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Motto:
„Že nedostaneš  vždy, čo chceš, je niekedy obrovské štastie.“
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Úvodník

Ilúzia či intuícia?

Uvedomili ste si niekedy, že všetko čo vidíme, 

cítime a počujeme, nemusí byť reálne? Svet, 

ktorý nás obklopuje, môže byť iný. Napríklad 

nie sme schopní cítiť vibrácie a ani vidieť 

do takej diaľky ako zvieratá, pretože nás 

obmedzuje naša telesná schránka. 

Niekedy mnohé veci prehliadame, tvárime 

sa, že ich nevidíme, ale ony v skutočnosti 

existujú. 

Mnohí z nás nie sú schopní rešpektovať 

inakosť. Tolerujeme len to, čo uznáme za 

vhodné. Máme svoj vlastný svet. Jeho 

súčasťou sú veci, o ktorých sme presvedčení, 

že existujú a v princípe podľa nich aj žijeme. 

Alebo je to len ilúzia?

Norlakx

Kalendárium
SEPTEMBER 2019

Workshop o nápojovej gastronómii
V rámci projektu St. Nicolaus young bartenders talent 
zrealizovali lektori Tomáš Gyén a Rastislav Kubáň 
workshop pre žiakov študijných odborov na tému 
Miešané nápoje a nápojová gastronómia. 

Slovak barista cup 2019
Posledný septembrový týždeň sa v Žiline stretli najlepší 
baristi. Na súťaži Slovak barista cup 2019 nás dôstojne 
reprezentovala žiačka štvrtého ročníka Alžbeta 
Holičková. Organizátorom súťaže bola Academy of 
Coffee s.r.o. so sídlom v Seredi. 

Marketéri v akcii
Každoročne si 27. septembra pripomíname Svetový deň 
cestovného ruchu. Žiaci tretieho ročníka študijného 
odboru pracovník marketingu v cestovnom ruchu 
pripravili rôzne aktivity na spropagovanie zaujímavých 
miest Slovenska. Súťažilo sa i o tzv. „neskúšanku“. 

OKTÓBER 
Zážitkové vyučovanie v tatranských ho-
teloch 

Žiaci tretieho ročníka hotelovej akadémie a druhého 
ročníka učebného odboru aranžér sa zúčastnili exkurzie 
v Grand Hoteli Kempinski a v Hoteli Panorama Resort 
vo Vysokých Tatrách.

 Október patrí aj zvieratám
Dobročinná zbierka pri príležitosti Svetového dňa 
zvierat sa stretla s veľkých úspechom. Takmer 260 
eur putovalo do útulku v Liptovskom Mikuláši. Akciu 
zorganizovala Žiacka školská rada v spolupráci so 
žiakmi z Ekologického krúžku.    

Enviromentálna akcia druhákov
Žiaci druhého ročníka hotelovej akadémie vysadili v 
rámci enviromentálnej akcie na sídlisku Podbreziny 
šesťdesiat stromčekov. Touto aktivitou prispeli k 
skrášleniu životného prostredia v tejto prímestskej 
časti. 
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Jesenné hodovanie hotelákov
Predmetová komisia spoločného stravovania 
zorganizovala celoškolskú súťaž pod názvom 
Najoriginálnejší plod Liptova.  V rámci projektu Zdravie 
2020 sa v priestoroch školy konala tradičná výstava 
ovocia a zeleniny a množstvo ďalších sprievodných 
podujatí so zameraním na propagáciu  zdravého 
životného štýlu.
Hlavnou myšlienkou tohtoročnej Jesennej cesty 
zdravia bola oslava salašníctva a ovčiarstva v 
našom regióne. Jej účastníci mali možnosť ochutnať 
regionálne špeciality z bryndze či zemiakov, vyskúšať 
si tradičnú výrobu bryndze, ochutnať syrové výrobky z 
farmy z Východnej. 
Táto forma zážitkového vyučovania prilákala do našej 
školy množstvo hostí. Podujatia sa zúčastnila   aj 
županka Ing. Erika Jurinová.   

