento? No tengo nada 

interesante. Todos los días estudio o voy a nadar 

y ya se me están cerrando los ojos. Tengo muchas 

ganas de volver a casa. Aunque España es muy 

guay, mi corazón sigue en Eslovaquia y siempre 

será así. No me he hecho aquí muchos buenos 

amigos porque no he tenido tiempo para ello, 

pero aun así voy a llorar mucho cuando en un 

mes me esté yendo. Y Guang despidiéndose de 

mí con su “eres fea” o “te odio”. Moltes gràcies 

xiquet. En realidad, ahora cuando se acaba, está 

mejor que en cualquier momento anterior. No 

entiendo por qué las cosas se hacen buenas 

cuando están a punto de acabar.

Text/Texto:
Laura Majerníková
Viktória Balušíková

Fotografie/Fotografías:
Viktória Balušíková
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Medzinárodný deň žien 
a dievčat vo vede

Lenka Kyšková

E
šte na začiatku školského roka nás náš 

profesor španielskej matematiky 

a  fyziky Salvador Parra Camacho 

informoval o  projekte, ktorého 

realizácia mala prebehnúť v mesiacoch január 

a  február nasledujúceho kalendárneho roka. Mali 

sme si vybrať vedkyňu, zistiť prečo je známa a čo 

dokázala a  nakoniec to odprezentovať našej 

triede. Bol to zábavný projekt a  naozaj som sa 

veľa dozvedela o  viacerých významných 

osobnostiach.

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede sa 

oslavuje 11. februára od roku 2015. V tento deň si 

pripomíname, akú dôležitú úlohu mali a  stále 

majú ženy vo vedeckých oblastiach, aj keď  by 

ľudia povedali, že v tejto sfére dominujú 

predovšetkým muži. Existuje určitá stigma, keď sa 

ženy snažia presadiť v  týchto odboroch, preto je 

tento deň  dôležitý. Celkom je smutné, že som sa 

o tomto dni dozvedela len minulý rok, ale nie som 

v  tom sama, viacerí moji spolužiaci tiež o  tomto 

nevedeli. Po tom, čo som sa pýtala viacerých ľudí 

z môjho okolia, som zistila, že väčšina z nich ešte 

o  tom nič nepočula. Tento sviatok je v  podstate 

nový, inšpiruje ženy a  dievčatá, aby začali 

študovať na vedeckých odboroch, a podľa mňa je 

to skutočne krásna myšlienka.

Prvá vedkyňa, ktorá vám určite napadne, 

bude Marie Curie, jej príspevok do štúdia 

rádioaktivity a objavenie rádia a polónia je jeden 

z  mnohých dôvodu, prečo ju vyhlasujeme za 

najznámejšiu vedkyňu v  oblasti fyziky a  chémie. 

Ale existujú aj iné ženy, ktoré si tiež zaslúžia 

uznanie nielen vo vedeckom svete, ale aj medzi 

obyčajnými ľuďmi.

Napríklad Chien-Shiung Wu.  Táto vedkyňa 

sa narodila v  Číne, neskôr študovala v  Amerike, 

pracovala na projekte Manhattan, kde pomohla 

s  vyvinutím procesu rozdeľovania uránu, t.j. 

pomohla s vytvorením prvej atómovej bomby.

V  súčasnosti máme aj na Slovensku  

významné vedkyne.  Patrícii Pečeňovej sa podarilo 

s jej spolupracovníkmi  objaviť najstaršie DNA 

doteraz. DNA patrí mamutovi staršiemu ako 1,65 

milióna rokov. Tento jedinec musel byť 

v  najvhodnejších podmienkach, v  akých môžu 

fosílie byť, nakoľko sa dokázal zachovať na 

získanie DNA.

Carlota Escutia Dotti je  španielska 

geologička, ktorá významne prispela 

k porozumeniu Antarktického ľadového štítu, jeho 

roztápania a  rozširovania za posledných 35 

miliónov rokov. Pracovala ako geologička na 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Instituto de Ciencias del Mar v Barcelone.

Je nemožné poznať mená všetkých vedkýň, 

ktoré kedy žili. 11. február  je však dobrou 

príležitosťou pripomenúť si, že aj ženy sú 

biologičky, chemičky, že pracujú vo fyzikálnych, 

geologických, inžinierskych, matematických 

a mnoho iných odboroch.

