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A zase je to tu! 
Dobojovali sme boj 
so školskými znám-
kami na konci roka! 
Ten ladný pohyb 
ceruzky po papieri, 

keď vyrývaš tvoje priezvisko do súbor-
ky alebo testu. Keď päť minút do zvo-
nenia si čítaš posledné učivo a nejde ti 
to aj tak do hlavy! Vtedy, keď nemôžeš 
spať, lebo sa drvíš! Ver mi! V tej chvíli si 
spomenieš na celú hodinu a dokážeš 
o tom napísať. Tvoj mozog je v tom-
to geniálny. Že nemáš stres? Tak to 
si VÝNIMOČNÝ! Pamätám si aj ja na 
svoju nedávnu maturitu. Každý okolo 
mňa: „To dáš – to je ľahké!“ Neveril som 
im! Predsa moja tretia dôležitá skúška 
v živote po monitore 9 a záverečných 
skúškach. Celý akademický týždeň 
som si opakoval. Čítal učivo. A stále 
som bol v strese, mal som pocit, že 
nič neviem. Volal som spolužiakom, 
ako sú oni na tom. – Tiež tak isto, ako 
ja!  Prišiel som do miestnosti. So zata-
jeným dychom som si vytiahol otázku 
a povedal som všetko, čo viem… 
A potom, keď bolo už po všetkom, 
nesmierny kameň mi zo srdca spadol. 
Teraz sa mi to s ľahkosťou píše, keď to 
mám už za sebou. Malá rada na záver, 
ktorej sa drž: „Ráno vstaň s pocitom, 
že to dáš!“ A potom asi tie najpríjem-
nejšie letné prázdniny. Oddych, relax, 
pohoda.  
     A do skorého videnia v septembri aj 
s naším časopisom „SME OK“! 

Jozef Dančík
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Ahojte priatelia, dostalo sa mi tej cti 
napísať pár riadkov do vášho pekného 
časopisu (pozrel som si ho na webe) 
a zaspomínať na moje školské časy 
z minulého tisícročia ☺ 1996 – 1999 
a zároveň aj na  súčasnosť ako sa mi 
darí dnes. 

Je to zaujímavé po 15 tich rokoch 
po ukončení štúdia zaspomínať na tie 
nádherné roky, ktoré som tu mohol 
prežiť. Samozrejme, na začiatku bolo 
ťažké zvyknúť si na nové prostredie, 
o ktorom som skoro nič nevedel. 
Mal som akurát týždennú skúsenosť 
z poradne pre voľbu povolania a 
z prijímacích skúšok. ☺ No ale časom 
si človek zvykal a spoznával nové 
prostredie, učiteľov a vychovávateľov.  

Keď sme pri vychovávateľoch, som 
Bohu vďačný, že som sa dostal na 
prvé poschodie, kde pracovala jedna 
vychovávateľka, (ona ma aj požiada-
la o tento článok) s ktorou som do 
dnešného dňa v kontakte. To zna-
mená, že bola na nás dobrá a ľudská. 
Samozrejme, keď bolo treba aj na-
kričala. No v konečnom dôsledku po 
čase môžem zhodnotiť jej prístup ako 
výborný a správny. Samozrejme, v tej 
dobe bola aj „rebélia“ a nie všetko sa 
nám páčilo. Keď sme odporovali rada 
používala vetu „Veď vy ešte budete na 
nás spomínať a poviete, že sme mali 
pravdu“. No a pokorne uznávam, mala 
pravdu. Teraz už len s láskou spomí-
nam. Vychovávatelia boli féroví, ako 
sme sa správali my, tak aj oni. Takže 
ich poslúchajte, aby ste mali na čo 
s láskou spomínať. Keď sme ešte na 
intráku. Dúfam, že máte stále  možnosť 

chodiť do divadla a na kultúru. Vážne, 
využite to a hlavne ak nie ste z BA, 
lebo už keď sa dostanete domov, také 
jednoduché a lacné to nebude. 

