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Najprv hľadajte KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ... 

 

Upršané, studené ráno. Začína duchovná 
obnova pedagógov a zamestnancov PaSA sv. 
Márie Goretti a SZŠ sv. Františka z Assisi. Prvá 
organizátormi naplánovaná zastávka nám 
otvorila dve sakrálne stavby. Kostolík 
Nanebovzatia Panny Márie oslávil v roku 2009 
svoju storočnicu. Pred 100 rokmi mali Rajecké 
Teplice okolo 100 obyvateľov. Dnes 2900. A 
pre nich bol v roku 2001 posvätený Kostol 
Božského Srdca Ježišovho. Priestranný, 
moderný. Architekt pôsobivo opakovane použil 
symboliku srdca, čím zdôraznil dôležitú 
myšlienku:  

Rajecké Teplice sú žriedlom liečivej vody, 
kostol je žriedlom Života, ktoré vyviera z 
Ježišovho Božského Srdca.  

Neďaleko Rajeckých Teplíc sa nachádza 
pútnické miesto Rajecká Lesná /Frivald/. Kostol Narodenia Panny Márie z roku 
1866 si už vyžiadal rekonštrukciu hlavného oltára, sv. omše sa preto slúžia pri 
bočnom oltári, kde je vystavená aj vzácna relikvia nezabudnuteľného pápeža sv. 
Jána Pavla II. V blízkosti chrámu je umiestnená svetová rarita – Slovenský 
betlehem majstra Jozefa Pekaru.  

Centrom veľkolepého rezbárskeho diela je, samozrejme, narodenie Ježiška. S 
obdivom sledujeme 300 postáv, z nich 150 sa pohybuje a vykonáva rôzne pracovné 
činnosti našich predkov. Všetko je zakomponované  do scenérie najvýznamnejších 
historických pamiatok Slovenska. Pokojne by sa tu dal vyučovať dejepis. Opúšťame 
Rajeckú dolinu a odnášame si v mysliach obraz veriaceho Slovenska s Ježišom 
uprostred. Súčasne nás napĺňa aj úcta k hlboko veriacemu majstrovi, 
konštruktérovi, obdivovateľovi krás Slovenska a jeho 15-ročnej práci na Slovenskom 
betleheme. Prestalo pršať, obloha sa vyjasňuje. Poniektorých prebral zo sladkého 
polospánku pohľad na vežu kostola. Sme v Kovarciach. Teplá žltá fara, usmiaty pán 
farár, horúci guláš, vôňa kávy, darčeky.  
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Príjemná realita. Minulosť obce nebola tak príjemná. Z prednášky znalca jej histórie 
sme sa dozvedeli, že toto miesto bolo osídlené už v dávnej minulosti – prvá 
zmienka o obci je z roku 1280. S určitosťou sa jej dotkli nájazdy Tatárov, 
Turkov...Sedíme v Kostole sv. Mikuláša.  

Vanie na nás klasicizmus. V šere počúvame hru našej mladej hudobníčky na 260-

ročnom organe, pozeráme maľby na strope. Znázorňujú nanebovzatie Panny Márie 
a jej korunováciu za Kráľovnú. Naša Matka celý život podriadila Nebeskému Otcovi. 
A stala sa Kráľovnou.  

Aj sv. Monika vyprosila Kráľovstvo nebeské pre svojho manžela i syna. V deň jej 
sviatku sedíme v starobylom chráme a vyprosujeme počas sv. omše Nebo pre 
našich blízkych. Slnko nás sprevádza cestou do Nitry. Po vynikajúcej večeri je čas 
na prechádzku. Z hradu sa otvára slnkom zaliaty pohľad na 5. najväčšie mesto 
Slovenska. Úžasné! Kráčame v malej skupinke po hradnom kopci a snažíme sa 
nadýchať histórie. Zem pod našimi nohami je poliata potom, slzami i krvou ľudí od 
praveku – doby kamennej. Odišli  Skýti, Kelti, Germani, aby prepustili miesto 
Slovanom. Slovanské kniežatstvo tu malo sídlo už v 8. storočí a svojou kultúrou 
prispelo k veľkosti a sláve Veľkomoravskej ríše. Nočný odpočinok v čistom, priam 
domácom, prostredí, sv. omša v útulnej kaplnke seminára, bohaté raňajky. Máme 
dosť síl na celý deň.  

