


IDEÁLNY

V škole  takmer úplne dospejeme. Za ten čas, 
ktorý strávime sedením v školských laviciach 
sa nás skúsení pedagógovia snažia pripraviť na 
život, ktorý nás čaká po skončení štúdia, ako aj 
nás dostatočne vzdelávať, aby sme mali 
vedomosti, ktoré má dospelý jedinec mať, aby 
sme sa vedeli orientovať v rôznych konverzáciách 
v spoločnosti a aby sme mali prehľad 
o všeobecnom dianí. Počas tých rokov, ktoré nás 
neskutočne nudia, kedy si denno denne vravíme, 
že už dlhšie to tam nezvláneme, cez nechuť 
k určitým predmetom, alebo spolužiakom si 
každý z nás má možnosť všimnúť, že nie každý 
učiteľ si získa naše sympatie. Čo si myslíš ty? 
Aký je podľa teba ideálny učiteľ? Je to človek 
vzdelaný, múdry, zručný alebo sympatický, 
vtipný, pekný? Počas čítania článku sa môžete 
zamyslieť nad tým, či taký učiteľ vôbec existuje.

1. Mal by byť ústretový, dobrosrdečný, inteligent-
ný, aby sa dokázal vynájsť v každej situácii.
(ako pani učiteľka Sabovíková).

2. Zrejme najvýznajmnejší bod je to, aby nás 
zaujal svojím výzorom a sympatiou. 
Popravde, viac rešpektu si asi získa učiteľ 
s prísnejším výrazom a výzorom.
(ako pani učiteľka Koščová).

3. Dôležité je aj to, aký vzťah si dokáže 
vybudovať medzi svojimi študentami. 
(ako pani učiteľka Dančová)

4. Zodpovedný prístup k učeniu a vzdelávaniu, 
si tiež vyžaduje dávku trpezlivosti 
a precíznosti. Pomaly predsa ďalej zájdeš. 
(ako pani učiteľka Nachtmanová).

5. Posledný bod venujem inšpirácii, motivácii, 
tvorivosti a humoru, všetko vlastnostiam, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou výuky nás mladých 
a ktorých by ideálni učitelia mali mať viac, ako 
dosť. (ako pán učiteľ Torma).

Priznám sa, že veľmi veľa úsilia si vyžaduje 
naučiť nás (neschopných obsedieť, roztržitých 
a hlučných pubertiakov) všetko potrebné, aby 
sme sa nestratili v živote. Osobne obdivujem 
každého učiteľa, ktorý sa dá na túto veľmi ná-
ročnú cestu aj v dnešnej dobe. 

Palec hore pre toho, ktorý to robí ešte
s úsmevom na tvári a porozumením v očiach. 
Decká vážte si čo pre vás vaši učitelia robia 
a nevyžadujú nič iné, len dávku rešpektu 
a lepšie výsledky štúdia. Verte mi, že skôr či 
neskôr vám budú chýbať všetci vaši učitelia rov-
nako - tí ktorých  ste nemali radi, aj tí ktorých  
ste obdivovali. Na každého z nich si spomeniete 
s úsmevom.   

Pozorovaním všetkých mojích doterajších 
učiteľov som zistila, že nenájdeme žiadnych 
ideálnych učiteľov a nie to ešte šideálnychtu-
dentov. Keby sme sa však spojili, spoločne by 
sme tvorili - IDEÁL.

Text: Nikola Királyová       
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EDITORIÁL
Nedávno som dostal od žiačky 
štvrtého ročníka otázku, či mi 
budú štvrtáci chýbať. Neodpove-
dal som. Nie žeby som nechcel, 
ale mám pocit, že taká otázka sto-
jí za zamyslenie a zaslúži si viac 
ako len prosté áno či nie. Je to 
zvláštne, ale takúto otázku dostá-
vam každý rok. Keď na ňu odpo-
vedám kladne, myslím to úprim-
ne, ale zároveň je tam pocit istého 
previnenia, keďže som to isté 
povedal aj žiakom predchádza-
júcich končiacich ročníkov. Je 
to akoby rodič uprednostňoval 

jedno dieťa pred tým iným. No 
učiteľ rovnako ako rodič (aspoň 
ja to tak mám), neuprednostňuje 
jedno dieťa pred druhým. Aj keď 
dieťa sklame, zabolí to, ale učiteľ 
zväčša všetko odpustí a častokrát 
aj zabudne. Takže milí končiaci 
štvrtáci, aj vy mi budete chýbať, 
keďže sme spolu strávili približne 
14 hodín týždenne na hodinách 
praxe, navrhovania a technoló-
gie. Boli hádky, boli škriepky, bol 
plač, bol smiech, bola radosť aj 
sklamanie, ale takto to v rodine 
chodí. Áno v rodine. Nie nadar-
mo vysokoškoláci nazývajú svoju 
vysokú školu alma mater (Pôvod-
ne antické označenie pre Božiu 
Matku. Dnes alma mater meta-
foricky označuje vysokú školu, na 
ktorej študent získal vzdelanie). 
Aj stredná škola sa pre žiakov 
stáva matkou, ktorá ich vychová-
va a vzdeláva. Učitelia a žiaci sa 
symbolicky stávajú jednou veľkou 

rodinou. A takto sa naša školská 
rodina rozrastá každým rokom 
o nových a nových žiakov/čle-
nov. No aj keď prichádzajú ďalšie 
ročníky, spomienky na už prežité 
chvíle ostávajú v nás. No treba ísť 
ďalej. Želám vám všetko šťastie 
na ceste vaším životom a sebe 
želám, až ma stretnete na ulici, 
aby ste ma aspoň pozdravili a ne-
zabudli, že aj „najprísnejší“ učiteľ 
na škole (aj keď tuším sa o toto 
miesto delím s pani učiteľkou Na-
chtmanovou) vás mal rád a chcel 
vás aspoň trošku pripraviť na to, 
čo vás v živote čaká a vychovať 
z vás dobrých ľudí. Nie každý 
môže byť prezident, ale dobrým 
človekom môže byť každý. Ak 
som aspoň trošku prispel k tomu, 
aby ste boli lepší ľudia, mala moja 
námaha zmysel.

Mgr. Jozef Torma



ÁZIJSKÁ
KUCHYŇA

Ingrediencie:

Hokkaido tekvica 1 kg
Mrkva 2 ks
Zemiaky 2 ks
Cibuľa 1 ks
Cesnak 2 strúčiky
Mlieko 150 ml
Kurací bujón
Morská soľ
Mleté čierne korenie
Bazalka 
Oregano
Olivový olej

Postup:
Tekvicu, mrkvu a zemiaky ošúpeme a 
nakrájame. Na olivovom oleji opražíme 
cibuľu a cesnak. Po chvíli pridáme tekvicu, 
mrkvu, zemiaky a restujeme.
Zalejeme vodou tak, aby boli suroviny 
ponorené. Pridáme bujón, korenie, soľ, 
bazalku a oregáno. Varíme 25 minút. Od-
stavíme a rozmixujeme. Pridáme mlieko a 
zamiešame.