Škola, čo sa dá o nej písať, tam sa 
človek musí učiť. Hoci až po čase som 
na to prišiel, že čo sa naučíte teraz, vám 
už nikto nevezme. Tak to prosím nefl á-
kajte a snažte sa ( bifl iť  sa nemusíte). 
A nebojte sa učiteľov, pokiaľ vidia, že 
sa snažíte, pomôžu vám…, ale musíte 
sa snažiť. Hádam to už teraz môžem 
prezradiť. Pani profesorka Kamenická 
(myslím, že tam už neučí) ma učila  
technológiu. Na konci tretieho ročníka 
mi hrozila trojka a chcel som si ju opra-
viť, no posunul sa dátum klasifi kačnej 
a nestihol som to. Na moje prekvape-
nie mi aj napriek tomu dala dvojku. 
Mňa to samozrejme potešilo. No ona 
len dodržala to, čo nám  povedala ako 
prvákom:  „Snažte sa a učte, ja vás bu-
dem sledovať počas celého štúdia ako 
sa učíte, nie len známky.“ 

No  ale dosť o škole, aj keď v nej 
bolo dobre, lebo veď už sa blížia 
prázdniny. Ale ešte jedna zaujímavosť. 
V triede sme boli desiati  spolužiaci 
a stále sme počúvali, že nás už je veľa 
na jednu triedu. Tak dúfam, že nás 
nikto netromfol ☺. 

Ešte sa musím aspoň na pár riadkov 
zastaviť v dielni na praxi, kde som sa 
učil remeslu knihára. Boli to zaujíma-
vé tri roky. Kde sme sa postupne učili 
tajom tohto remesla. Najprv to bolo 
nezaujímavé, ale potom, keď sme sa 

to naučili, bola to prirodzenosť. Po-
stupne sme sa zdokonaľovali a púšťali 
do zaujímavej práce. Doteraz ma to 
fascinuje, aj keď pán majster Černák 
by nesúhlasil. Veď sa ho opýtajte  na 
„hasiča“  (jedno z oslovení, keď sa nám 
niečo nepodarilo). Ale pri knihách som 
ostal, čo som rád. No za veci, čo sme 
sa naučili, patrí aj vďaka majsterkám 
p. Pajpachovej a p. Lendackej. 

Poďme teraz v skratke k pätnástim 
rokom života po škole, v ktorej som 
zažil veľa  nádherného, či už v škole, 
dielni, alebo na intráku. Začiatok po 
škole bol ťažký. Bol som len doma 
lebo priatelia zo strednej sa rozpŕch-
li domov po celom Slovensku a tu 
zrazu nikto. Tak som bol len doma a 
bez práce. Potom som si našiel aspoň 
spoločenstvo priateľov v Evanjelickej 
mládeži v Levickom kostole, skade 
mám super priateľov do dnes.  

Potom prišli prvé pracovné miesta. 
Je pravda, že som nebol spokojný. 
Mal som pocit, že ma chceli zneužiť 
a poberať príspevky, na ktoré mali 
nárok, lebo zamestnávajú telesne 
postihnutých. No nechcem vás strašiť, 
lebo z každej práce sa dá odísť a skúsiť 
inde. Veď nájdu sa aj poctiví zamest-
návatelia. 

Medzi hľadaním práce som chcel 
svoj čas stráviť užitočnejšie, ako len 
sedieť doma a ľutovať sa. Preto som sa 
začal venovať dobrovoľníctvu a začal 
som aj chodiť medzi telesne postih-
nutú mládež u nás doma v Leviciach. 

O
s

t
a

l  
s

o
m  p r i  k n i h ác h

Drali lavice pred nami

medzi spolužiakmi

pred 

pätnástimi 

rokmi
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Tu som sa potom aj naplno 
ačal venovať telesne po-
hnutej mládeži. Teraz som 

dokonca predseda OC SZTP 
(Slovenský zväz telesne postihnutej 
mládeže) Levice. To znamená celého 
okresu. Veď podľa mňa je správne 
venovať sa pri práci dobrovoľníctvu 
zadarmo. 

