
Dejepis extra 6/2020 

 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... pandémia nezastaví. 
 

 

Pokračujeme vo virtuálnych dejepisných exkurziách a navštívime aj hrad Hrušov. 

 
 

 

V druhej časti tohto čísla vám sprostredkujeme návrhy minuloročných 

piatakov na to, ako by mala podľa nich OSN zabrániť vojnám vo svete. 
 

 

 
Zdroj obrázku https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlajka_OSN#/media/S%C3%BAbor:Flag_of_the_United_Nations.svg
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Vážení čitatelia, 
tak už je to tu znova...dištančné vzdelávanie. 

 

 

Napriek tomu a práve preto však tento diel Dejepisu extra začneme ďalšou 

virtuálnou exkurziou po Slovensku, aby sme sa aspoň takto trochu odpútali od 

dnešných neradostných dní. Celá exkurzia bola znovu naplánovaná a realizovaná 

presne tak, ako by sme ju absolvovali v prípade, že by bolo iná situácia a mohli by 

sme sa „normálne“ učiť a samozrejme aj cestovať po Slovensku. Z Bratislavy sa 

vydáme najskôr do Zlatých Moraviec. Tu máme približne hodinu času do odchodu 

ďalšieho spoja do Novej Bane. Samozrejme, túto dobu využijeme na návštevu časti 

historického centra. Najskôr si pozrieme pamätník 2. svetovej vojny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potom prechádzame okolo viacerých stavieb, ktoré už majú za sebou rozsiahlou 

a úspešnou rekonštrukciou (ponúkame aspoň jeden pohľad)... 



... k budove bývalého Župného domu, kde sa určite prechádzal aj významný básnik 

štúrovskej generácie. Viete ktorý? Župný dom je ozaj rozsiahla a na tak malé 

mesto ozaj impozantná stavba. Stretávame sa tu s partiou mladých stredoškolákov, 

ktorí sa snažia o oživotvorenie tejto budovy. Spolu prechádzame po interiéri 

niektorých jej  častí. Fotografie zatiaľ neponúkame, lebo veríme, že sa podarí 

zrealizovať oprava tejto významnej budovy a niekedy v budúcnosti, keď sem 

zavítame, vám ukážeme, čo (aj) títo mladí ľudia (s teraz zjavne zanedbanou 

stavbou) dokázali. Následne sa už musíme ponáhľať na stanicu, aby sme stihli 

autobus do Novej Bane. Podarilo sa. V Novej Bani vystupujeme na veľmi pekne 

zrekonštruovanom námestí neďaleko budovy radnice... 

 

... a vydávame sa k „hornému“ kostolu... 



Tu si trochu (v tieni starej lipy) oddýchneme a dozvieme sa čo-to o histórii tohto 

kedysi významného banského mesta. Zistíme, že drahé kovy, ktoré sa tu ťažili 

neprinášali jeho obyvateľom vždy iba blahobyt, pretože napríklad pri útoku Turkov 

veľmi trpeli. Následne sa presúvame k budove „dolného“ kostola... 

 

... ktorého funkciu Turci v dobe, keď okupovali mesto, úplne zmenili. Čo myslíte, 

na čo im slúžil? 

V rámci našej exkurzie navštívime aj rozsiahly miestny cintorín, ktorého 

dominantou je hrobka Herkovcov, významnej novobanskej rodiny. Veru aj niektoré 

šľachtické mauzóleá na Slovensku sú menšie. Poznáte nejaké? 



Pred odchodom z Novej Bane sa ešte zastavíme na jednom nielen pre mesto 

pamätnom mieste, Dodekovej lipe. Dodek bol nielen významným občanom mesta, ale 

podieľal sa aj na založení jednej významnej celoslovenskej kultúrnej inštitúcie, čo 

myslíte ktorej?  Jeho meno nesie aj jedna z miestnych ulíc, tiež literárno-výtvarná 

súťaž, ktorú spolu organizujú Centrum voľného času Nová Baňa, Pohronské múzeum 

v Novej Bani a mesto Nová Baňa. Obrázok radšej neponúkame. Kompetentní 

predstavitelia mesta by sa mali zamyslieť nad tým, ako to teraz vyzerá. Dúfame, 

že v budúcnosti toto miesto bude znovu upravené tak, ako si jeho význam zaslúži. 

