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Čo sa skrýva za názvom BR(e)PT?

Roky viditeľnej i neviditeľnej snahy – občasník v očiach svojich 
zakladateľov
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Ako ste sa dostali ku školskému časopisu? 
Neviem, ako by som to dnes nazvala, či omy-
lom alebo nešťastnou náhodou J. Ale prav-
da je taká, že v podstate som ruku zdvihla 
dobrovoľne. Asi som žila ešte v “Ánoeufórii“, 
pretože v auguste som už dala jedno životné 
ÁNO a v septembri to druhé breptové, dú-
fam, že nie doživotné... Jednoducho, školský 
časopis, ktorý dovtedy vychádzal, akosi 
išiel dolu vodou... Preto sa pani riaditeľka 
sr. Timotea rozhodla, že bude nový časopis 
a niekto by si ho mal zobral na starosť. Keďže 
som robila časopis už v bývalej škole, pove-
dala som to osudné ÁNO, ale s tým, že bude 
so mnou v tíme nejaký informatik. Bol, asi 

dve prvé čísla. Takže s Br(e)ptom to ťahám už 
od septembra 2010.

Ubehlo už 10 rokov od Vášho spoločného 
„áno“, boli v tomto čase chvíle, keď ste 
chceli skončiť? 
Áno, takmer po každom čísle a pravidelne 
každý rok. Lebo sme napr. nemali grafika 
a veľa iných vecí...aj študenti sa menili, tí, 
ktorí už boli zaučení, odišli a museli sme za-
čať s novými...no vždy sa nejakým zázrakom 
našli úžasné decká.

Čo Vám zíde na um ako prvé, keď sa povie 
Br(e)pt? 
Odí et amó J (1)

Čo na časopise Br(e)pt nenávidíte a čo 
milujete? 
Nenávidieť a milovať sú predsa len príliš 
silné slová. Nahradím ich slovami neznášam 
a mám rada. Neznášam: ak nemáme dobré-
ho grafika, ak články a príprava nie je hotová 
ani po vypršaní dvoch deadlinov (uzávierok), 
ak nemáme dostatok finančných prostried-
kov a tiež opravovanie pravopisných chýb...
Mám rada, keď všetko ide tak, ako má, keď 
je číslo dobré a decká z neho majú radosť, 
keď sa páči aj kolegom, keď decká samé chcú 
a tvoria, keď donesiem konečne vytlačený 
časopis… 

Podelíte sa s nami o nejaký vtipný brept, 
ktorý ste nechtiac vyslovili nahlas?
O tom by skôr vedeli porozprávať žiaci. 
Na hodinách sa mi isto nejaké vtipné brepty 
podarili. Spomínam si len z dejepisu, keď 
som povedala balkón namiesto Balkán J 

Aký je Váš najkrajší zážitok s časopisom, 
prípadne viac zážitkov, na ktoré si spome-
niete?
Ani neviem. Asi keď sme konečne vyhrali 
na Štúrovom pere(2) v r. 2017 tretie miesto 
na Slovensku alebo osobné venovanie Br(e)p- 
tu od Daniela Heviera a Dušana Dušeka. 
Veľkú radosť som mala z grafiky Juraja Fialu... 
Chvíle s deckami, keď tvoria, tešia sa, samy 
chcú...keď šéfredaktori išli študovať žurnalis-

Ako to 
celé 
začalo!

R o z h o v o r

Prinášam Vám interview s pani uči-
teľkou Zuzanou Osikovou, spoluzakla-
dateľkou časopisu Br(e)pt, ktorá celých 
desať rokov pri ňom stála v dobrom aj 
v zlom. Podelila sa so svojimi začiatkami, 
zážitkami, pocitmi… A je to tiež jej prvý 
rozhovor za celých desať rokov. 

Aninka 
Chovancová

Janka 
Leštachová

Denisa 
Fujašová 

Zuzana 
Kormančíková
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Osiková
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Paula (vľavo) a Dominika 
(vpravo) Jonekové

Livi 
Lukácsová

Nikola 
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Alžbeta 
Franeková

Nina Sarah 
Závodská

E d i t o r i á l

Rok 2020. Rok tisícich pohrôm.Alebo jem-
nejšie povedané, nemilých prekvapení :) 
Naozaj neuveriteľný rok plný vzbúr, vírusov, 
požiarov a všelijakých pliag, ktoré sme mohli 
za posledných pár mesiacov pociťovať. Nie 
úplne naplnených tristošesťdesiatpäť dní, 
v priebehu ktorých sme sa až dvakrát vzdelá-
vali z tepla domova. Javy však vždy dokážeme 
vnímať aj pozitívne (čo je v modernej dobe 
celkom autentické). Naše školské pozití-
vum je cínové. Presne tak, školský časopis 
GSF oslavuje desať rokov! Je pre mňa cťou, 
že desaťročnicu nášho Br(e)ptu oslavujem 
ako študetnka,  ale aj vedúca členka redak-
cie. V tomto nie obyčajnom čísle sa zao-
beráme hlavne naším oslávencom. Keďže 
má narodeniny, venujeme mu špeciálnu 
pozornosť, aby vám mohol porozprávať svoj 
príbeh. Zaspomína si na všetkých, čo sa oň 
od narodenia starali. Rodičov (najmä pani 
riaditeľky a tiež pedagogický zbor), ktorí ho 

priviedli na svet. 
Svojich šéfredak-
torov, ktorí ho 
chytili za ruku 
a pomohli mu 
kráčať. Svoju 
rodinu, ktorá ho 
napĺňala informá-
ciami a investovala 
doň svoje sily. Aj na svoj 
obsah, čo napĺňal radosťou svoju rodinu, 
ale aj priateľov, ktorí si radi prelistovali jeho 
strany. Môžete zistiť, ako sa zmenili odpove-
de vybraných učiteľov v priebehu rokov, čo 
sa podarilo “trepnúť” študentom (ale často aj 
učiteľom J) v priebehu hodín, a tiež si vypo-
čuť príbehy všetkých, čo sa postarali, aby náš 
Br(e)ptík mohol dnes oslavovať (dúfajme, že 
nie poslednú) desaťročnicu! Užívajte!

Livi Lukácsová
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tiku (zatiaľ tuším štyria) a doteraz som s nimi 
v kontakte…

Ako vnímate s odstupom času rôzne 
redakčné tímy či študentov s ich dobrovoľ-
ným pracovným nasadením?
Každá redakčná rada bola úžasná a každá 
sa zaoberala inými problémami. Vždy sme 
pekne spolupracovali, vymýšľali, hľadali 
všetko možné, len aby bol Br(e)pt čo najlepší. 
Každý šéfredaktor má dodnes môj obdiv. No 
srdcu najbližší mi zostávajú predsa len za-
kladatelia, ktorí časopisu dali meno Br(e)pt, 
a to: Dano, Filip, Veronika, Juro, Anička, Sveťa 
(dvaja z nich vyštudovali žurnalistiku). Keby 
nám bol vtedy niekto povedal, že Br(e)pt pre-
žije desať rokov, asi by sme mu neverili.