Hokkaido 
polievka 

Ingrediencie:

Celá brokolica
Cibuľa 1ks
Zemiaky 3 ks
Mlieko
Šlahačka
Soľ
Čierne korenie
Štipka vegety
Slané palacinky 

Postup:
Cibuľu nakrájanú na jemno si opražíme 
na oleji, pridáme umytú naružičkovanú 
brokolicu a spolu pražíme. Asi po 5 
minútach podlejeme vodou, osolíme a 
pridáme ošúpané zemiaky nakrájané na 
kocky. Spolu dusíme, okoreníme a pri-
dáme vegetu. Keď brokolica a zemiaky 
dostatočne zmäkli, odoberieme z toho asi 
3 naberačky vývaru, pridáme mlieko a 1/2 
šlahačky. Poriadne zamiešame. Vylejeme 
naspäť k brokolici, na chvíľu stiahneme z 
ohňa.Tyčovým mixérom rozmixujeme celú 
zmnes, podľa hustoty pridáme ešte mlieko.
Opäť vrátime na oheň a privedieme k varu.
Podávame s palacinkami narezanymi na 
rezance.

Brokolicová
polievka 

Ingrediencie:

0,5 kg sushi ryža
10 ks riasy nori
ryžový ocot
zelenina podľa chuti
1 ks avokádo
1 ks uhorka
2 ks mrkva
wasabi
sójová omáčka
nakladaný zázvor

Postup:
Najskôr si uvaríme ryžu. Čítal som viacero 
článkov predtým, než som začal s výrobou 
vlastných sushi a väčšina sa zhoduje na 
tom, že ideálne je kúpiť v obchode guľa-
tozrnnú ryžu určenú priamo na sushi. Je 
dôležité ryžu poriadne popremývať pod 
tečúcou vodou. Premývame dovtedy, pokiaľ 
už tečie číra voda. Ryžu dáme do hrnca (va-
ril som v mise z jenského skla) a pridáme 
vodu. Ryžu varíme neustále zakrytú cca 15 
minút. Po uvarení ju necháme odstáť asi 
pol hodinu. Ryžu vyklopíme a premiešame. 
Následne ryžu ochutíme ryžovým octom 
(netreba veľa) a trochou soli, prípadne 
soľ podľa chuti vynecháme. Zeleninu si 

Vegetariánske
     sushi

Ingrediencie:
3 ks niva v črievku
15 dkg syr na postrúhanie
½ smotany 
5 stručiky cesnaku 
Soľ a čierne korenie 

Postup:
Nivu, syr a smotanu zmiešame a pridá-
me pretlačený cesnak. Následne dochu-
tíme korením a podávame. Môžeme 
to prizdobiť orieškami alebo udeným 
lososom (ako na obrázku).

Gabriel Gupčo

Cesnaková 
    nátierka 

nakrájame na ľubovoľné útvary. Ideálne 
však na pláty alebo hranolčeky, aby sa 
sushi následne dobre krájalo. Okrem 
zeleniny môžete použiť aj napr. shi-
take huby či japonskú omeletu, sušené 
paradajky, japonskú reďkovku a pod. Ja 
som dal okrem rôznych typov zeleni-
ny aj špenátové listy. Na bambusovú 
podložku si položíme plát riasy. Ideálne 
sa mi pracovalo s navlhčenými rukami. 
Primerané množstvo ryže porozkladá-
me na riasu do cca 3/4 (necháme si hore 
voľné miesto, aby sa dala rolka pekne 
zakončiť). Vrstvu ryže nerobte
príliš hrubú. Položte si na ryžu pláty- 
hranolčeky zeleniny (ak ste si nechali 
voľné miesto na hornom konci riasy, 
zeleninu umiestnite horizontálne asi do 
polovice ryže). Pomocou bambusovej 
podložky opatrne zrolujte riasu s ryžou 
a zeleninou a navlhčenými rukami 
prilepte okraj, aby rolka držala poko-
pe. Rolku odložte bokom a urobte si 
takto ľubovoľný počet roliek, zeleninu 
varírujte, vyhrajte sa s farebnými aj 
chuťovými kombináciami. Sushi rolky 
som nechal asi pol hodinu odležať a 
po pol hodine som ich opatrne nakrá-
jal na krúžky (alebo maki, ak chcete). 
Podávajte s wasabi, sójovou omáčkou a 
nakladaným zázvorom.

Ingrediencie:

250 g ryža sushi
3 PL ocot ryžový
1 PL hnedý cukor
štipka soli
5 plátkov nori riasy
1 ks avokádo
2 ks surimi (krabie tyčinky)
losos údený
pasta wasabi
sójová omáčka

Postup:
Ako vždy, najskôr nazhromaždíme všet-
ky suroviny, ktoré budeme potrebovať k 
výrobe sushi. Určite viete, že je možné 
ho plniť prakticky hocičím, čo vám 
chutí. Mne je najsympatickejšie avokádo, 
preto som ho použil do každej rolky. 
Losos je klasika, ja som mal údeného, aj 
preto, že som nemal potuchy, koľko kús-
kov vyrobím a nechcel som, aby surové 
mäsko podľahlo skaze. Ryžu je potrebné 
dôkladne premyť. Pokojne, 5- 6 krát v 
studenej vode. Prakticky premývame, až 
kým nie je voda číra. 
Premývaním cez sitko ryžu nikdy dosta-
točne nepreperiete. Keď je voda z ryže už 
čistá, vložte ryžu do hrnca na varenie a 
zalejte tak, aby voda bola 1,5 - 2 cm nad 
ryžou. Necháme stáť 30 minút. Potom 
ryžu dáme na silný oheň, počkáme kým 
začne vrieť, stíšime, prikryjeme, nechá-
me variť 10 minúť. Vypneme, čakáme 
10 minút a odokryjeme. Výsledok bude 
lesklá biela ryža. Kým sme čakali na 
ryžu, v miske zmiešame ocot, hnedý 
cukor a trochu soli. Ryžu premiestnime z 
hrnca do misky /nie kovovej/ a zalejeme 
pripravenou octovou zálievkou. Dôklad-
ne premiešame. Necháme vychladnúť. 
Kým ryža chladne, pripravíme si suro-
viny ktoré použijeme ako náplň. Kedže 
môj losos bol údený nakrájaný na tenuč-
ké plátky a surimi tyčinky som si lenivo 
zakúpil v dĺžke riasy, moja príprava bola 
iba ošúpať a nakrájať avokádo. A ideme 
na to! Na rolovaciu podložku položíme 
morskú riasu, Lesklou stranou nadol. Asi 
na 3/4 plochy rovnomerne rozvrstvíme 
studenú ryžu. Pomôže keď si prsty sem 
tam namočíte do misky s vodou. Ryža sa 
bude chytať na riasu, nie na ruky. Na prst 
dáme wasabi pasty, asi ako hrášok veľkej 
potrieme na celu dĺžku riasy a na wasabi 
naukladáme /varianta 1/ surimi tyčinku 
a avokado alebo /varianta 2/ údený 
losos a avokádo. Zarolujeme. Koniec 
riasy môžete potrieť vodou, aby pekne 
držala. Ale funguje to aj bez toho.
Posledná varianta boli „obrátené rolky“. 
Na tú stačí polovica riasy. Riasu teda 
preložte na polovicu, prelomte. Na celú 
plochu navrstvite ryžu. Ak máte po ruke, 
posypte sézamom. Otočte tak, aby ryža 
bola na podložke. Riasu máme teraz 
hore nad ryžou. Na riasu naukladáme 
avokádo, lososa alebo iné podľa chuti. 
Takto to celé zvinieme. Táto verzia sa ne-
odporúča nováčikom. Osobne si myslím, 
že to nie je o nič zložitejšie ako normálne 
rolky. Rolky krájame veľmi ostrím 
nožom najskôr na polovicu a tú ešte na 4 