Opäť dostávame pozdrav od slnka. Absorbujeme teplo z ovzdušia i z priestorov 
Misijného domu v Nitre. Sprevádza nás pekne po slovensky hovoriaci Ind. Iskričky v 
jeho očiach a nemiznúci úsmev vyžarujú lásku k ľuďom ochutenú humorom. Za 
sklami vitrín vidíme ukážky fauny, flóry, oblečenia, hudobných nástrojov z rôznych 

exotických krajín, v ktorých pôsobili európski misionári. Svet misií už zďaleka nie je 
doménou Európanov. Európa, ktorá vyrástla na gréckej kultúre a kresťanstve sa 
stáva misijným územím! Je čas pomodliť sa krížovú cestu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj 
sa nad nami! Ešte jeden pohľad z výšky Kalvárie. Vďaka Ti, Pane, za všetko! Pred 
cestou domov nás čaká ešte úpätie Zobora. Vystupujeme z autobusu na 
priestranstve, kde bol vybudovaný najstarší kláštor na našom území. Stúpame asi 
20 minút po kľukatej cestičke a zastavujeme sa pred Svoradovou jaskyňou. Dlhá je 
asi 30 metrov, zapĺňa ju studená tma. Tu žil v prísnej askéze sv. Svorad – patrón 
Nitry. Málo jedol, pracoval, postil sa. Hľadal Kráľovstvo nebeské. 

Dva dni sme objavovali skvosty. Historické i ľudské. A nad všetkým rozžiarené 
Nebo. 

                                                                                                 Mgr. Katka Vavreková 
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PÚŤ DO ŠAŠTÍNA  K SEDEMBOLESTNEJ  PANNE  MÁRII 

12. – 15. september 2014 

Naša púť začala stretnutím s chlapcami 
zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. 
Cestovali sme dvomi autami za našou 
„Mamou“ do Šaštína. Spoločne sme 
prežili pekné chvíle, ako napríklad: hranie 
volejbalu, varenie gulášu, člnkovanie na 
jazere, polnočné varenie pudingu, hranie 

hier, nezabudnuteľné rozhovory, spoločná 
modlitba a nocovanie na chate. V nedeľné 
popoludnie sme pešo putovali cca 20 km 
z Adamova do Šaštína. Noc sme prežili 
pri nohách Matky Sedembolestnej v 
bazilike. V pondelok sme sa zúčastnili 
slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval 
otec kardinál Jozef Tomko.  

                                                                  

Aďa Kubalová a Aďa Matláková, III. UVB 

 

 

Biela pastelka 2014 

Dovoľte mi, aby som sa  mene výboru Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Základná organizácia Čadca poďakovala pani profesorke Liptákovej  a študentkám 
SZŠ sv. Františka z Assisi za pomoc pri predaji Bielej pastelky v rámci celonárodnej 
zbierky, ktorá sa uskutočnila 24. Septembra 2014. V našom okrese sa konala táto 
zbierka v troch mestách Čadca, Turzovka, Krásno nad Kysucou  a aj vďaka Vášmu 
ústretovému prístupu bola v našom regióne úspešná. Výbor ZO si hlboko váži Vašu 
spoluprácu s našou ZO, prístup k zrakovo postihnutým, pomoc a ochotu za čo Vám 
patrí srdečná vďaka. Prajeme Vám veľa úspechov a pekných výsledkov v práci 
s mládežou. 

                                                        Lýdia Oravcová, predsedníčka ZO ÚNSS, Čadca  
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Deň zdravia 

 

Dňa 17.10. 2014 v rámci Dňa zdravia sa konali na druhom stupni ZŠ v Hornom 
Vadičove prednášky prvej pomoci. Prvú pomoc prednášali študentky SZŠ sv. 
Františka z Assisi , okrem iného aj členky Mládeže  SČK – Kubicová Veronika, 
Mosorová Kristína, Kováčová Stela, Jurášková, Gernátová Vierka ( 3.ZA). O 
prednášky nás požiadala pani Janka Kubjatková, vedúca školského klubu. 

