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Ideme ďalej
Úvodné slovo – znie to veľmi dôležito, preto som sa toho ako šéfredaktor spo-

čiatku obával. Celý proces prípravy časopisu uzatváram pár slovami, ktoré adre-
sujem práve Vám, našim čitateľom. Vydanie každého čísla je plné obáv, očakáva-
nia, nadšenia, zvedavosti. Pre nás – redaktorov – je to však výzva byť čo najlepší. 

Tentokrát sa Vám prihováram v čase, keď vrcholia prípravy na Vianoce – sviatky 
lásky, ktorým predchádza moderný stres, chaos či zhon. Nakupovať, upratovať, 
piecť... do toho skúšanie, písomky a rozlúčky pred prázdninami... Napokon však 
všetko stíchne a ponoríme sa nielen v srdci do tajomstva Vianoc a očakávania 
príchodu Lásky na svet. Na sklonku roka ľudia začnú bilancovať a hodnotiť rok 
minulý a plánovať rok budúci. Tento pocit neobchádza ani mňa. 

Aký bol predchádzajúci rok pre náš časopis? Úspešný... ako inak! Vyšli všetky 
čísla, ktoré sme si naplánovali a našli si u Vás svoje miesto. Obstáli sme aj na súťaži 
Štúrovo pero, odkiaľ sme domov priniesli cenu jedného z najlepších nováčikov. 

Získali sme si Vašu priazeň a nechceli by sme o ňu prísť. Preto Vás všetkých 
pozývam k tvorbe ďalších čísel. Pridajte sa k nám svojimi tipmi, nápadmi, 
vlastnou tvorbou..., veď Sme OK vychádza nielen pre Vás, ale aj s Vami. 

A čo dodať na záver? 

Aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode, 
samotné Vianočné sviatky v radosti a pokoji 
a do Nového roku veľa pohody, 
šťastnej nálady, žiadne nehody, 
významné dohody, 
humorné príhody 
a ďalšie života výhody. 

Jozef Dančík, šéfredaktor
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Reportáž

Na celom Slovensku sa oslavujú Vianoce, ale v každom kúte Slovenska sú iné. 
My sa dnes pozrieme do jednotlivých krajov a dozvieme sa, kde sa ako osla-
vuje jeden z najväčších sviatkov a osláv v roku.

Cestu našou krásnou krajinou začneme Bratislavou a západným Sloven-
skom. Na stole nesmie chýbať ovocie, zelenina a úroda. Štedrovečerná večera 
začína klasicky oblátkami, pokračuje kapustnicou a končí rybou so zemiako-
vým šalátom. Po dobrom jedle sa zje ovocie, aby boli všetci zdraví. 

Stredné Slovensko začína Štedrú večeru oblátkami, pokračujú pupákmi. 
Potom ľudia zjedia krupicu a ryby so zemiakovým šalátom. Napokon sa 
prekrojí jablko, aby sa vedelo, či bude rodina zdravá. 

„Ta a podzme na vychod.“ Štedrý večer na Východnom Slovensku vyzerá 
zas inak. Prvé sú oblátky, potom je zmena – namiesto kapustovej polievky je-
dia rybaciu. Nato sú pupáky, krupica, no a nakoniec zemiakový šalát s rybou. 

Okrem týchto jedál, typických pre Slovensko, sme vypátrali, že aj v rámci 
regiónov si jednotlivé rodiny držia svoje vlastné zmiešané tradície. Niekde 
sa varí kapustnica so slivkami, inde s klobásou a mäsom, alebo s hríbami a 
smotanou. Na niektorých stoloch môžeme vidieť v tento večer šošovicu, 
hrachovú kašu, údené, cesnak pre zdravie, med, štedrák (koláč s tvarohom, 
orechami, makom aj lekvárom)… 

Na západe a v strede Slovenska i na východe sa po večeri rozbaľujú darče-
ky. Niekde v rodinách je však tradícia, že darčeky sa rozbaľujú až na druhý deň 
ráno. Štedrý večer v každom kúte Slovenska však zhodne vrcholí „polnočnou“, 
hoci aj tá nebýva v každom meste práve o polnoci. Tak čo, milí čitatelia! Mal 
som pravdu, že všade sú Vianoce iné, a predsa sú jedny ?!           

František Hrnko

Sme OKVšade sú iné, Všade sú iné, 
a predsa jedny…a predsa jedny…
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Ako každý rok aj tentokrát nás Mikuláš neobišiel. Mali sme síce obavy, 
že keď má pracovnú dobu šiesteho, či už dvanásteho nečerpá dovolenku. 
 Nečerpal, prišiel. V tento deň sme sa všetci zišli v jedálni a čakali, čo bude. 
Bolo známe, že naši kamaráti nacvičujú program už viac, ako dva týždne. 
No netušili sme, že v ten večer prídu medzi nás aj mimozemšťania.

…Pozorovali nás a čudovali sa, za čím sa tak naháňame, prečo také nervy 
a zhon na uliciach i doma. Nechápali, veď Mikulášsky sviatok i Vianoce majú 
v sebe rozprávkové čaro pokoja a radosti. Hudba, slovo, video, spev, tanec i žar-
tovné scénky – to všetko sme mohli vidieť i počuť. Veľká vďaka patrí pani vych-
povávateľkám, ktoré tento program pripravili a nacvičili. Ale obrovské ďakujem 
patrí aj našim kamarátkam a kamarátom, ktorí obetovali svoj čas a s chuťou 
cvičili a cvičili či cvičili. Stálo to za to. Program zaujal mladých i starších. 