Stala sa aj nejaká vtipná situácia, ktorá 
Vám zostala v pamäti a ešte dnes sa nad 
ňou pousmejete? 
No len z počutia, lebo som na nej nebola 
osobne...pri prvom vianočnom čísle študenti 
tak usilovne tlačili časopis na novej tlačiarni, 
až vyhodilo ističe a nastala tma, potom tú 
historku aj spracovali. J
Vtipné situácie tiež nastali, keď sme sa piati 
či šiesti natlačili do kancelárie ku sr. Berna-
detke (to je dnes pracovňa pani zástupkyne), 
lebo sme išli kopírovať, tlačiť, “spinkovať“ 
časopis. Boli to zaujímavé chvíle. Sr. Berna-
detka deckám vždy niečo pripravila pod zub 
aj nejaký čajík a vždy sa po všetkom len-tak 
zaprášilo. J
Sestra Bernadetka si veru s Br(e)ptom 
užila. Ja som ju napríklad “nútila" pobozkať 
obálku pre šťastie, keď sme časopis posielali 
do súťaže… odolávala, ale nakoniec ten bož-
tek cez prsty dala, lebo som ju s tým prena-
sledovala každý rok. J

Máte do budúcna s časopisom Br(e)pt neja-
ké konkrétne ciele?
Áno. Dokončiť tento školský rok v spolupráci 
s ružomberskou univerzitou a motivovať môj 
terajší tím k vydaniu štyroch čísel. Budeme 
musieť makať. Snívam o tom, že raz príde 
nejaká mladá slovenčinárka plná elánu 
a tvorivosti a s chuťou sa vrhne na koordi-

nátorstvo školského časopisu a opravovanie 
chýb. J

Čo by ste odkázali čitateľom?
Kým začnete kritizovať, uvedomte si, že tí, čo 
to píšu, sú vaši spolužiaci, študenti, ktorí nie 
sú profesionáli a neživia sa tým, ale robia, čo 
je v ich silách. Príďte si to niekedy vyskúšať, 
čo všetko je potrebné urobiť, aby vzniklo 
jedno číslo. A vždy uvítame nové nápady 
a podnety. Na to slúži aj schránka na chodbe 
cestou k bufetu.

Kormančíková Zuzana II.A

Poznámka redakcie: (1) Nenávidím a milu-
jem – básnická zbierka rímskeho básnika 
Catulla.
Poznámka redakcie: (2) Celoslovenská 
novinárska súťaž stredoškolákov a vysoko-
školákov.

Hľadá sa meno (nemo)
Na počiatku, niekedy v decembri 2010, 
vyšlo skúšobné nulté číslo časopisu. Obálka 
s nápisom „Hľadá sa meno“ mala za úlohu 
burcovať k ponoreniu sa do hlbín vlastnej 
kreativity. Okrem mena však tomuto časopi-
su nechýbalo nič, bol dokonca farebný, i keď 
tlačený na obyčajnom papieri v nevysokom 
rozlíšení. Obsahovo to bol ale úplne nor-
málny školský časopis. Pár riadkov zo života 
žiakov o ich stužkovej či KOŽAZe, sezónny 
vianočný špeciál, nejaká tá recenzia, výplody 
básnického čreva duší so živou fantáziou 
a napokon – čo ma osobne príjemne prekva-
pilo – rozhovor so spisovateľom Dušanom 
Dušekom. Týchto pár bezmenných úvodných 
výtlačkov položilo základy novému GSF-ác-
kemu občasníku. Na všetkých ďalších, bez-
mála tridsiatich obálkach, sa hrdo vypínal 
názov BR(E)PT.

Historické ántré
Meno už časopis 
mal, nejaké to číslo 
ešte trvalo, kým sa 
z členov redakčnej 
rady vykryštalizoval 
aj prvý šéfredaktor. 
V priebehu rokov 
bolo na týchto 
stránkach okrem 
spomínaného 
Dušana Dušeka 
vyspovedaných 
viacero známych 
osobností, medzi 
nimi naprí-

klad moderátor Patrik Herman či politik 
Daniel Lipšic. Redaktori sa ale pýtali aj 
mnohých pracovníkov z radov našej školy. 
Samozrejme, nesmela chýbať pani bufetár-
ka, pán školník a veľké množstvo učiteľov – 
prichádzajúcich, odchádzajúcich, cudzincov 
aj tých, ktorí v minulosti GSF sami navšte-
vovali. Svojim čitateľom Br(e)pt pravidelne 
poskytoval informácie zo života študentov 
– konali sa exkurzie, stužkové, zoznamo-
váky, športové turnaje, ples,... Všetky tieto 
udalosti spolu s aktualitami či príhovormi 
ŽSR boli zaznamenávané na jednom mieste. 
Úsmevné príhody, ktoré sa stávali počas 
vyučovacieho procesu, tu tiež našli svoje 
miesto v rubrike „Splodiny z hodiny“. Okrem 
článkov priamo súvisiacich so školou sa 
na jeho stránkach neraz ocitli aj správy zo 
sveta ako nový pápež, utečenecká kríza či 
rôzne sezónne špeciály a recenzie všetkých 
druhov – na kino, divadlo, knihu (niekedy 
aj z radov povinnej literatúry). Keď sa listuje 
v jednotlivých číslach, doslova na dlani sú 
všetky tie drobné i väčšie zmeny, ktorými 
Br(e)pt v priebehu rokov prešiel. Trochu to 
pripomína letokruhy stromu. Oproti prvým 
číslam sú tie neskoršie nepochybne hrub-
šie, od istého času vďaka Varínskej tlačiarni 
na typickom časopisovom papieri a vďaka 

"Pri prvom vianočnom čísle 
študenti tak usilovne tlačili 

časopis na novej tlačiarni, 
až vyhodilo ističe a nastala tma."

Letokruhy Br(e)ptu
Je to tak. Náš školský časopis môže 
sfúknuť z torty už desať sviečok. Ako sa 
tento časopis v priebehu rokov vyvíjal? 
Kto a o čom doň písal? Kam smeruje? 
A prečo sa vôbec volá Br(e)pt?
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grafikovi Jurajovi Fialovi a jeho nasledovní-
kom sú neraz pastvou pre oči. 

Quo vadit?
Ako to už chodí, aj Br(e)pt zažil náročné časy. 
Nie jedenkrát to vyzeralo, že niť sa pretrh-
ne a GSF ostane bez školského časopisu. 
Naposledy minulý školský rok. Nám štu-
dentom sa na prvý pohľad splnil sen: ostali 
sme doma. Celé plánovanie redakčnej rady 
sa muselo presunúť do virtuálnej sféry, no 
napokon tá snaha nevyšla nazmar. Pred krát-
kym časom ste dokonca mali možnosť sami 
sa o tom presvedčiť, keď na všetkými tak 
milovanú Edupage pribudol odkaz na nové 
číslo. Symbolicky opäť nulté – predsa len, 
prístupné len v online verzii si tiež zaslúžilo 
prívlastok skúšobné. Nuž a práve teraz ste 

28 čísel (spolu s tým, ktoré práve čítate)
1030 strán (bez toho, ktoré práve čítate)
9 šéfredaktorov
15 zamestnancov školy na obálke (t.j. pánov 
profesorov a pána školníka)
3 rozhovory so sestrou Timoteou 
11 článkov v rubrike Talenty školy – o štu-
dentoch úspešných v zväčša nezvyčajných 
koníčkoch
6 čísel špeciálne venovaných Vianociam
7 hier sudoku na vyplnenie voľného času
2 články o Indii
1 Ind na obálke
1 ryba na obálke
2 králiky/zajace na obálke
1 kačica na obálke
3 ocenenia na súťaži Štúrovo pero – dve tre-
tie miesta a cena kníhkupectva Martinus
1 osoba, ktorá to s Br(e)ptom vydržala od 
samého začiatku až doteraz a patrí jej gloria 
maxima – p. prof. Osiková

Denisa Fujašová

Keď prišli študenti s ambíciou vytvorenia 
nového časopisu, boli ste od začiatku roz-
hodnutá podporiť ich?
V GSF už pred Br(e)ptom fungovali pod 
rôznymi menami viaceré šk. časopisy a keď 
pred desiatimi rokmi Br(e)pt vznikal, myš- 
lienka mať v škole študentský časopis nebola 
nová. Na začiatku iniciatívy však neboli 
študenti. Teda nie primárne. V roku 2010 
som totiž oslovila p. prof. Osikovú s ponukou 
koordinovať prácu v novom šk. časopise 
a ona to prijala. Jej a všetkým študentom, 
ktorí boli ochotní sa zapojiť, patrí špeciálne 
poďakovanie a uznanie za rozbehnutie ča-
sopisu, za úroveň, na ktorú sa Br(e)pt dostal, 
ale aj za to, že časopis stále funguje. 