Z Novej Bane sa vydávame do jedného z najvýznamnejších a najstarších centier 

rehoľného života na Slovensku, do neskôr opevneného kláštora v Hronskom 

Beňadiku. Skúste zistiť, v ktorom roku je o ňom prvá písomná zmienka. Prešli sme 

cez bránu vonkajšieho opevnenia (jej fotografiou sme sa lúčili s predchádzajúcim 

číslom Dejepisu extra) a naskytol sa nám takýto pohľad. 



Potom, keď sme prišli pár desiatok metrov, sme sa cítili sme sa ako niekde vo 

Francúzsku či Nemecku. Gotická budova kostola bolo ozaj impozantná, čo dokladá 

aj pohľad, ktorý sa nám naskytol. 

 

Škoda, že atmosféru miesta rušilo zaparkované auto.  Keď sme prišli ešte bližšie, 

uvedomili sme si krásu a precíznosť vypracovania detailov vstupného portálu. Na 

nasledujúcej strane ponúkame aspoň dva pohľady...



 



Následne sme sa išli pozrieť do múzea, ktoré sa vo svojej expozícii  venuje histórii 

lokality od doby kamennej.. 
 

 

 
 

 

... cez dobu rímsku, v ktorej sa spomína aj legenda o zázračnom daždi. Učí sa 

o nej v 6. ročníku. Skúste zistiť, spomenúť si, podľa toho do ktorého ročníka 

chodíte, o čom táto legenda hovorí. 
 

 



Samozrejme sú tu aj predmety spojené s duchovným životom tohto miesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K najväčším exponátom múzea patrí táto maketa. 

 

Dúfame, že si spomeniete o akú stavu sa jedná, veď sme o nej písali aj v starších 

číslach Dejepisu extra. Hlavne tí, ktorí boli počas reálnej exkurzie na veži tohto 

kostola, a to nie až tak dávno.



Súčasťou prehliadky kláštorného múzea bola aj návšteva kostola. Kým mnohí 

obdivujú iba nádherné gotické prvky, my sme si všimli na pohľad nenápadnú 

krstiteľnicu... 

 

Je to však veľká vzácnosť...pretože pochádza z pôvodného románskeho kostola, 

ktorý stál na týchto miestach ešte pred súčasnou gotickou stavbou. Jej vek je 

okolo 800 rokov. Následne sme zavítali do kaplnky, ktorá je prepojená s kostolom. 

Tu sa však nemôže fotografovať, lebo je tu uložená  relikvia Kristovej krvi. Nám 

však bolo umožnené za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení pozrieť si ju na 

vlastné oči. Ponúkame aspoň pohľad z internetu. 

 
zdrojhttps://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/kristova-krv-pomohla-i-pri-nakaze.xhtml
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Pohľadom na relikviu sme sa rozlúčili s interiérom kaplnky. Prešli sme cez nádhernú 

gotickú chodbu ... 

 

...a zastavili sme sa na krátky oddych na nádvorí kláštora, kde opäť kazili 

atmosféru zaparkované autá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu by nám isto pán učiteľ, aj keď iba v krátkosti, porozprával o viacerých 

zaujímavostiach tohto prekrásneho, ale aj tajuplného miesta. Museli sme sa 

ponáhľať na autobus do Zlatých Moraviec.



Autobus sme stihli a stihli sme aj prestúpiť na ďalší, ktorý nás zaviezol pod hrad 

Hrušov. Po krátkej, ale dosť prudko stúpajúcej poľnej ceste sme sa dostali na 

dohľad hradu. 

 

Zdalo by sa, že sa z jeho stavby veľa nezachovalo. Keď sme však začali obchádzať 

hradné bralo, zistili sme, že to nie je také zlé a na konzervácii (prípadne dostavby) 

niektorých prvkov hradu sa ozaj intenzívne pracuje. 



Ponúkame aj niekoľko ďalších záberov, ktoré to ozaj dokazujú. 

 
 

 



Napokon sme prišli k obnovenej časti južnej delovej bašty, ktorá bola upravená 

ako vyhliadka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tu by sme si trochu oddýchli a pán učiteľ by nám priblížil dejiny tejto pevnostnej 

stavby. Tiež by nám porozprával, ako to na hrade vyzeralo pred viac ako 30-timi 

rokmi, keď ho navštívil prvýkrát. Dostať sa vtedy k zrúcaninám bolo veľmi 

problematické, pretože ich obklopovali husté kríky plné pichľavého malinčia. Keby 

o tom, ako to vtedy vyzeralo, vedeli tvorcovia filmov o Šípovej Ruženke, nemuseli 

by stavať žiadne kulisy. Veru, je treba poďakovať tým, ktorí sa zaslúžili 

o zachovanie tohto hradu. Inak ich „hlavný veliteľ“ je občianskym povolaním učiteľ 

dejepisu a stará sa o obnovu hradu aj so svojou manželkou už 15 rokov. 