Na záver vystúpenia pani zástupkyňa Višňovská všetkým poďakovala. 
Na scéne sa potom objavil nám známy Mikuláš s čertom z nadácie Zdravý 
vývoj a priviedol si nového diskomuža, ktorý sa postaral o diskotéku. Čo by to 
však bolo za večer, keby nemal Mikuláš čo rozdať? Vďaka Vám, pán Sebestyen 
a fi rme Volkswagen za plno sladkostí a nové župany! Hneď sa veselšie tanco-
valo, keď sme mali plné sladké bruchá.

redakčne spracované s pomocou hercov i divákov.
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Básnické črevo Eriky VöröšovejSlovo pre vás

Vianoce – zázračné slovo, ktoré je pre väčšinu ľudí na tejto 
zemi symbolom pokoja, mieru a ľudského porozumenia. 
Má tak úžasnú silu, že  zastaví rinčanie zbrani na miestach, 
kde sa prelieva zbytočne ľudská krv. Keď príde čas, toto 

slovo dostáva úplne iný rozmer. Ľudia sú na určitú 
dobu k sebe iní. Všetka tá zloba čo je v nich, sa niekde 
vytratí a ich srdcia sú plné tepla, ktoré rozdávajú vša-

de na vôkol. Keď sa na nich zahľadíte, zistíte, že sú 
šťastnejší a veselší. To ich šťastie je tak nádherné, že 

sa s ním delia s inými ľuďmi . A ty druhí  zas to svo-
je šťastie posúvajú ďalej tým, ktorí ho už nemajú. 
V tej chvíli sa v každom z nich niečo zlomí a sú 

k sebe dobrí, láskaví a dobrosrdeční. Vianoce 
sú obdobím kedy sa narodil malý Ježiš 
v malej maštalke v meste Betleheme. Ježiš 

je symbolom ľudskej láskavosti a dobroty. 
On  je viera, láska a nádej. 

Onedlho sú tu Vianoce, a tie, ako som 
už spomenul, sú o viere, láske a náde-

ji. Ak poznáte niekoho kto bude na 
Vianoce sám, tak si nájdite naňho 
chvíľu čas, navštívte ho a poroz-
právajte sa s ním pri šálke teplého 
čaju. Uvidíte ako ho to poteší. Ak 

poznáte niekoho, kto bude cez Vianoce v nemocnici, urobte to isté. Ručím vám, 
že toho človeka to tiež veľmi poteší. Vianoce sú totiž aj o konaní dobrých skutkov. 

Skúste teda urobiť v tie sviatočné dni aj vy nejaký – napríklad tým, že sa na 
niekoho usmejete,  alebo sa s ním chvíľu porozprávate, prípadne mu dajte 
nejaký cukrík, alebo ho vy pozvite na šálku čaju. Takýmto malým skutkom 
dáte druhému človeku najavo, že tu nie je sám, ale že je tu niekto, kto naňho 
nezabudol. Nie veľké skutky robia človeka človekom. Tie malé a úprimné, 
ktoré vychádzajú priamo zo srdiečka sú najcennejšie. 

Prajem vám všetkým  krásne Vianoce. Prežite ich v láske, v šťastí, ale hlavne 
v zdraví. Miroslav Solovyj

Vianočný večer
Keď je večer vianočný,
rada snívam krásne sny.
V kúte stojí krásna dáma,
sviečkami je obsypaná.

Hviezdička je veselá,
anjelik sa usmieva...
a na zemi hračiek hŕba – 
vidím vlak, loď, bábu, Kuba!

Je to krása, nádhera,
čo sa na mňa pozerá. 
Otvoriť hneď očká chcem,
nech to nie je iba sen.

Vianoce
Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, oco, detičky,
dedkovia a babičky.

Vianoce sú od Ježiška,
dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť, dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy. 

Medzi ľudí kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky zo srdiečka,
ukry aj ty do balíčka.

Letí anjel
Letí anjel s nádielkou.
Letí, letí, hádaj kam,
k dobrým ľuďom, 
predsa k vám.

Svieť nám
Svieť nám, stromček jagavý,
už sme všetci zvedaví.
Čí je ten darček a čo je v ňom,
cingi-lingi, cingi-lingi bom. 

Svieť nám, vločka veselá,
svet sa odel do biela. 
Bláznivé vrabce škriepia sa s ním,
čim-čarára, čim-čarára, čim.

Svieť nám, stromček bielučký,
chytáme sa za rúčky.
Nech naším spevom znie celý dom,
fi dli-tidli, fi dli-tidli, bom.

Vianočná láskavosť
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Sedím si len tak s vyloženými nohami a čumím na televízor. Bomba fi lm je 
presýtený reklamami. Vianoce za dverami a na mňa sa valí jedna ponuka za 
druhou. 

— „Urobte si krásne Vianoce a plaťte až o tri mesiace!“ — Ale čo keď…
— „Neváhajte, teraz je ten pravý čas robiť radosť! Rýchla a bezproblémová 

pôžička je tu pre vás!“ — To hej, chcel by som našim a frajerke niečo kúpiť, len 
nie také nič. To by šlo. Ale čo keď…

Sme OKOKejko gazduje

Ako na to, keď peňazí niet? Ako na to, keď peňazí niet? 
Ako kupovať, keď nie je za čo? Ako kupovať, keď nie je za čo? 

Banka, banka, banka naša každodenná… Banka, banka, banka naša každodenná… 

Pôžička je dobrá, len ak jej hodnota rastie (vzdelanie, nehnuteľnosť, pod-
pora zdravia), alebo na niečo naozaj nevyhnutné (práčka a pod.)

Úver na neodkladnú vec, ktorú potrebujem za podmienky, že dlho doká-
žem včas splácať,  alebo úver ako investícia do majetku. V prvom prípade 
kúpa napr. chladničky, televízora (spotrebiteľský úver) a v druhom prípa-

de kúpa bytu (hypotekárny úver).

— „Vianoce vyriešime za vás, vy si len odveziete, čo chcete a máte čas na 
spátky šesť mesiacov!“ — No to už je lepšie, veď o šesť mesiacov si zarobím 
na brigáde. Idem do toho. Požičiam si, ale kde a od koho? To ešte vypátram. 
Stačí doklady a Zmluva je na stole. Stačí podpísať…

RPMN je číslo v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché po-
rovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Pre spotrebiteľa je najvýhod-
nejším úverom, alebo pôžičkou tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri 
rovnakých vstupných dátach (suma úveru a doba na ktorú je poskytnutý).

Pred podpisom Zmluvy si ju dôkladne prečítam; overím si dobrú povesť 
spoločnosti, od ktorej si požičiavam. Skúmam podmienky v Zmluve, 
čítam sankcie v prípade nesplácania; spočítam si, či na splácanie vôbec 
mám – ak si nemôžem požičať, zamyslím sa, či môžem obmedziť výdaje, 
alebo hľadám cestu k vyšším príjmom. Porovnám viac pôžičiek a ponúk. 