No ale to som mierne predbehol 
čas. Takže poďme späť. Popri práci 
s mládežou som si hľadal robotu a aj 
som si našiel postupne vo viacerých 
fi rmách, no nerád na ne spomínam, 
až na kolegov. Potom prišla tá najzau-
jímavejšia chvíľa v mojom živote, keď 
som mal konečne pocit, že ma berú 
takého, aký som bez ohľadu na moje 
zdravotné postihnutie. Bolo to na ÚzS 
SČK Levice. No a zaujímavé je, že som 
tu tiež začínal ako dobrovoľník. Po-
tom si pani riaditeľka Červeného kríža 
v Leviciach Oľga Szalmová všimla 
moju pracovitosť a dala mi šancu naj-
skôr na štyri hodiny a potom na plný 
osemhodinový úväzok. V tejto práci 

som strávil viac

som najprv rozvážal obedy na aute, 
prerobenom na ručné ovládanie, star-
ším ľuďom do domácností.  Bol som 
len šofér a kolegyňa si to odbehala aj 
za mňa. No nikdy mi to nedala najavo, 
že by jej to vadilo. Potom som si spra-
vil aj kurz prvej pomoci a postupne sa 
stal aj školiteľom prvej pomoci. Ne-
skôr k obedom pribudla aj práca školi-
teľa, alebo zdravotné dozory. Zároveň 
som pracoval aj s miestnymi spolkami 
Červeného kríža ktoré v okrese levice 
fungujú. Áno bolo toho veľa, ale do-
dnes som za túto prácu a skúsenosť 
vďačný, lebo som tam spoznal straš-
ne veľa dobrých ľudí, s ktorými som 
v kontakte do dnes, aj keď tam už 
nepracujem. Naučil som sa tam samo-
statnosti práci s ľuďmi a v kolektíve. 
Dokonca sa mi stávalo, že pani riadi-
teľka sa mi ospravedlňovala, keď mala 
pocit, že mám veľa práce s odôvodne-
ním, že zabúda na môj postih. Čo bola 
pre mňa skôr pochvala. Aj keď to bolo 
sem tam ťažké, veľa ma naučila a dala 
mi základy do života a sebestačnosti. 
Zároveň som pri tejto práci pôsobil 
aj preventívne na ľudí a deti pri ško-
leniach a stretnutiach s nimi. Lebo 
veľakrát sa ešte nestretli s človekom 
s telesným postihnutím. Takto som im 
mohol rozprávať aj o nás a oni to už 
teraz berú prirodzene a pozerajú sa na 
túto problematiku ináč. Po čase som 
ale prišiel k názoru opäť sa pohnúť 
ďalej a skúsiť niečo iné. Tak som od-
išiel do chránenej dielne. Táto práca 

môj zdravotný stav. Dal som výpoveď 
a zas som sa vrátil na červený kríž, lebo 
to bolo moje najlepšie miesto. A to  aj 
napriek tomu, že nemalo štatút chrá-
neného pracoviska. Tu som po čase 
dal výpoveď, ale už som neriskoval 
ďalšieho zamestnávateľa a tak som 
skúsil samostatné podnikanie. Otvoril 
som si chránené pracovisko, v ktorom 
ponúkam kresťanskú literatúru a iné. 
V tomto roku bude Kníhkupectvo 
KRUH (www.knihkupectvokruh.sk) 
oslavovať päť rokov. Takže tu som sa aj 
keď iným spôsobom vrátil ku knihám, 
keďže som kníhviazač.   

V súčasnosti teda podnikám 
a venujem sa dobrovoľníctvu, či už 
medzi telesne postihnutými, alebo 
aj na Červenom kríži, s ktorým stále 
udržujem kontakt. No a ďalšie povin-
nosti mám aj v Evanjelickom cirkev-
nom zbore Levice, kde sa venujem 
viacerým oblastiam. 

Aby som to celé zhrnul, som Bohu 
vďačný, že aj napriek môjmu postih-
nutiu mi dáva silu všetko zvládnuť, 
vedie ma cestou života a otvára mi 
rôzne zaujímavé dvere, aby som mo-
hol prežívať plnohodnotný život a byť 
povzbudením aj pre ľudí v mojom 
okolí. Ťažko sa to píše do pár riadkov. 
(možno niekedy v budúcnosti na 
besede… ☺). Keď sa budete snažiť 
a spoliehať na Boha, pôjde to. Len 
neostávajte doma a skúšajte sa začle-
niť do života aj napriek postihnutiu, 
nikdy neviete koho kde stretnete. Veď 
napríklad na SČK Levice som bol prvý 
zamestnanec s telesným postihnutím. 
Po mne tam už pracovali traja. 

Takže už vážne na záver vám prajem 
nech sa aj vám podarí nájsť zmysel 
života.  