                                                                                                 PhDr. Mária Kuljovská 

 

Príbeh misionára Róberta Baleka 

 

Príbeh misionára Róberta Baleka, ktorý sme si vypočuli v piatok devätnásteho 
septembra, bol veľmi originálny. Je to 
človek s očami srdca, ktoré dokážu 
vidieť to, čo niektorí z nás už schopní 
nie sú. Príbeh človeka, ktorý 
„neoslepol“, ako mnohí svojmu srdcu 
dovolili oslepnúť. Stretnutie s 
misionárom Róbertom bolo veľmi 

zaujímavé. 
Dokáže 

neskutočne 

povzbudiť a 
je až 
neuveriteľné, 
akú silu a 

pozitívnu 
energiu 

môže mať v 
sebe človek. 
Brat Róbert 
pôsobí ako 

kňaz v Rusku,  
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okrem iného pomáha ľuďom bez domova a sociálne slabším a na základe jeho 
rozprávania je jasné, že každému z nich sa snaží pomôcť, a to s úsmevom na tvári. 
My, študenti, sme sa preto museli zamyslieť nad tým, čo všetko berieme ako 
samozrejmosť a bez kúska vďaky. Slovami misionára „Náš život je taký, aký si ho 
sami urobíme a zabezpečíme. Je len na nás, ako sa k nemu staviame a aké činy 
vykonávame...“. Dôležitá je vnútorná krása, tá vonkajšia krása vyprchne. Misia brata 
Róberta je poslaním a pomáhaním ľuďom, ktorí nemajú toľko šťastia, ako máme 
my. Príbeh misionára sme počúvali s obdivom k jeho nasadeniu a lásku, ktorými 
pomáha ľuďom. Svoje rozprávanie spestril rôznymi rekvizitami, ktoré sme si mali 
možnosť popozerať a nechýbala ani klasická matrioška. Každý človek na zemi má 
nejaké poslanie a je dobré, ak ho v sebe objaví, pretože je to pečať Pána 
Boha. Modlím sa aj za misionára Róberta, aby mal aj naďalej silu pomáhať tým, 
ktorý jeho pomoc skutočne potrebujú. 

                                                                                                           Petra Kuriaková 

 

 

 Štvrtého októbra oslavuje meniny František. 
My sme slávili tento deň v predstihu, v 
piatok 3. októbra 2014, pretože sv. František 
z Assisi je patrónom zdravotníckej školy a 
oslavujeme ho spoločne s pedagogickou 
školou, keďže jej patrónka sv. Mária Goretti 
má sviatok cez letné prázdniny. Slávnostný 
program začal svätou omšou v školskej 
kaplnke, ktorú celebroval školský duchovný 
vdp. Igor Čuntala. Zúčastnili sa jej všetci 
žiaci, pedagógovia a zamestnanci obidvoch 
škôl. Svätú omšu sprevádzal spevom 
školský spevácky zbor Goretti pod vedením 
pedagóga Mgr. Martina Klimeka a po nej 
pokračoval koncertom plným duchovných 
piesní. Program spestrili aj pedagógovia 
Mgr. Anton Pohančeník a Mgr. Zuzana 
Ondrejášová inštrumentálnym prevedením 
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skladby Ave Maria. Študentky Martinka Jacková a 
Veronika Gavláková obohatili hudobnú zložku 
výstupmi plnými zaujímavostí a posolstiev zo 

života sv. Fratiška z Assisi. Svojou interpretáciou 
piesne „Sedembolestná“ si získali veľký potlesk 
študentky Evka Slepčanová a Lenka Nemcová. 
Slávnostný deň ukončila pani riaditeľka PhD. 
Renáta Kasmanová svojím ďakovným a 
motivujúcim príhovorom svojho patróna, sv. 
Františka 

                                                                                            

študentka Denisa Kullová 

 

,,Krížom – krážom“ 

  

Dňa 3. októbra 2014 CVČ Kysucké Nové Mesto, Olympijský výbor Kysucké Nové 
Mesto zorganizovali pri príležitosti Dňa chôdze a európskeho týždňa športu 1. 
ročník  Dňa chôdze pod názvom ,,Krížom - krážom“. Akcia bola určená kolektívom, 
jednotlivcom a všetkým priaznivcom pohybu. Dĺžka trasy nebola stanovená, 
záujemcovia mohli prejsť akúkoľvek dĺžku. Na trase sa mohli stretnúť s políciou 
a ukážkami zásahu, Hasičskou záchrannou službou a zdravotnou službou. Ukážky 
prvej pomoci na trati predvádzali aj naše študentky – členky Mládeže SČK pri SZŠ 
sv. Františka z Assisi. Týmito ukážkami boli najviac nadšení škôlkari.  