Športovať nás baví
V rámci projektu Vráťme šport do škôl získala naša 
škola finančné prostriedky na revitalizáciu rozbehovej 
dráhy a osadenie odrazovej dosky pre skok do diaľky. 
Vhodným doplnkom na hodinách telesnej výchovy 
sú aj dva outdorové posilňovacie stroje, ktoré slúžia 
nielen našim žiakom, ale aj širokej verejnosti. 
V areáli mikulášskeho gymnázia sa uskutočnilo okresné 
kolo v atletike stredných škôl. V skoku do diaľky získal 
tretie miesto T. Lupták výkonom 547 cm. V celkovom 
poradí sme sa umiestnili na štvrtom mieste. 
V rámci Európskeho týždňa športu a zdravia mali 
hoteláci možnosť zasúťažiť si v rôznych netradičných 
disciplínach (v slalomovom behu okolo mét, v hode 
loptičkou do vedra, v skoku z miesta na presnosť do 
štvorca).

Fantastický úspech v Macedónsku
Na kontinentálnej kuchárskej súťaži Gastromak v 
Macedónsku získal Dušan Benčo v troch súťažných 
disciplínach zlato, bronz a pohár pre absolútneho 
víťaza.  

Zážitkové vyučovanie
Cieľom exkurzie do Viedne bolo spoznať históriu 
a krásy mesta na Dunaji. Jej účastníci sa dozvedeli 
množstvo zaujímavých informácií o výrobe slávnej 
Sacherovej torty, navštívili Schonbrunn, poprechádzali 
sa po nákupnej ulici Mariahilfer Strasse a vyskúšali si 
aj cestu viedenským metrom. 

Bronzová Žilinská gastronomická jeseň
Divina, kel a slivky boli povinnými surovinami 
tohtoročnej Žilinskej gastronomickej jesene. Dominik 
Majerčík z nich vyčaroval sous-vide bizóna, kelové 

krupoto, slivkovú redukciu so zeleninou a zaúdenou 
bryndzou. Odborná komisia ocenila Dominikovu 
zručnosť, kombináciu surovín a dizajn tretím miestom. 

Postup do januárového finále
Mojmír Gulaša, žiak prvého ročníka nadstavbového 
štúdia, nás úspešne reprezentoval na semifiálovom 
kole prestížnej súťaže Skills Slovakia,ktorá sa konala v 
Nových Zámkoch. V silnej konkurencii 16 škôl z celého 
Slovenska si vybojoval postup do bratislavského finále. 

DECEMBER

Olympijské rekordy v anglickej olympiáde 
Tohtoročného dvanásteho ročníka Olympiády v 
anglickom jazyku sa zúčastnilo devätnásť žiakov. 
Svoje jazykové zručnosti si zmerali v niekoľkých 
disciplínach: v počúvaní s porozumením textu, v čítaní 
s porozumením, ale aj v gramatike a slovnej zásobe. 
Dôležitou súčasťou olympiády bolo aj hranie rolí, 
čiskusia či rozprávanie na základe vizuálneho podnetu.

A tu sú výsledky: v kategórii 2A získal prvé miesto 
Juraj Hrnčiar z II. A, na druhom mieste sa umiestnil 
Jozef Naništa z II. B triedy a tretie miesto získala Karin 
Krajčíková z I. A.

V kategórii 2B zvíťazil Roman Senko z III. C, na druhom 
mieste sa umiestnil Michal Tomko zo IV. A a tretie 
miesto získal Michal Macko z III. C triedy. Víťazi 
školského kola nás budú reprezentovať v obvodnom 
kole. 

Erasmus+ SeaFood
Účastníci mobility v Youghal v Írsku v rámci projektu 
Získajme odborné zručnosti v Európe prezentovali 
svoje zručnosti na diseminačnom stretnutí. Podával 
sa chowder, hrebenatky s cesnakovým pyré, plnené 
slávky, rizoto s krevetami. Nechýbali ani tradičné Fish 
and Chips.