Martin Drdoš
žiak v rokoch 96-99

Foto: súkromný archív

Drali lavice pred namiSme OK
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Kubo Mišík:
1. Ružovú

2. Červenú
3. čínu, Kung Pao

4. čínu
5. re  azka

6. nech ma má rada
7. zajaca

8. psa

Zuzka Poláková:
1. červenú
2. tyrkysovú, 

ružovú, červenú
3. čínu
4. čínu
5. vstupenka na hokej
6. plyšák
7. psa
8. psa

Katka Čermáková
1. neviem
2. modrú, zelenú
3. pizzu, hranolky, krupicu
4. neviem
5. červená ruža
6. neviem
7. psa
8. psa

Robo Koudelníček:
1. neviem
2. modrú

3. domácu klobásku
4. špagety

5. červené ruže
6. voňavka

7. psa
8. psa

Alexander Alsódi
1. čiernu, červenú
2. modrú, bielu
3. pizzu
4. francúzske zemiaky
5. voňavka
6. voňavka
7. kočky
8. psy, kočky

Lenka Rapavá
1. čiernu
2. čiernu

3. pizzu
4. pizzu

5. sprey, voňavka
6. voňavka

7. mačku
8. mačku

V roku je jeden deň a jeden mesiac 
venovaný tým, ktorí nevedia ostať 
sami ako prst. Vedia, že vo dvojici sa 
všetko zvláda lepšie a ľahšie, ako keď 
sa človek sám musí predierať každou 
jednou prekážkou. Preto sme vyspo-
vedali naše dvojice, ktoré bez seba 
nemôžu ani jednu hodinu vydržať, že 
vlastne koľko o sebe vedia. Dali sme 
im trošku intímnejšie otázky; také, 
ktoré by mali vedieť o sebe navzájom.

Podľa tejto ankety sme zistili  čo 
navzájom o sebe vedia naši zaľú-
benci, čo ich pravidelne stretávame 
v objatí na chodbách.

Posúďte sami, ako sú na tom…
 Mirka Jánošíková

Otázky

1. Akú farbu má tvoja láska najrad-
šej?

2. Akú farbu máš ty najradšej?
3. Aké jedlo má tvoja láska najradšej?
4. Aké jedlo máš ty najradšej?
5. Aký darček by tvoju lásku najviac 

potešil?
6. Aký darček by teba najviac potešil?
7. Ktoré zviera má tvoja láska najrad-

šej?
8. Ktoré zviera máš ty najradšej?

Anketa

Láska je ako presýpacie hodiny s napĺňajúcim sa 
srdcom a vyprázdňovacím sa mozgom. 

Jediná odmena lásky je skúsenosť v láske. 

Foto k článku: archív VMV
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Toto poďakovanie patrí osobe, ktorá tu 
už síce nie je, ale pre mňa veľa zname-
ná. Chcem jej poďakovať najmä za to, 
že pri mne vždy stála a za to, čo všetko 
pre mňa urobila. A to aj v tých pre mňa 
najhorších chvíľach. Patrí jej za to zo 
srdca veľká vďaka. Ďakujem ti, Kačen-
ka, že som ťa mohla spoznať. Mám 

Milá Katka , chcem ti touto cestou po-
ďakovať za všetko, čo si pre mňa spra-
vila, prežili sme si spolu dobré, ale aj 
zlé chvíle. Keď už je ten Valentín, mám 
potrebu ti povedať, že ťa mám veľmi 
rada. Som rada, že som ťa spoznala. 

Bola si tu, keď už všetci odišli... Prišla si, 
keď som bola na dne a ukázala si mi, aké 
to je, keď máš niekoho, kto tu je len pre 
mňa. Bola si tu, keď som ťa potrebovala. 
Počúvala si ma, keď už nikto nevládal. 
Dala si mi pocítiť, že ma má niekto 
rád... Bola si pri mne, keď som plakala, 
keď som sa smiala... keď sme sa smiali 
spolu... Keď som bola zlá, prekusla si 
to... Ty jediná vieš o mne skoro všet-
ko... Ty vieš všetko o každom jednom 
človeku v mojom živote... Vieš to, čo iní 
len tušia... alebo vôbec netušia... Vždy si 
stála pri mne a za to ti patrí moje veľké 
ďakujem... Mojej najúžasnejšej najlepšej 
kamarátke Erike Ramzíkovej.