                                                                                                  PhDr. Mária Kuljovká  

 

ODBORNÉ  STAŽE  SÚ  PRE  ŠTUDENTOV VEĹMI  PRÍNOSNÉ 

 

Odborná stáž 16 študentov IV. ročníka sa uskutočnila v dňoch 13.10. – 17.10. 2014 

v Nemocni v  Novom Jičína.  

„Osobne sa mi páčil prístup a ochota personálu operačného sálu Ortopedického 
oddelenia. Odniesli sme si veľa nových poznatkov, správali sa k nám ako k 
rovnocenným členom kolektívu.“                                                                          Ema 
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„Páčilo sa mi na všetkých oddeleniach, nemocnica bola moderne vybavená rôznymi 
prístrojmi a zdravotníckou technikou.“                                                                Janko 

„Mne sa najviac páčilo na operačnej sále urologického oddelenia, kde sme videli 

prvý krát robotickú operáciu pacienta.“                                                           Martinka 

„Pozitívne hodnotím exkurzie, ktoré sme mali pripravené, boli sme na HTO, BIOCH. 
laboratóriu, na Patologicko – anatomickom oddelení a na Radiologickom a 

Onkologickom oddelení.“                                                                                      Júlia 

 

Vyplniť a odovzdať súhlasy o BOZ – VYRÁŽAME! 

Dňa 17. - 18. – 19. septembra 2014 sme sa vybrali obdivovať krásu prírody 
Veľkej Rači. Cesta na chatu bola „trochu“ dlhšia, keďže sme si ju museli vyšľapať 
samy. Dedovka, ktorú si mnohí pamätali ako lyžiarsky svah, ktorým sme sa len 
spustili na lyžiach dolu, popritom zažili veľa zábavy a naspäť sa vyviezli lanovkou, 
sa odrazu zmenil na nekonečný kopec. Mierne unavené, ale vždy s dobrou náladou 
sme sa ubytovali a tešili na skvelý obed. Poobede sme mali odbornú prednášku o 
prvej pomoci. Učili sme sa umelé dýchanie, zastaviť krvácanie, poskytnúť pomoc pri 
zlomeninách, omrzlinách, popáleninách,... Večer sme pozerali ešte dokumentárny 
film s názvom „Klimatické zariadenie sa pokazilo.“ Film sa nám veľmi páčil, 
dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Napr. prečo a ako odrenážovanie 
polí pôsobí na podnebie. Na druhý deň nás čakala túra. Ocitli sme sa až v Poľsku. 
Počasie bolo stvorené na výlet do prírody. Keď sme boli v cieli, úlohou skupiny bolo 
vytvoriť čo najlepšiu fotku vo výskoku. Tisícky výskokov, more pokusov však 
nezmazali úsmevy z našich tvárí. Poobede pre nás pani profesorky pripravili 

prekvapenie v podobe plnení rôznych aktivít a úloh. Boli sme rozdelení do skupín a 
súperili sme medzi sebou, ktorá skupina bude kreatívnejšia, najrýchlejšia a pod. 
Napríklad jedna z úloh bolo zaspievať pred chatou, či poskladať puzzle, znázorniť 
zvieratá a pod. Najviac nás potešilo, že výherné balíčky nedostalo len víťazné 
družstvo, ale všetci sme boli odmenení. Večer sme nakoniec ukončili vytúženým 
oddychom v saune a v kúpacom sude. Pred odchodom domov nás čakala bobová 
dráha. Plné nadšenia, adrenalínu a s vykričaným hlasom sme sa s množstvom 
krásnych zážitkov vydali dolu Dedovkou na autobus domov.  