Advent v réžii hotelákov
Kreativita je dôležitou súčasťou praktického 
vyučovania. Svedčia o tom výnimočné vianočné 
dekorácie z medového cesta, ktoré vytvorili žiaci 
učebných odborov kuchár, cukrár a čašník. Zasnežené 
krajinky, svietniky, liptovský salaš či kuchárska čiapka 
potešili nielen oči, ale aj chuťové poháriky nejedného 
milovníka cukroviniek.  
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Vďaka Erasmu sme spoznali Írsko
Začiatkom júna sa začala naša mesačná prax v Írsku. Po pristátí lietadla v írskom Dubline sme sa autobusom 
premiestnili do Youghalu. Ubytovali nás priamo v hoteli, v štvorizbovom apartmáne. 

Na druhý deň nás privítal riaditeľ hotela spolu s hlavným kuchárom. Začal sa náš dennodenný kontakt s angličtinou. 
Mali sme na výber prácu v kuchyni alebo v prevádzke. Ako jediná zo skupiny som sa rozhodla pre prevádzku.

Veľmi som si obľúbila raňajky. Začínala som o siedmej ráno. Základom raňajok bol studený bufet s pečivom. 
O jedenástej (po raňajkách) sa naša práca ani zďaleka nekončila. 

V reštaurácii podávali aj obedy, ale len pre skupiny. Čistota reštaurácie bola taktiež dôležitou súčasťou našej práce. 
Íri sú úžasní a veľmi priateľskí. Vedia sa vám za vašu zhovorčivosť a ochotu aj odvďačiť. 

Problémy s angličtinou som nemala, ale s írčinou áno. Prax bola pre mňa nielen výzvou, keďže bolo nutné rozprávať 
po anglicky, ale aj skvelou príležitosťou naučiť sa pracovať pod tlakom. 

Alžbeta Holičková (IV. A)

Učiť sa od skutočných profesionálov je na 
nezaplatenie 
Začínala som pracovať každý deň napoludnie. Pripravovala som obedy a večere.  Pracovné tempo bolo rýchle. Jediná 
zmena nastala v nedeľu. Namiesto objednávania z jedálneho lístka sme podávali večeru formou bufetu. 

Intenzita stresu sa vtedy prudko zvýšila. Musela som komunikovať v angličtine, ale časom, keď stres opadol, začala 
som si viac veriť. 

Určite ma to posunulo vpred či už v zručnostiach v kuchyni, ale najmä v  angličtine. Ak by bola možnosť vyskúšať si 
niečo podobné, určite by som sa zúčastnila znova.

Michaela Berkyová (IV. A)



5

P R I E V A N J A N U Á R  2 0 2 0

Nezabudnuteľné leto v Ruste
 Toto leto bolo najhoršie a zároveň najlepšie v mojom živote. Tradične takto odpovedám na otázku: „Ako bolo v 
Nemecku?“ O mojich zážitkoch z trojmesačnej zahraničnej praxe, ktorých je nespočetne veľa, by som mohla napísať aj 
knihu. 

 V Nemecku som s mojimi spolužiakmi žila od júla do konca septembra. Všetci sme pracovali v dedine Rust – v 
hoteloch zábavného parku Europa park. V prvých troch dňoch sme sa cítili ako na dovolenke. Zábava, horské dráhy, noví 
kamaráti, oddych. A potom to prišlo. Začali sme pracovať.  

 Pracovala som v kuchyni štvorhviezdičkového hotela Colosseo. Mojou úlohou bolo dopĺňať bufety a pripravovať 
jedlo na nasledujúce raňajky. Pracovný čas bol od šiestej rána do tretej popoludnia. Poviem vám, že vôbec nie som ranný 
typ. Musela som vstávať oveľa skôr, pretože som bývala päť kilometrov od Rustu a do práce som chodila na bicykli.  

