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Milí čitatelia,

chystáte sa vziať do rúk ďalšie číslo časopisu 
Pomimo. Možno ste už niekde čítali túto 
myšlienku, ktorá znie: „Múdry je ten, kto po-
zná skôr užitočné veci ako veľa vecí.“
 V dnešnej dobe nie je problém nájsť si 
cez rôzne médiá (internet, tlač a pod.) nespo-
četné množstvo informácií. Je len na nás, aby 
sme si dokázali vybrať, ktoré sú pre nás pro-
spešné. Tie ostatné treba vypustiť z hlavy! 
 Je potrebné si v tomto období blížia-
ceho sa konca školského roku rozdeliť čas na 
dôležité veci a maličkosti, ktoré sa dajú vyriešiť 
neskôr. Prajeme Vám, aby ste sa vždy vedeli 
správne rozhodnúť a v tomto čísle časopisu 
Vám znova ponúkame  informácie o dianí na 
našej škole. Príjemné listovanie želá redakčná 
rada.
     Z.B

  Michal Hajduk

Študent: IV.E triedy
Odbor: propagačná grafika
Znamenie zverokruhu: škorpión
Záujmy: fotografia, grafika, kresba, história, kul-
túra
Najväčší doterajší úspech: prijatý na Vysokú školu 
výtvarných umení v Bratislave, program: grafika a 
iné médiá
Budúcnosť: V budúcnosti by som chcel študovať 
na VŠ, nájsť si zaujímavé zamestnanie, otvoriť si 
vlastný grafický umelecký ateliér. Taktiež by som 
veľmi rád vydal vlastnú knihu, ktorá by obsaho-
vala ukážky mojich prác s komentárom. Chcel by 
som mať vlastnú rodinu a veľa detí.

Vizitky našich TOP



Výstava študentov  IV.E

 Dalí-Bor sa vo svojej voľnej tvorbe zaoberá ilustráciami , preferuje kombino-
vané techniky kresby a následný post-proces v PC. Svoju,  z časti surrealistickú tvorbu, 
čerpal v najhlbšom podvedomí svojej kreativity .
 Gabriela predstavuje reflexívnu literárnu tvorbu vo veršovanej forme a zväčša 
reportážnu fotografiu.
 Danieline ťahy štetca a realistické motívy zachytávajú výnimočne osvetlené 
pohľady na svet.
 Cholerická povaha Michala vyjadruje prostredníctvom linorytu, drevorytu a 
suchej ihly (aké)grafické práce .  V jeho tvorbe nájdete vždy niečo nové, ako napríklad 
prešpekulovane skryté motívy, ktoré vás naučia, že na veci sa nestačí pozrieť len raz.
 Matej  predstavuje výber z dvoch fotografických sérií. Prvá human siluets je 
výberom prác, na ktorých rozpoznáte  ľudské siluety  v rôznych prostrediach. Expresio-
nistická séria, čiže druhá séria, obsahuje fotografie s dlhým expozičným časom. 

Dalibor Jancura, Gabriela Birošová, Daniela Centková, Michal Hajduk, Matej Pancurák



Výtvarná súťaž
Nebuď otrok drog !

 
 Tlačová agentúra (TASR) a portál www.
skolskyservis.sk pod záštitou Ministerstva zdra-
votníctva SR vyhlásili celoslovenskú súťaž „Nebuď 
otrok drog.“ Súťaž bola zameraná na prevenciu 
drogových závislostí mladých ľudí. O súťaž bol veľ-
ký záujem (643 prihlásených prác), preto odborná 
porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať víťazov. 
 Maroš Jamrich a Michaela Kostiková 
z III.A uspeli v obrovskej konkurencii a vyhrali. 

Srdečne blahoželáme !

Vaša Žiacka školská 
rada zorganizovala: 

Podarili sa nám „suprové“ akcie:
• 3. 12. 2014 - Konferencia ŽŠR Prešovského kra-
ja – skvele nás reprezentovali Evka Gorejová z I. G, 
Vladka Marcinková a Saška Koverová z I. A.

• 17. 12. 2014 - Vianočná zbierka hračiek a škol-
ských potrieb – odovzdali sme Charitatívnemu 
centru na sídlisku Sekčov v Prešove.

• 19. 12. 2014 - Vianočná študentská burza  
a charitatívny študentský koncert → výťažok z ak-
cií v sume 97 Eur Spoločnosti detskej onkológie 
v Košiciach.