Z vyhliadky sme ešte prešli na blízky kopček, z ktorého je dobre vidieť, koľko 

práce sa už na hrade spravilo. Obrázok je na prvej strane tohto čísla. 

To bola naša posledná zastávka na tejto virtuálnej exkurzii a čakala nás už iba 

cesta domov. 
 

 

Kam sa vydáme nabudúce? Nechajte sa prekvapiť.



Vážení čitatelia, 
 

 

po našej druhej virtuálnej exkurzii sa vrátime k prezentácii prác terajších 

šiestakov, žiakov, ktorí ešte minulý školský rok, napísali imaginárny dopis 

Organizácii spojených národov na tému Zastavme vojny vo svete. Prác bolo skoro 

60. Viac ako 40 z nich, bolo napísaných tak, že by si zaslúžili publikovať. Napokon 

sme z dôvodu rozsahu Dejepisu extra s ťažkým srdcom vybrali iba 20, ktoré 

ponúkame.  Medzi dopisy žiakov vkladáme ďalšie nimi vytvorené dejepisné  rúška aj 

ich fotografie. Opätovne platí, že fotografie sa nemusia viazať k autorom textu. 

Zaujímavé na prácach žiakov bolo už aj to, ako by OSN oslovili, a preto ponúkame 

aj zopár z oslovení. Následne prezentujeme časti ich listov (odlíšených od 

ostatného textu kurzívou) znovu tak, ako ich vytvorili bez redakčných zásahov. 

Prečo je tomu tak, sme vysvetlili v predchádzajúcom čísle Dejepisu extra. 
 

 
Vážená Organizácia spojených národov, Vážení ľudia v OSN,  Vážení predstavitelia OSN, Milí  pracovníci v 

organizácii OSN, Vážený pán António Guterres, generálny tajomník OSN! 

- V prvom rade Vám chcem zablahoželať k 75. výročiu OSN, ktoré si pripomíname v týchto 

dňoch. V mojom mene, ale aj v mene mnohých iných detí Vás chcem poprosiť, aby OSN viac 

pripomenula mnohým krajinám, aby sa zastavilo zbrojenie vo svete. Vojna neprináša nič 

dobré, len smrť. Pre ľudí je dôležité, aby sa peniaze namiesto výroby zbraní investovali do 

liekov proti koronavírusu (COVID19) a do boja s globálnym oteplovaním a chudobou. 

Namiesto mieru a našej budúcnosti sa riešia boje a vojny. Nie je to správne! Myslite aj na 

budúcnosť nás detí. 

- Bolo by dobré pre krajiny, v ktorých sú vojny, zobrať si vzor napríklad z krajín EU. Bolo by 

najlepšie zabezpečiť vzdelanie pre všetkých bez rozdielu na pohlaví, ekonomického prostredia 

z ktorého ľudia pochádzajú a bez ohľadu na ich náboženstvo. Vojna nie je najlepšie riešenie, 

ľudia nechcú vojnu, lebo nechcú prísť o život a majetok. Treba viest ľudí k tomu aby sa snažili 

dohodnúť tak ako v Európskej Únii a nie, aby sa spory riešili vojnou. Je potrebné podporovať 

vedcov na vynalezenie liekov a vecí ľudom prospešných a nie na vyrábanie zbraní. 



-     Veľa ľudí chce aby bol na svete mier a Spoločnosť OSN sa na tejto veľkej udalosti podiela. 
Po prvé, keď chceme na svete mať mier, museli by zakázať zbrojenie, vytváranie hororou a 
vojnových programov atď . Mali by sa radšej   vytvárať pozitívne programi,  ale myslím aj 
tie, kde je boj o prižitie. Vedecky je  dokázane,  že chlapci potrebuju adrenalín a zachrániť 
svoju princeznu, ale nie strielačky a zabijačky. Po druhé, vždy sa každý štát musí dohodnúť, 
aby nemali medzi sebou žiadne spory. Najhlavnejšia vec    je,  aby neboli boje a spory,  tak 
nesmú existovať žiadne zbrane, negativita, ale aby existovala láska a raj na zemi. 