OŽAZ 2014 bol úžasný. Každá z nás si určite odniesla veľa pekných zážitkov. Pani 
profesorky Jelenčiaková a Gašparíková sa nám naplno venovali a snažili sa nám 
stále viac a viac obohatiť pobyt tu „hore.“ Za to všetko Vám veľmi pekne 
ĎAKUJEME! 
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Deň zdravia 

 Dňa 17. októbra 2014 v rámci Dňa zdravia sa konali na druhom stupni ZŠ 
v Hornom Vadičove prednášky prvej pomoci. Prvú pomoc prednášali študentky SZŠ 
sv. Františka z Asissi, okrem iného aj členky Mládeže SČK  - Veronika Kubicová, 
Kristína Mosorová, Stela Kováčová, Marika Jurášková, Viera Gernátová (III. ZA). 
O prednášky nás požiadala Janka Kubjatková, vedúca školského klubu. 

                                                                                                  PhDr. Mária Kuljovská 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA V ŠAŠTÍNE 

 

Duchovná obnova v Šaštíne, 
ktorá sa uskutočnila 2. októbra 
2014 štvrtých ročníkov 
Pedagogickej a sociálnej 
akadémie sv. Márie Goretti a 

Strednej zdravotníckej školy 
sv. Františka z Assisi, sa určite 
vryje do pamäti nejedného 
študenta.  
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Od začiatku nás prevádzal náš pán farár Čuntala, ktorý svojou prítomnosťou 
spríjemňoval náš duchovný deň. Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, ktorú sme 
navštívili, je krásny skvost nášho národa so zaujímavou históriou. Verím, že každý z 
nás prežil neopakovateľný zážitok a odniesol si so sebou milosť a pokoj v srdci. 

                                                                           Martina Jacková, študentka IV. UVB 

 

Nehoda v tuneli 

  

Premávku v tuneli Horelica v Čadci  zablokovala 7. septembra modelová 
hromadná dopravná súťaž ako súčasť spoločného krajského taktického cvičenia 
hasičov a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému. Bolo to super! 
Najskôr nám zadali, čo budeme robiť a potom nás podľa zranení zamaskovali. Boli 
sme napätí. Hneď ako sa ,,stala nehoda“, zavolali záchrannú službu. Jedných 
zranených vystrihovali z auta, ďalším dali kyslíkové masky, potom nás odniesli na 
nosidlách do sanitky. Iných zranených ošetrili na mieste a opäť odviezli sanitkou. 

Ocenili sme profesionálny prístup záchranárov. Mali sme možnosť vidieť a zažiť na 
vlastnej koži, že je to síce ťažká, ale krásna práca. 

                                                                                                Terka Bezegová, II. ZA 

 

Návšteva biskupa 

  

ňa 17. 10. 2014 nás poctil svojou návštevou otec biskup Mons. Tomáš Galis, 
pri príležitosti návštevy farnosti Čadca- mesto. Ako prvých pozdravil učiteľov 
v zborovni, po čom nasledoval rozhovor v riaditeľni s vedením školy. Spolu s vdp. 

dekanom Emilom Florišom navštívil žiakov v triedach, prihovoril sa im a zároveň si 
pozrel i vybavenie škôl, školského internátu. Svoju návštevu ukončil požehnaním 
a uistením, že pamätá na nás v modlitbe.  
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Country imatrikulácie 

  

Imatrikulácie patria k najstarším 
tradíciám školy. Tie tohtoročné 28. 
Októbra zorganizovali tretiaci v štýle 
COUNTRY. Dobre zvolenú tému 
potvrdili všetci zúčastnení: ,,Bolo to 
tanečné, veselé, rytmické.“ Vo výbere 
programu dominoval tanec. Šerifovské 
miesto si privlastnili tretiaci, aj keď 
o niečo väčšiu a významnejšiu hviezdu 

dostala triedna profesorka. Prvákov do svojho 
country mestečka prijali až po špeciálne 
pripravených s2uboch. Zdravotníci, ktorí sa 
pokúšali o resuscitáciu kovboja, boli 

neúspešní. Nič  im však neubránilo 
posilniť prvákov kyslou výživou zo 
striekačiek. Po dynamickom programe, 
na ktorom boli účastní aj hostia zo 
Strednej odbornej školy sv. Jozefa 
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 robotníka v Žiline, nasledovala diskotéka. Vymedzený čas študenti nepremárnili 
a do poslednej minúty sa naplno zabávali. 

                                                                                                      

Mgr. Julka Belková 

 

 

CHORÝ MAXO 

 

Žiačky IV. UVB 

24. septembra 

2014 navštívili 
Materskú školu 
na Zákopčí. 