• 13. 2. 2015 - Valentínsky pozdrav s „VALENTÍN-
KAMI“, valentínskymi odkazmi vo vestibule školy. 
Kto chcel naplniť pozitívny odkaz historického 
Valentína, určite svojim odkazom potešil.          
Kto nechcel, tak???
Výťažok z akcie bol 43 Eur. ŽŠR, po dohode s ve-
dením Spoločnosti detskej onkológie v Košiciach, 
tentokrát poteší našich malých priateľov darčekmi 
– hračkami, ktoré im pôjdu odovzdať zástupcovia 
ŽŠR.
•  Školský Panta Rhei

Pripravujeme: 
• Prieskum záujmu o budúcoročný školský ples 
• Krásny DEŇ UČITEĽOV
• „1 deň úsmevu“- spolupráca so Spoločnosťou 
detských domovov Slovenska
• „Modrý gombík“ – UNICEF - realizácia verejnej 
zbierky
• Jarný vytrvalostný maratón v chôdzi 
po schodoch...
     Výbor ŽŠR

Michaela Kostiková - Vízia ničoty

Maroš Jamrich - Spleť slepých uličiek



 11. február 2015 sa na našej škole niesol v 
duchu tradičnej recitačnej súťaže  - Hviezdosla-
vov Kubín. Tento ročník sa konal v kruhu nežnej 
časti ľudstva (výnimočne sme nemali „chlapské“ 
zastúpenie). Prejavilo sa to aj vo výbere predne-
sov, pretože žiačky sa zamerali na poéziu a prózu 
reprezentovali len tri recitátorky. Silnejšie zastúpe-
nie poézie ovplyvnilo aj počet výherkýň. V próze 
bolo udelené iba druhé miesto, ktoré patrí Monike 
Frajštákovej z II. D. 
 Básne nás zaujali nasledovne: 
 1. miesto - Veronika Knišová (IV. E)
 2. miesto - Klaudia Kacvinská (II. C)   
        Tímea Konečná (II. B)
 3. miesto - Bibiana Molčanová (II. B) 
        Martina Naďová (I. G)
 Za hodnotenie  krásy slova sú zodpoved-
né pani učiteľky: M. Čuchranová, I. Haganová,          
J. Jurčová. 
  
 19. februára 2015 nás reprezentovala 
Monika Frajštáková z III. D triedy na okresnom 
kole recitačnej súťaže Vansovej Lomnička. Okrem 
vecnej ceny si odniesla diplom s 3. miestom.

 Blahoželáme a želáme ďalšie úspechy. :)

      I. H.       

Hviezdoslavov Kubín

Odovzdaná
Na chrbte morskej panvy zaspáva
vrak stratenej lode sám nevypláva.

 
Kotvy chápadlá zlej chobotnice
jednosmerná cesta za hranice.

 
Kormidlo koroduje i cesta

kapitán besná čierna nevesta.
 

Morské panny tancujú a pejú
sirén smrtiace hlasy dnom znejú.

 
Krutý sebaklam ušných bubienkov

oko slepé stalo sa podmienkou.

V žite
Dieťa čo Salinger nechytil v žite

že päty derú okraj priepasti nevidíte...
 

...detský krik a smiech zaneprázdňuje uši
    kým podvedomie vedome tuší 

    že stane sa čo sa nesluší
    priepasť čierna objatím ma vysuší...

 
...i tvár i šaty od páliacich slín vašich

   milosrdne zbav nás hriechov našich.

     G.B.

Básnická tvorba



v rohu napravo, naľavo, v popredí, v pozadí

Ľudia
 Ak sú na obrázku ľudia, je dobré pokúsiť 
sa opísať, koľko majú asi rokov, ako vyzerajú, čo 
majú oblečené, čo práve robia, aký majú k sebe 
vzťah a pod.

Čo sa deje
 Obrázky neukazujú len statické výjavy, ale 
obyčajne zobrazujú nejaké deje a pod. O tých je 
potrebné  hovoriť. 
 
Dôležitá poznámka na záver: 
 pokúste sa neurobiť chybu hneď v prvej 
vete a skontrolujte si, či ste použili správnu pred-
ložku! Do maturity je ešte ....

Podľa internetu spracovala Z.B. 

Ako opísať obrázok?

 Opis obrázka býva jednou z dôležitých 
súčastí ústnych skúšok z cudzieho jazyka. Preto 
je dôležité vedieť, ako na to a naučiť sa opisovať 
obrázky bez dlhého premýšľania.