Text: Libuša Kyšková
Fotografie: Internet

Salvador Parra Camacho
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Kde je vlastne náš domov?
anonym, 4. ročník

D
omov. Slovo, pod ktorým si predstaví 

každý z  nás niečo úplne odlišné. 

Slovo, ktoré keď vyslovíme, prejde 

naším telom vlna emócií. Ako by sme 

charakterizovali náš domov? Čo má vplyv na to, 

aké pocity sa nám spájajú s  domovom? Čo by 

sme nazvali domovom? Je to naša izba, v  ktorej 

cítime pokoj a úkryt pred drsným svetom? Alebo 

tým domovom je pre nás človek, ktorý nám do 

života prináša pocit bezpečia a  je úplne jedno, 

kde vo svete sa nachádzame, no s ním sa cítime 

ako doma?

Môj domov je tam, kde je moja rodina, tam, 

kde sú ľudia, v  ktorých prítomnosti sa cítim ako 

keby sa na chvíľu zastavil čas a  nič, čo sa deje 

mimo miestnosti, v ktorej sa nachádzame, sa ma 

nijakým spôsobom netýkalo. Samozrejme, že 

beriem náš dom ako miesto, kde sa každý večer 

vraciam, kde mám svoje miesta, ktoré mi dávajú 

pocit istoty, keď mi nie je najlepšie. Ale bol by 

tento pocit taký istý, keby som v  tom dome bola 

sama? Zaručili by mi prázdna obývačka a  štyri 

steny pocit domova? Myslím si, že nie.

Keď sa zamyslíme nad tým, či by bolo pre 

mňa jednoduchšie ísť bývať do iného domu 

s  mojou rodinou alebo zostať bývať v  našom 

dome, ale s  novou rodinou, tak nad odpoveďou 

nemusím ani premýšľať. Je totiž úplne jedno, 

v  ktorej časti sveta, v  akom dome či mieste 

budem bývať. Kým tam nebude so mnou moja 

rodina, ľudia, na ktorých sa viem spoľahnúť 

v  dobrom aj v  zlom, nebude to môj domov. Pre 

mňa tento pojem nevyjadrujú len ľudia, s ktorými 

zdieľam priestor domova každý deň. Domovom je 

pre mňa aj pocit, keď ma s nadšením víta môj pes 

zakaždým, keď vojdem dnu. Keď za mnou príde na 

gauč pomojkať sa kocúr či charakteristická vôňa 

nedeľného obeda nesúca sa celým domom. Bez 

týchto, pre niekoho bezvýznamných maličkostí, si 

neviem predstaviť domov.

Kde je teda vlastne náš domov? Môj domov 

je jednoznačne tam,  kde sa cítim, že tam patrím. 

Tam, kde som akceptovaná taká, aká naozaj som. 

Bez pocitu diskomfortu, strachu či pochybností. 

A  tento domov pre mňa nevytvárajú miesta, ale 

ľudia a ich energia, ktorú mi dodávajú.

Je to presne tak, ako sa hovorí: „Domov je 

miesto, kde sídli láska”. A  tú mi dodávajú moji 

najbližší, moji priatelia a v neposlednom rade moji 

štvornohí miláčikovia. S čím sa spája slovo domov 

vám? Máte teplo domova spojené s  láskou, 

poriadkom, pokojom alebo to pre vás znamená 

niečo úplne iné? 
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Rozhovor s Mgr. Ladislavou 
Hudzovičovou

Laura Majerníková

Ako ste sa dostali k ponuke pracovať 

v rádiu  Radio Slovakia Internacional? 

V    roku 2002 som sa k  tomu dostala 

úplnou náhodou, pretože toto vysielanie 

malo sláviť 10. výročie a dovtedy fungovalo 

bez španielskej redakcie. K  tomu výročiu, 

ktoré bolo v marci 2003, sa pripravovalo ako 

prekvapenie to, že vznikne španielska 

redakcia. Od konca roku hľadali redaktorov 

do tejto novovytvorenej redakcie. Bola to 

zhoda náhod, že ja som práve vtedy 

dokončila študijné povinnosti a  letný pobyt 

v  zahraničí. Prišla som na jeseň a  hľadala 

som si prácu a  úplnou náhodou som bola 

pozvaná najprv na pohovor a neskôr na 

veľmi členitý konkurz. Celý prijímaci proces 

do novej španielskej redakcie trval od 

decembra 2002 do marca 2003.