 Môj prvý deň v práci bol dosť chaotický. Z nemeckého jazyka ovládam len základy, a tak som sa viac-menej  
spoliehala na angličtinu. Našťastie som pracovala so Slovákom a Čechom. Vo všetkom sme si pomáhali a vždy sme sa 
dobre zasmiali. 

 Po mesiaci a pol som začala robiť na poobednej zmene, kde som si vyskúšala ďalšie pracovné pozície a činnosti, 
ako napríklad prípravu dezertov v patisserii (cukrárni), gardemnger – prípravu studených bufetov či podávanie obedov 
zamestnancom. Taktiež som pomáhala  pri príprave jedál v à la carte kuchyni.

 Hoci to znie lákavo, realita bola trochu iná. Niekedy bolo málo práce, a tak som musela umývať chladničky a 
sklady. Inokedy bolo práce príliš veľa a všade vládla nervozita a chaos. Z práce som chodievala s boľavým chrbtom. 
Vďaka jazykovej bariére tiež vznikali rôzne nedorozumenia s nemeckými kolegami. 

 V Nemecku som strávila tri mesiace, ale nemecký jazyk som používala minimálne. Okrem angličtiny som mala 
možnosť zdokonaľovať sa v ruštine, ktorú sa učím už od základnej školy. Mesiac a pol som pracovala s tromi Ukrajincami. 
Keďže sa mi ruský jazyk veľmi páči, snažila som sa čo najviac komunikovať po rusky. Každý z nich sa stal mojím dobrým 
kamarátom a stále som s nimi v kontakte. 

 Aj keď som väčšinu prázdnin prežila v práci, nikdy nezabudnem na zážitky, ktoré som zažila počas voľna. 
Prekonala som strach z horskej dráhy, zažila nemecké party, našla  nových kamarátov, navštívila nemecké dediny a 
mestá. Spoznala som tiež viac svojich spolužiakov. Uvedomila som si, akých úžasných ľudí mám okolo seba. Teraz ich 
nevnímam len ako spolužiakov, ale aj ako blízkych priateľov, na ktorých sa môžem v každej situácii spoľahnúť.

  Nemecko mi prinieslo veľa negatívnych zážitkov, a to najmä v práci. Dokonca si dovolím povedať, že negatívnych 
skúseností mám viac než pozitívnych. No aj tak všetky tie dobré veci zakryli všetko zlé, a preto neľutujem, že som sa 
odhodlala pracovať v zahraničí. Naučila som sa nebáť sa komunikovať s ľuďmi aj v cudzom jazyku.

Ema Urbanovičová III.A
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Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť
Prvý novembrový víkend sa v priestoroch Národného výstaviska 
Agrokomplex v Nitre konala výstava Gastra a Kulinária. Zúčastnili 
sme sa jej aj my – žiaci druhého ročníka učebných  odborov cukrár 
a čašník.

Mali sme možnosť vidieť a ochutnať rôzne potraviny a nápoje od 
renomovaných  slovenských výrobcov.

Prvá expozícia sa týkala sladkých výrobkov. Dozvedeli sme sa 
rôzne zaujímavosti o výrobe  čokolády. Naučili sme sa ju správne 
degustovať a spoznali jej pozitívne účinky na zdravie človeka. 

Pre milovníkov čaju boli pripravené prezentácie a ochutnávky prírodných bylinkových čajov. Ochutnali sme aj kvalitné 
ovocné šťavy z našich ovocinárskych sadov.  

Najmä chlapci si pochutili na párkoch a klobásach od tradičných slovenských výrobcov. Vedeli ste, že na Slovensku 
máme rodinnú farmu, ktorá sa zaoberá chovom bielych tichooceánskych kreviet? Na farme neďaleko Nitry ich chovajú v 
špeciálnych nádržiach. K zákazníkovi sa dostanú po štyroch – piatich mesiacoch.  

Taktiež sme mohli vidieť najvyšší sladký vianočný stromček či mapu Slovenska upečenú netradične – na sladko.  