  Sushi

časti. Z jednej rolky teda bude 
8 kúskov. Odporúčam po každom 
reze nôž ponoriť do vody a otrieť. 
Podávame s wasabi, sójovou omáčkou a 
nakladaným zázvorom. Dobrú chuť!
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ÁZIJSKÁ
KUCHYŇA

Ingrediencie:

Hokkaido tekvica 1 kg
Mrkva 2 ks
Zemiaky 2 ks
Cibuľa 1 ks
Cesnak 2 strúčiky
Mlieko 150 ml
Kurací bujón
Morská soľ
Mleté čierne korenie
Bazalka 
Oregano
Olivový olej

Postup:
Tekvicu, mrkvu a zemiaky ošúpeme a 
nakrájame. Na olivovom oleji opražíme 
cibuľu a cesnak. Po chvíli pridáme tekvicu, 
mrkvu, zemiaky a restujeme.
Zalejeme vodou tak, aby boli suroviny 
ponorené. Pridáme bujón, korenie, soľ, 
bazalku a oregáno. Varíme 25 minút. Od-
stavíme a rozmixujeme. Pridáme mlieko a 
zamiešame.

Hokkaido 
polievka 

Ingrediencie:

Celá brokolica
Cibuľa 1ks
Zemiaky 3 ks
Mlieko
Šlahačka
Soľ
Čierne korenie
Štipka vegety
Slané palacinky 

Postup:
Cibuľu nakrájanú na jemno si opražíme 
na oleji, pridáme umytú naružičkovanú 
brokolicu a spolu pražíme. Asi po 5 
minútach podlejeme vodou, osolíme a 
pridáme ošúpané zemiaky nakrájané na 
kocky. Spolu dusíme, okoreníme a pri-
dáme vegetu. Keď brokolica a zemiaky 
dostatočne zmäkli, odoberieme z toho asi 
3 naberačky vývaru, pridáme mlieko a 1/2 
šlahačky. Poriadne zamiešame. Vylejeme 
naspäť k brokolici, na chvíľu stiahneme z 
ohňa.Tyčovým mixérom rozmixujeme celú 
zmnes, podľa hustoty pridáme ešte mlieko.
Opäť vrátime na oheň a privedieme k varu.
Podávame s palacinkami narezanymi na 
rezance.

Brokolicová
polievka 

Ingrediencie:

0,5 kg sushi ryža
10 ks riasy nori
ryžový ocot
zelenina podľa chuti
1 ks avokádo
1 ks uhorka
2 ks mrkva
wasabi
sójová omáčka
nakladaný zázvor

Postup:
Najskôr si uvaríme ryžu. Čítal som viacero 
článkov predtým, než som začal s výrobou 
vlastných sushi a väčšina sa zhoduje na 
tom, že ideálne je kúpiť v obchode guľa-
tozrnnú ryžu určenú priamo na sushi. Je 
dôležité ryžu poriadne popremývať pod 
tečúcou vodou. Premývame dovtedy, pokiaľ 
už tečie číra voda. Ryžu dáme do hrnca (va-
ril som v mise z jenského skla) a pridáme 
vodu. Ryžu varíme neustále zakrytú cca 15 
minút. Po uvarení ju necháme odstáť asi 
pol hodinu. Ryžu vyklopíme a premiešame. 
Následne ryžu ochutíme ryžovým octom 
(netreba veľa) a trochou soli, prípadne 
soľ podľa chuti vynecháme. Zeleninu si 

Vegetariánske
     sushi

Ingrediencie:
3 ks niva v črievku
15 dkg syr na postrúhanie
½ smotany 
5 stručiky cesnaku 
Soľ a čierne korenie 

Postup:
Nivu, syr a smotanu zmiešame a pridá-
me pretlačený cesnak. Následne dochu-
tíme korením a podávame. Môžeme 
to prizdobiť orieškami alebo udeným 
lososom (ako na obrázku).

Gabriel Gupčo

Cesnaková 
    nátierka 

nakrájame na ľubovoľné útvary. Ideálne 
však na pláty alebo hranolčeky, aby sa 
sushi následne dobre krájalo. Okrem 
zeleniny môžete použiť aj napr. shi-
take huby či japonskú omeletu, sušené 
paradajky, japonskú reďkovku a pod. Ja 
som dal okrem rôznych typov zeleni-
ny aj špenátové listy. Na bambusovú 
podložku si položíme plát riasy. Ideálne 
sa mi pracovalo s navlhčenými rukami. 
Primerané množstvo ryže porozkladá-
me na riasu do cca 3/4 (necháme si hore 
voľné miesto, aby sa dala rolka pekne 
zakončiť). Vrstvu ryže nerobte
príliš hrubú. Položte si na ryžu pláty- 
hranolčeky zeleniny (ak ste si nechali 
voľné miesto na hornom konci riasy, 
zeleninu umiestnite horizontálne asi do 
polovice ryže). Pomocou bambusovej 
podložky opatrne zrolujte riasu s ryžou 
a zeleninou a navlhčenými rukami 
prilepte okraj, aby rolka držala poko-
pe. Rolku odložte bokom a urobte si 
takto ľubovoľný počet roliek, zeleninu 
varírujte, vyhrajte sa s farebnými aj 
chuťovými kombináciami. Sushi rolky 
som nechal asi pol hodinu odležať a 
po pol hodine som ich opatrne nakrá-
jal na krúžky (alebo maki, ak chcete). 
Podávajte s wasabi, sójovou omáčkou a 
nakladaným zázvorom.