Tak teda požičať si, či nie? To je už ťažšie. Nemôžem si totiž požičať, ak mám 
dlhodobo nižší príjem, než výdaj. Musím ešte zvážiť riziko nesplácania pri 
nezamestnanosti, chorobe, zmene rodinných pomerov. Jedno už ale viem: 
chcem sa v otázke fi nancií rozhodovať zodpovedne a s prehľadom.

A v budúcom roku sa budem snažiť ako klient rozumne hospodáriť so svo-
jím účtom. Ale o tom už v ďalšom čísle. 

Váš OKejko

Teda lámete ma dobre, banky milé. Kedy je lepšie radosť z nových vecí 
odložiť, a kedy si požičať? Čo ešte musím vedieť?

Vo svete bánk je také jednoduchá sa pohybovať, ale nie je ľahké sa v ňom 
nestratiť. Peniaze ma môžu rovnako potešiť, ako aj zničiť. Stará múdrosť ho-
vorí, aby som obrátil každý cent trikrát v dlani, kým sa rozkotúľa. 
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Vraví sa, že Vianoce sú tým najkrajším časom v roku, kedy by sa mal človek 
tešiť a radovať zo života. Smutné je to, že nie  vždy to tak je. Moje Vianoce 
v rokoch 2000 – 2001 boli tými najhoršími, aké som mohol prežiť. Ležal som 
v posteli v otrasných bolestiach hlavy. Stáť na nohách som nevládal, tak mi 
ani nič iné neostávalo len ležať. Druhé moje najhoršie Vianoce som prežil 
v roku 2001. Na jar mi náhle zomrel otec. V deň, keď zomrel, som ťahal v práci 
12-stku. Naposledy som ho videl ráno pred odchodom. Nestihol som sa sním 
ani rozlúčiť. Tie Vianoce boli pre mňa, ale aj pre moju mamu veľmi smutné. 
Vždy keď prídu tieto sviatky, tak presne na Štedrý deň idem zapáliť na jeho 
hrob sviečky, aby vedel, že som naňho nezabudol.

Mojimi najkrajšími Vianocami začali byť tie, keď som už nemusel doma le-
žať, ale mohol som isť do kostola a byť s ľuďmi ktorí mi v ťažkom období veľmi 
pomáhali. Nikdy nezabudnem na stretká v klube Anjel po polnočnej sv. omši. 
Sedeli sme tam spoločne pri čaji a rozprávali sa. Moje najkrajšie Vianocami 
boli aj tie, keď v tomto klube bežala výstava Nádej pre všetkých, ktorú som 
organizoval a ktorú si prišlo pozrieť aj  počas týchto sviatkov veľa ľudí. Boli 
ohromení z toho, čo dokážu vytvoriť deti a mládež s rôznym hendikepom.

Viete podľa mňa, nezáleží na tom, kedy sú Vianoce. Človek by ich mal mať, 
alebo by ich mal prežívať po celý rok, lebo človek má právo byť šťastný vždy.

Miroslav Solovyj

Moje najhoršie Vianoce boli pred 10 rokmi, keď som musela ostať bez otca. 
Nezomrel, odišiel. Odvtedy trávim Vianoce s mamou, babkou a dedkom, ale 
nie je to už to, čo predtým. Na Vianoce si s rodinou sadneme za spoločný stôl. 
Predtým pripravujeme s mamou zemiakový šalát, babka obaľuje a vypráža ryby 
a k tomu varí kapustnicu. Dedko do večera pozerá televízor v ktorom takzvane 
nič nejde. Keď sa blíži večera, dedko zoberie poháre a pálenku. Po rozdaní darče-
kov si idem pre darčeky aj k svojmu otcovi. Takto to vyzerá u nás na Štedrý večer.

Simona Bláhová

Moje najkrajšie Vianoce sú každý rok. Ku krásnym Vianociam patrí určite vonku 
napadaný sneh, sánkujúce sa deti a stavanie snehuliaka. Doobeda doma staviame 
stromček, poobede pozeráme telku a večer si sadneme spolu za jedálenský stôl. Po 
večeri si dávame darčeky. Deň po Vianociach ideme pozrieť starkú a starkého.

Lenka Rapavá

Sme OK

14.-19.11. prebehlo v Poľsku Druhé stretnutie v rámci projektu Commenius. 
Nechýbali sme tam ani my. V centre diania boli hneď traja redaktori nášho časo-
pisu. Svoje spomienky som vydoloval a poskytol na večnú pamiatku.

Kde to všetko začalo? Na železničnej stanici v Bratislave. Namierili sme si to vla-
kom do Žiliny. Bezproblémová cesta. V Žiline sme sa prekotúľali na iný vlak sme-
rujúci do Českého Těšína. Tam sme po svojich s malými ťažkými kuframi prešli cez 
most spájajúci Český a Poľský Tešín. A tu sa už začali inonárodné problémy. 

Pri východe z podchodu v Českom Těšíne sme zistili, že ideme opačne. 
Aspoň tak nám to povedal obyvateľ Českého Těšína. Tak sme sa vrátili naspäť 
a nabrali správny smer. 

Cez hranicuCez hranicu
Už sme boli v tom Poľskom Tešíne (po poľsky Cieszyn), keď sme narazili na ďalší 

problém – ako sa dostať do dediny Gorki. Pár ľudí sme sa pýtali – pochopiteľne 
anglicky, veď sme šli na anglické stretnutie – kadiaľ ďalej, ale nikto nám nerozu-
mel. Napokon sa našla jedna pekná slečna, ktorá išla tiež do tejto dediny a zho-
dou okolností vystupovala tiež na tej istej zastávke, na ktorej sme mali vystúpiť 
aj my. Konečne niekto, kto nám rozumel. Nie síce anglicky… A za to sa môžeme 
poďakovať pánovi vychovávateľovi Višňovskému, ktorý ako to tak vedel poľsky. 
O chvíľu autobus prišiel a my sme nastúpili. Ako sme tak išli, začal sa autobus plniť. 
Už v ňom bolo toľko ľudí, až som nevidel na svojich, pretože každý sedel inde. 