Mali ste predstavu ako by mal školský časo-
pis vyzerať?
Určite áno. Predstavu aj očakávania. Že to 
bude živý a dynamický časopis, ktorý bude 
reprezentovať školu, mapovať udalosti z jej 
života, ponúkať interview so zaujímavými 
ľuďmi, vtipné momenty z hodín, bude pre-
zentovať autorské umelecké texty žiakov, ich 
ilustrácie, fotky, recenzie na dobré knihy, či 
filmy a vybuduje si postupne aj iné stabilné 
rubriky. 

Boli obdobia, keď ste aj Vy uvažovali o ukon-
čení nášho časopisu?
Nie, neboli. Keď prišli ťažkosti, vždy sme 
hľadali možnosti, ako časopis posunúť ďalej, 

ako motivovať nových členov redakčnej rady, 
resp. príležitostných prispievateľov, kde nájsť 
sponzorov a pod. 

Prečo ste boli vždy rozhodnutá ísť ďalej, 
aj napriek problémom, ktoré sa občas 
vyskytli?
Problémy sú na to, aby sa prekonávali. 
Som presvedčená, že šk. časopis je niečo, 
čo k škole patrí. Dáva príležitosť získavať 
skúsenosti tým, ktorí majú blízko k žurnalis-
tike a vôbec k písanému slovu ako takému 
a všetkým ponúka možnosť prečítať si zaují-
mavé texty zo života školy.

Čo je podľa Vás najdôležitejšia vlastnosť, 
ktorú musia mať ľudia tvoriaci tím časopi-
su, aby dokázal fungovať?
Myslím, že by to mali byť tvoriví a zodpoved-
ní ľudia, ktorí časopis robiť chcú, lebo ich to 
baví a majú talent a chuť napredovať. 

Je nejaké číslo, článok, ktorý Vám utkvel 
v pamäti?
Pamätám si napr. číslo, v ktorom bol rozho-
vor s naším írskym lektorom, františkánom 
o. Patrickom Hudsonom, texty, ktoré sa týkali 
mojej osoby a pamätám si napr. aj čísla s vlo-
ženou literárnou prílohou prozaických tex-
tov a básní našich žiakov. Osobne som mala 
rada aj rubriku Predstavujeme... s oficiálnym 
názvom Talenty školy.

Spomeniete si, koľ kokrát bol v našom časo-
pise článok o Vás alebo s Vami uverejnený 
rozhovor? 
Prvý text bol uverejnený pred cca deviatimi 
rokmi a týkal sa mojej trojtýždňovej ces-

Prvé kroky 
časopisu Br(e)pt
Bývalá pani riaditeľka sestra Timotea 
patrí k ľuďom, ktorí stáli na počiatku 
nového školského časopisu. Aj vďaka nej 
môžeme dnes hovoriť o Bre(p)te a čítať 
ho. Preto nám bolo cťou osloviť ju, urobiť 
s ňou menšiu retrospektívu postupného 
vývoja nášho časopisu, oprášiť staré 
spomienky a dozvedieť sa o ňom viac.

začítaní do toho najnovšieho, jubilejného. 
A čo bolo ďalej? Kam kráča tento občasník? 
S trochou viery, nádeje (a lásky?) dúfajme, že 
nebude posledné. V niekom z vás, kto si ho 
prečíta, možno práve toto narodeninové číslo 
vzbudí túžbu podieľať sa na tvorbe školského 
časopisu. Možno si hovoríte, že to nie je nič 
pre vás a že by ste to nevedeli. Zapájanie sa 
do takéhoto niečoho je ale vynikajúcou skú- 
senosťou do budúcnosti, prinajmenšom vás 
to naučí (snažiť sa) dodržiavať deadliny. A že 
prispievanie do Br(e)ptu nie je naozaj nič ná-
ročné dosvedčí aj pôvod samotného názvu:
B – avíme
R – ýpeme
(e)
P – íšeme
T - árame 

R o z h o v o r

Na záver ešte zbierka niekoľkých zaujímavých čísel 
z desiatich rokov pôsobenia časopisu:

Br(e)pt – desaťročná štatistika
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Vedeli/ Počuli ste o časopise Br(e)pt pred 
nástupom na miesto riaditeľ ky školy? Ak 
áno, páčil  sa Vám? 
O časopise som už počula aj pred mojím 
príchodom do školy. Už za mojich študent-
ských čias sme mali v škole časopis. Myslím, 
že mal iný názov, ale už si nespomínam :) 
Od môjho prvého príchodu do školy, ešte keď 
som tu bola ako žiačka, už prešlo 28 rokov. 
Časopis Br(e)pt mi zvykla posielať s. Timotea 
a celkom sa mi páčil.

Viete čo sa skrý-
va za názvom 
Br(e)pt?
Momentálne 
netuším. Asi 
som to kedysi 
vedela, ale star-
nem a zabúdam :)

Máte nejakú obľúbenú 
rubriku v časopise? Napríklad  recenzie, 
DIY, rozhovory...
Páčia sa mi rozhovory a tiež „cestopisy“.

Je na časopise niečo, čo sa Vám vyslovene 
nepáči, čo by ste zmenili? 
Neviem, či by sa mi vyslovene niečo kon-
krétne nepáčilo. Asi aj áno, v niektorých 
číslach, resp. vydaniach. Niekedy mám pocit, 
že je „propagovaných“ veľa vecí „zo sveta“ 
a na to, že je to časopis cirkevnej školy, sa 
mi zdá, že je tu málo priestoru venovanému 
životu Cirkvi, duchovným témam...

Čo by ste pridali do školského časopisu? 
Tie duchovné témy, resp. témy zo života 
Cirkvi. Možno by bolo dobré pripraviť aj neja- 
ké rozhovory s absolventmi, či už rodičmi, 
kňazmi, rehoľníkmi, alebo s tými, ktorí sú 
úspešní vo svojej práci, ktorú vykonávajú...

Chceli by ste, aby tu bol Br(e)pt aj ďalších  
10 rokov? 
Aby tu bol o 10 rokov? Otázkou ostáva Či tu 
ešte budeme? A či ho bude mať kto tvoriť? 
Ak sa ho s vervou ujmete a budete tvoriť, ak 
ho následne odovzdáte ako štafetu dobrej 
práce a tvorby, tak si myslím, že ak Pán Boh 
dá, akože aj dá :) tak tu bude aj o 10 rokov :)

Podelíte sa s nami o nejaký brept, ktorý sa 
Vám podaril?
Často sa mi stáva na konci mailu alebo sms, 
že miesto Prajem Vám/Ti pekný a požehnaný 
deň! napíšem Prejem Vám/Ti pekný a po-
žehnaný deň!  (No a prečo som potom taká 
bacuľatá J)

Zuzana Kormančíková II.A

Vo vedení školy došlo k zmene. Na miesto  
s. Timotei nastúpila nová pani riaditeľka 
sestra Damiána. Aj ona si s časopisom 
Br(e)pt zažila svoje, preto sme si pripravili 
otázky aj pre ňu. Jej milé postrehy 
a otvorené odpovede ponúkajú nasledujú-
ce riadky.

Keď som bol 
šéfredak-
torom 
Br(e)ptu, 
boli to jeho 
úplne začiat-
ky. A tak si spomínam najmä 
na naše zoznamovanie s prá-
cou na reálnom časopise. Pa-
mätám si, ako sme bojovali 
so zalamovaním, grafikou 
a najmä tlačou. Tá bola vždy 
takou čerešničkou na torte, 
keď sme aj napriek tomu, že 
sme zostávali v priestoroch 
školy do neskorých hodín, 
mohli pracovať na nie-
čom, čo nás bavilo a mohli 
tak rozvíjať svoje dary. A, 
samozrejme, vždy sa pri tom 
skvelo zabávať. Mne osobne 
Br(e)pt pomohol s tým, kým 
som teraz, nakoľko aj vďaka 
práci na školskom časopise 
som sa rozhodol študovať 
žurnalistiku a v súčasnosti 
tak môžem pracovať v tomto, 
resp. príbuznom odvetví. 
Filip Bielik

Keď som 
bola 
šéfredak-
torkou ja, 
prepukla 
prvá vlna ko-
ronavírusu. Pamätám sa, 
že sme prvé stretnutie mali 
skoro v polovici februára 
a plánovali sme ďalšie, no 
nakoniec nám to nevyšlo. 