- Navrhujem jednu veľmi dôležitú vec a to KOMPROMIS. Myslím tým, kompromis medzi 
prezidentmi krajín. Ak by jeden prezident spravil kompromis čiže ustúpil a aj druhý prezident, 
s ktorým by mal stretnutie by ustúpil, tak by sa nemali prečo pohádať.  Tak isto sú krajiny 
kde bojujú, aby získali bohatstvo pre svoju krajinu napr. ropu, drahokamy a všetko čo má 
cenu. Ak by nechceli všetko len pre seba, tak by neboli vojny a nám aj celému svetu by sa žilo 
dobre. 

- Dostal som nápad ako zastaviť vojny na celom svete. Najlepšie pre celý svet by bolo, keby 

sme si stanovili mierovú dohodu. Keď chceme mať koniec vojen, musíme dať podpísať 

mierovú dohodu všetkým štátom. Keby sme mohli urobiť to, aby každý štát, národ mal svojho 

boha a všetky  náboženstvá sa budú navzájom akceptovať. Rôzne konflikty budeme riešiť 

všetci spolu, bez vojen a sporov. 
- Dobrý deň,  píšem Vám ,pretože mi zaleží na mieri a nesúhlasím s vojnami vo svete. Všetci 

ludia by mali chcieť ma svet bez vojen . Stačí ak jeden človek chce vojnu dokáže nahovoriť 
a na to daších a atd. Problém je v ľuďoch. Ak by vojny nechceli, tak by vojny nevznikali. Aj 
dnes ich niektorí ľudia chcú a preto vyvolávajú konflikty. Bohužiaľ, vojny asi stále budú len 

musíme sa snažiť, aby ich bolo málo.Vojny vznikajú kôli tomu, že ludia chcú majetok, 

pozemky, ropu, zlato atď. Ľudia tým ale robia zle iba sebe, nechcú sa dohodnúť o obchode, 

zmluve a nemôžu mať suroviny ako železo, ropa, zlato, obilie, cukor, slnečnicové semená atď. 

Tým si zastavia rozvoj krajiny. Úplne najhoršia vec, sú tí nevinní ľudia, ktorí vo vojnách 

zomierajú. Ľudia sú nenasytní a chcú stále viac. No musia sa navzájom dohodnúť a 

rešpektovať. Musia rešpektovať práva ostatných krajín. 



- Vždy umierajú nevinný ľudia , ktorý iba poslúchajú a tí, čo rozhodujú a nesú zodpovednosť 

sú veľakrát zato nepotrestaný. Mojím riešením proti vojne  je mierová dohoda a kompromis 

medzi štátmi, ktoré majú konflikty . Myslím si, že umieranie nevinných ľudí, nie je potrebné, 

ak sa dohodnú hlavy štátu nad podmienkami , ktoré sú vyhovujúce pre oboch. Myslím si , že 

v dnešnej dobe vyhlásenie vojny je veľmi vážny problém pre všetkých, pretože sa už nebojuje 

zbraňami ako pri 1. a 2. svetovej vojne. Netreba zabúdať na šťastie ľudí, pokoj a mier. 
- Chcel by som vám predložiť návrh ako zlepšiť život ľudí v krajinách a tým predísť vojenským 

konfliktom. Ako prvé by som sa snažil zistiť miesta kde môžu vzniknúť vojny. Takto by som 
vedel lepšie pochopiť dôvody konfliktov a snažil by som ich pomôcť vyriešiť. Príklady v 

Afrických krajinách žijú milióny ľudí v chudobe. Bohaté krajiny by im mohli pomôcť 

odpusteným pôžičiek či peniazmi ,ktoré by nikdy nemuseli vrátiť. Pomôcť ľudom  získať 

prístup k základnému vzdelaniu k zdravotnej starostlivosti či nájsť si robotu. Ľudia ktorý sú 

vzdelaný nevyvolávajú konflikty! Každá krajina môže byť nápomocná tým ostatným. V 

niektorých krajinách sú špecialisti na stavanie nemocníc v iných krajinách na pestovanie 

ovocia a obilnín. Takto si môžeme všetci navzájom pomôcť a tým aj prispieť k mieru na svete. 

Na každý vznikajúci konflikt existuje správne riešenie! 