Bol už podvečer, keď sme dorazili do hostelu Schronisko. Ubytovali sme sa. 
Vnútri sme mali šesť postelí a taký istý počet stoličiek – to len tak pre zaujíma-
vosť. Zariadenie vnútri bolo veľmi pekné, z dreva.

Krok za krokom…Krok za krokom…

Prezentácia našej krajiny

Smutné a veselé…



spojom č. 309 hneď po raňajkách. Ale aj na 
tento autobus sme sa museli opýtať, kde to 
máme vlastne nastúpiť. Bolo to neďaleko nášho 
hotela. Baňa zvonka nevyzerala ako baňa; bola 
to totiž budova a až v nej bol vchod do bane. Pri 
pokladni sme si kúpili lístky.

Vstup bol náročný. Nešli sme totiž výťahom, 
ale množstvom schodov, ktoré sme nakoniec prekonali a konečne sme sa do-
stali do útrob bane. V nej boli vytesané sochy pracovníkov zo soli, ktorí tam 
v tej dobe pracovali. Bola tam aj socha astrológa Mikuláša Kopernika. Tiež zo 
soli. V bani boli aj soľné jazerá. Najhlbšie sme boli asi 136 m pod zemou.

Krok za krokom po KrakoveKrok za krokom po Krakove
Posledný deň sme sa venovali prehliadke Krakova. Pre zaujímavosť: stará časť 

Krakova sa nazýva Starie Miasto. Zvonku sme si pozreli kostoly, hodinové veže, 
synagógy, zámok Wawel, tržnicu a ešte iné kultúrne pamiatky. Tržnica sa nám veľ-
mi páčila. Predávali tam rôzne veci: keramiku, tričká, šály a pod. Celé popoludnie 
sme nakupovali v Galérii Krakov. Potom sme si ešte sadli na kávu a večer okolo de-
siatej sme vyrazili vlakom s ležadlami smerom na Bratislavu. Cestou do Bratislavy 
sme ešte prechádzali cez Č
si v noci pospali a niek
a rozprávali sa, až sme priš
do Bratislavy.

Výlet v Poľsku bol úža
ný. Dá sa pomenova

viacerými superlatívmi,
ale nemám slov. To 

treba jednoducho za-
žiť.  A kto teda bol na 

tomto stretnutí za našu 
školu? Adrián Bugár, 
Katarína Pavlovicová, 

Lucia Dobroczká, Evelin 
Kormošová, František

Hrnko, Jozef Danč

a autor:Alexander Al

foto: albu

Na druhý deň vypukol program. Žiaci mali ísť 
dopoludnia do špeciálneho zariadenia pre ľudí 
s telesným postihnutím a učitelia išli do špeci-
álnej školy v Skoczowe. Boli sme teda v špeci-
álnom zariadení a pozreli si práce postihnutých 
ľudí. Niektoré boli naozaj krásne. Napr. mne sa 
páčil namaľovaný autoportrét van Gogha. Ešte 
tam aj plietli košíky alebo vyrábali obrázky z korálok a pod. Popoludní sme mali 
ísť pôvodne pozrieť ako sa pečie chlieb v pekárni, ale vychovávatelia nám vyba-
vili, že sme sa mohli ísť pozrieť – akože sme boli v tom čase učitelia – s učiteľmi na 
staré autá. Ostatní žiaci išli do pekárne. Autá patrili predajcovi traktorov. Bola to 
jeho zbierka. A predstavte si, v zbierke mal aj československú Škodu 1000 MB! 

Večer sme všetci prišli do školy v Ochabách a tam sme prezentovali každý 
svoje výrobky. Okrem nás tam prezentovali svoje výrobky školy z Belgicka, 
Holandska, Veľkej Británie, Fínska, Poľska a Grécka. Ochutnali sme tam z Poľska 
napríklad pirohy so slaninou alebo kvalitnú belgickú čokoládu či olivy z Grécka.

Balíme a ideme ďalejBalíme a ideme ďalej
Na tretí deň sme znovu cestovali. Presúvali sme sa do Krakova. Počas cesty do 

Krakova sme sa zastavili v tábore smrti neďaleko Osvienčimu. Asi každý si vie pred-
staviť, ako ten tábor smrti vyzerá, takže vám to nebudem opisovať. Alebo aspoň 
v krátkosti. Boli tam strážne veže, železničná trať do tábora, ktorá viedla z koncen-
tračného tábora v Osvienčime až sem, chatky nemeckých vojakov a ostatné veci. 

Do Krakova sme prišli popoludní. Potrebovali sme sa dostať do hotela Ibis, kto-
rý je neďaleko železničnej stanice. Keď sme vystúpili pri krakovskej starobylej pa-
miatke, už nás tam čakala sprievodkyňa. Odprevadila nás k hotelu. Na recepcii sme 

neboli doslovne kľúče, ale dnes 
už moderná karta do dverí. Do 
izby sme sa dostali tak, že sme 
vložili kartu do miesta urče-
ného pre ňu a dvere sa samé 
otvorili. Predstavte si, aj svetlá 
v izbe boli na kartu!

Na ďalší deň sme mali naplá-
novaný výlet do soľnej bane vo 
Wieliczke. Do Wieliczky sme išli 
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Projekt Comenius

Pred intrákom

V autobuse V kuchyni

Relax v záhrade1212

OKejko na cestách
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Položil som Denisovi Rybárikovi tri otázky. 

Aký si mal pocit, keď si mal 55 hlasov? 
„Bol som úplne prekvapený, nečakal som to, 

že ma bude tak veľa ľudí voliť. Ale osobne som 
sa potešil za také pekne číslo, čo som dostal.“ 

Čakal si že budeš predsedom? 
„Nie, nečakal som vôbec nič. Myslel som 

si, že budem mať najmenší počet hlasov zo 
všetkých kandidátov.“ Aká je tvoja funkcia? 
Som predsedom žiackej školskej rady. Čo sa 
chystáš zmeniť? Chystám sa zmeniť všetko, 
čo pôjde a budem sa snažiť zmeniť aj to, čo 
nepôjde.