Ľúbim ťa, láska moja. 
V okamihu mám ťa pred očami... 
Kde si? Pýtam sa stále: Kde si? 

Veď nemohol si odísť a nechať ma tu 
samu, s toľkými spomienkami na teba, 
v žiali, v smútku zanechajúc...
nie je hodina, nie je minúta,
kedy by som nemyslela na teba.
Chýba mi láska tvoja,
tvoje bozky, tvoje objatia a tvoja neha.

a nebude klam, ja budem tvoja a ty môj,
preto už neutekaj, ale stoj!

Mám jednu veľmi dobrú, aj troška bláz-
nivú kamarátku. Volá sa Mária. V škole 
ju nazývajú Májka, Majuš, Majuška, 
a ja ju volám proste Maja. Je to moja 

Va l e n t í n k y  2 0 1 4
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Posielam ti krásne slová, krátku bá-
seň, láska moja.
Posielam ti sladký bozk, pýtaj si, ak 
nemáš dosť.
Posielam ti modré z neba, z hĺbky 
srdca len pre teba.
Vidím ťa stále, aj keď spím,
si mojou túžbou, o ktorej stále sním...
Chcem s tebou snívať, ukáž mi sen...
len teba, láska milovať chcem.

Pravá láska je, keď sa môžeš pozrieť do 
duše človeka a nebáť sa toho, čo je vo 
vnútri – je to láska, čo vidím v tvojich 
očiach? Alebo len obraz mojej? 
Vieš, srdce môže byť zlomené, ale po-
kračuje biť rovnako – láska je ako hra 
na klavíri. Najprv sa musíš naučiť hrať 
podľa pravidiel, potom musíš na pravi-
dlá zabudnúť a hrať podľa srdca. 

láska je niečo, čo môžeš nechať po 
sebe, keď umrieš. Je tak silná. Ne-
vezmi si človeka, o ktorom si myslíš, 
že s ním môžeš žiť; vezmi si toho, 
o ktorom si myslíš, že nemôžeš žiť 
bez neho. 

Pravé príbehy lásky nikdy nemajú ko-
niec – láska nepozostáva z čumenia 
po sebe, ale z pozerania sa spolu na 
jeden smer.

Tak takéto pozdravy vytvorili 
spolužiaci k sviatku sv. Valentína. 

Veríme, že vás potešia! – r– 

Zabudnúť na teba nedokážem,
hoci ublížil si mi veľa.
No v mojich spomienkach ostaneš 
vždy taký, akého som ťa chcela...
Slzy mi stekajú po líci,
keď tieto riadky píšem...
Príď, vráť sa, láska,
ja náruč otvorím ti dokorán
a rozdeliť nás už nič nedokáže

najlepšia kamarátka, ktorá nemá pre 
mňa peňažnú hodnotu. Nevymenila 
by som ju ani za tisíc €. Som rada, že 
som ju spoznala a že je stále pri mne 
a pomáhame si. Viete... pravú kama-
rátku je ťažké nájsť. Jej nezáleží na tom, 
ako kto vyzerá, koľko má rokov a aké 
má známky v škole, ale na tom, čo má 
vo vnútri. A za to jej  ďakujem.
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Sme OKTichá droga

Prečo nefajčím
1. Zbytočne by som si ničil zdravie a pľúca. (60 %) 
2. Nechcem znečisťovať ovzdušie a prírodu. (18 %)
3. Vadí mi dym a smrad. (90 %)
4. Nechcem dostať rakovinu. (66 %)
5. Nechcem žiť kratšie, ako tí, čo nefajčia. (24 %)
6. Cigarety mi vždy smrdeli na kilometer. (9 %)
7. Peniaze viem využiť aj na iné veci. (60 %)
8. Vážim si svoje zdravie. (72 %)
9. Nechcem si zaťažiť organizmus drogou; nechcem, aby moje deti niesli ná-

sledky. (12 %)
Jakub Mišík

Čo myslíte, prečo fajčím?
A viete vôbec, prečo nefajčím?
Hľadali sme v redakcii odpovede na tieto dve otázky. Odchytávali sme „vzor-

ku“ 15 fajčiacich a 15 nefajčiacich spolužiakov a prinášame vám ich spracované 
odpovede. Niektorí z nich uviedli viac príčin, preto percentá v zátvorke za odpo-
veďami predstavujú percento výskytu v ich výpovediach.