Keď som bol/a šéfredaktorom/
šéfredaktorkou Br(e)ptu...

Moja prvotná myšlienka 
bola nechať to toho roku tak, 
keď som ale videla nadšenie 
aj tých pár dievčat, ktoré 
sa do tvorby vtedy zapojili, 
rozhodla som sa predsa len 
zabojovať. Bolo to náročné 
- najmä časovo, mali sme 
problém s grafickou úpravou 
a predsa len to nebolo tak 
celkom ono, chýbal mi osob-
ný kontakt s mojím tímom. 
Našťastie ale všetko dobre 
dopadlo a úspešne sa nám to 
nakoniec podarilo!
Romana Holečková

Súčasťou 
mojich 
povinností 
šéfredak-
torky bolo 
dohliadnuť 
na tlač časopisu. 
Doteraz mi v pamäti zostala 
spomienka, ako som prišla 
tlačiť časopis k vtedajšej pani 
zástupkyni. V tých časoch 
sme totiž ešte ani nesnívali 
o nejakej dohode s profesi-
onálnou tlačiarňou a robili 
sme na kolene, tak, ako 
sme vedeli. S mne vlastným 
optimizmom som rovno 
na stroji navolila asi 100 kópií 
bez toho, aby som si vytlačila 
aspoň niekoľko skúšobných. 
Počas toho, ako sa tlačili, 
sme zistili, že dochádza farba 
v tlačiarni a tlač sa nedala 
vypnúť – a teraz dúfam, že 

som to nepoplietla, predsa 
len, je to už asi osem rokov. 
V každom prípade, výsled-
kom bola kopa zničených 
papierov, dusná atmosféra 
v „zástupcovni“ a ten pocit, 
ktorý vo mne pretrval až 
dodnes.
Michaela Melová

Najvypä-
tejšie 
a zároveň 
najlepšie 
momenty 
vznika-
li pred do-
končením čísla, keď sme 
s Jurom a Jurom – grafikom 
a korektorom, sedeli v škole 
niekedy až do zotmenia, 
bývala pani riaditeľka 
nám nosila mňamky a cez 
prestávky sme s fotografkou 
Terezkou ešte naháňali ľudí, 
ktorým v časopise chýbala 
fotka. Spomínam si na (asi 
už) bývalého pána učiteľa 
Valmonteho, s ktorým sme 
sa dohodli na fotení, ale dva 
týždne ho stále odkladal. 
Nakoniec nám prisľúbil, že 
poobede sa dá určite odfotiť, 
ale keď sme už po vyučovaní 
s Terezkou čakali pred zbo-
rovňou, zrýchlil krok a začal 
pred nami takmer utekať. 
Pri vchode sme ho našťastie 
„chytili“ a v Br(e)pte mal na-
koniec veľmi feši fotku.
Alžbeta Kyselicová

ty do Austrálie, druhý pripravili študenti           
v r. 2017, keď som končila v pozícii riaditeľky 
školy. A ak si dobre pamätám, toto bude 
tretie interview.

Podelíte sa s nami o nejaký vtipný brept, 
ktorý sa Vám podaril povedať?
To by skôr vedeli povedať moji žiaci. Istotne 
ich bolo viac, ale v mysli sa mi teraz vynárajú 
len tie študentské.

Viete, čo sa skrýva za názvom Br(e)pt?
Malo by ísť o skratkové slovo vytvorené zo 
začiatočných písmen slov, ktoré charakteri-
zujú časopis, resp. študentov, ktorí ho robia. 
Na názov bola pred desiatimi rokmi vyhlá-
sená súťaž a prvé číslo časopisu sa volalo 
„Hľadá sa meno“. Br(e)pt zvíťazil. Ale na to, čo 
konkrétne sa skrýva za jednotlivými písme-
nami si už nespomínam.

Eva Rovňaníková, Jana Leštachová • kvinta

Ľudia sa menia, 
časopis zostáva

Bývalých šéfredaktorov sme sa pýtali na ich zážitky 
a spomienky z čias, keď viedli náš časopis.
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Veľmi sa 
teším, že 
ma redak-
cia Br(e)p-
tu oslovila 
s touto otáz-
kou – vďaka tomu som bola 
totiž po dlhej dobe „donúte-
ná“ poriadne zaloviť v pamäti 
a vyhrabať z nej všetko to, čo 
už trochu zapadlo prachom 
J. Nechápte ma zle – nie 
že by od školského roku 
2013/2014, v ktorom som 
bola šéfredaktorka, uplynu-
lo až tak veľa času. No čas 
utiekol ako voda a za tých 
šesť rokov sa toho stalo veľa. 
Neviem si momentálne 
vybaviť žiadnu konkrétnu 
príhodu zo zákulisia tvorby 
časopisu, no čo si vybavujem 
jasne a zreteľne, je: radosť, 
očakávanie a nervozita 
pri príprave každého čísla; 
obavy, či každý z redakcie 
stihne všetko včas; pote-
šenie z písania úvodníkov 
či tŕpnutie, aký problém či 
„prekvapko“ nás zase čaká 
pri jeho dokončovaní. Taktiež 
si veľmi živo spomínam 
na hodiny strávené v kan-
celárii sestry Bernadetty pri 
tlači časopisu a dodnes mám 
v hlave tých pár tónov, ktoré 
vydávala tamojšia tlačiareň 
pri tlači každého listu papie- 
ra (koľkokrát som ten zvuk 
počula – desiatky, možno 
stovkykrát!). A na čo si ešte 
spomínam? Na príjemnú 
atmosféru a dobrú partiu 
ľudí, na množstvo získaných 
skúseností a hlavne na skve-
le strávený čas, na ktorý vždy 
budem rada spomínať.
Marta Durilová (r. Barabá-
šová)

Z čias, keď 
som bola 
šéfredak-
torkou 
Br(e)ptu, 
najradšej 
spomínam na hodiny strá-
vené v sekretariáte sestry 
Bernadetky, kde sme vždy 
skladali časopisy dokopy. 
Tým, že mi bola pani učiteľka 
Osiková triedna, ma vždy 
vypýtala z nejakých hodín a ja 
a ešte jedna spolužiačka, sme 
sa tak často uliali z nejakých 
hodín (mám pocit, že naj-
častejšie a najradšej z nemči-
ny, čo sa mi však vypomstilo, 
lebo teraz z nej už neviem 
ani zaťať, čiže si berte zo 
mňa ponaučenie)  a rovnako 
si najčastejšie spomínam 
(neviem či rada alebo nerada) 
na predávanie časopisu 
po triedach, kde som sa cítila 
ako tí predajcovia Nota Bene, 
lebo ma každý rovnako igno-
roval ako ich .
Renáta Badúrová

Zistenie, že 
Br(e)pt má 
už desať 
rokov 
a stále 
funguje, ma 
veľmi potešilo. GSF by totiž 
bez neho bolo o dosť chu-
dobnejšie. Nejde ani tak o to, 
že by mu chýbali informácie 
a články, to nie. Skôr ide o sa-
motný priestor pre študentov 
zisťovať, čo ich baví, či už ide 
o písanie, fotografiu alebo 
grafiku. Tento kreatívny prie-
stor, možnosť niečo vytvárať, 
budovať a zlepšovať, sú veci, 
na ktoré z obdobia svojho 
šéfredaktorovania najradšej 

spomínam. Napokon aj to ma 
doviedlo až k štúdiu žurnalis-
tiky. Pamätám si, že už som 
mala niekoľko dní po ma-
turite, ale ešte som predsa 
prišla do školy a s Jurajom 
(grafikom) sme sedeli pol 
dňa zavretí v študovni, aby 
sme dali dokopy posledné 
číslo. Mohli sme robiť milión 
iných aktivít, pozerať seriály 
alebo sedieť na káve, no my 
sme boli dobrovoľne v škole, 
pretože nás to bavilo. 
A to Br(e)ptu prajem. Aby 
bol vždy pre študentov tým 
kreatívnym, zmysluplným 
priestorom, ktorému s rados-
ťou dajú svoj čas, pretože ich 
bude jeho tvorenie baviť. 
Veronika 
Verešová