S koľkým ľuďmi spolupracujete konkrétne 

vo vašej redakcii a akej sú národnosti?

V  našej redakcii sme piati. Katalánec, 

Kubánec, dve Slovenky a jeden Slovák.

Ako ste nadviazali spoluprácu s našou 

školou a ako ju s odstupom času hodnotíte?

Ja som už dávnejšie chcela 

spolupracovať so študentami, najprv som 

začala spolupracovať s  Pedagogickou 

fakultou v  Bratislave, dva roky sme mali 

úspešnú spoluprácu, ale zistila som, že sa 

veľmi ťažko hľadá záujem zo strany 

študentov, a tak som bola presmerovaná na 

bilingválne gymnáziá. No a  vlastne tým, že 

váš profesor José Antonio Cases Ares s nami 

ešte úplne na začiatku spolupracoval 

v  redakcii, našla som na neho kontakt 

a skúsila som ho osloviť s ponukou nadviazať 

novú spoluprácu. Nakoľko sme obaja tvorivé 

typy, tak sa nám veľmi ľahko obnovila naša  

spolupráca. Takže ja som veľmi spokojná, 

mne sa táto škola veľmi páči a  teraz keď 

som ju videla osobne, tak sa mi ešte viac 

páči. Keby som mala 14- 15 rokov, tak by 

som sem išla študovať.

Ako vidíte pokračovanie spolupráce s našou 

školou?

Určite budem veľmi rada, ak 

spolupráca bude aj nadaľej pokračovať, lebo 

si myslím, že je reálne, že obidve strany 

budú spokojné. Myslím si, že si máme 

navzájom čo dať. Jednak vy nám a taktiež vy 

študenti budete mať skúsenosť s médiami.

Vedeli by ste našim čitateľom priblížiť, čo 

bolo predmetom vašej dnešnej prednášky 

na našej škole?

V  prvom rade som chcela vysvetliť, 

o čom vysielanie vlastne je, aký má zmysel, 

prečo je  dôležité. Ja moju prácu považuje za 

veľmi peknú a  vidím v  nej veľký zmysel, 

a  vlastne zakaždým, keď idem s  niekým 

nahrávať, musím to celé od nuly vysvetľovať 

a  mrzí ma, že taká pekná myšlienka sa 

dostáva medzi ľudí tak ťažko. Pre mňa to 

bola príležitosť, že zase o  nás bude vedieť 

o  pár ľudí viac. Myslím si, že má veľký 

zmysel hovoriť o  sebe svetu. Keby sa to 

porovnalo napríklad s  finančnými nákladmi 

na EXPO, tak to, že my dennodenne chŕlime 

správy do sveta o Slovensku, tak si myslím, 

že to vôbec nie je tak finančne zaťažujúce 

pre štát. Nakoľko náš štát sa môže 

zviditeľniť vo svete, môže vyzdvihovať naše 

úspechy, a  to, čo všetko naši ľudia vedia. 

Mnohí naši poslucháči nám píšu, že my sme 

jediný zdroj informácii, že o  Slovensku do 

teraz ani nevedeli. Ani nevedeli, čo by sa 

nás opýtali, či už sme napríklad videli auto 

alebo na akej úrovni tu fungujeme. Nás to 

veľmi teší. My máme  krásny vzťah 

s  poslucháčmi, a  to nás  tlačí dopredu.

In
te

rv
ie

w



Palabra | 23 |

LINGVISTICKÉ OTÁZKY
Prečo sa vo väčšine článkov pomenovanie 

Vysoké Tatry prekladá a napríklad vlastné 

meno Malá Fatra nie?

Ja som minulý rok robila reportáž 

o  národných parkoch a  na Slovensku je 

viacero názvov, ktoré začínajú na „veľký”, 

„malý”, „nízky”, „vysoký” alebo „horná”, 

“dolná”. Najdôležitejšie je dohodnúť sa, že 

odkiaľ a pokiaľ prekladať a  neprekladať 

názvy. Pokiaľ si chce byť človek 100% istý, 

že je korektný, tak by mal dať obidve 

možnosti a  to tak, že napíše originál a  do 

zátvorky to preloží, prípadne vysvetlí pôvod 

slova, prečo sa to slovo volá tak, ako sa 

volá. Napríkad, keď hovorím o  jaskyniach 

a  poviem „Dobšinská ľadová jaskyňa”, tak 

dodám, že jaskyňa znamená „cueva”.  