Výstava bola zaujímavým spestrením nášho praktického vyučovania. Slovensko na tanieri nám chutilo aj vďaka 
Agrokomplexu na výbornú.  

Adela Tarageľová (II. F)

Študentské firmičky očami štvrtákov
La –rosse
Plusy: Zaujala ma výzdoba interiéru na spôsob Pink Garden. Dominantnou farbou interiéru kaviarne bola ružová. Podobnú 
kaviareň môžete navštíviť aj v bratislavskej Petržalke. Na niekoho môže táto farba pôsobiť gýčovo, ale mne sa takýto 
koncept páči.   

Minusy: Kvalitu reštauračného zariadenia určuje najmä úroveň kuchyne a obsluhy. Z raňajkového menu som si objednala 
toasty. Nechutili mi, pretože boli studené. Nekvalitný bol i servis kávy. Aj keď boli čašníci krásne nastajlovaní, vôbec sa 
neusmievali. Komunikácia medzi personálom zlyhala.   

Maximálne hodnotenie: päť hviezdičiek 

Hodnotenie Diany: dve hviezdičky

Shapitto
Plusy: Super obsluha, chutné raňajky. Ceny boli veľmi nízke. Príjemne ma 
prekvapil „dverník“, ktorý usmerňoval hostí po príchode do reštaurácie.  

Minusy: Zlyhal manažér výroby, ktorý normoval jedlá – o deviatej už raňajky 
neboli.  

Hodnotenie Juraja: štyri hviezdičky

Salvatore
Plusy: Oceňujem výbornú kávu a teplé jedlo. Z vizuálnej stránky ma najviac zaujal nápojový lístok. 

Mínusy: Zvýšila by som gramáž jedla. Rezervy boli v obsluhe a servírovaní. Hoci som si objednala čaj s medom a citrónom, 
dostala som iba čaj. 

Hodnotenie Alžbety: tri hviezdičky

Umenie čajového rituálu
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Pamätáte si na svojich prvých učiteľov?
Bolo to dávno, ale pamätám si na jej prezývku – Skippy. Neviem, či o nej vedela, ale myslím si, že by sa nehnevala, veď 
Skippy bola stepná kengura z rovnomenného rodinného seriálu. Všetci ju milovali, tak ako my sme milovali ju – našu 
angličtinárku.   

Väčšina prezývok má svoj pôvod v krstnom mene alebo priezvisku. Ich nositeľov teda neurážajú, neponižujú.  I ja som 
mala svoje prezývky – volali ma „hajzlový pavúk“. Preto, lebo som bola chorobne vychudnutá. 

A čo si o prezývkach myslia žiaci našej školy? Aby sme to zistili, položili sme im niekoľko otázok.

1.  Aké prezývky ste dávali učiteľom?
2. Prezývali ste len neobľúbených učiteľov?
3. Dozvedel sa niektorý z učiteľov, ako ho prezývate?
4. Prezývali ste učiteľov v základnej aj strednej škole?

1. Napríklad: Pauči, Sova, Hirošima, Santa Marta, Ferla, Upír či šľahačka. Väčšinou boli odvodené od krstných mien,    
priezvisk či výzoru učiteľov. 
2. Nie, prezývky mali aj obľúbení učitelia.
3. Neviem, možno o tom niekto tušil alebo tuší.
4. Samozrejme, v základnej aj strednej škole. 

         Dominika (5.ročník) 

1. V prvom ročníku sme našu triednu volali Tichošľap, pretože počas lyžiarskeho načúvala za dverami. 
2. Určite nie, prišlo to úplne spontánne. 
3. Myslím si, že žiaden učiteľ sa to nedozvedel, pretože nikdy sme ich tak neoslovovali v ich blízkosti. 
4. Na prezývky učiteľov v základnej škole si veľmi nepamätám. Postupne sme z toho asi vyrástli.
 Richard (absolvent)  