Na svoju 
kariéru 
šéfredak-
torky mám 
celkom pekné spomienky. 
Hoci som po „maturite“ nešla 
študovať žurnalistiku a skon-
čila som v celkom odlišnom 
svete informatiky, stále vďaka 
tomu viem nejako zúročiť 
všetky tie načerpané skúse-
nosti a poznatky pri hľadaní 
a spracovávaní tých správ-
nych informácií. Najviac ma 
vždy tešilo vidieť ľudí, ktorí aj 
napriek neľahkému štúdiu 
zakaždým prišli na spoločné 
raňajky a brainstormovali 
na najrôznejšie témy, aké by 
sa v časopise len dali uverej-
niť. Verím, že takéto Br(e)p- 
ťácke Raňajky ešte stále 
na GSF existujú, hoci to ne-
bolo práve najľahšie donútiť 
sa vstať na nulté hodiny a to 
najmä v pondelok. (Sú vôbec 

Keďže viacero bývalých 
šéfredaktorov často spomí-
na práve na tlač časopisu vo 
Vašej kancelárii, chcela by 
som sa Vás opýtať ako ste 
tieto situácie vnímali Vy?
Neviem, ako spomínajú 
žiaci na tieto chvíle, ale ja 
si ich vybavujem rada. Boli 

tie nulté hodiny potrebné?) 
Najkrajší zážitok si odnášam 
z celoslovenskej súťaže 
Štúrovo pero, kde som mala 
možnosť stretnúť zaujíma-
vých ľudí s rovnakou vášňou 
pre písanie a načerpať novú 
inšpiráciu a kritiku pre náš 
časopis. Poučili sme sa, že 
hlavnou zložkou každého 
dobrého časopisu sú najmä 
objektívne správy a zabŕda-
nie do spoločenských tém, 
po tých kritici pátrali naj-
častejšie. Verím, že súčas-
ným aj budúcim redaktorom 
sa táto neľahká úloha darí 
a prajem im veľa vytrvalos-
ti, no najmä aby ich nikdy 
neopúšťala tá vzácna a cenná 
láska k písaniu! 
P.S.: Spravte anketu na tie 
nulté hodiny, podľa mňa 
by výsledky boli celkom 
zaujímavé a podľa nich by sa 
potom možno p. riaditeľkou 
aj zrušili, ktovie...? Za pokus to 
isto stojí  :D 
Timea Funtíková

Pretože som častokrát netu-
šila, že sa bude o chvíľu tlačiť 
časopis. :) Dnes sa časopis 
netlačí v škole. Obsahovo aj 
graficky sa posunul na vyššiu 
úroveň a stojí za to, aby jeho 
tlač bola odborná (kvalitný 
papier, kvalitné farby...). Ale 
tie „pionierske“ časy mali svo-
je čaro. Prijala by som ich späť.

Spomínate si na nejakú 
vtipnú príhodu?
Vtipné príhody? Ak aj bola 
nejaká vtipná príhoda, nevy-
bavujem si teraz žiadnu.

Nina Sarah Závodská, Septima

často vtipné, a niekedy dosť 
náročné. Iste tu spomínali 
mnohé problémy, s ktorými 
sa museli popasovať. Ale 
v týchto mladých ľuďoch bolo 
vidieť zanietenosť za vec. 
Najkrajšie chvíle boli, keď 
bol časopis vytlačený, boli 
prizvaní ďalší žiaci a všetci 
brali do rúk všetky dostupné 
zošívačky a spájali stránky. 
Konečne hotovo! :)

Zmenil sa po toľ kých
 “návštevách” Váš pohľad 
na Br(e)pt?
Niekedy by som to nenazva-
la „návštevy“, ale „prepady“. 

Viacero bývalých šéfre-
daktorov si vo svojich 
odpovediach spomenulo 
práve na sestru Bernadetu 
a tlač časopisov v jej ka-
binete. Na Br(e)pt sme sa 
teda rozhodli opýtať aj jej.

Takto vyzerali 

tímy Br(e)ptu 

kedysi:
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Učiteľ: Ako sa volá miešanec 
čiernej a bielej rasy? 

Žiak: Dalmatínec.

Učiteľ: Ako bojovať proti kyslým dažďom?
Žiak: Kúpte si dáždnik!

Učiteľ: Čo bežne horí vo vašej domácnosti?
Žiak: Večera.

Žiak na dejepise: To boli tí slobodní otroci?

Spaziergange....to sú nejaké 
prechádzajúce sa gangy?

Učiteľ: Kto bol Pavol Országh Hviezdoslav?
Žiak: Neviem, asi nejaký hvezdár.

Učiteľ: Viete, čo znamená 
Napoleonov syndróm?

Žiak: Strach z výšok.

Učiteľ: Minule som volal na gynekológiu...
Žiak: To bude na písomke?

Žiak: Najčastejším materiálom 
pre maľ bu bol človek.

Učiteľ: Synonymum k slovu  vychlípať?
Žiak: Vyondiť.

Učiteľ: Čím je významný stý poludník?
Žiak: Tam je zajtra niekedy aj včera.          

Učiteľ: Deti sedeli a pozorovali more. 
Zmeňte na činné príčastie.

Žiak: Pozorujúce more sedelo na deťoch.

Preklad slovného spojenia maximus optimus.
maximálny optimista, bystrozraký obor

Hrozba učiteľa v zime:
Prestaňte hučať, lebo pootváram okná!

Čo znamená skratka cca?
 ruská lietadlová spoločnosť

Otázka na písomke: 
Napíš, aké sú sladké alkoholy.

Odpoveď: Borovička, rum, vaječný likér, 
tatranský čaj, koňak.

Dopísané červenou: Aj stará myslivecká.

Veta: I can’t stand working.
Preklad: Nemôžem pracovať postojačky.

 
Žiak: Taliansko má zdroje ropy.

Učiteľ: Hej? A kde?
Žiak: Na pumpách.

 
Učiteľ: Vyslabikuj slovo radiátor.

Žiak: Kto, čo? Radiátor,...

Ilustrované z: https://sk.pinterest.com/
pin/205899014192431157/ 

Spracovali: Denisa Fujašová, Nika Vršanská

2020
Charakterizujte sa jedným slovom.
Ubehaná.
Čo vám napadne, keď sa povie „škola“?
Žiaci.
Viete štrikovať a štopkať ponožky?
Štopkať.
Ktorému futbalovému klubu fandíte?
MŠK Žilina.
Čo si spievate v sprche?
Nič.
Čo vám pomáha pri dôležitých rozhodnu-
tiach?

Manžel.
Čierna, alebo biela?

Čierna.
Sladké, alebo slané?
Slané.
Káva, alebo čaj?

Káva.

2010
Charakterizujte sa jedným slovom.
Turistika.
Čo vám napadne, keď sa povie „škola“? 
Povinnosť.
Viete štrikovať a štopkať ponožky? 
Nie.
Ktorému futbalovému klubu fandíte?
MŠK Žilina.
Čo si spievate v sprche?
Nespievam si.
Čo vám pomáha pri dôležitých rozhodnu-
tiach?  
Boh.
Čierna, alebo biela? 
Biela.
Sladké, alebo slané?
Sladké.
Káva, alebo čaj?
Káva.

Mgr. Lenka Böhmová (sjl, anj)
2020
Charakterizujte sa jedným slovom.
Mama.
Čo vám napadne, keď sa povie „škola“?
Povolanie.
Viete štrikovať a štopkať ponožky?
Nie.
Ktorému futbalovému klubu fandíte?
Žiadnemu.
Čo si spievate v sprche?
V sprche si nespievam.
Čo vám pomáha pri dôležitých rozhodnu-

tiach?
Komunikácia.

Čierna, alebo biela?
Čierna.
Sladké, alebo slané?
Sladké.

Káva, alebo čaj?
Káva.