Zachovávať pôvodné názvy je dôležité 

z  toho hľadiska, pretože dnes už si ľudia 

všetko hľadajú na internete a  keď my im  

všetko preložíme do španielčiny, budú to 

mať ťažšie nájsť si to následne na Googli, 

keďže nevedia presný názov. Takže myslím 

si, že je korektné uviesť názov v pôvodnom 

jazyku, preložiť ho a následne ho i vysvetliť.

Vedeli by ste nám povedať aj nejaké interné 

kuriozity pri prekladoch?

My sa hádame stále, my sme taká 

hašterivá redakcia (smiech). Máme aj také 

zážitky, že kolega opravoval taký dojemný 

príbeh o  slepej pani včelárke. Ona  stále 

o  tých včielkach, tak pekne rozprávala, tak 

aj to kolegyňa tak citlivo preložila, že 

„abejitas” (včielky) a  stále „abejitas” sem, 

„abejitas” kolegovi, ktorý teda robil 

korektúru sa to zdalo blbé, tak použil slovo 

„insectos” (hmyz).

Takže stali sa nám už rôzné komické 

situácie, ale tak človek rastie a stále sa učí. 

Tieto situácie sú dobré na to, že si potom 

človek lepšie niečo zapamätá. Táto práca je 

nekonečný zdroj toho, že stále je čo sa učiť, 

tam je najhoršia chyba to, keď si niekto 

myslí, že už to vie.

Ďakujem za rozhovor a teším sa na ďalšiu 

spoluprácu s našou školou☺ 

Nemáte za čo, aj ja sa teším.

Text: Laura Majerníková
Fotografie: Archív
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Rozhovor s karatistkou 
Biankou Suchou

Libuša Kýšková

Od kedy sa venuješ karate?

Karate som sa začala venovať v  11-

tich rokoch, čo je pri tomto športe pomerne 

neskoro.

Prečo si si  karate obľúbila a ako si sa k 

nemu dostala?

Ku karate som sa dostala úplnou 

náhodou - zavolala ma moja kamarátka, 

lebo nechcela ísť sama na prvý tréning. 

Hneď som si ho obľúbila. Skúsila som mnoho 

športov, ale karate ma učarovalo asi najviac. 

Najmä kvôli dobrému kolektívu a celkovej 

hlbšej podstate karate, ktorú som pochopila 

až neskôr.

Aké sú tvoje najväčšie úspechy?

Samozrejme, k mojim úspechom 

patria mnohé súťaže, ale za môj najväčší 

úspech považujem to, že som členkou 

Slovenskej reprezentácie karate. Je to pre 

mňa akási odmena za dlhú prácu.

Ako si dopadla na tohtoročných 

Majstrovstvách Slovenska?

Stala som sa majsterkou Slovenska 

v  kategórii kumite družstvá ženy a 

umiestnila som sa na treťom mieste v 

kategórii kumite staršie juniorky U21 do 

50kg.

Ako často trénuješ?

Väčšinou trénujem päťkrát do týždňa.

Aký máš pásik?

Mám prvý dan, čo je prvý stupeň 

čierneho pásika.

Kde trénuješ?

Trénujem v našom piešťanskom klube 

Seigokan, ale chodím trénovať aj do 

Bratislavy do klubu ŠŠK Bratislava  a tam 

trénujem pod vedením jedného 

z  reprezentačných trénerov. Tiež mám aj 

individuálne tréningy, ktoré zahŕňajú najmä 

atletickú a rýchlostnú prípravu.

Máš v pláne venovať sa karate aj 

v budúcnosti?

V budúcnosti sa tomu chcem venovať 

už len rekreačne, prípadne trénovať malé 

deti.

Čakajú ťa teraz nejaké dôležité preteky?

Čaká ma posledná nominačná súťaž 

v Rakúsku.

Aké sú tvoje ambície do budúcnosti? 

Mojou ambíciou je nominovať sa na 

tohtoročné Majstrovstvá Európy a udržať sa 

v reprezentácii.

Je to náročný šport?

Je to náročný šport fyzicky a psychicky. 

Musím mať výbornú kondíciu, silu a  najmä 

pohyblivé nohy, pretože karate ako aj všetky 

ostatné bojové športy sú najmä o nohách a 

pohybe na zápasisku.