Prečo fajčím
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Odkiaľ ste sa tu v týchto zimných 
dňoch objavili?

Romanka: Vyskytli sme sa tu v rám-
ci povinnej pedagogickej praxe.

Simonka: Študujeme totiž na 
Univerzite J. A. Komenského na ka-
tedre špeciálnej pedagogiky.

V Bratislave študujete, z ktorého 
miesta Slovenska pochádzate? 

R: Bývam v Rožňave, teda moje 
korene siahajú na východ.

S: Som z Trnavy. 

A čo internát?

R: Prvýkrát som na internáte. 
Nie som náročná, preto nemám 
výhrady voči luxusu. Spoločné 
sociálne zariadenie na chodbe, 3x5 
m pre troch, zopár izieb pre dvoch či 
jedného. Stav len tak-tak vyhovujúci, 
občasná rekonštrukcia spočíva vo 
výmene nábytku a premaľovaní 
plesní. 

S: Nie som na internáte, 
dochádzam do školy každý deň 
– veru niekedy by som tam isto bola 
radšej. 

Teda potom, Romanka, ti náš 
internát pripadá ako penzión s pár 
hviezdičkami?

R: Je fakt krajší, viac priestoru, viac 
súkromia, viac možností na realizáciu.

S: Na vašom internáte ma zaujali 
pekne zariadené izby, WC s kúpelkou 
pri každej izbe… Vírivku s bazénom 
by som tiež prijala. 

Aby človek prežil, musí mať čo do 
úst. Ako sa stravujete?

R: V rámci internátu sa dá najesť 
do 2 €. Varia dobre, aj výber je široký. 
Raňajky sú v hodnote 50 centov. Nie 
je to veľa, ale za mesiac to robí viac, 
ako 100 €.

Prečo ste si vybrali práve špeciálnu 
pedagogiku?

R: Začalo to malými deťmi, ktoré 
sa na mňa vždy a všade lepili. Brat je 
sluchovo postihnutý a tak som mala 
možnosť presvedčiť sa, že by ma bavi-
la práca s postihnutými ľuďmi. Pri vý-
bere školy mi nešlo len o peniaze – to 
by som si isto vybrala iný lukratívny 
odbor, ale zlákalo ma pomáhať ľuďom. 

S: Ja som skončila strednú 
– Tanečné konzervatórium. Zo zdra-
votných dôvodov som nemohla 
pokračovať a hľadala som, čo ďalej. 
Zvolila som si práve špeciálnu peda-
gogiku, lebo sa mi zdala zaujímavá. 

Prešla som procesom hľadania cez 
právo, bežnú pedagogiku a skončila 
som tam, kde som. 

V ktorom ročníku ste?

S: Momentálne v druhom. Po tre-
ťom ročníku získame titul bakalár 
a chceli by sme pokračovať ďalej… 
Snáď až k doktorandskému štúdiu.

Načrieme trošku do súkromia. 
Predpokladáme, že ste ešte slobod-
né; ale aj nezadané bez záväzkov?

R: Slobodná – ale so záväzkom 
– vlastním priateľa už dva a pol roka.

S: Slobodná… a dúfam, že ešte 
dlho… No neviem, čo na to priateľ.

…na chodbe intráku v pondelok stáli. Že kto? No predsa tlupa slečien, kto-
ré sa v rámci praxe na našej škole pripravujú na svoje budúce povolanie. 
Neodolali sme a pozvali sme dve z nich na kus reči. Pôvodne sme si mysleli, 
že neprídu. Prekvapili… a prišli! S úsmevom nám ochotne odpovedali na 
všetky otázky, za čo im fakt ďakujeme. Tento rozhovor vznikol zo spontánne-
ho kladenia otázok na zasadnutí redakčnej rady a podieľali sa na ňom všetci. 
Otázky lietali jedna za druhou, ani sme nestíhali sledovať, z ktorého konca. 

de sa vzali, 

tu sa vzali…K Rozhovor
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Pro Slavis 

Aké boli tvoje pocity pri preberaní 
ceny za prvé miesto?
Pre mňa to bol zážitok nielen 

z ocenenia, ale aj z pocitu, že som 
po prvýkrát videla zvnútra – ako ži-
linčanka – žilinskú radnicu. Veľmi ma 
potešila správa, že práve ja budem 
preberať túto cenu. 