Zmena za 10 rokovSplodiny z hodiny
„ P r o f i l o v k y “

Mgr. Miroslava Slovíková (geo, bio)
2010
Charakterizujte sa jedným slovom.
Malý človek.
Čo vám napadne, keď sa povie „škola“? 
Pohoda.
Viete štrikovať a štopkať ponožky? 
Áno.
Ktorému futbalovému klubu fandíte?
MŠK Žilina.
Čo si spievate v sprche?
Nespievam si, maximálne si pustím Celine 
Dion, keď som vo vani.
Čo vám pomáha pri dôležitých rozhodnu-
tiach?  
Manžel.
Čierna, alebo biela? 
Čierna.
Sladké, alebo slané?
50:50
Káva, alebo čaj?
Káva.



1514

Nič, počúvam hudbu.
6) Čo vám pomáha pri dôležitých rozhod-
nutiach?
Zamyslieť sa
7)Čierna, alebo biela?
Biela
8)Sladké, alebo slané?
Sladké
9) Káva, alebo čaj?
Oboje

Viera Molčanová 

1) Charakterizujte sa 
jedným slovom.
Vitálna
2)Čo vám napadne, 
keď sa povie „škola“?
Zase sa niečo nau-
čím, niekoho stretnem
3)Viete štrikovať a štop-
kať ponožky?
Štrikovať neviem, štopkať áno. Moje deti už 
štrikované veci veľmi nechcú nosiť, ale keď 
sa pretrhne obľúbená ponožka so superhr-
dinom, tak dôjde aj na štopkanie :)
4)Ktorému futbalovému klubu fandíte?
Podľa aktuálneho futbalového tímu môjho 
manžela - trénera :) takže určite MŠK Žilina :)
5)Čo si spievate v sprche?
Radšej nič:) ale posledné roky určite frčím 
na detských pesničkách :) Ale ináč obľubu-
jem slovenský IMT smile a skupinu PARA
6) Čo vám pomáha pri dôležitých rozhod-
nutiach?
Viera, veď som Viera :D ale moja veľká opora 
je moja rodina, teda manžel, detičky, rodičia 
a sestra
7)Čierna, alebo biela?
Čierna
8)Sladké, alebo slané?
Sladké
9) Káva, alebo čaj?
Káva

Monika Hudecová

1) Charakterizujte sa 
jedným slovom. 
Jedným slovom, 
to neviem. Kedysi 
slniečko, ale na toto 
lepšie odpovedia iní.
2)Čo vám napadne, 
keď sa povie „škola“? 
Žiaci a ich učitelia, bezstarostný život detí.
3)Viete štrikovať a štopkať ponožky?  
Snažili sa ma naučiť, ale nepodarilo sa :) 
Ponožky viem zašiť.
4)Ktorému futbalovému klubu fandíte? 
Futbal ma nezaujíma, takže žiadnemu.
5)Čo si spievate v sprche? 
Ja si v sprche nespievam :)
6) Čo vám pomáha pri dôležitých rozhod-
nutiach? 
Vždy si ich nechám dlhšie odležať v hlave, 
prípadne sa poradím s rodinou.
7)Čierna, alebo biela? 
Ja mám rada farby, nič nie je len čiernobiele. 
Dúha :)
8)Sladké, alebo slané? 
Rozhodne sladké
9) Káva, alebo čaj? 
Ovocný čaj

Michal Kostelný

1) Charakterizujte sa 
jedným slovom.
Veselý.
2)Čo vám napadne, 
keď sa povie „škola“?
Práca.
3)Viete štrikovať a 
štopkať ponožky?
Nie.
4)Ktorému futbalovému klubu fandíte?
Žiadnemu, nepozerám futbal.
5)Čo si spievate v sprche?

S dištančným vyučovaním 
máme skúseností až až. 
Neustále škúlenie na obra-
zovky s očakávaním ďalšej 
edupage správy, súrode-
necké bitky o počítače, 
vášnivá obhajoba vypnu-
tej kamery...aj toto sú jeho 
formy, na ktoré sme si už 
vlastne, prekvapivo rýchlo, 
zvykli. Ako to však vyzerá 
u našich kamarátov-ab-
solventov na vysokých ško-
lách, je ešte stále zahalené 
rúškom tajomstva. Preto 
sme sa rozhodli poodhaliť 
pred našimi čitateľmi ten-
to tajuplný svet semestrov, 
intrákov, prednášok a skúš-
kových období, ktorý je 
taktiež vystavený rôznym 
zmenám a obmedzeniam, 
a ktorý mnohých z nás už 
netrpezlivo očakáva.

Výučba na UNIZA momen-
tálne prebieha dištančne. 
Úprimne, obával som sa, že 
v tom bude chaos, a predsa 
len nebude na takej úrovni, 
ako keď sme prvý týždeň 
chodili do školy prezenč-
ne. Na moje prekvapenie, 
nepocítil som značný rozdiel. 
Evidentne, UNIZA už dlho 
očakávala, že sa budú musieť 
prispôsobiť dištančnej výuke. 
Podarilo sa im to. Prednáš-
ky a cvičenia máme cez 
Microsoft Teams plus všetky 
materiály na výučbu máme 
na moodli. Navyše, učitelia sú 

ústretoví a ochotní, nemajú 
problém žiakom dovysvetľo-
vať veci aj mimo vyučovania. 
S výučbou som maximálne 
spokojný, nemám naozaj 
čo vytknúť. (Ondrej Kováč, 
UNIZA, odbor: matematika 
a informatika) 

Dištančná výučba na našej 
fakulte sa skladá z dvoch 
hlavných zložiek. Prvou z nich 
je online výučba pomocou vi-
deohovorov, čo sa týka najmä 
prednášok, ale aj niektorých 
cvičení a seminárov. Druhou 
zložkou, možno ešte dôleži-
tejšou, je samostatná práca, 
ktorá je veľmi rôznorodá 
a väčšinu z nej priebežne 
odovzdávame alebo konzul-
tujeme s vyučujúcimi. Avšak, 
zatiaľ čo pri tých prednáš-
kach online nie sú väčšinou 
nejaké veľké problémy, prak-
tické predmety ako kresba 
či tvorba v „ateliéri“ sú kvôli 
dištančnému vzdelávaniu 
značne ochudobnené. Potom 
každý musí siahať po alterna-
tívnych riešeniach, ktoré nie 
sú vždy ideálne. Napríklad 
som si musela (ako náhradu 
za stojan na kreslenie) od-

A tieto jednoduché otázky sme sa opýtali aj našich nových pedagógov: Univerzita pandemického veku

sunúť skriňu do stredu izby, 
aby som zadnú dosku mohla 
použiť na uchytenie veľkých 
formátov papierov, na ktorých 
pracujeme a nemohla som 
pre ne nájsť lepšie miesto :D 
(Veronika Mikulová, MUNI 
Brno, odbor: architektúra)

Ahojte, som Katka, prváč-
ka na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského. 
Študujem učiteľstvo anglic-
kého a nemeckého jazyka. 
Prvé dva týždne sme strávili 
v škole a následne sme prešli 
na dištančnú výučbu cez 
MS Teams. Niektorí učite-
lia nám zrušili prednášky 
a posielajú nám iba poznám-
ky, čiže štúdium je úplne 
individuálne. S väčšinou však 
máme pravidelné online 
hodiny. Mám za sebou už aj 
prvý online test z britských 
dejín. Test nám pani doktorka 
nahrala na MS Teams, mali 
sme celý čas zapnuté kamery 
a otázky boli časovo ohrani-
čené. Bolo to stresujúce tým, 
že človek nevie, čo od vyuču-
júceho čakať a ešte sa aj bojí, 
či všetko technicky zvládne. 
Každopádne, všetko má svoje 
výhody aj nevýhody. Jedna 
z výhod je rozhodne ušetre-
nie času cestovaním. (Katarí-
na Mazúchová, Univerzita 
Komenského Bratislava, 
odbor : učiteľstvo anglického 
a nemeckého jazyka)