Deťom 
predviedli 

interaktívne 
divadelné vystúpenie s názvom Pes Maxo. 
Svojou scénkou sa snažili deťom priblížiť 
správnu a zdravú životosprávu a životný štýl. 
Obecenstvu sa predstavenie páčilo. Deti sa 
zabávali a v kolektíve vládla príjemná atmosféra. 
Za aktivitu dostali deti odmenu – pexeso so psom 

Maxom. 

Erika Pečarková, IV. UVB 
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DIVADELNÝ WORKSHOP 

 

Začiatok školského 
roka otvorili žiačky III. 
UVB a IV. UVB veľmi 
kreatívne, a to tvorivou 

dielňou počas hodín 
predmetu dramatická 
výchova. Išlo 
o celodenný divadelný 

workshop pod vedením Mgr.art Sone Capkovej, ktorá prednáša o javiskovom 

pohybe na Vysokej škole umení v Banskej 

Bystrici. Žiačky si vyskúšali mnoho techník, 
pracovali s vlastným telom, s hlasom, 

s pohybo

m. 

Spoznával
i seba aj 

ostatných 
v skupine. 

Workshop im ukázal mnoho ciest, ktorými sa 
môžu vydať pri práci s deťmi počas praxe. 

Lektorka mala veľký úspech 
a dievčatá zážitok.  

 

 

12 



 

ODBORNÁ EXKURZIA DO MELKU 

 

Miesto exkurzie: Benediktínsky kláštor v MELKU, Liečebňa  sv. Františka 
v Bratislave 

Triedy: III. ZA, I. VS, 3. UVA, 4. VS 

Počet študentov: 22 

Dozor: PhDr. Mária Sučíková, Mgr. Lujza Briestenská, PhDr. Mária Kuljovská 

 

V dňoch 22. 10. 2014 a 23. 10. 2014 sa uskutočnila odborná exkurzia z predmetov 

NRK, NEJ, DEJ, ZOA a OAD. Zúčastnili sa jej študenti 3. ZA, pre ktorých bola 
plánovaná a pre doplnenie autobusu sa pridali aj dievčatá z PaSA. 

Vyrazili sme z Čadce autobusovej stanice o 6.15 hod. smerom na Wachau do cieľa 
nášho dňa – Benediktínskeho kláštora v Melcku. Hranicu medzi SR a Rakúskom 
sme cestou tam prekročili o 11.00 hod. Prechádzaním cez údolie Wachau sa nám 
naskytol oku lahodiaci pohľad na čarokrásne dedinky okolo Dunaja, na malebné 
kostolíky, upravené viniče a marhuľové sady, hrady týčiace sa na úpätí niektorých 
kopcov. Jedným z najslávnejších v tejto oblasti je hrad v dedinke Dűrnstein, kde bol 
pred 800 rokmi uväznený Richard, anglický kráľ, inak nazývaný aj Levie srdce. 
Okrem toho je táto oblasť vyhlásená aj za kultúrne dedičstvo UNESCO. Vedie 
tadiaľto aj Dunajská cyklotrasa, ktorá začína pri ústí rieky Dunaj v Nemecku, 

prechádza Rakúskom, Slovenskom a končí v Maďarsku. O 12.30 hod. sme dorazili 

k Benediktínskemu kláštoru, týčiacemu a hrdo sa vypínajúcemu  na skale nad 
mestečkom MELK. Právom nesie označenie, že je najkrajšou stavbou v Európe. 
Najskôr to bol hrad Babensbergerovcov. Tento rod ho potom daroval mníšskemu 
rádu Benediktínov, ktorí ho spravujú dodnes. Dnes sa v tejto prenádhernej budove 
spája múzeum, kláštor a gymnázium, ktoré je jedným z najprestížnejších 
v Rakúsku. Má 900 študentov (dievčatá a chlapcov). Inými vrcholnými bodmi 
opátstva sú zámková sála, knižnica s 12 miestnosťami s približne 100 tisíc 
zväzkami, stropná freska od Paula Trogera (alegória viery). Benediktínske opátstvo 
a areál kláštora dopĺňajú prekrásne záhrady, v ktorých akoby zastal čas a prinútia aj 
vás spomaliť tok myšlienok a rozjímať. Toto miesto – kláštor si vybral aj UMBERTO 
ECO k napísaniu svojho románu Meno ruže. Po prehliadke o 17.30 hod. sme sa 