Ingrediencie:

250 g ryža sushi
3 PL ocot ryžový
1 PL hnedý cukor
štipka soli
5 plátkov nori riasy
1 ks avokádo
2 ks surimi (krabie tyčinky)
losos údený
pasta wasabi
sójová omáčka

Postup:
Ako vždy, najskôr nazhromaždíme všet-
ky suroviny, ktoré budeme potrebovať k 
výrobe sushi. Určite viete, že je možné 
ho plniť prakticky hocičím, čo vám 
chutí. Mne je najsympatickejšie avokádo, 
preto som ho použil do každej rolky. 
Losos je klasika, ja som mal údeného, aj 
preto, že som nemal potuchy, koľko kús-
kov vyrobím a nechcel som, aby surové 
mäsko podľahlo skaze. Ryžu je potrebné 
dôkladne premyť. Pokojne, 5- 6 krát v 
studenej vode. Prakticky premývame, až 
kým nie je voda číra. 
Premývaním cez sitko ryžu nikdy dosta-
točne nepreperiete. Keď je voda z ryže už 
čistá, vložte ryžu do hrnca na varenie a 
zalejte tak, aby voda bola 1,5 - 2 cm nad 
ryžou. Necháme stáť 30 minút. Potom 
ryžu dáme na silný oheň, počkáme kým 
začne vrieť, stíšime, prikryjeme, nechá-
me variť 10 minúť. Vypneme, čakáme 
10 minút a odokryjeme. Výsledok bude 
lesklá biela ryža. Kým sme čakali na 
ryžu, v miske zmiešame ocot, hnedý 
cukor a trochu soli. Ryžu premiestnime z 
hrnca do misky /nie kovovej/ a zalejeme 
pripravenou octovou zálievkou. Dôklad-
ne premiešame. Necháme vychladnúť. 
Kým ryža chladne, pripravíme si suro-
viny ktoré použijeme ako náplň. Kedže 
môj losos bol údený nakrájaný na tenuč-
ké plátky a surimi tyčinky som si lenivo 
zakúpil v dĺžke riasy, moja príprava bola 
iba ošúpať a nakrájať avokádo. A ideme 
na to! Na rolovaciu podložku položíme 
morskú riasu, Lesklou stranou nadol. Asi 
na 3/4 plochy rovnomerne rozvrstvíme 
studenú ryžu. Pomôže keď si prsty sem 
tam namočíte do misky s vodou. Ryža sa 
bude chytať na riasu, nie na ruky. Na prst 
dáme wasabi pasty, asi ako hrášok veľkej 
potrieme na celu dĺžku riasy a na wasabi 
naukladáme /varianta 1/ surimi tyčinku 
a avokado alebo /varianta 2/ údený 
losos a avokádo. Zarolujeme. Koniec 
riasy môžete potrieť vodou, aby pekne 
držala. Ale funguje to aj bez toho.
Posledná varianta boli „obrátené rolky“. 
Na tú stačí polovica riasy. Riasu teda 
preložte na polovicu, prelomte. Na celú 
plochu navrstvite ryžu. Ak máte po ruke, 
posypte sézamom. Otočte tak, aby ryža 
bola na podložke. Riasu máme teraz 
hore nad ryžou. Na riasu naukladáme 
avokádo, lososa alebo iné podľa chuti. 
Takto to celé zvinieme. Táto verzia sa ne-
odporúča nováčikom. Osobne si myslím, 
že to nie je o nič zložitejšie ako normálne 
rolky. Rolky krájame veľmi ostrím 
nožom najskôr na polovicu a tú ešte na 4 

  Sushi

časti. Z jednej rolky teda bude 
8 kúskov. Odporúčam po každom 
reze nôž ponoriť do vody a otrieť. 
Podávame s wasabi, sójovou omáčkou a 
nakladaným zázvorom. Dobrú chuť!
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Problematika Rómov
Správanie Rómov

Z môjho pohľadu problémy pramenia už z rodinného zázemia a oko-
lia. Ak nie je dobré zázemie, deti a mládež tým trpí najviac. Každý 
rodič chce dať svojmu dieťaťu to najlepšie, ale tým ako sa správaju (aj 
preto, že žijú v biede) im častokrát ukazujú iba to, ako by v živote ne-
mali pokračovať. Ale keďže majú takýto príklad, pokračujú aj deti v ich 
šľapajách. Rodičia neučia svoje deti slušnému správaniu, čo často pre-
javujú napríklad v škole, obchode, v meste a podobne. 

Sú dva typy Rómov, ktorí sú od seba dosť odlišní...

1 2
Prvý typ sú tí ktorí, nie sú 
vzdelaní. Tí čo robia hanbu 
nám, ktorí sme pracovití, 
vzdelaní a slušne 
vychovaní rómovia. 
V škole kde končim
štvrtý ročník som zažil to, 
ako sa mladí študenti tohto 
typu správajú k učiteľom. 
Nemajú žiaden rešpekt 
k učiteľom, rodičom a starším 
ľuďom. Poniektorí nevedia 
rozprávať slovensky iba 
po rómsky. Podľa mňa ich 
správanie je len vizitkou 
rodičov, ktorí im nevenovali 
dosť času. Ako im pomôcť? 
Každý máme právo na druhú 
šancu a tu pomôže asi trpe-
zlivosť.

A druhý typ sme MY. Tí ktorí sú 
pracovití, ktorí sa chcú vzdelávať 
a žiť život ako každý človek na 
Slovensku. Poctivo si zarobiť a žiť 
ako každý z Vás. Niektorí ľudia 
hádžu všetkých Rómov do jed-
ného vreca. 

Je to chyba!

Nie všetci Rómovia sú rovnakí.
Tiež som Róm a nehanbím sa 
za to. Moji rodičia sú pracovití, 
vzdelaní a snažia sa ma slušne 
vychovať. Ovládam  pravidlá 
slušného správania. Poznám slová 
ĎAKUJEM, PROSÍM, 
DOBRÝ DEŇ a DOVIDENIA. 

Poznám veľa Rómov, ktorí sú 
slušne vychovaní a vzdelaní.
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1. Aj my Rómovia máme také isté možností ako ostatní?
   - V dnešnej modernej dobe máme veľa možností vzdelávať sa, 
     bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie či etnickú skupinu.

2. Čo ťa motivovalo k tomu, aby si štúdovala na vysokej škole?
     - Motivovala ma samotná oblasť, v ktorej pracujem (v zdravotníctve).
      Tu je potrebné vzdelávať sa celoživotne.