Úprimne...podľa mňa je 
prezenčné štúdium lep-
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Black Lives Matter. Jedno 
z najväčších hnutí Spojených 
štátov, ktorého história netrvá 
pridlho. Čo za ním vidieť? 
Spravodlivosť, či anarchiu? 
Boj proti rasizmu, či jeho 
novú vetvu?
Všetko sa začalo v dňoch, 
kedy svetom otriasla hrozivá 
správa o násilnej smrti Ame-
ričana Georga Floyda. Zdoku-
mentovaná vražda kolovala 
sociálnymi sieťami a správa-
mi, až napokon oživila hnutie, 
ktoré dnes poznáme pod 
názvom Black Lives Matter 
ako odpoveď na dlhodobo 
prehliadané rasové rozdiely 
vo svete. Ideál rovnocennosti 
prilákal tisícky bojovníkov, 
nadšencov i celebrít, no 
spolu s nimi aj mnohých, ktorí 
nenásilné protesty zmenili 
na krvavé peklo.
Prv však, než sa téme začnem 
bližšie venovať, mali by sme 
sa oboznámiť s pôvodom 
hnutia (ak si zorientovaný, 
preskoč na odstavec č. 4). 
Black Lives Matter má pôvod 
už v roku 2013, kedy bolo za-
ložené troma ženami (Alicia 
Garza, Patrisse Cullors a Opal 
Tometi) krátko po vražde 
mladého černocha Trayvona 
Martina, pri ktorej, podobne 
ako u Georga Floyda, išlo 
o usmrtenie políciou. V tom 
čase bol názov len hashta-
gom vychádzajúcim z ich 
aktivít. Počet sympatizantov 
rýchlo narastal, až sa o rok 
od založenia začali konať prvé 

protesty proti rasizmu pouka-
zujúce na mnohé problémy, 
kauzy a nevyriešené prípady 
týkajúce sa príslušníkov afro
-americkej rasy.

BLACK LIVES MATTER DNES
Keďže sociálne siete doslova 
ovládli túto dobu, myslím, že 
netreba veľa opisovať, akým 
smerom sa uberajú protesty 
v posledných mesiacoch. Zdá 
sa, že kategória revolučné 
hnutie je slabým pomenova-
ním, alebo len nepochope-
ným? Mnohí ľudia odpovedajú 
práve touto protiotázkou 
a v konečnom dôsledku by 
si mal každý odpovedať sám. 
Keď som sa v minulosti začala 
tejto téme venovať, aj môj in-
stagram fungoval pod nálep-
kou #BLM, pretože som plne 
stotožnená s myšlienkami za-
stavenia rasizmu, avšak mám 
istú povahovú črtu, ktorú 
nazvem Buď naplno, alebo 
vôbec, ktorá ma vždy donúti 
zistiť si o veciach maximum, 
čo sa dá a teda zbieram fakty, 
až kým si nie som úplne 
istá, o čom hovorím. Jedine 
tak vstupujem do diskusie. 
Netrvalo dlho, kým som vo 
svojom výskume narazila 
na tzv. reparations for past 
and continuing harms, ktoré 
hnutie žiada. Už ich prvý bod 
ma zneistil. Jeho znenie je: 
“Žiadame reparácie na kom-
pletný a bezplatný prístup pre 
Čiernych ľudí (vrátane osôb bez 
dokladov a uväznených osôb) 

Mužský problém
Brada – to je mužov pýcha
Keď je krátka, hrozne pichá
A dlhá – no daj si rady
S takým strašným kusom brady...

Keď si chalan fúzy nechá
Najprv sú jeho potecha
Zarastený sťa les lužný
Cíti sa starší a mužný

Ale s nimi prídu trable:
Buď sú riedke ako hrable
Alebo mu nenarastú
Do želaného porastu

Na tínedžera zaberie
Keď sa pod nosom páperie
Spolu s bradou (akou - takou)
Stane terčom dospelákov:

Pri hrnčeku kávy si vravím:
„To sa spraví.“
Lepiacou páskou úsmev na pery,
len tak sa šľahnúť k tebe do perín...
Keď sa nič nedarí,
V labyrinte lásky sme všetci len bedári.
Lačná po vášni z lacných filmov
chcem byť tvojou Rosalindou.
Stačí len málo, zlato, zapni telku,
v náznakoch amerického šťastia
sa spolu zmestíme aj na jednu fotelku.
Ja budem pôvabne čučať v kúte
a čakať až řekneš: „Miluji tě“
po chvíli zistím, že som v slovenskom romantickom filme,
ty chrápeš a ja mám po Rosalinde,
sadnem si radšej inde...
Pozerám na teba, ako spíš
Aj tak ťa ľúbim, snáď sa to raz dovtípiš…

šie ako dištančné. Keďže 
vysoká škola je poväčšine 
o samoštúdiu, nie je to veľká 
výhra, keď sa s vyučujúcim 
ani nevidíte a nemôžete sa 
spýtať na veci, ktoré vám nie 
sú jasné. Navyše, systémy nie 
sú zatiaľ uspôsobené zvládať 
taký nápor študentov, preto 
sa môže veľmi ľahko stať, že 
vás z neho vyhodí a z online 
prednášky nemáte nič. Chýba 
mi priamy kontakt s vyu-
čujúcim, ktorý považujem 
za veľmi dôležitý pre plno-
hodnotný príjem informá-
cií. Nehovoriac o tom, že 
praktické predmety, ktoré 
sú mimoriadne dôležité 
pre výkon môjho budúceho 
povolania sa teraz môžu 
vyučovať len v teoretickej ro-
vine...budem naozaj šťastná, 
keď sa budeme môcť vrátiť 
k prezenčnej forme výuky. 
(Mária Šotková, Univerzita 
Konštantína Filozofa Nitra, 
odbor: ošetrovateľstvo)

Ako môžeme vidieť, uni-
verzity robia, čo môžu, aby 
študentom zaistili plnohod-
notné vzdelávanie aj v tejto 
špecifickej situácii. Niektoré 
veci fungujú ako pomasle, 
s inými sa študenti ešte stále 
trochu trápia...nám zostáva 
držať palce im aj sebe, nech 
toto obdobie edupageov, 
teamsov a zoomov zvládne-
me k čo najväčšej spokojnosti 
všetkých zúčastnených.

ilustračné foto: https://
abaforlawstudents.
com/2020/04/14/10-teaching-
tips-from-a-law-student-to
-law-professors/ 
Dominika Joneková

k celoživotnému vzdelaniu… 
Odpustenie dlhov za vysoké 
školy so spätnou platnosťou 
a finančnú podporu na vzde-
lávacie programy počas celého 
života.” V podobnom duchu 
sa nesú aj ďalšie požiadavky. 
Vedia o nich aj podporova-
telia hnutia? Ťažko povedať. 
Myslím, že rapídny nárast 
sympatizantov zapríčinil, pa-
radoxne, najmä dobrý úmysel 
skutočných bojovníkov proti 
rasizmu. Ako však vieme, tie-
to tzv. davové psychózy dávajú 
príležitosť rovnako posilne-
niu správnych postojov ako 
pretláčaniu najrozličnejších 
ideí. Hlavným príkladom je 
logo hnutia, teda zovretá päsť, 
ktoré však nie je originál- 
ne vytvorené pôvodcami 
BLM. Jeho minulosť siaha až 
do skorého 20. storočia. Jeho 
význam je solidarita a pod-
pora. Zaujímavosťou ale je, že 
práve tento spôsob vyobra-
zenia spomínaných hodnôt 
bolo využívané hnutím ˈBlack 
panthersˈ dnes už známym 
svojimi marxistickými idea-
mi a nikdy neutajovanými 
násilníckymi myšlienkami 
a vyhláseniami. 
Skutočne by sme mali bojovať 
proti rasizmu a aj všetkým 
jeho podobám. Nemyslím si 
však, že vypaľovanie výkla-
dov, búranie sôch, či ničenie 
inštitúcií je cestou k úspechu. 
Verím, že pliagu s názvom ra-
sové rozdiely spoločne preko-
náme, rovnako ako brutalitu 
a násilie ako také.