- Píšem pár mojich nápadov, čo urobiť preto aby sa dali vo svete odvrátiť vojny: Lepšie 

sledovať udalosti vo svete a odhadzovať možné konflikty a v čas zasiahnuť správnym 

dialógom, zakázať zbrane hromadného ničenia existujúce zničiť. Kontrolovať štáty koľko 

peňazí dávajú na zbrane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Prajem si, aby ľudia na celej Zemi mali kde bývať, čo jesť, mali svoje rodiny, nebáli sa o 

svoj život, nezabíjali im svojich najbližších. Preto Vás prosím, aby ste s tým niečo urobili a 

dohovorili mocným, aby sa toľko nehádali a mysleli aj na druhých ľudí na tejto Zemi. Každý 

si zaslúži žiť normálny život bez strachu o život, deti aby chodili do školy a dospelí do roboty, 

starí ľudia, aby už oddychovali a užívali si starobu. Ani Vám by sa nepáčilo keby vám zabili 

dieťa alebo niekoho blízkeho, keby Vám zbombardovali dom a nemali by ste kde bývať. Tiež 

by sa vám nepáčilo keby niekto na vás mieril so zbraňou a ohrozoval váš život. 

- Môj názor na vojnu je jasný. Je to zlá vec. Prináša iba nešťastie a všetko ničí. Keď počujem 

slovo vojna, mrazí ma. U nás vojna našťastie nie je a ani si to neviem predstaviť. A čo by sa 

dalo urobiť pre to, aby už vojny vo svete neboli? Určite treba dávať pozor na to, aby sa 

technologické a iné vynálezy nepoužívali na nesprávne účely. Aby sa nemohli používať ako 

zbrane. A k zbraniam by sa mali dostať iba tí, ktorí ich naozaj potrebujú. Krajiny by mali 

radšej spolu riešiť celosvetové problémy a nie proti sebe bojovať. A najlepšie by bolo, aby sa 

ľudia vedeli vždy dohodnúť. Bolo by treba zmeniť aj zmýšľanie ľudí. Akí sú ľudia a ako 

rozmýšľajú je veľmi dôležité. Kto vedie vojnu, myslí iba na svoje záujmy. Nemá na mysli 

dobro ostatných či celého sveta. 
- Ľudí treba vychovávať k tolerancii a mierumilovnosti už od mala. Preto podporujte, prosím, 

vzdelanie a robte osvetu na celom svete. Každý človek by mal vedieť, že iné náboženstvo či 
kus územia nie je dôvodom na vojnu. A že sa treba venovať iným veciam, ktoré sú prospešné 
pre všetkých.



- Prosíme Vás, my deti, aby ste sa nejako pokúsili zabrániť vojnám vo svete. Hlavne kvôli iným 

deťom, ktoré sú kvôli vojnám zranené a prichádzajú o rodičov. Musí to byť hrozné! My 

vieme, aké je to pekné mať rodinu a tak chceme, aby tento pocit mohli zažívať všetky deti na 

svete. Nevieme Vám poradiť, ako by sa dalo zabrániť vojnám, ale Vy ste už dospelí a určite 

si s tým poradíte. Som z toho smutný že nie všetci ľudia na svete majú tú možnosť ako ja 
vstávať ráno bez strachu do školy. 

- Chcela by som Vám dať pár návrhov a argumentov ako odvrátiť zo sveta vojny. Podľa mňa 
nie  som  jediný  človek  ktorému  toto  prekáža :  vojny,  násilie,  bojovanie  proti  ostatným 
národom. Chcela by som povedať aby ste moje návrhy zvážili a popremýšľali nad nimi : 

Mohli by ste urobiť nejaký kompromis medzi tými národmi ktorý majú medzi sebou vojny a 

spory. Poprosili by ste ich o to a povedali im ako to škodí ich národu. Aby si medzi sebou 

spravili dohodu ktorú budú dodržiavať. Všetky národy sveta by sa mali snažiť o urovnanie 

sporov, nakoľko je vo svete už veľa nešťastia , prírodných katastrof a chorôb. 
-     Chcel by som Vám napísať môj nápad, ako pomôcť ľuďom, aby si uvedomili, že vojna je zlá. 

Že vojna  a jej dôsledky majú veľký dopad aj na obyvateľstvo a okolitú prírodu. Ja by som 

sa pokúsil odstrániť vojny zo sveta tak, že by sme vytvorili veľký projekt- digitálnu výstavu 

po celom svete a vo všetkých krajinách sveta. Výstava by zobrazovala, ako vo vojnách príroda 

a ostatní ľudia trpia, a že vojnami hubíme a hneváme sami seba. Ľudia by si z toho možno 

odniesli nejaké ponaučenie, a ďalšia generácia by už vojnu nezažila a žili by v mieri a v súlade 

s prírodou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ked sa obzrieme okolo seba, tak vidíme nenávist ludí voči sebe   a ostatným. Krajiny kde 