Máš nejaký odkaz naším čitateľom?
Chcem 

odkázať hlavne všetkým žiakom, nech 
bojujú v živote za svoje práva a za svoju 
slobodu. Veď aj oni sú len ľudia, ako všetci 
ostatní, len s tou výnimkou, že väčšina ich 
tu je viac či menej hendikepovaných – aj 
keď musím povedať – že každý človek 
v dnešnej dobe je hendikepovaný, len na 

niekom to 
je vidno a 
na niekom 
nie. Aj ja 
mám svoj 
hendikep 
a som ním obmedzovaný, ale naučil som sa 
s ním žiť a nech si vravia všetci čo chcú… Keď 
ma nevedia pochopiť, tak nech sa so mnou 
nebavia. Tak teda aj vy bojujte, čo vám sily 
stačia.“

A na záver mi ostáva len zablahoželať nové-
mu predsedovi veľa úspechov. 

Jozef Dančík
Foto: súkromný archív Denisa Rybárika

Na úvod pár info o tom, čo je žiacka školská rada a načo ju máme.  
Reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k ria-
diteľovi a vedeniu školy. Jej členstvo tvorí 5 až 11 žiakov. V našej SOŠ je to 7 
žiakov, ktorí boli zvolení v tajnom hlasovaní z 23 kandidátov nadpolovičnou 
väčšinou žiakov.

Základné úlohy členov žiackej školskej rady:
nvyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblas-

ti výchovy a vzdelávania;
npodieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku;
npredkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa 

dohodli;
n organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

A je dohlasované, hlasy sčítané a dva krát podčiarknuté. Žiaci hlasovali a vy-
brali 7 svojich zástupcov:
1. Denis Rybárik, predseda
2. Jozef Dančík, podpredseda
3. Mária Mieresová, tajomník
4. Bernadett Tóthová, referent pre styk s verejnosťou a masmédiami 
5. Dominik Janúch, referent pre ekológiu
6. Peter Kašarik, referent pre kultúru
7. Viktor Vachulík, referent pre šport 

Títo siedmi ľudia Vám ďakujú za Vašu podporu a sľubujú pre školu maximum!

…teda ak nám to dovolia…teda ak nám to dovolia

Sme OK
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Rozhovor
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Pri príchode na rehabilitačné oddelenie IPR vás privítajú tri sympatické 
sestričky s milým úsmevom a láskavým pohľadom. Boli sme zvedaví, kto je 
ukrytý za týmito tvárami. Naša redaktorka Zuzka sa snažila prísť na koreň 
veci a vyspovedala ich.
Ako vnímate Vianoce?

A –  Ako tajomný pokoj, darovaný do ticha srdca. 
M – Vianoce vnímam ako čas oddychu, pokoja sviatkov strávených s blízky-

mi a tiež ako oslavu tajomstva narodenia Pána. Keď sa nám Boh tak priblížil, 
že sa narodil ako bábätko. 

R – Narodil sa nám Spasiteľ a náš Vykupiteľ. 

Čím ste chceli byť ako deti?
A – Čím dlhšie ako hravé dieťa – čo mi zostalo dodnes:
M – Chcela som byť zverolekárkou. No keď sa mi nepodarilo naučiť plávať 

červíka, vzdala som sa toho sna. 
R – Chcela som sa stať učiteľkou. 

Ako ste sa zoznámili s partnerom?
A – Pri športe.
M – Hi hi hi.
R – Pri práci.

Máte nejaký vysnívaný sen?
A – Už dávno nesnívam, ale teším sa z rozdanej radosti každý deň. 
M – Skôr túžba po rozprávke so šťastným koncom. 
R – Nesnívam, žijem tým, čo mi každý deň prinesie. 

Čo všetko ste schopné tolerovať?
A – S rokmi sa miera tolerancie zvyšuje voči nedostatkom iných, ale človek 

je viac náročný voči sebe. 
M – Snažím sa tolerovať vlastné nedostatky. 
R – Veľa vecí.

Ste žiarlivé?
A – Myslím, že v každom človeku je kúsok tejto vlastnosti, ale záleží na tom 

ako ju spúta. 
M – Chyby sa neprezrádzajú.
R – Nie

Čo si myslíte o sebe, aké ste?
A – Dobré veci by sa písali samé, ale tie opačné! Zamyslenie sa nad sebou 

je v mojej 13 komnate. 
M – Aká som? Smutná s veľkým S. Mám na to aj papier. 
R – To musia o mne povedať iní ľudia. 

Čo by ste na sebe chceli zmeniť?
A – Možno byť viac odolná voči smútku a dokázať častejšie potešiť zlome-

né srdcia. 
M – Všetko a nič. Od vlasov, zubov, výšky... Až si uvedomím, že je toho tak 

veľa, že vlastne nič. Len sa snažiť byť lepším človekom. 
R – Viacej pomáhať iným a tým meniť seba. 

Ako vychádzate s kolegami?
A – S kolegynkami si rozumieme, veľakrát sa vzájomne v práci dopĺňame. 
M – Kolegov veľa nemám, ale s kolegyňami vychádzam dobre. 
R – Vychádzame veľmi dobre a snažíme sa vo všetkom si pomáhať. 

Čo plánujete budúci rok?
A – Na budúci rok nemám žiadne plány, pretože plánovanie veľakrát obmedzuje. 
M – Nemám žiadny špeciálny plán. Zatiaľ prežiť tento rok.
R – Neplánujem, ale som vďačná za každý okamih môjho života. 

Za rozhovor ďakujem našim trom rehabilitačným sestrám, menovite Anne 
Capiakovej (A), Mgr. Márií Smutnej (M), Rozálii Kandráčovej (R).

                       Redakčne spracovala 
Zuzana Pulščáková

Sme také, aké sme…Sme také, aké sme…

Odvážne a na teloRozhovorRozhovor

Súkromný fotoarchív
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Jeseň na našej škole bola sprevádzaná anglickým prekvapením. Mnohí, ktorí 
angličtinu „nemusia“, siahli po slovníku. Prečo? Aby si mohli čo-to povedať 
s našou novou lektorkou. Chalani poškuľovali, baby obzerali a všetci 
čakali čo bude. Nebolo nič a pritom veľa. Trochu zábavy na hodinách, viac 
učenia, doučovania na internáte..., aby sme sa dohovorili a spoznali nového 
človeka, či život v inej krajine. Kto nezvádal komunikáciu anglicky, pomáhal 
si ruštinou, hlavne tí skôr narodení. Naša redaktorka si nenechala ujsť 
príležitosť a Boženku – mladú lektorku z Ukrajiny vyspovedala. 