1. Boli to väčšinou skratky ich mien či priezvisk. 
2. Nezáležalo na obľúbenosti. Najčastejšie sme používali krstné mená, napríklad naša triedna bola pre nás Katka. 
3. Asi nie. Alebo ak aj niekto odhalil, tváril sa, že o tom nevie. 
4. Prezýval som v oboch. Ešte aj teraz prezývam, pozdravujem svoju triedničku Katku. 
 Ján (absolvent)
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? Ako si zlepšiť známky?
Túto otázku som si položila po ďalšej nedostatočnej zo slovenčiny. Kde robím chybu? 
Odpovede na  tieto otázky som začala hľadať na internete. Našla som akýsi manuál, ktorý 
by mi mal pomôcť.

1. Podľa odborníkov je najlepším prostredím na učenie miesto, kde ľudia usilovne pracujú 
– knižnica či kaviareň. Väčšinou sa učím v škole počas prestávky. Kým ostatní spolužiaci 
píšu ťaháky (teda tiež pracujú), ja sa snažím aspoň čítaním si niečo zapamätať. Odkedy mi 
slovenčinárka našla ťahák, nechcem riskovať. 

2. Často popri učení počúvam hudbu. Najradšej metalovú. Tá mi vraj pomôže pri tvorení  
prezentácie, pretože je energická. Pri čítaní, písaní alebo učení by som mala siahnuť po 
pokojnej hudbe.  

3. Najhorším nepriateľom učenia je rozptýlenie. Viete si predstaviť, aké ťažké je učiť sa o 
Holdenovi Caufieldovi a zároveň si uvedomiť, že jeho životný príbeh začína pripomínať môj? 
Aj ja som citlivá introvertka, ktorá prepadá okrem sloviny , z ekonomiky aj manažmentu. 
Najlepšie by bolo nájsť si nejaké tajné miesto, kde sa budem môcť v pokoji sústrediť. Dáte 
mi nejaké tajné tipy?

4. Mojím najväčším problémom sú však sociálne siete. Odolať im je takmer nemožné. 
Podľa odborníkov je najlepším riešením režim mobilu „Nerušiť“. Tak teda, do nerušenia, 
priatelia! 

Sisa

Sila hudby
Hudba nás sprevádza po celý život. Niektoré zvuky nás dokážu rozčuľovať, iné upokojujú, ďalšie vzbudzujú dobrú 
náladu. Aké miesto má hudba v živote tínedžerov?

Hudba hrá v mojom živote významnú úlohu. Dokáže ma vždy dobre naladiť a spríjemniť mi deň. Počúvam ju denne 
a myslím, že na tomto svete nie je človek, ktorý by to robil inak. 

Počúvam hudbu, ktorá sa mi páči. Bez ohľadu na to, o aký žáner ide. Najčastejšie pop a rap. Najradšej ju počúvam 
z mobilného telefónu, ale rada si zapnem aj rádio. Vďaka nej je svet krajší. 

Barbora Stanická (I. E)

Hudba je súčasťou môjho života. Som veľmi rada, že aj ja som si našla svoj obľúbený žáner. Preferujem klasiku 
a rap. Hudba ovplyvňuje moje pocity a náladu. Rada sa započúvam aj do textov, niekedy sa s nimi aj stotožním. 
Hudobnú terapiu odporúčam všetkým ľuďom.

Natália Orosová (I. E)

Hoci spievam falošne, spievam rád. Najradšej v aute alebo v sprche. Keď sa v rodine veľa spieva, je v nej podľa 
mňa oveľa menej sporov a hádok. Rád počúvam relaxačnú hudbu. Často pri jej počúvaní zaspím.  

Samo
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Učarovala jej divoká voda
Navonok pôsobí nenápadne. Je skromná, pracovitá a vždy dobre naladená. Hoci chcela študovať na mikulášskom 
gymnáziu, nakoniec ju divoká voda zaniesla na našu školu – Barbora Vajsová.   

Aký vplyv mala rodina na tvoje športové aktivity?
Rodina ma podporuje a ženie vpred.