3. Ako sa k tebe počas štúdia a počas práce správali a správajú?
     -Počas svojho štúdia a praxe som sa nikdy nestretla s diskrimináciou.

4. Čo ťa motivovalo k výberu školy ?
   - Chcela som pomáhať ľuďom a stále aj chcem.

5. Aké máš plány do budúcna ?
     -V súčastnosti študujem a plánujem aj v budúcnosti pokračovať v štúdiu.

6. Stretla si sa vo svojej práci aj s Rómami,  ktorí sa správali vulgárne?
     -Každodenne sa v práci stretávam s Rómami, ktorí sú vulgárni 
     a nevďační, ale naopak, stretávam aj slušných, milých a vzdelaných 
     Rómov, ktorí sa vedia slušne správať v spoločnosti.

Aj my Rómovia vieme byť slušní a VZDELANÍ !!!

Rozhovor zo vzdelanou Rómkou....
Táto Rómka (ktorá si neželá, aby jej identita bola zverejnená) má úspešne vyštudovanú 
vysokú školu, so zameraním na zdravotníctvo. Ukončila štúdium bakalárskym titulom a 
pokračuje v magisterskom štúdiu.

Týmto článkom som chcel poukázať na to, že Rómovia nie sú rovnakí. 
Netreba všetkých Rómov hádzať do jedného vreca! Lebo aj MY sa vieme
správať slušne. Tým, ktorí nemajú pomoc u rodičov, treba pomôcť, aby sa v 
budúcnosti mali lepšie, mohli sa vzdelávať a zaradiť do bežného života.

Ľuboš DEMETER 7



Skateboarding

Takže hlavnou časťou skateboardu je doska (Desk), na hornú časť dosky sa nalepuje grip. Zo spodnej strany dosky sú pripevne-
né treky (Trucky). Treky obsahujú aj gumičku, ktorá slúži na otáčanie skateboardom. Trucky sa pripevňujú šróbami. Zvlášť 
sa tu nachádza jeden, ktorý je najhlavnejší a volá sa kingpin.Na trekoch sú pripevnené kolieska, ktoré sa vyrábajú vo 
viacerých veľkostiach. A na koniec sa v kolieskach nachádzajú ložiská.

História
Začiatok 60 rokov- v Kalifornii. Prvým jazdcom sa hovorilo side- 
walk- surferi. Jazdili na vlastnoručne vyrobených doskách, tieto 
dosky boli široké asi okolo 10 centimetrov. A o dosť kratšie ako sú 
dnešnÉ skejty. Jazdilo sa jednoducho a zatáčalo sa prenášaním 
váhy. Žiadne triky neexistovali. Dosky boli primitívne, kolieska 
nekvalitné a o podvozkoch ani nehovoriť.

Kto chcel jazdiť, tak si svoj skejt musel vyrobiť sám. 1965- boardy sa začali vyrábať priemyselne. Dosky boli z dreva a kolieska sa 
vyrábali z tvrdej gumy. V tejto dobe vznikali prvÉ triky, ako státie na rukách a rôzne triky v bazénoch. Začali sa vyvíjať rôzne 
disciplíny ako skoky do výšky a skoky do diaľky. Vznikali aj prvé skateparky a stavali sa rampy. Začiatok 70 rokov- verejnosť 
odsúdila skateboarding ako nebezpečný šport. Zákon ho zakazoval, ale ako sa hovorí, zakázané ovocie lepšie chutí, tak aj 
skateboarding sa stal životným štýlom.
1979- firma Powell vytvorila prvé skejtové video, ktoré malo názov Future Primitive. Vďaka novým materiálom sa začali 
vyrábať bezpečnejšie kolieska. Na výrobu dosiek sa už nepoužívalo iba drevo, ale aj laminát, plast a dokonca aj kovy. V rokoch 
1980 a 1984 sa skateboarding mohutne rozrástol, avšak stále bol ešte synonymom niečoho zakázaného.

V dnešnej dobe je skejtovanie životným štýlom.
skejtovú módu nosí hocikto a štýlom dnešných 

ľudí je pohoda, o ktorej práve skateboarding 
je. Neide o to jazdiť ako blázon a naučiť sa 

čo najviac trikov, aby sa človek vytiahol pred 
ostatnými, ale ide o to, jazdiť si pre seba a pre 

svoj dobrý pocit.

8



Skateboarding

Takže hlavnou časťou skateboardu je doska (Desk), na hornú časť dosky sa nalepuje grip. Zo spodnej strany dosky sú pripevne-
né treky (Trucky). Treky obsahujú aj gumičku, ktorá slúži na otáčanie skateboardom. Trucky sa pripevňujú šróbami. Zvlášť 
sa tu nachádza jeden, ktorý je najhlavnejší a volá sa kingpin.Na trekoch sú pripevnené kolieska, ktoré sa vyrábajú vo 
viacerých veľkostiach. A na koniec sa v kolieskach nachádzajú ložiská.

História
Začiatok 60 rokov- v Kalifornii. Prvým jazdcom sa hovorilo side- 
walk- surferi. Jazdili na vlastnoručne vyrobených doskách, tieto 
dosky boli široké asi okolo 10 centimetrov. A o dosť kratšie ako sú 
dnešnÉ skejty. Jazdilo sa jednoducho a zatáčalo sa prenášaním 
váhy. Žiadne triky neexistovali. Dosky boli primitívne, kolieska 
nekvalitné a o podvozkoch ani nehovoriť.

Kto chcel jazdiť, tak si svoj skejt musel vyrobiť sám. 1965- boardy sa začali vyrábať priemyselne. Dosky boli z dreva a kolieska sa 
vyrábali z tvrdej gumy. V tejto dobe vznikali prvÉ triky, ako státie na rukách a rôzne triky v bazénoch. Začali sa vyvíjať rôzne 
disciplíny ako skoky do výšky a skoky do diaľky. Vznikali aj prvé skateparky a stavali sa rampy. Začiatok 70 rokov- verejnosť 
odsúdila skateboarding ako nebezpečný šport. Zákon ho zakazoval, ale ako sa hovorí, zakázané ovocie lepšie chutí, tak aj 
skateboarding sa stal životným štýlom.
1979- firma Powell vytvorila prvé skejtové video, ktoré malo názov Future Primitive. Vďaka novým materiálom sa začali 
vyrábať bezpečnejšie kolieska. Na výrobu dosiek sa už nepoužívalo iba drevo, ale aj laminát, plast a dokonca aj kovy. V rokoch 
1980 a 1984 sa skateboarding mohutne rozrástol, avšak stále bol ešte synonymom niečoho zakázaného.