1. Prečo si sa rozhodla pre Slovensko?
Pretože organizácia AIESEC, ktorej som členkou, veľmi rýchlo prijala moju 

žiadosť o stáž. To bol dôvod môjho rozhodnutia prísť práve na Slovensko do 
Bratislavy.

2. Kto ti práve Bratislavu odporučil?
Odporučili mi ju moji priatelia, ktorí už boli v Bratislave.

3. Páči sa ti v našom meste?
Veľmi sa mi páči v Bratislave. Hlavne centrum mesta je krásne a sú tu milí 

ľudia. Samozrejme žiť tu je trošku drahšie ako v Kyjeve, to je mesto, kde žijem 
a študujem. Niekedy to nebol až taký veľký rozdiel. Niektoré veci tu boli aj 
lacnejšie ako na Ukrajine.

4. Čo povieš na naše národné jedlo halušky s bryndzou a slaninou?
Milujem halušky! Sú veľmi chutné. Mala som ich už veľa krát. Vlastne, keď 

som počula názov “halušky“ tak som si povedala, že si ich asi nedám. Napriek 
tomu som ich vyskúšala. Myslela som si, že mi to chutiť nebude. Ale bryndza 
mi veľmi zachutila. Mám veľmi rada všetky druhy syra, takže som si halušky 
obľúbila. Keď sem prídem cez leto, pôjdem do slovenskej krčmy (Slovak Pub) 
a znova si objednám halušky.

5.  Podľa teba je slovenský jazyk ťažky?
V skutočnosti je veľmi jednoduchý. Myslím si, že by som nemala veľký 

problém sa slovenčinu  naučiť. Slovenčina a ukrajinčina sú si podobné a plus 
viem tiež po rusky. Približne 45% slov používam z ukrajinčiny a 30% z ruštiny. 
Zvyšok hovorím po anglicky. Jediným problémom sú pre mňa slovenské vety, 
pretože neviem gramatiku, ale som si istá, žeby som sa to naučila v priebehu 
dvoch až troch mesiacov. 

6. Čo študuješ doma?
Ekonomiku a konkrétne správu investicii a inovácii. To, čo študujem, je 

veľmi zaujímavé.

7. Aké sú tvoje záujmy?
Rada spievam. Moji priatelia ma môžu vidieť  spievať na univezitných 

koncertoch. Moja univerzita je obrovská. Má veľmi veľa študentov a koncerty 
sú zvyčajne veľké. Na  jednej z akcií študentského parlamentu som spievala 
niektoré americké, ukrajinské a ruské piesne. Zaujíma ma poézia a písanie. 
Mám nejaké ukrajinské a ruské básne. Písala som aj v USA básne v angličtine. 
Mojím snom je napísať knihu, možno román.

Písanie ma uvoľňuje a dáva mi to zvláštny druh slobody. Posledným mojim 
záujmom je cestovanie. Dajte mi peniaze a ja budem cestovať po celom svete.

Sme OK

Prídem 
na halušky! ☺

OKejko spovedá
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Podpisy na pamiatku
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8. Je to tu pre teba prvá skúsenosť s dobrovoľníctvom?
Nie. Začala som s dobrovoľníctvom už od 15 rokov v USA, kde som zažila 

výmenný pobyť v hostiteľskej rodine. Dokonca som dostala cenu od americ-
kého prezidenta pre dobrovoľnícku službu po dokončení viac ako 100 hodín 
verejno prospešných prác a dobrovoľníctva. Potom som na Ukrajine spolu-
pracovala na EURO 2012 a ešte v ďalších projektoch.

9. Čo ťa čaká po príchode domov?
Mám veľa učenia.  Pretože aj keď mám individuálny študijný plán, (ktorý 

bolo skutočne veľmi ťažké dostať), mám ešte nejaké testy do konca decem-
bra cez ktoré musím prejsť. Ale myslím si, že môj pobyt tu stojí za tie všetky 
školské problémy, ktoré budem možno mať po príchode na Ukrajinu.

10. Chcela by si mať rozlúčkový večierok v našej škole?
Oh, odchádzam zajtra (utorok 13.11.2012). Takže už asi nebude žiadna 

šanca na rozlúčkový večierok. Ale rada by som sa stretla s niektorými z vás, 
ak budete v lete v Bratislave, pretože ja prídem na týždeň. Budeme môcť byť 
v kontakte na facebooku. 

Za rozhovor ďakuje Mária Mieresová
foto: súkromný album lektorky Boženky

Boženka medzi žiakmi I.MT

Určite ste si už všimli, že popri tradičných slovenských menách sa pomaly 
viac a viac objavujú aj zahraničné. Aký máte na to názor? Ja som sa so za-
hraničným menom pre dieťa prvýkrát stretla, keď som mala jedenásť rokov 
a narodila sa moja sesternica. Dostala meno Sarah. Vtedy som mala pocit, že 
je snáď jediná na Slovensku s týmto menom a skutočne jej sadlo. Dnes si už 
ani neviem predstaviť, že by sa naša Sarah volala inak.

Prakticky odvtedy sa mi veľmi zapáčili zahraničné mená. Len neviem, či by 
som mala odvahu dať svojmu dieťatku takéto meno, pretože sa čím ďalej tým 
viac stretávam s tým, že s trendom zahraničných mien pre deti, prišiel aj trend 
zahraničných mien pre zvieratá. V mojom blízkom okolí je napríklad pes Linda, 
Vanda, Nela a mnohé ďalšie a preto mám pocit, že keby som dala svojej dcére 
či synovi zahraničné meno, neriskovala by som síce, že sa za mnou rozbehne 
polovica ihriska, ale za to, všetky psy z okolia. Ak by som však nehľadela na 
tento fakt, určite by som svojej dcérke dala meno Ronnie, čo je americké žen-
ské meno. Áno, predstavte si, aj také existuje. Evokuje vám to volanie na psa? 
Nečudujem sa, keďže sa tak volá možno aj polovica psov na Slovensku. No čo 
už. Kde zmizli klasické psie mená ako napríklad Bello, Dunčo, Orech a podob-
né? Ja mám Corgoňa, pretože som nechcela riskovať, že by sa rovnako ako môj 
pes volalo aj nejaké dieťa. Myslím, že by som sa na prechádzkach dosť hanbila 
a takto podobný trapas neriskujem. Teda aspoň nepredpokladám, že by nejaký 
rodič dal svojmu dieťaťu meno podľa značky piva.