Kto ťa viedol k vodnému slalomu?
Môj ocino, pretože sa mu v minulosti tiež venoval. Vidím v ňom svoj vzor a snažím sa priblížiť aspoň  čiastočne k jeho 
úspechom.  

Myslíš si, že sa dá všetko natrénovať?
Nedá, pretože sa voda neustále mení a trať je vždy iná. Samozrejme, každý kanál má svoje plusy i mínusy.  

Čo je na vodnom slalome najkrajšie/najťažšie?
Najkrajšie je to, že môžem vďaka športu precestovať celý 
svet. Najťažšie sú začiatky, je dôležité natrénovať čo 
najviac kombinácií. 

Ako prežívaš psychický tlak pred pretekmi? 
Snažím sa ho prekonať a nemyslieť naň.
 
Čo ťa motivuje?
Určite pochvala od ocina za dobrú jazdu. 

Aké máš ciele?
Chcem sa dostať do reprezentácie. 

Ako sa dá skĺbiť škola so športom? 
Je to veľmi náročné a ťažké. Keď máme sústredenie, 
pripravujem sa individuálne. 
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Päť elementov spoločnosti 
                                                                                      
Vývoj ľudstva podľa mňa ovplyvňuje päť elementov – peniaze, život, odpustenie, 

smrť a viera. 

Peniaze sú tu už stáročia. Viete si predstaviť, ako by dnes fungoval svet bez nich?  

Ja nie. Menia celý systém fungovania spoločnosti. Vďaka nim môžete niekomu 

pomôcť, ale aj ublížiť. Môžete tiež nimi rozpútať vojnu.  

Život je príbeh, ktorý si píše každý sám. Je to dar, ktorý môžeme prijať, ale 

môžeme si ho aj vziať.  

Odpustenie je vec taká krásna a jednoduchá. Navyše, uľaví obom stranám na 

duši, čo vytvára pocit akéhosi vnútorného pokoja, harmónie. Niekedy nie je 

ľahké odpustiť. Ak je schopná väzenkyňa z Osvienčimu odpustiť človeku, ktorý je 

zodpovedný za smrť nielen jej rodiny, ale má na svedomí milióny ďalších životov, 

neexistuje vec, cez ktorú sa nedá preniesť. 

Smrť – len to, aký je život krátky, nám pripomína, akú má cenu. Preto mi príde 

hlúpe a zároveň pesimistické, ničiť si život užívaním drog či pitím alkoholu. Smrť 

má podľa mňa aj symbolický význam. Nezaoberajte sa otázkou, čo bude potom. 

Konajte tak, aby ste pri odchádzaní nemali výčitky z toho , že ste čosi nedotiahli 

do konca, niekomu ublížili alebo niečo nespravili. To je to pravé utrpenie. A ak 

je to tak, že všetko sa raz vráti, či už to dobré alebo zlé, treba sa ku všetkým 

správať ako k rovnocenným. Všetci sme z mäsa a kostí a rovnaké nič z nás bude 

aj po smrti.

Ktovie, kde by sa svet dostal bez viery. Vždy, keď bolo niečo nové, tak sa toho 

ľudstvo bálo.  Lebo čo nepozná, to akoby neexistovalo. Je však pravda, že viera 

dáva ľuďom nádej. Nádej na lepší život.      

Norlakx



Sen

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa nám sníva 

a čo sny znamenajú? Podľa toho čo som si naštudoval, 

sny vznikajú z hormónu v mozgu, ktorý spôsobuje 

halucinácie. Vraj vznikajú iba v určitej fáze spánku. 

Všetky sny vyvoláva akýsi podnet z minulosti  a ich 

význam môže byť rôzny. Dopočul som sa, že existujú 

ľudia, ktorým sa podarilo ovplyvniť to, čo sa im sníva. 

Niekedy je ťažké odlíšiť sen od reality. Vtedy sa vraj 

máme palcom dotknúť dlane. Vyskúšajte a dajte mi 

vedieť. 

Norlakx