Popíš nám bližšie miesto samot-
ného odovzdávania ceny.
Slávnostné odovzdanie prebiehalo 

d j i t ti kt j

Čo sme získali za prvé miesto?
Okrem veľmi vzácneho diplomu 

sme vyhrali aj vecné ceny: pamätnú 
dekoráciu, informačné materiály o Ži-
line, balík rôznych kníh –  najviac ma 
zaujal Slovník slovenského pravopisu. 

Aká bola cesta na internát s poci-
tom získaného diplomu za prvé 
miesto pre našu redakciu?
Nebola to cesta ako každá iná, od 

ostatných sa líšila tým, že za našu 
tvrdú prácu v časo-
pise sme opäť raz 
získali odmenu.

Máriu Mieresovú 
    vyspovedala 

Sára  Kulichová

Foto: Archív 
VMV  

Ostáva vám voľný čas popri štúdiu?

S: Rada čítam a tancujem – vyuču-
jem tanec aj na vysokej škole v Trnave, 
no učila som tancovať aj malé deti. Ak 
by ste mali záujem, určite si nájdem čas 
aj pre tancachtivých vašich čitateľov. 

R: Pes, bratranci, sesternice, kama-
ráti – s týmito „zvieratkami“ trávim 
voľný čas. Pri spoločných stretnutiach 
skoro vždy skončím ako operka detí. 

Máte predstavu o práci 
v budúcnosti?

S: Rada by som sa orientovala na 
poradenstvo a prácu s deťmi so špe-
cifi ckými poruchami učenia a sprá-
vania. Mám s týmto skúsenosti, lebo 
aj môj brat má niektoré z týchto 
porúch. Zatiaľ ešte zvažujem, kde 
napokon zakotvím.

R: Rada by som prešla praxou aj 
ako vychovávateľka, aj ako učiteľka 
na bežnej škole, špeciálnej škole, 
prípadne v niektorom z Centier 
poradenstva. Zatiaľ nemám presne 
vybrané zariadenie, kde by som 
chcela pracovať. Závisí to od toho, 
aké budú možnosti výberu.

— otázky chrlila redakčná rada —
— foto: archív VMV —

Žilinčanka na radnici
Pro Slavis 2013 je celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov. 
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a dom 
Matice Slovenskej v Žiline. Cieľom súťaže je podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí 
a mládeže v oblasti literárnej tvorby, vzbudiť v nich záujem o knihy, čítanie, písanie, 
slovenčinu, novinársku tvorbu, vlastnú sebarealizáciu a zmysluplné trávenie voľ-
ného času. Uzávierka súťaže bola 30. septembra 2013 a začiatkom novembra bolo 
slávnostné vyhodnotenie na Radnici v Žiline. Po odovzdaní cien tu bola nainšta-
lovaná výstava Pro Slavis, kde si verejnosť mohla prečítať všetky časopisy, zaslané 
do súťaže. Za chorého šéfredaktora Sme OK cenu prebrala naša redaktorka Mária 
Mieresová. Po príchode sme sa jej čo-to popýtali.
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niečo chceli pred svojimi roves-
níkmi dokázať.  A naplno to pred 
školskou jedálňou, plnou  svojich 

parťákov, rozbalili. Vystúpenie 
každého z nich bolo jedinečné 

a zábavné. Tu si môžete prezrieť, 
kými výkonmi nás o svojej šikov-

nosti presvedčili: 

Majka Mieresová nám popísala 
medzinárodný projekt Come-

nius , v rámci ktorého sa ako 
jedna z účastníčok mala mož-

nosť pozrieť do Anglicka.

Patrik Laššo, jeho hra na gitare 
nám naozaj vyrazila dych.

Sára Kulichová, jej náramky oča-
rili asi každého. A ich pestrofa-

rebnosť tento pocit tým väčšmi 
umocňovala. 

Jakub Mišík hovoril o športe 
– s jeho jedenástkou snov nás 
oboznámil v krátkych veršoch.

Iveta Pospiechová – zaspievala 
nám tak, ako to už tradične v jej 
podaní poznáme. Samozrejme 
opäť šlo o jedno z jej úžasných 
vystúpení. Opäť všetci tlieskali 

a bavili sa.