A čo vedie u mňa?
Mnohí z vás si možno kladú otázku, prečo chcem dať svojmu dieťaťu tak ne-

tradičné meno. Nuž preto, lebo sa mi zapáčilo. Nemám však nič proti slovenským 
menám a pokojne by som ho dala tiež. Je predsa veľa pekných slovenských mien 
a možno, kým budem mať dieťa, naozaj sa rozhodnem pre slovenskú klasiku.

Zatiaľ však u mňa jednoznačne na plnej čiare vyhráva Ronnie.
Barbora Kozárová, http://kozarovabarbora.blog.sme.sk

Dali sme si v redakcii námahu a zisťovali sme, ktoré mená sú v našej škole najrozšíre-
nejšie. Boli sme zvedaví, či rodičia preferovali sovenské verzus zahraničné. Bodovali: 
Kataríny, Michalovia, Petrovia, Zuzany, Tomášovia, Barbory, za nimi v závese 
Martinovia, Patrikovia a Jánovia. 

   slovenské…
Rozhovor
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Na 16. októbra bol vyhlásený konkurz v TV Husté –  ide o videoportál te-
levízie JOJ – na športového redaktora. Neváhal som a s kamarátom sme sa 
hneď prihlásili. Spoznal som pána Tomáša Magátha, ktorý je vedúcim tejto TV. 
Ukazoval nám, kde pracujú všetci redaktori a komentátori a čo všetko musia 
mať, aby mohli vykonávať túto činnosť. Prácu komentátora musí zamestna-
nec vykonávať v pokoji a mal by byť hneď a dôkladne pripravený na daný 
športový zápas, ktorý bude komentovať. Musí poznať zostavy mužstiev – a čo 
je dôležitejšie – mal by vedieť pravidlá daného športového zápasu.

Bol to jeden z mojich najkrajších dní, lebo práca komentátora ma veľmi baví. 
Ako chlapec som sa aj doma hrával, že mám vlastné rádio. Konkurzu som sa zú-
častnil s mojím najlepším kamarátom Jozefom. Vždy, keď tento kamarát ku mne 
ešte i dnes príde, hráme hokej a len tak si popritom komentujeme. V deň „D“ nám 
pán Magáth na skúšku pripravil zápas zo 14. 10. 2012. MHC Martin proti Dukla 
Trenčín, kde MHC prehrávali už 0:3, ale dokázali otočiť zápas a vyhrali 4:3.

Bolo to niečo nádherné, komentovať takýto adrenalínový zápas. Úplne sme 
sa do neho vžívali, aj keď zo začiatku nám to nešlo bez omylov, ale pomaly sme 
sa do zápasu dostávali. Veľkú úlohu zohrala aj tréma, ktorá nám zväzovala jazyk. 
Pán Magáth nás pochválil a povedal, že je na nás vidieť, že nás komentovanie 
baví. Rozobral s nami oblasti, v ktorých sa musíme ešte zdokonaliť. Mne osobne 
prízvukoval, že musím zlepšiť výslovnosť. Po školení - alebo skôr po skúške - sme 
sa presunuli na zápas HC 05 Banská Bystrica proti HK Orange 20, kde Banská 
Bystrica vyhrala 4:2, ale čo je podstatnejšie mohli sme sledovať už profesionálne-
ho komentátora, ktorý nám svoju rolu predviedol naplno. Na záver sme sa roz-
lúčili a dohodli sa s pánom Magáthom na ďalšom stretnutí Možno už od apríla 
2013  by sme sa mohli zapojiť do komentovania zápasov v Husté TV. 

Maroš Fusko
foto: kamarát Jožo

Adrenalín Adrenalín 
v kľudev kľude

OKejko s mikrofónom

Zárobkuchtiví študenti vymetajú kancelárie agen túr, ktoré im hľadajú brigá-Zárobkuchtiví študenti vymetajú kancelárie agen túr, ktoré im hľadajú brigá-
dy. Jeden z nás to rozbehol celkom iným smerom. Bude z neho mediálna dy. Jeden z nás to rozbehol celkom iným smerom. Bude z neho mediálna 
hviezda, alebo pôjde len o zbieranie ďalších životných skúseností? Náš redak-hviezda, alebo pôjde len o zbieranie ďalších životných skúseností? Náš redak-
tor Maroš si vyskúšal, aké je to byť za mikrofónom.tor Maroš si vyskúšal, aké je to byť za mikrofónom.

Tento rok som nevynechal ani šachový turnaj na Mokrohájskej 3. Na konci
novembra to začalo. Hralo sa na päť zápasov a účastníkov bolo psem,  medzi 
nimi som bol — Ja Maroš Fusko, Lenka Rapavá, Šaňo Alsódi a Milan Bobuš.

Môj prvý dojem, keď som prišiel na turnaj ma presvedčil, že to neskonči 
pre mňa dobre, lebo prišli aj úspešní študenti gymnázia.

Prvý zápas som odohral proti gymnazistke Dominike Migovej. Zdolal som 
ju čistou hrou. Ostal len samotný kráľ. Druhy zápas som hral proti majstrovi 
z minulého roka Jankovi Soultsovi. Len tesne som prehral. Tretí zápas som sa 
držal pri veľmi dobrom súperovi a získal som pol boda za remízu.

Štvrtý zápas som len oddychoval.  Posadil som sa proti začiatočníkovi, kto-
rý mal problémy s ťahmi. Myslel som si, že budem hrať proti Lenke Rapavej, 
ale chvála bohu sa to nestalo. V tej chvíli som už bol dosť vyčerpaný a nemu-
selo by to dobre dopadnúť. 