V dnešnej dobe je skejtovanie životným štýlom.
skejtovú módu nosí hocikto a štýlom dnešných 

ľudí je pohoda, o ktorej práve skateboarding 
je. Neide o to jazdiť ako blázon a naučiť sa 

čo najviac trikov, aby sa človek vytiahol pred 
ostatnými, ale ide o to, jazdiť si pre seba a pre 

svoj dobrý pocit.

Moc tomu nepomohol ani vznik grafitov, pretože väčšina skaterov potom robila oboje a skateboarding bol vďaka tomu 
považovaný za vandalizmus.So vznikom skateboardingu neskôr súvisel aj vznik prvých závodov. Prvým závodom sa stal World 
cup Skateboarding (WCS), ktorý sa neskôr stal súčasťou National Skateboard Association. Súťaže, ktoré dnes voláme World 
Cup Skateboarding Tour sa začali v roku 1995. Prvým víťazom v kategórii street sa stal Ed Templeton, v Kategórii vert vyhral 
Mike Frazier. V tom istom roku sa k WCS pridal aj ESPN a tak sa skateboarding mohol dostať k miliónom ľudí prostredníctvom 
najznámejšej a dodnes aj najsledovanejšej súťaže X Games.Od roku 1996 vznikali ďalšie závody ako SPOT, Ventura is Skate 
Street, Mystic World Cup a Vans Triple Crown.

V roku 1999, vytvorili WCS, Competition Guide a 
Rulebook knihu pravidiel a rozhodcovský manuál 
ako sa majú triky hodnotiť. Na Slovensku sa 
každoročne uskutočňuje niekoľko závodov a 
najznámejším z nich je Quiksilver Skate Show v 
Bratislave a BonBon Skate Cup. 

Pravdaže so vznikom skateboardingu neskôr 
vznikali aj časopisy , kde sa zapisovali všetky 
novinky, údaje a výsledky zo sveta tohto športu. 
Medzi najznámejšie dnes patria Transher, Skate-
boarding a ďalšie.Na Slovensku vznikol minulý 
rok prvý časopis s týmto motívom a jeho názov je 
Boardlife.

Máme aj špeciálne pomenovanie na jazdcov, a to závisi od toho, ktorou nohou jazdia dopredu.Ak jazdia dopredu 
pravou nohou,tak sa volajú goofy  a ak jazdia ľavou nohou, tak sú to regular.V dnešnej dobe sa skateboarding 
neobíde bez sponzoringu. Sponzori si kupujú skateboardistov a oni vďaka ním možu absolvovať rôzne súťaže. 
Sponzorom sú väčšinou firmy, ktoré majú so skateboardingom niečo spoločne. Väčšinou sú to firmy, ktoré vyrába-
jú oblečenie takéhoto typu (napr. Vans, Globe, Independent, Funstorm). Aj na Slovensku nám pred nie dlhým časom 
vznikla prvá sk8tová značka oblečenia. Jej názov je Spectrum a ako sa na tieto značky patrí, tak aj ona sponzoruje 
slovenských sk8erov , čo nám na slovenskej a celkovo zahraničnej scéne veľmi pomohlo a aj pomôže. A keď už 
spomíname tých skaterov nedá mi nespomenúť azda toho najznámejšieho z nich , a je ním Tony Hawk.

Tomáš Kaščák
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Určite by som dopriala každému 
z vás aby sa aspoň raz mohol prísť 
pozrieť na všetky tie grécke pa-
miatky na vlastné oči. 
Hodnotenie: 3/5 

Som rada, že som toho bola  
svedkom. Určite to bolo 
zaujímavé a napínavé. 
Netrvalo to však dlho a ja
som mohla kľudne pokračovať 
v objavovaní mesta. Približne 20 
minút cesty autom a ocitnete sa v 
meste plnom zaujímavostí, 
historických pamiatok 
a budov - Thessaloniki. Desať dní 
bolo málo na to, aby som si stihla 
obzrieť všetky skvosty, ktorými je 
to mesto preplnené. 
Čas ale uplynul príliš rýchlo ako 
voda počas prílivu - ako sme prišli, 
tak aj odišli.

Aquapark neďaleko pláže Nádherná pláž blízko hotela

Foto: Nikola Királyová
Text: Nikola Királyová

Jedno z najkrajších
a najčarovnejších miest, aké som 
za svoj život navštívila a ktoré ma 
upútalo natoľko, že som o ňom 
musela napísať tento článok 
je jednoznačne - Grécko. Krásne 
pláže, horúce  slnko, atrakcie na 
vode aj na súši, pokoj - tak nejako 
si každý z nás, alebo aspoň
väčšina, predstavuje dokonalú 
letnú dovolenku. V Paralii, 
konkrétnejšie v blízkosti mesta 
Thessaloniki, taký raj rozhodne 
nájdete. Doobeda vylihovanie na 
pláži, na ktorú máte z hotela 15 
minút pešo, kúpanie sa v mori. 
K večeru však zabudnete 
na všetko, pretože sa necháte 
pohltiť vírom zaľudného  
mestečka. Stánky so suvenírmi,

Grécko
Dovolenka snov

jedlom, umením alebo domácimi
-ľudovými výtvormi vás prekvapia 
natoľko, že už nebudete chcieť 
nikdy odísť. Od miestnej 
obyvateľky sme sa dozvedeli, 
že len raz počas celého leta
tam zaprší s poriadnym vetrom.

A čo tak západ slnka niekde v stre-
de mora? Nádhera! 
Nezabudnuteľná dovolenka 
s rodinou a priateľmi na ktorú 
budem ešte dlho spomínať 
s úsmevom na tvári.  V porovnaní 
s Gréckom by som tejto destinácií 
dala ešte o jednu hviezdičku navi-
ac. Túto destináciu odporúčam a a 
ak máte možnosť sem vycestovať, 
určite ju využite. 
Hodnotenie: 4/5 

Text: Nikola Királyová
Foto: Nikola Királyová

Ako ďalšiu destináciu tu máme 
moju druhú najobľúbenejšiu - 
Chorvátsko. Mesto a prístav, ktoré 
som navštívila na západe krajiny, 
vás očarí už svojim milým, krát-
kym názvom - Pula. More bolo 
obklopené vysokými, 
zvetranými kameňmi takže 
prístup veľmi ideálny nebol. No 
pre tých viac pohodlných sú na 
inej časti mora vystavané 
betónové kvádre so schodíkmi. 