vybrali smerom k domovine, do Bratislavy, kde sme mali so s. Lujzou zabezpečené 
ubytovanie. Štátne hranice sme prekročili o 18.30 hod. Aj na Slovensku nás čakalo 
milé prekvapenie. Kto by si neprial stráviť noc na zámku slávneho grófa Csákyho. 
My sme túto možnosť mali a sme za ňu vďační. Lovecký zámok, dnes sídlo 
rádových sestier kongregácie Dcér sv. Františka z Assisi, kde si zriadili kláštor 
a budove bývalej koniarne nemocnicu. Kaštieľ bol v roku 1954 znárodnený a v roku 

1956 prebudovaný na Geriatrické sanatórium. V roku 1989 objekt štát vrátil cirkvi 



a kaštieľ bol vyhlásený na národnú kultúrnu pamiatku. Dnes Liečebňa sv. Františka 
slúži ako LDCH, DOS a aj HOSPIC. Má dve ambulancie – internú a geriatrickú. Je 
tu umiestnených 90 pacientov, o ktorých sa stará 80 zdravotníckych pracovníkov. 
Liečebňa sv. Františka je neštátna inštitúcia a do budúcna sa snaží o kategorizáciu 
na Špecializovanú geriatrickú liečebňu (na Slovensku je zatiaľ len jedna 
v Košiciach). 23. 10. 2014 sme okrem exkurzie v liečebni navštívili aj Staré mesto, 
kde sa mohli dievčatá pokochať pamiatkami dýchajúcimi Slovensko – Uhorskou 

históriou. Chrám sv. Martina, Korzo, Kapitulská ulica, Univerzitná knižnica a kostol 

Uršulíniek, Michalská brána, Hlavné námestie, Primiciálne námestie, SND, 
Hviezdoslavovo námestie.  
Cesta naspäť bola pokojná, veselá a rýchla, do Čadce sme dorazili o 17.30 hodine. 

 

A ZAS?! Stredná škola. 

Keď mi toto niekto povie, napadne ma 
nespočetne veľa zážitkov, problémov, 
skúšok. Našla som si nových 
kamarátov, spoznala som úžasných 
ľudí. Ale asi by sme mali začať od 
začiatku.Na môj prvý deň, ktorý som 
zažila na strednej škole, nikdy 
nezabudnem. Vďačím za to aj tomu, 
že hneď v prvý deň som zaspala a do 
školy vôbec nešla. Zmeškala som tým 
predstavovanie kolektívu. Prišla som 
až na ďalší deň, a priznám sa, 

nechcelo sa mi. Noví učitelia, noví spolužiaci, nové učivo a nové problémy. Tak som 
sa k tomu na začiatku stavala. Ale postupne sa to začalo meniť... začala som bližšie 
spoznávať ľudí okolo mňa, obľúbila som si učiteľov (niektorých viac, iných menej). 
Začali ma baviť niektoré predmety. Hlavne tie zdravotné ma začali brať. Najviac ma 
aj tak baví anatómia a zdravoveda a samozrejme ZOA-čko. Fascinuje ma ľudské 
telo a jeho fungovanie, choroby či procesy liečení. Napríklad to, ako sme zaväzovali 
na ZOA-čku obväzy (samozrejme pani profesorka musela mať plno trpezlivosti). 
Zažili sme spolu aj Country Imatrikulácie! Všetci boli zvedaví, čo a kde sa bude 
robiť. "Pekne" sme zatancovali a po zbytok večera sa zabávali. Našla som si 
úžasných kamarátov, ktorí, dúfam, že budú stále pri mne stáť. Hlavne naša super 
päťka, kde zažívame množstvo smiechu. Najlepšie sú  dlhé prestávky, či 
"cestovanie" autobusom. Moje známky nie sú vždy najlepšie, ale vďaka super 
učiteľom, ktorý so mnou (zatiaľ) majú trpezlivosť, začínam všetkému prichádzať na 
kĺb. Verím, že spoločnými silami všetko zvládneme a tie 4 roky si naplno užijeme a 
načerpáme mnoho nových vedomostí.                       Petra „Peťa“ Gelačáková, I. ZA 
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