Po zápase som odišiel na večeru a len tak tak som stihol pokračovanie 
turbaja. Dozvedel som sa, že sa držím na treťom mieste. Už som mohol hrať 
uvolnenejšie.

OKejko šachuje

Piaty zápas som sa posadil proti 
Lenke Rapavej, ktorá nehrala zle. Snažil 
som sa čítať jej hru a veľmi mi pomohli 
aj jej emócie, keď spravila zlý ťah. Tak 
som získal moju tretiu výhru.

A moje dojmy?
Je to prvá medaila, ktorú mám. Veľmi 

sa z nej teším. Konečne som niečo cen-
né dosiahol, je to sice bronz, ale veľmi si 
ho vážim. Delila ma jedna hra od zisku 
striebra, ale hovorím: „Aj tretie miesto 
na začiatok veľmi chuti“.      

Maroš Fusko
foto: Miroslav Solovyj



?
A opäť sme tu s kvízom. Tentoraz zimným - veď prišla typická zima, ale dúfajme, 
že aj na Vianoce bude snehu až - až. Ale dosť rečí, dajme sa do kvízu.  Tak teda, 
poďme na to. Správne odpovede si môžete overiť osobne u mňa. Víťazmi ste 
všetci, ktorí si nájdete čas prevetrať svoje závity.

1. Kedy je zimný slnovrat?
A/  21.6.   B/ 21.14.  C/ 21.12.

2. Ako sa volá najvyšší vrch sveta?
A/ Mt. McKinley   B/ Mt. Everest     C/ K2

3. Kde sa nachádza najvyšší vrch?
A/v Španielsku  B/ v Nepále  C/ v Číne

4. Pri akej teplote sa zmení voda na ľad?
A/ 0 °C   B/  25 °C   C/ -5 °C

5. Kde sa namerala zatiaľ najnižšia teplota na svete –89,2 °C?
A/ Moskva, Rusko   B/ Madrid, Španielsko  C/ Vostok, Antarktída

6. Aký kontinent je najchladnejší?
A/ Grónsko  B/ Antarktída  C/ Európa

7. Kto napísal rozprávku Snehová kráľovná?
A/ H.Ch.Andersen   B/ J.Brahms   C/ P.Dobšinský

8. Ako sa volá hrdina z Gotham city?
A/ Spiderman   B/ Catwoman  C/ Batman.

9. Ako sa volá náš najvyšší vrch?
A/ Lomnický štít  B/ Gerlachovský štít   C/ Kriváň

10. Aký je vysoký najvyšší vrch sveta?
A/ 6512 m.n.m.  B/ 7452 m.n.m.  C/ 8848 m.n.m.  

Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško prosím ťa na Vianoce mi pošli 100€. Veľmi by to mne aj maminke pomohlo. 
List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria prečítajú si ho, a zato že Jožka majú rady poskladajú sa a pošlu mu 50€.
Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško ďakujem ti za tie peniaze, veľmi nám pomohli. A predstav si že tie bo-
sorky  na pošte mi jednu 50-tku zobrali.

Janko pise jeziskovi.jezisko ked mi donesies motorku budem cely tyzden dobry.Janko sa zamysli a po-
vie si ,ale ja nevydrzim byt dobry cely tyzden,roztrha list a pise novy.mily jezisko ked mi donesies motor-
ku budem cely den dobry zase sa zamysli,roztrha list.Janko sa pozrie na obraz panny marie a zamkne ho 
do skrine a pise novy list,Mily jezsiko zajal som tvoju matku vykupne je motorka!

OKejko kvízuje

2424

OKejko vtipkuje

„Oci, naozaj mi ten ipad priniesol Ježiško? “ Pýta 
sa Jožko otca. „Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?“ 
„No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri domových 
dverách a chce tretiu splátku.“

Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí: - Vieš, 
že tento rok budú Vianoce v piatok? Druhá na to: 
- Dúfajme, že nie trinásteho!

O Vianociach hovorí mamička Jožkovi: „Jožko, 
zapáľ vianočný stromček.“

Za chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj sviečky?“

Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.

Tie čižmy, čo si mi nechal pred dverami, mi 
sedia dobre. Vrelá vďaka. Tvoj Mikuláš.

Mamiiii ja by som chcela na Vianoce psa…
– Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!!



Meno a priezvisko:  

Podpis: 
 Dátum

A je
 to

 tu
 zasV tomto čísle Vám prinášame už známe Okejkove „Záchranné kole-

so“. Každého z Vás môže vytiahnuť niekoľkokrát ročne z pádu do hĺbky 
„známky 5“ a zabrániť tak topeniu sa v školských problémoch. Stačí si 
objednať časopis Sme OK u šéfredaktora Jožka Dančíka, dať vypísať úda-
je pani vychovávateľke Mrockovej, správne ho vystrihnúť a z áchrana je 
istá. Žiadne skúšanie sa nekoná! Aspoň v daný deň na danom predmete. 
Tí, ktorí kupón tento školský rok už využili, by o tom vedeli rozprávať.

Podmienky použitia „Záchranného kolesa“
A/ Záchranný kupón môže študent použiť:
  — len štyrikrát v jednom školskom roku 2012/13
  — len jedenkrát z jedného predmetu.
B/ Neplatí na vopred ohlásené písomky.
C/  Kupón nemôže byť použitý pred klasifi káciou, 

keď ide o opravu známok.
D/  Kupón je platný len s vyplneným menom a priezviskom žiaka 

a s podpisom p. vychovávateľky Viery Mrockovej.
E/  Po predložení kupónu zapíše vyučujúci k menu žiaka písmeno „K“ 

(koleso) a kupón zlikviduje, aby zabránil jeho ďalšiemu používaniu.
F/  V prípade zneužitia kupónu tento študent stráca právo používať  

kupóny do konca štúdia.

OKejko opäť zachraňuje

Ked Boh otvoril 

okno na nebi, opýtal sa ma, 

aké je moje elanie 

na tieto sviatky.

Odpovedal som: Staraj sa v 

roku 2013 o cloveka, ktorý 

cíta tieto riadky.

Štastný nový rok praje 

Všetkým citatelom 

        redakcia Sme OK



Foto: Miro SolovyjFoto: Miro Solovyj
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