Mala si niekedy nejaké vážne zranenie?

Narazeniny, zlomeniny a  ľahší otras 

mozgu, ale nič kvôli čomu by som musela 

ležať v nemocnici.

Mávaš trému pred zápasom?

Áno, pred každým zápasom, pretože 

nikdy neviem, čo čakať od súperky.

Text: Libuša Kýšková
Fotografie: Bianka Suchá
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Divadelná komédia
Amália Bačová

Dňa 18.5.2022 som mala česť účinkovať 

v  divadelnom predstavení s názvom  Divadelná 

komédia.

Režisérom hry je známy slovenský herec 

Ľubomír Paulovič. S návrhom hry a na celej 

organizácii sa podieľal Mgr.Art. Roman Hargaš, 

ktorý je úspešným študentom Akadémie umenia 

v Banskej Bystrici a aj bývalý žiak pána profesora 

Maleka, ktorý mu bol triednym učiteľom. Roman 

je zároveň riaditeľ a konateľ novovzniknutého 

divadla ARTYNAS.

Divadelná komédia  je inscenáciou, kde 

môžeme vidieť hercov ako sa správajú počas 

nácvikov, teda život hercov pri vzniku nového 

predstavenia. V tejto hre som hrala postavu Lotty, 

ktorá bola mladá začínajúci herečka. Premiéry sa 

zúčastnilo takmer  300 ľudí, ktorí boli milo 

prekvapení a standing ovation bol dôkazom ich 

spokojnosti. To samozrejme potešilo aj nás, 

pretože sme podali najlepšie výkony, aké sme 

mohli.

Som veľmi rada, že som mala možnosť si 

zahrať v tejto divadelnej hre. A teším sa na ďalšie 

predstavenia!

Reakcia pána profesora Tomáša 
Maleka

Divadelná komédia bola super, veľmi sme 

sa pobavili spolu s mojou manželkou. Gratulujem 

hercom k skvelým výkonom a som hrdý či už na 

mojich bývalých študentov Romana Hargaša 

a Frederiku Burzovú a samozrejme aj na Amálku 

Bačovú, ktorá ako amatérska ochotnícka herečka 

predviedla preparádny výkon a milo ma 

prekvapila. Odporúčam všetkým našim 

študentom, kolegom a priateľom školy, aby si išli 

pozrieť toto predstavenie, ktoré určite uvidíme vo 

viacerých reprízach a podporili tak nové 

začínajúce divadlo ARTYNAS.

Reakcia pána profesora Josého 
Antonia Cases

Na začiatok si dovolím povedať, že som bol 

veľmi milo prekvapený. Cítil som to, čo herci 

chceli vyjadriť, lebo to, čo bolo pred mojimi očami, 

som už dávno zažil ako amatérsky herec, a aj ako 

mierne skúsený režisér. Na javisku neboli Amália, 

Roman alebo Frederika...na javisku boli postavy so 

svojimi problémami a rôznymi vzťahmi medzi 

sebou. Smial som sa, cítil som žiarlivosť, smútok, 

presne  to, čo chcem zažiť, keď pozerám hocijaké 

predstavenie.

Amáliu, Frederika a Romana som poznal ako 

študentov, no teraz ich poznám ako hercov. 

Amália bola temperamentná, vtipná, elegantná, 

charizmatická, cítil som ako žiarila na javisku, cítil 

som jej smútok, cítil som jej humor, takmer som 

plakal, keď predniesla svoj monológ. Amália svoju 

postavu zvládla perfektne. Jej postava je stále v 

citovom rozpoložení a nevie urobiť hranicu medzi 

hranými a skutočnými citmi. Frederika hrala do 

istej miery samu seba a jej vetu „Milujem divadlo” 

si budem navždy pamätať. Roman dokáže byť 

charizmatický, „macho”, sebavedomý, arogantný 

a zároveň utrápený a neistý.

Na záver by som dodal, že toto predstavenie 

si určite užijú nielen milovníci divadla, ale tiež tí, 

ktorí sa venujú kultúre. Táto hra je lepšia ako 

hocijaký „blockbuster”, tá komédia je... len 

komédia a zároveň ukazuje, že divadlo je divadlo 

aj to ostatné. Odporúčam pozrieť si túto hru!