Odfotené Davidom Gutten-
felderom počas jedného 
z protestov
Paula Joneková

KRVOU 
K MIERU? „Povedz mi, či ťa to bolí

Keď ťa mamka fénom holí?“
„Postrácaš ich veru, ver mi
Ak silnejšie buchneš dvermi...“

Prvý raz sa ide holiť
Dumá: gél či penu zvoliť?
Nezoberie do rúk britvu – 
Tou sa predsa žaby pitvú!

Podotýkam: nie je pletkou
Pasovať sa so žiletkou!
Tak za to, že nezarastá
Odplatou je samá chrasta...

Ach, vráťte tie zlaté časy
Keď meradlom mužskej krásy
A múdrosti boli fúzy – 
Ochraňujte nám ich, Múzy!

Slovenská telenovela

L i t e r á r n a  p r í l o h a

Metod Huljak
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Za to, že je tu Br(e)pt už neuveriteľných 10 rokov patrí vďaka aj týmto ľuďom: 
• bývalej pani riaditeľke sr. Timotei, že mi to nikdy nedovolila vzdať J,
• terajšej pani riaditeľke sr. Damiáne, že nás nechala pokračovať, 
• sr.Bernadetke, že tak trpezlivo znášala naše nájazdy do jej 

malej kancelárie a za jej pomoc v tých ťažších rokoch, 
• kolegom, ktorí nás celých 10 rokov podporovali a pravidelne 

si Br(e)pt kupovali,
• všetkým šéfredaktorom – Filipovi, Marte, Miške, Renátke, 
   Veronike, Betke, Timei, Romane, Lívii,
• grafikovi Jurajovi,
• všetkým členom redakčných rád,
• rodine Buchtovcov z Varína, ktorá bola naším veľkým sponzorom, 
• a všetkým, ktorí prispeli článkom, básňou, kresbou, fotkou, kontrolou 
   pravopisu, financiami...
Bez vás všetkých by tu Br(e)pt dnes nebol.

AB IMO PECTORE
koordinátorka Br(e)ptu Zuzana Osiková

Rodičia boli odcestovaní a ja som musel 
v Žiline zostať dlhšie než zvyčajne. Zhodou 
okolností bol utorok a po štvrťročnej učiteľskej 
schôdzi (rozumej schôdzi po prvom štvrťroku, 
nie že učitelia schôdzujú celého štvrť roka – 
i keď, niektorým zúčastneným sa tak mohlo 
zdať) nasledovalo štvrťročné rodičko (rozumej 
rodičko po prvom štvrťroku, nie že tam rodičia 
trávia v dôvernom rozhovore s triednymi 
učiteľmi celé štvrťroky – i keď niektorým zú-

Uprostred sivej diaľnice N1čota.
Tlkot srdca. Hej.
Kedysi bolo mäkké.
Prestala ťa baviť sprostá, novinová nahota.
Akosi sa bojíš vykročiť a tak.
Už ti nestačí ak sedíš zakrútený v maminej deke.
Akiste to bol opäť len atak.
Na tvoju obhajobu.

Trochu silná káva.
Pridlho si sa riadil tým, čo bolo hlúpe
publikum od nás vyžadovalo.
Až pričasto sa to stáva.
Zahodil si scenár.
Aj tak sme nemali žiadnu repliku.

To nikdy nepochopia. Že si blázon.
Samozrejme pokorne čakáš
a hmkáš si. Šansón
„Vitajte vo svete „Utópia“.
Príprava na vzostup.
Ako toľko veľkých mužov pred tebou.
Je to trochu psycho.
Musí to tak byť, ak máš za cieľ postup.
Ak si si kýchol.
Zmenil si seba.
Zmenil si svet.
A už ťa niet.

Sebastián Kavecký

Namiesto stanu postavíme dom,
Veci čo sa stanú vovedú nás doň
Často sa kúkoľ vpletie do pšenice.
Občas obyvateľ sveta prekročí hranice
Často sa cíti iný
Občas vie, že je jedinečný
Namiesto domu postavíme hrad
Namiesto hradu mesto
Namiesto mesta miesto
Kde každý bude milovať....
V zajatí týraní
Hriechom zvádzaní,
No napriek tomu nezlomení
Muži čo neriadili sa len pudmi,
Ženy vďaka, ktorým oni svet krajší našli,
Otcovia čo stratili seba
Deti ktoré vrátili im viac ako polovicu chleba,
Mladí čo vážili si matky,
Tí, čo Cirkvi verní zostali,
Tí čo Mesto Boha
Stavali aj keď im ostatní na hlavy stúpali,
Tí, ktorí sa hlupáci ako Noe zdali byť,
Nenechali sa odradiť,
Zradiť,
Krv smolou nahradiť,
Ale vyhrali zápas o mesto Boha, kde viac ako 
sto oviec sa v jednom 
ovčinci skláňali k nohám kráľa.

Tomáš Chovaňák

Ako som si bol na rodičku

Juraj Valach

častneným sa tak mohlo zdať). Ja že využijem 
výhodu maturanta a papierovo dospelého, 
pozriem sa na veci z druhej strany, uvidím 
podstatnú, občasnú, ba priam slávnostnú časť 
života, ktorým si žije GSF – reku, pôjdem si 
na rodičko. Sám sebe pôjdem si.
Za školskou bránou vozový park. Rodičia 
odchodivší z práce parkujú ostošesť a chcel by 
som ich pochváliť,  vidno, že majú ROKY na-
jazdené, lebo toľko áut vopchať na taký malý 

pozemok, ako je námestíčko pred novým 
vchodom, to je čosi, to je šoférske umenie. 
Zvlášť ma rozveselí rodič – šofér malého 
Smarta, ktorý sa vopchal do medzierky medzi 
dvoma autami (kolmo na spôsob parkovania). 
Ak toto čítaš, drahý potomok spomínaného 
rodiča, zreprodukuj mu, prosím, doma moju 
hlbokú poklonu a vďaku za spríjemnenie dňa.
Vojdem do školy, p. uč. Strachota a sr. Rita 
s mančaftom na vrátnici sa ma pýtajú, či si 
idem na rodičko, odpovedám. Sám sebe idem 
si.
Na chodbe sa nachádza zopár neškolských 
bytostí – rodičov. Je zaujímavé a zábavné sa 
na nich skúmavo pozerať. Vyzerajú trochu 
zmätene, ako návštevníci z inej planéty, niek-
torí si dokonca so záujmom prezerajú ná-
stenky (!), no zvláštnym spôsobom sem vďaka 
svojim deťom patria. Podobné pocity ohľadne 
rodičov som zažíval aj na našej stužkovej. Ro-
dičia mojich spolužiakov sú ľudia, ktorých som 
videl možno párkrát za život a vôbec nič o nich 

neviem, nič o ich temperamentoch, o ich štýle 
života, nič. Sú pre mňa záhadou, sú takpove-
diac režisérmi v zákulisí a ja mám kontakt len 
s hercami – ich deťmi, ktorí síce improvizujú, 
no rukopis režisérov je vždy dobre vidieť. A tak 
som rodičov svojich spolužiakov videl veľakrát; 
toľko, koľko je vyučovacích dní po tri školské 
roky a ešte o kúsok viac. A o ich tempera-
mentoch a štýle života viem toľko, ako dobre 
poznám svojich spolužiakov. Viem, nie je to 
dosť, čo mi je ľúto, ale predsa je to niečo.
V triede je tma, jak len tma vie byť, a vyme-
tené, ani nohy. Nuž, maturanti sú maturanti 
a rodičká im už netreba. Idem ku zborovni, 
vyžiadam si sr. Alžbetu, podebatíme, ukáže mi 
moje známky, dohovorí, mal by som sa zlepšiť, 
podpíšem sa do triednej knihy, že som si bol 
na rodičku (takmer jedinému z našej triedy 
mi na rodičko niekto prišiel), pokecáme ešte 
chvíľku, zberám sa domov z rodička, vy-
chádzam z vrátnice. Dnes som si bol na rodič-
ku. Sám sebe bol som si.

Z-me-na MESTO

Poďakovanie
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