vládne vojna, hlad, teroristicke utoky, šírenie chorôb ako je momentalna situacia vo svete ( 

vírus covid19) Neustálemu rastúcemu extremizmu a rasizmu. S tym všetkým musite Vy 

bojovat a riešit to. Co Vám vobec nezavidim pretože riešenie tychto problemov by som 

nevedel.J a by som ale zakazal vyrobu jadrovych a chemickych zbrani,a viac by som venoval 

pozornost prirode eko systemu. 
- Chcem vám oznámiť môj nápad na vyriešenie vojenských sporov. Môj nápad je, že by štáty 

rozdelili pozemky na rovnaké časti pre každý štát. Tak by nebol problém čo sa týka vojnových 
sporov .  Keďže všetci vieme aké sú dnešné vojny bolestné a ukrutné. Tak by som vám chcel 
poskytnúť zopár nápadov. Nie vždy sa dá dohodnúť na mojom. Ja by som si to predstavoval 
následne. Na zvolenom mieste by sa stretli prezidenti nato aby si dohodli rozdelenie územia. 
Určite by to boli dlhé rokovania a veľa ústupkov ale stálo by to za to. Ale určite by mohli  aj 
zabrániť pašovaniu zbraní. Ak by sa prestali vyvážať zbrane do krajín, hlavne tam kde zúri 
vojna bolo mi menej starostí.



- V prvom rade by museli všetky štáty sveta zničiť všetky zbrane na svete (jadrové, atómové, 

chemické, biologické atď).Všetky návody na ich výrobu zničiť. Peniaze, ktoré sa dávajú na 

výrobu zbraní sa dajú využiť aj inak. Chýbajú v školstve, zdravotníctve, poľnohospodárstve 

a mnohých iných odvetviach v štátoch po celom svete. Štátny politici by mohli komunikovať 

medzi sebou viac a vedeli by sa dohodnúť, nie len sa hádať a osočovať medzi sebou. Štáty 

by si nemali závidieť kto čo má(zlato, ropa, plyn a iné nerastné suroviny),ale obchodovať 

medzi sebou a prísť k dohode o kúpe a predaji .Potom by nevznikali boje o územia po celom 

svete. Ak by neboli na svete zbrane bolo by oveľa veselšie na svete. Myslím si, že by bolo 

dostatok   všetkého(jedlo, voda atď) a pre všetkých na svete. Samozrejme sú na svete aj 

krajiny, kde nie je pitná voda a je málo potravín. Takým krajinám by mohli ostatné vyspelejšie 

štáty pomáhať a nemyslieť len na seba. 
- Už  75 rokov uplynulo od skončenia druhej svetovej vojny vo svete.  Ide o  pomerne veľmi 

dlhú dobu na udržanie mieru a bezpečnosti vo svete. Od tohoto času nevynímajúc súčasnosť 
stále však vznikajú menšie i väčšie konflikty v rámci menších i väčších území. Napr.: konflikt 

dôsledku ropy, územia, jadrových zbraní... .Ako predísť rôznym konfliktom je dôležité viesť 

dialógy medzi jednotlivými diktátormi, i keď je to veľmi zložité a komplikované. V záujme 

svetového mieru je dôležité, aby jednotlivé krajiny neporušovali jasné nariadenia Vašej 

Bezpečnostnej rady. Je potrebné viesť dialógy so svetom, čo je namáhavé ale stále možné, aby 

sa predišlo vojenskej konfrontácii, alebo vojne. Nakoniec prajem Bezpečnostnej rade čo 

najviac vydarených dialógov a dohôd. 
- Navrhujem, že hlavne treba zakázať výrobu zbraní na celom svete. Všetky štáty  by mali 

podpísať dohodu o zastavení vývoja a výroby zbraní. Vyrobené zbrane musia všetky štáty 
odovzdať na určené miesto. Tam ich odborníci zničia tak, aby sa už nedali použiť. Ak by 
niekto túto dohodu nedodržal, treba nájsť vinníka a toho zavrieť do väzenia. Ešte by som 
navrhoval, aby v žiadnom štáte na svete  si nemohli cvičiť nových vojakov a zároveň by sa 
zrušila mobilizácia. Pri takýchto podmienkach bude možné ľahšie udržať celosvetový mier. 

 
 

Vážení čitatelia, 
 

 

lúčime sa s vami fotografiou rúška, ktoré asi najlepšie popisuje dnešnú 

situáciu. Ostaňte zdraví. 