Text: Amália Bačová
Fotografie: Amália Bačová
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Dojmy z Malagy
Naša návšteva Malagy
Rozhovor s Ninou Neupauerovou

Amália Bačová

S  mojimi dvomi spolužiačkami sme sa 

rozhodli navštíviť Malagu, kde študuje žiačka 

našej školy Nina Neupauerová. Toto španielske 

mesto ma veľmi očarilo, je tu mnoho krásnych 

pamiatok a miest na oddych. Taktiež som musela 

vyskúšať Stredozemné more a  originálne 

španielske jedlá. Na tomto päť dňovom výlete, 

nám Nina ukázala zákutia Malagy. A  my sme si 

tieto dni naplno užili a  vyskúšali naše 

komunikačné schopnosti v španielčine.

Čo ťa prinútilo ísť študovať do Španielska?

Odkedy som nastúpila na túto školu, 

mala som víziu, že v treťom ročníku by som 

chcela ísť do Španielska. Ale kvôli covidovej 

situácii, som vzdala to, že tam niekedy 

pôjdem. V októbri 2021 mi však moje 

spolužiačky  povedali, že idú do Španielska 

cez jednu agentúru a že ak mam záujem, to 

mám určite vyskúšať, tak som neváhala 

a som tu.

Ako tráviš svoj voľný čas v Španielsku?

Okrem každodenného učenia som si 

kúpila permanentku do fitka a  taktiež 

chodím tancovať.

Akému tancu sa venuješ?

Ide o  moderný Contemporary tanec 

vyjadrujúci jemnosť a ladnosť.

Ako hodnotíš tvoju španielsku školu?

Školský systém sa veľmi líši od toho nášho. 

Škola začína o  pol deviatej a  vyučovacie hodiny 

trvajú 60 minút a  počas vyučovania máme len 

jednu polhodinovú prestávku. Úprimne povedané 

mne tento systém nevyhovuje, keďže nie som naň 

zvyknutá. Žiaci v prvom „Bachillerate“ boli veľmi 

nápomocní a  vychovaní, čo ma milo prekvapilo, 

ale keď som neskôr prestúpila do štvrtého „ESA”, 

tam si žiaci veľmi dovoľujú  a  nemajú žiaden 

rešpekt k učiteľom a taktiež sa neučia.

Boli ti učitelia nápomocní? 

Učitelia boli ku mne od začiatku milí 

a  snažili sa nám prispôsobiť a  akokoľvek 

pomôcť. Príde mi to veľká škoda, keďže to 

niektorí španielski žiaci nevedia oceniť.

Čo sa ti tu najviac páči?

Veľmi sa mi tu páči slnečné  počasie, 

pretože nemám rada zimu.  V apríli som sa 

už mohla kúpať v mori. Taktiež sa mi páči to, 

že Španieli sú veľmi otvorení ľudia a len tak 

sa s  tebou porozprávajú. Celkovo Malaga je 

krásne mesto, s veľkým centrom a mnohými 

pamiatkami.

Si spokojná so svojou španielskou rodinou?

Áno, inú si ani neviem predstaviť. Moja 
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španielska mama Viktória je veľmi milá, 

pracovitá a  pohostinná, varí mi bezmäsité 

jedla, keďže som vegetariánka, spoločne 

rozoberáme hocijaké témy. Jej manžel 

Ramón je vtipný, pretože mi stále rozpráva 

nejaké vtipy, aj keď niekedy  je ťažké mu 

rozumieť, keďže nemá zuby. Spoznala som aj 

ich dve dospelé dcéry, ktoré sú veľmi 

priateľské.

Zmenila by si toto rozhodnutie ísť študovať 

do Španielska?

Určite nie, pretože je to úžasná 

príležitosť. Naučíte sa jazyk, spoznáte novú 

krajinu, kultúru a  vyskúšate si samostatný 

život na pol roka či rok. Všetko máte vo 

vlastných rukách a  naučíte sa najmä 

zodpovednosti.

Chýba ti rodina či priatelia?

Áno, veľmi, keďže mám s  rodinou 

úžasný vzťah a aj priatelia, samozrejme, ale 

veľa z  nich ma prišlo sem navštíviť, za čo 

som vďačná.

Tešíš sa na svoj návrat domov?