Raj plný zážitkov alebo víťazný oblúk rodiny 
Sergiovcov sa nedali prehliadnuť. 
Každý návštevník si tam príde 
na svoje. Či už milovník dobrého 
jedla, pouličného umenia alebo 
nákupný maniak. Typické pre Pulu 
sú večerné predstavenia 
v amfiteátri. S témou Gladiátorské 
zápasy prilákali viac ako 2 000 
divákov. Z historického pohľadu 
to bolo veľmi poučné 
a efektívne, zo ženského pohľadu 
to bol vynikajúci zážitok na ktorý 
tak skoro nezabudnem. Viac ako 
20 polonahých gladiátorov 
bijúcich sa a bojujúcich o život? 
Ktorá z vás milé dámy by 
si nechala tento zážitok ujsť! 
Počasie bolo mierne - takže ani 
príliš slnka, ani príliš dažďa. Na 
výlet loďou nám však vyšlo 
vynikajúce počasie. Jedným z 
najkrajších zážitkov nebola 
nudistická pláž, ale kúpanie sa s 
hromadou malých rybiek, ktoré 
bez strachu plávali okolo mňa.

Chorvátsko

Najlepšie je ubytovať 
sa v nejakom rodinnom domčeku 
alebo v apartmánoch. Chorvátsky 
obyvatelia sú milí a priateľskí, 
poväčšinou veľmi 
komunikatívni a dobrosrdeční. 
Najkrajšie a najzáživnejšie pre 
mňa boli výlety do neďalekého 
mesta. Historické pamiatky ako 
je amfiteáter v tvare rímskeho 
kolosea, Herkulova brána

Amfiteáter v tvare kolosea

Kamenná pláž
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Foto: Nikola Királyová
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Život

-1-

Prečo píšem práve
o svojom pradedovi?
Pretože mu tým chcem vzdať úctu. 
Odmalička som túžila zviditeľniť jeho 
práce. Vytvoriť spomienku na člove-
ka, ktorého si váži celá rodina. Je pre 
mňa cťou písať o ňom. Dúfam, že aj 
vás to aspoň trochu zaujme. 

Michal
Rabatin

Život a tvorba 

Ja osobne som ho nepoznala, lebo 
zomrel pred 24 rokmi. Viem o ňom len 
z rozprávania mojich starých rodičov. 
Narodil sa 24. 7. 1924 v rodine mlynára 
ako siedmy a najmladší syn.

Keď mal 14 rokov zomrel mu otec, čo 
pre neho znamenalo o niečo ťažší život 
ako doposiaľ. Počas druhej svetovej 
vojny v roku 1944 pri výbuchu míny bol 
pradedo ťažko zranený. Následkom 
zranenia mal zdravotné problémy celý 
život. Na vojnu sa už nevrátil. Oženil 
sa so svojou snúbenicou Annou. Spolu 
mali dve dcéry Margitu a Martu. Pradedo 
pracoval ako murár.

Keď sa vytratila práca v stavebníctve, 
začal pracovať v tehelni, kde násled-
kom nevhodných pracovných podmie-
nok ochorel na astmu.V 42 roku života 
ovdovel. Zomrela mu o 2 roky mladšia 
manželka. Zostal na všetko sám.

Zdravotný stav sa mu zhoršil natoľko, 
že musel odísť na úplný invalidný dôcho-
dok. Keď sa dcéry vydali a založili si svo-
je rodiny. Odsťahoval sa do Tatier. Býval 
v Novom Smokovci, potom v Tatranskej 
Štrbe. Tu spoznal ženu s podobným 
osudom, ktorá mu zmenila život. 

Tvorba

-2-

Môj pradedo sa začal naplno venovať 
výtvarnému umeniu, drevorezbárstvu 
a celkovo tvorivej činnosti. K tomu mal 
vzťah už od detstva, len na to neboli 
vhodné podmienky. Bol to veľmi rozumný 
a sčítaný človek, ktorý sa sám snažil na 
sebe pracovať a vzdelávať sa. Škoda, 
že nežil dlhšie. Určite by toho ešte veľa 
dokázal. Zomrel 12. 8. 1992 na následky 
mozgovej príhody v rodine svojej staršej 
dcéry Margity. Z rozprávania mojej babky 
viem, že to ani on, ani ona nemali v 
živote ľahké. Ako 16 ročnej jej zomrela 
mama. Ostali so sestrou a otcom na 
všetko sami. Boli veľmi silní a vedeli sa 
popasovať so všetkými problémami, 

Nemal ľahký život, aj keď mu osud 
hádzal polená pod nohy stále šiel za 
svojim cieľom.  V dnešnej dobe sa ľudia 
vzdávajú svojich snov, čo je chyba. Podľa 
mňa, človek by mal ísť za tým čo chce, aj 
keď to nie je ľahké.

Text : Dominika Krišová
Foto : Dominika Krišová

ktoré im život priniesol.
Robil drevené plastiky a sochy z 
dreva. V podstate svoj doterajší život 
vyrezával do dreva. Maľoval obrazy 
temperovými farbami, na ktorých zná-
zorňoval krásny tatranský život. Chodil 
so svojimi prácami po výstavách ako 
ľudový umelec. Mnohé z jeho prác boli 
ocenené. Keď som sledovala pradedo-
ve práce, v každej z nich bolo niečo za-
ujímavé. Cítila som jeho, s akou láskou 
svoje diela vytváral. Bolo to niečo
neopísateľné. Niekedy si želám, aby 
ešte žil a naučil ma to, čo dokázal. 
V tej dobe to nebolo také jednoduché. 
Mnohé pracovné nástroje neboli 
dostupné a preto ho obdivujem. 
Nevzdával sa svojich snov 
a išiel ďalej. Vylepšoval sa
a nenechal sa odradiť.
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autor- text: Dominika Krišová

       photo: Dominika Krišová      

1.Nanesieme si bielu farbu na tvár a poriadne ju 
     zapracujeme, aby nevznikli škvrny. Farbu zapúdrujeme. 

  2.Pomocou tieňov a štetcov si vytieňujeme oko a 
      namaľujeme obočie.

  3.Ááá ide sa maľovať. Použijeme farby na tvár. 
     Odvážlivcom odporučam akrylové farby 
     (nedoporučujem to tým, ktorí májú citlivú pleť). 
     Farbou na tvár alebo akrylovou farbou si pomocou 
     štetca urobíme obrys tváre, lícnych kostí a nosa. 
    (môžeme zvýrazniť aj kľúčne kosti a krk)

  4.Vezmeme si do rúk rúž a namaľujeme si ústa 
      danou farbou. Pomocou čiernej linky 
     (alebo tenkého štetca a čiernou akrylovou farbou)
     urobíme obrys úst. Následne bielou farbou
     zvýrazníme lesk pier.

  5.Pre zväčšenie objemu očí si nakreslíme na viečko 
      objemovo veľké mihalnica. Na spodnú časť oka 
      nanesieme líniu bielou ceruzou
      (ak nemáme ani bielu ceruzu ani farbu na tvár 
      použijeme akryl) následne vezmeme do rúk čiernu 
      linku alebo to, čo sme používali na tvorbu mihalníc 
     a pokračujeme maľbu spodných mihalníc.