Celkový pohľad
 Najskôr je dobré jednou vetou povedať, 
čo obrázok ukazuje ako celok, čoho obrázok to je. 
Častou chybou študentov býva, že začnú nejakým 
detailom. Vždy je lepšie postupovať od všeobec-
ných vecí k detailom.
 Obrázok si môžeme rozdeliť na časti a tie 
popisovať každú zvlášť v tomto poradí:

Viac o našich učiteľoch

PhDr. Ľubomíra Bujňáková
Odkiaľ pochádzate? 
Narodila som sa v Spišskej Sobote a vyrastala 
v Starej Ľubovni.
V akom mesiaci ste sa narodili?
V decembri.
Kedy ste sa rozhodli, že sa chcete stať 
učiteľkou?
Ako dieťa som snívala o mnohých povolaniach 
a medzi nimi bolo aj učiteľské. Myslím, že mo-
jím nástupom na gymnázium som v tom mala 
už jasno.
Pracovali ste už niekde okrem tejto školy?
Áno, v Košiciach na športovej základnej škole 
a pred našou školou na Základnej škole Kúpeľ-
ná v Prešove.
Ako dlho pracujete na našej škole?
11 rokov.
Ako sa cítite na tejto škole, čo kolektív?
Milujem svoju prácu, teda prácu s mladými 
ľuďmi a medzi mojimi kolegyňami i kolegami 
mám dosť priateľov a spriaznených duší.
Študenti by sa radi  dozvedeli aj niečo z Vášho 
súkromia. Prezradíte nám o sebe niečo?
Bývam v Prešove, mám manžela a dve deti 
– začínajúcu právničku Katku a syna vysoko-
školáka Lacka, dom, korytnačku, na jar a v lete 
bylinkovú záhradku, zbierku servítok z detstva, 
zbierku listov z puberty...
Čo robíte rada vo voľnom čase?
Všetko s mojou rodinou. Lyžujem, hrám tenis, 
cestujem, rada si pozriem dobrý film. Priznám 
sa, že niekedy som viac čítala knihy.
Aká hudba Vás zaujíma?
Nadčasový Sting.
Aká je Vaša obľúbená farba?
Nemám vyslovene obľúbenú farbu, ale bielo – 
čierna kombinácia ma vždy zaujme.
Vaše obľúbené jedlo?
V poslednej dobe „vychytané“ rizoto.
Máte nejakú peknú príhodu z detstva?
Veľa, všetky, ktoré odvážne organizoval môj 
otec a trpezlivo „doťahovala“ moja mama. 
Napr. naplánovaná týždňová stanovačka neďa-
leko Znojma, pri  rieke Dyje, ktorá skončila ako 
dvojdňová s obrovskými štípancami 
od komárov, ale aj s perfektnými jednodňovými 
zážitkami z vojenských kasární (otec tam bol 
ako mladý na vojenskej službe), zo znojemské-
ho podzemia a Znojemského hradu.
Čo by ste odkázali našim študentom?
Pozitívne city a láska – vo vzťahoch, k životu, 
koníčkom, k práci, človeka „liftingujú“ – dodá-
vajú mu ľahkosť, silu a energiu, chuť i odvahu, 
ktorú „churchillovsky“ vnímam ako veľmi dôle-
žitú v živote. 



Vianočný koncert

 19. 12. 2014 sa našej škole konala Vianoč-
ná študentská burza  a charitatívny študentský 
koncert. Počas týchto akcií sa konala zbierka pre 
Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach. Vyzbie-
raná suma bola 97 Eur. Týmto sme aspoň trošku 
pomohli našim chorým detským kamarátom. 

 Každoročne sa na našej škole koná školské 
kolo Biblickej olympiády. Tak tomu bolo aj tento 
rok. 4. 2. 2015 sa jej zúčastnilo 14 žiakov prvého a 
druhého ročníka. Víťazmi tohto kola sa stali
  1. Jozef Kolář, I.A
  2. Simona Ferencová, II.A
  3. Bernadeta Birošová, I.A
  4. Frederik Lukáč, I.A
 Katechétke - sestre  Zdenke a všetkým 
zúčastneným ďakujeme za zodpovednú prípra-
vu. Víťazom držíme palce v ďalšej etape súťaže v 
dekanátnom kole, kde budú reprezentovať našu 
školu medzi strednými školami z Prešova.