Nesmierne, konečne uvidím celú moju 

rodinu, ale aj kamarátov, ktorých som päť 

mesiacov nevidela. A  teším sa aj na moju 

izbu s  posteľou. A  plánujem sa vrátiť 

posledný júnový týždeň, aby som stihla 

pozrieť spolužiakov, a tak im spraviť menšie 

prekvapenie. 

Rozhovor s Ninou 
Neupauerovou

Mgr. Petronela Bombová

Ako ste sa dozvedeli o možnosti 

študovať v Malage?

Odkedy som nastúpila na našu 

slovenskú školu, vedela som, že existuje 

takáto možnosť, iba treba osloviť nejakú 

agentúru.

Čo bolo potrebné na vybavenie 

administratívnych záležitostí?

Musela som agentúre odovzdať 

overené kópie vysvedčení z posledných 

dvoch rokov, vypísať a dať overiť papier 

o plnej moci, ktorú dostala moja 

koordinátorka a vybaviť si zdravotné 

poistenie, ktoré bolo dobrovoľné.

Študujete všetky na rovnakej škole? V 

ktorom ročníku ste a prečo?

Nie neštudujeme na rovnakej 

škole. Ja s Nikol sme na IES El Palo 

Text: Amália Bačová
Fotografie: Amália Bačová
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a  Nina s Elou na IES Mediterráneo. Všetky 

štyri sme nastúpili vo februári do 

1.Bachillerata (1. maturitný ročník), ale po 

mesiaci som prestúpila o ročník nižšie do 

4.ESA.

Aké boli vaše prvé dni v Malage a vo vašich 

nových rodinách?

Prvé dni v Málage boli pre mňa veľmi 

príjemné. Spoznávala som mesto, moju 

novú španielsku rodinu, kultúru a mentalitu. 

Aj keď pravdupovediac bolo to celkom 

náročné, pretože som veľa nerozumela 

a  o  to ťažšie sa mi rozprávalo. Zo začiatku 

som mala určite aj strach, ale ten sa 

postupne vytratil.

Líši sa španielsky školský systém od nášho 

slovenského? V čom?

Áno a veľmi. V Španielsku nastupujú 

deti do školy (tzv. colegio), keď majú tri roky. 

Sú tam do dvanástich a potom prestúpia na 

strednú školu (tzv. instituto), kde absolvujú 

štyri povinné ročníky (1.ESO, 2.ESO, 3.ESO, 

4.ESO). Neskôr si vyberú, či so školou už 

pokračovať nechcú, alebo pôjdu na nejakú 

odbornú školu, alebo nastúpia do 

„Bachillerata” (maturita), po ktorom urobia 

selectividad (prijímačky na vysoku školu) a 

vyberú si vysokú školu. A čo sa týka učenia, 

tak v Španielsku žiadny učiteľ nedavá 

päťminútovky, neexistuje ani úste skúšanie. 

Všetky písomky sú dopredu ohlásené a ak 

žiak neprejde, urobí opravnú písomku. 

Známkovanie v Španielsku je tiež iné ako na 

Slovensku. Známky sú 10-0, kde 10 je 

najlepšia a 0 najhoršia.

Robia ti nejaké predmety problém, naopak 

ktoré predmety sa ti zdajú ľahké?

Angličtina mi príde v Španielsku veľmi 

ľahká, pretože majú nižši level jazyka ako 

my. Naopak dejepis a fyzika mi prídu ťažšie.

Čo ťa počas pobytu najviac prekvapilo? Milo 

i nemilo.

Najviac ma prekvapilo počasie. 

Myslela som si, že už v marci sa budeme 

kúpať v mori a teploty budú presahovať 20 

stupňov Celzia. No mýlila som sa a letné 

počasie začalo až v prvej polovici mája.

Keby si mohla vrátiť čas, rozhodla by si sa 

rovnako a išla by si do Španielska znova?

Určite áno, pretože mi to dalo možnosť 

zlepšit sa v španielčine, vyskúšat si život 

v  inej krajine, spoznať nových ľudí a ich 

kultúru.

Čo ti pobyt dal, naopak čo vzal?

Nepovedala by som že mi niečo vzal, 

ale nevýhoda je určite to, že som ďaleko od 

svojej rodiny a kamarátov.

Akí sú tvoji španielski spolužiaci?  Sú 

Slováci iní ako Španieli?

Sú určite iní, viac detskí. Veľa kričia, 

povedia, čo si myslia a žijú tak spontánnejší 

život. Je to celé o mentalite národa.