  6.Zoberieme si do rúk obľubenú farbu a namaľujeme
      si bodky v oblasti lísnych kosti, čela 
      (tam kde sa nám to hodí) 

     7.Naša práca je na konci. Pevne verím že sa
       Vám pop artové maľovanie tváre vydarilo. 
       Prácu zakončíme krásnou fotkou, ktorú možete 
       podarovať príbuzným, priateľom ako darček.  

POSTUP

Žiaci štvrtého ročníka z odboru
propagačná grafika sa snažili 
pop art znázorniť na svojích
 tvárach. Poďme sa spoločne 

pozrieť, ako sa im to podarilo.

Ak máte aj vy záujem o takýto make up. Veľmi radi 
Vám pomôžeme s jeho jednoduchou realizáciou. 

Potrebujeme 
- farby na tvár (bielu a čiernu farbu)

-červený rúž, očnú linku, tiene , púder  
- pomôcky na nanášanie ( štetce)

- a odvážlivci môžu použiť aj akrylové farby, ktoré               
májú výraznejšiu farbu a tú pop art preferuje 

- posledná a najhlavnejšia vlastnosť je nálada a chuť                                                                         
do práce, tak poďme na to :-) 

Očami 
štvrtákov

Pop-art -skratka z angl. 
popular art - „populárne umenie“ 

je dominantný smer výtvarníkov 60. 
rokov 20. storocia, ovplyvnený 

populárnou kultúrou a 
umením inšpirujúcim sa 

fotografiou, filmom,
reklamamou a komiksami.
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TÉMA PIERCING V JAZYKU

Mohlo by vás zaujímať

Rozmýšali ste nad piercingom, no 
bojíte sa, lebo neviete, čo to ob-
náša? Tu sa dozviete to, čo by ste 
pred takýmto rozhodnutím mali 
vedieť. Nájdete tu aj menší článok 
o tom ako som to zvládla ja. :)

Samotný prepich nebolí, no prvé 3-4 
dni sú katastrofa. Na druhý deň po 
prepichu som sa zobudila z úplne 
napuchnutým jazykom, mala som 
problém rozprávať a jesť. Písmená 
ako sú (R, S, Č, Š ... ) som nemala 
šancu vysloviť. Jazyk sa mi stále viac 
a viac zväčšoval a bolelo to stále 
viac. Začala som ľutovať deň, kedy 
som si to  dala urobiť. Ale poveda-
la som si, že chcela som to, tak to 
musím vydržať.
Prvé 2 dni sú najhoršie. Na ten 
tretí deň mi opuch začal postupne 
ustupovať a bolesť sa pomaly začala 
zmierňovať a uľavovať. 
Ale viete, sto ľudí, sto chutí. Niekto 
hovorí, že ho to bolelo veľmi a iní 
hovoria, že skoro vôbec. 
 

Bolí to?

STORY o tom, ako

ten prepich prebiehal...

Ja osobne odporúčam, aby ste si išli 
jazyk prepichnúť ku niekomu, kto to 
robí. Kedže ja som mala asi 15 rokov 
a nikde by mi to bez súhlasu rodiča 
nespravili a naši ani o tom nemohli 
vedieť tak som sa dohodla s mojou 
kamarátkou, ktorá aj sebe prepichla 
jazyk sama, že mi urobí piercing 
ona. 

Súhlasila. Tak som hneď celá šťastná 
utekala do najbližšej lekárne a kupi-
la som si čiernu kanilu s gumičkou. 
Piercing mi zakúpila ona. Hneď v ten 
večer som išla ako obvykle do baru s 
mojími “ psychickými podporami“. 
Mala som taký strach, že som si musela 
dať 2-3 panáky, kedže sa ihiel bojím. 
:D Keď došla kamarátka, ktorá mi 
to mala urobiť tak sme spolu všetky 
holky išli na dámske záchody. Trvalo 
mi, kým som sa ukľudnila a vyplazila 
na ňu jazyk, kedže pri pohľade na tú 
ihlu sa mi točila hlava a trpli mi nohy. 
Keď som nabrala odvahu vyplazila 
som jazyk, ona si ho prezrela, aby mi 
nezasiahla nejakú žilu. Bŕŕŕ doteraz 
mam zimomriavky. Zatvorila som oči 
a ona pichla. Bol to čudný pocit, ale 
prekvapivo bezbolestný. Problém prišiel 
vtedy ked zistila, že to pichla do kriva 
a musela to spraviť ešte raz. Ja chúďa 
uslinené tam stojím, zozelenela som 
a prišlo mi na odpadnutie, museli ma 
podoprieť, aby som im tam neodpadla 
:D Ona sa snažila to rychlo prepichnuť 
ešte raz, a ako správny amatér, keď mi 
chcela zašrubovať guličku z priecinga 
tak jej pre istotu ešte spadla. Tak kým ju 
našla a dokončila prácu ja som už bola 
takmer bezvedomí. Bolo to celkom akč-
né. Keď som sa spamätala a uvedomila 
som si, že to mám za sebou a že som si 
splnila moj malý sník, mať piercing v 
jazyku, tak sme to išli hneď osláviť ku 
baru. :D
Ešte chcem dodať, pred prepichom si 
kúpte piercing s dlhou tyčkou, neurobte 
takú chybu ako ja. Mala som ju príliš 
krátku a keď jazyk napuchol tak pier-
cing bol menši ako jazyk a neznesiteľne 
to tlačilo a bolelo.
 

V prvom rade sa odporúča si zakúpiť 
listerine, má dezinfekčné účinky. Ústa 
je potrebné si s tým čistiť po každom 
jedle. Piercing si nevyberať, kým je jazyk 
opuchnutý, aby ste ho zbytočne nena-
máhali a aby vás nebolel ešte viac. Nový 
piercing je vlastne rana, v ktorej sa na-
chádza šperk a preto sa treba oň patrične 
starať. Nikdy sa nového piercingu ne-
chytaj špinavými - neumytými -rukami, 
preto si vždy pred starostlivosťou ruky 
starostlivo umy antibakteriálnym myd-
lom, piercingom netreba hýbať, točiť ho, 
posúvať či inak manipulovať – samozrej-
me, že pri čistení (keď je navlhčený)
s ním pohnúť možeš, nikdy nevymieňaj 
ani nevyberaj ešte nezahojený piercing! 
Mierny opuch, začervenanie, citlivosť a 
výtok (je to medzitkanivový mok ) na 
začiatku procesu hojenia, nie je prízna-
kom komplikácii, je to normálne. Aj 
zahojený piercing treba z času na čas 
čistiť.

Sofia KALMANOVÁ

RIZIKÁ

- infekcia
- krvacanie
- odtok z jazyka
- možné poškodenie nervov
- strata chutí

Ako sa starať o piercing?
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