Biblická olympiáda

Školský Panta Rhei



 Mojím podnikateľským plánom je pre-
pojiť vlastnú profesijnú prax s intenzívnym nad-
šením „ liečiť “  ťažké ľudské myšlienky, lebo ma 
vždy inšpirovali ľudia vyrovnaní sami so sebou 
a so svojím životom. Dokážete si predstaviť, ako 
je možné spojiť psychologickú starostlivosť so 
salónom krásy? Ja áno a veľmi detailne. Moja 
predstava je takáto: útulné prostredie, príjemná 
atmosféra - osvetlenie a akustika, minimalistické 
zariadenie - ľahké vankúše, vodné alebo vzducho-
vé matrace a polohovacie vaky, vonné sviečky... 
V jednej miestnosti by sa klientom dostalo rege-
nerácie zovňajšku a v druhej - regenerácie mysle. 
Znie to zaujímavo, však?  Moja predstava je jasná 
s vidinou reálnej koncepcie. 
 Pýtate sa, prečo chcem byť práve podni-
kateľkou? Má to viacero dôvodov - podnikať vo 
svojom, zároveň robiť niečo, čo ma baví, slušne si 
zarobiť, pomáhať iným psychicky  a emocionálne 
je pre mňa niečo  naozaj úžasné a motivujúce. Nie 
je to len práca, získané prostriedky, ale zároveň 
poslanie, vyhranený záujem, silná  ašpirácia. Sa-
mozrejme, uvedomujem si náročnosť mojej vízie 
z hľadiska vkladu obrovského kapitálu, duševného 
i materiálneho na realizáciu takéhoto projektu. 
Avšak podnikanie pre mňa znamená nezávislosť, 
priestor pre kreativitu, flexibilný pracovný čas, 
slobodu, ale zároveň aj zodpovednosť, vytrvalosť 
a odvahu byť odolnou, flexibilnou a konkurencie-
schopnou na trhu práce. 
 Chcem vytvoriť niečo, čo má zmysel, robiť 
to, čo ma baví a zároveň  finančne zabezpečí. Je to 
sen, ale zároveň aj výzva pre ostatných mladých 
ľudí. 
Verím, že sa táto moja koncepcia a predstava 
o podnikaní stane realitou. 
Úspech nemá koniec, neúspech nie je osudom. 
Na prvom mieste je odvaha a tej mám momentál-
ne dosť ... 

Petra  Tomaščinová, II. G

(práca prihlásená do súťaže vyhlásenej Vysokou 
školou medzinárodného podnikania ISM 

v Prešove)

Prečo chcem byť podnikateľkou?

 Dospievaním človek zisťuje, že postarať 
sa o seba v dnešnej dobe je čoraz ťažšie, ale ne-
vyhnutné. Osamostatniť sa od rodičov, ísť svojou 
vlastnou cestou a dať slobodu svojim kreatívnym 
myšlienkam, zrealizovať svoje sny a ísť za svojimi 
cieľmi by malo byť samozrejmosťou pre všetkých 
mladých ľudí. Nie vždy je to tak. Avšak ja patrím 
k tej kreatívnejšej skupine mladých ľudí. 
 Narodila som sa pod „šťastnou hviezdou“, 
lebo od malička som vyrastala v dobrom zázemí 
s rodinou a myslím si, že aj môj intelekt sa vyvíjal 
tým správnym smerom. Nachádzam  sa momen-
tálne na životnej križovatke. Mám tým na mysli, 
že o pár mesiacov ma čakajú maturitné skúšky, 
a tak je na mieste uvažovať nad tým, ako a kam 
sa posunúť, lebo bezstarostné školské obdobie sa 
onedlho skončí. Preto si kladiem otázku: Prečo 
chcem byť podnikateľkou práve ja?  Odpoveď je 
jednoduchá. Človek, ktorý chce dnes niečo 
dosiahnuť, musí  preto niečo aj urobiť. Práve 
ja som ten typ človeka, ktorý nebude čakať so 
založenými rukami, ale bude robiť všetko preto, 
aby sa stal úspešným. Úspech je niečo, o čo sa 
snažíme celý život v rôznej podobe odvtedy, keď si 
začneme uvedomovať vlastné hodnoty a začneme 
sa zaoberať  myšlienkou, čím chcem byť a aké sú 
moje plány do budúcnosti. Byť šťastnou, úspeš-
nou a bohatou je snom každej ženy. A keďže som 
vyštudovala vlasovú kozmetiku, očakáva sa, že sa 
budem v tomto odbore aj realizovať. Veď neštudo-
vala  som tých päť rokov nadarmo. Ale môj plán 
je dosť odvážny. Aj Winston Churchill  povedal, 
že odvaha je najdôležitejšia ľudská vlastnosť. Môj 
vysnívaný plán - mať  vlastné profesionálne pries-
tory a...
 Dlhší čas ma fascinuje psychológia, práca 
s ľuďmi a navyše veľmi rada pomáham. Každý 
človek je jedinečný, každý z nás v sebe skrýva 
množstvo myšlienok, skúseností, zážitkov, nápa-
dov, postojov, ale aj mnoho trápení. Keď vás bolí 
zub, navštívite stomatológa, s horúčkou  pôjdete 
k praktickému lekárovi. Ale čo, ak vás trápia myš-
lienky? Mnoho ľudí siahne po poháriku čarovné-
ho nápoja, pomocou  ktorého síce na pár hodín 
zabudnú na starosti a trápenia, ale s vychádzajú-
cim slnkom sa vynárajú znova. Občas sa 
v živote dostaneme do situácií, ktoré nedokážeme 
prekonať sami, a práve vtedy by mohla prísť „moja 
chvíľa“. Iste, poviete si, že takých naivných nad-
šencov pri odhaľovaní tajomstiev ľudského mysle-
nia je priveľa na slovenský meter štvorcový. Avšak 
ja prichádzam s revolučným nápadom. 