Text: Mgr. Petronela Bombová
Fotografie: Amália Bačová
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Rozhovor s Eliškou Gavačovou
Mgr. Petronela Bombová

Ako ste sa dozvedeli o možnosti študovať v 

Malage?

Už od môjho rozhodnutia íst 

na  španielske  bilingválne gymnázium  som 

chcela absolvovať časť štúdia v Španielsku.  

Musela som si prezrieť veľa agentúr, kým 

som našla takú, ktorá mi vyhovovala. 

Malaga sa mi na prvý pohľad veľmi páčila, 

tak som neváhala a prihlásila som sa na 

trojmesačný pobyt.

Čo bolo potrebné na vybavenie 

administratívnych záležitostí?

Každá agentúra má iné podmienky, 

ale v prvom rade bol potrebný súhlas našej 

školy, kópie vysvedčení, plná moc pre 

koordinatora  v Španielsku a ďalšie 

dokumenty, ale nebolo to nič zložité.

Študujete všetky na rovnakej škole? V 

ktorom ročníku ste a prečo?

Nie, na mojej škole v Malage som 

jediná Slovenka. Navštevujem 

1. Bachillerato (1. maturitný ročník), čo to je 

približne ten istý ročník,   v akom som na 

Slovensku, moji spolužiaci majú 17 rokov ako 

ja, čiže je to skvelá príležitosť na 

nadviazanie nových vzťahov 

a paraktikovanie španielčiny.

Aké boli vaše prvé dni v Malage a vo vašich 

nových rodinách?

Očakávala som, že to bude oveľa 

náročnejšie, no netreba sa toho báť, dôležité 

je rozprávať a nebáť sa robiť chyby. S mojou 

španielskou rodinkou som si rozumela veľmi 

dobre od prvého dňa, určite je to niečo nové 

a odlišné, no nič, čo by sa nedalo  zvládnuť.

Líši sa španielsky školský systém os nášho 

slovenského? V čom?

Určite to závisí od toho, na akú 

strednú školu pôjdeš, ale je to približne to 

isté. Na tej mojej začíname aj končíme v 

rovnakom čase, čiže od 8:15 do 2:45. Každý 

deň máme 6 hodín, každá hodina trvá 60 

minút, po trojhodinovom bloku máme jednu 

polhodinovú   prestávku. Rozdiel by bol 

možno v tom, že tie hodiny sú viac 

uvoľnenejšie, nikdy nie je ticho, lebo žiaci sú 

veľmi aktívni a stále sa zapájajú do 

konverzácie s  profesorom.

Robia ti nejaké predmety problém, naopak 

ktoré predmety sa ti zdajú ľahké?

Nerobí mi problém anglický jazyk, 

pretože tá úroven je trošku nižšia  ako u nás. 

Mám aj hodiny filozofie, čo bolo pre 

mňa  niečo nové, ale nemám s tým 

problémy,   no písomky sú tu vo 

všeobecnosti náročnejšie.

Čo ťa počas pobytu najviac prekvapilo? Milo 

i nemilo.

Milo ma prekvapila mentalita 

Španielov, sú veľmi otvorení, milí a nikam sa 

neponáhľajú. Moji spolužiaci ma hneď prijali 

do kolektívu, volali von a pod.

Keby si mohla vrátiť čas, rozhodla by ste sa 

rovnako a išla by si do Španielska znova?

Určite áno, je to jedinečná skúsenosť, 

veci čo sa tu naučíš a zážitky, čo nazbieraš, 

sú na celý život.

Čo ti pobyt dal, naopak čo vzal?

Po tej osobnej stránke som sa tu určite 

naučila väčšej zodpovednosti 

a  samostatnosti. Nazbierala som kopec 

dobrých skúseností, našla veľa kamarátov 

a  navštívila krásne miesta. Určite som sa 

zlepšila v španielskom jazyku a to pokladám 

za najdôležitejšie.

Akí sú tvoji španielski spolužiaci?  Sú 

Slováci iní ako Španieli?

Myslím že ten rozdiel je 

neporovnateľný, Španieli sú odlišní asi vo 

všetkom. Sú hluční, ukecaní a vždy dobre 

naladení. Moji spolužiaci sú super, mám 

veľmi dobrý kolektív.

Text: Mgr. Petronela Bombová
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