K a ž d ý  p r i z n a l  s v o j u  f a r b u …Zuzana Poláková recitovala 
báseň Večer od autora Jána 
Škamlu, ktorá bola podfarbená 
hrou na gitaru, ktorej sa opäť 
ujala Karin Vajzerová. 

Karin Vajzerová pokračovala 
ďalšou skladbou a zároveň há-
dankou. Za odhalenie Kohútika 
jarabého bola udelená sladká 
odmena. 

Veronika Jarotová nás previedla 
prierezom latinsko–amerických 
tancov. 

Medzi nás zavítal aj David 
Nemec, ktorý je absolvent 
našej školy. Porozprával nám 
zaujímavosti o odbore história, 
ktorý študuje na fi lozofi ckej 
fakulte UK. 

Simona Blahová ukázala 
recept na fašiangový  koláč 
z krúžku varenia, na ktorom 
sme si všetci nakoniec 
pochutnali. Bol naozaj vynikajúci. 

Nakoniec p. vychovávateľky 
rozdali aktívnym účinkujúcim 
sladké odmeny s fi nančnou              
podporou Občianskeho združe-
nia Bez bariér.

Redakčne  spracovala 
Zuzana Poláková, Foto: archív VMV

2121
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Tento rok sme v internáte vy-
menili dosky za „koberec, ktorý 
znamená svet“. Z iniciatívy pani 
vychovávateľky Solomajerovej sa vy-
tvorila v internáte akčná herecká sku-
pina s hviezdnym obsadením: Ľubo 
Hraško, Fero Hrnko, Majka Haláčová, 
Katka Tóthová, Braňo Lapčík, Milan 
Bobuš, Simonka Bláhová, Zuzka 
Poláková, Veronika Jarotová a Jakub 
Ferianec. Tri mesiace tvrdého tré-
ningu prinieslo zdravý karfi ol s fi lo-
zofom. Celková bilancia divadelnej 

sezóny obsahuje dve predstavenia: 
internátnu premiéru a prvú reprízu 
v kultúrnom dome v Dúbravke. Pred 
vystúpením v Dúbravke sa z rôznych 
dôvodov menilo obsadenie a scenár 
a bola to teda opäť premiéra. Na vy-
cibrenie detailov sme mali týždeň. 
Podarilo sa to len vďaka obetavosti 
spomenutej pani vychovávateľky. 
Toto druhé vystúpenie v rámci osláv 
50. výročia vzniku IPR dopadlo veľmi 
dobre – rovnako ako prvé.

– r –

Začiatky nášho internátneho divadla boli teda len nedávno. Prvá divadelná hra 
sa volala Filozof a karfi ol a bola zameraná na zdravú výživu. Nacvičovali sme 
každú voľnú chvíľu...

Filozof a karfi ol 
alebo

Ako sa tuky a vitamíny Ako sa tuky a vitamíny 

pobilipobili

2222 2323
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V krátkosti uverejňujeme 
zopár myšlienok dvoch 

našich hercov:

• Toto predstavenie sa mi páčilo 
– trému som nemala, hrať na javis-
ku bolo pre mna ťažšie, ako učiť sa 
texty.

• Počas predstavenia som mala jesť 
nezdravé veci a na to som v zápale 
hry zabudla.

• Určite sa dám znovu na nácvik, ak 
bude možnosť.

• Do vystúpení som sa zapájala už aj 
na základnej škole.

Majka Haláčová

• Veľmi sa mi páčilo toto divadlo.

• Tréma bola, ale keď som otvoril 
ústa, odišla. 

• Ťažšie je pre mňa sa učiť texty ako 
hrať; mám pocit, že hrám už celý 
život.

• Baví ma hrať divadlo, určite by som 
sa znovu zapojil.

• Herecké skúsenosti mám už zo 
základnej školy, kde som už okrem 
iného hral aj mušketiera.

Fero Hrnko   

Zbohom škola, lúčime sa,
zbohom krásny školský čas.
Dovidenia spolužiaci,
veď to bol čas plný krás.
Zbohom dáme pedagógom
i dnes všetkým zamestnancom.
Neplačte, len spomínajte,
dobre sa tu mávajte.

Na rozlúčkuNa rozlúčku
Slza padá na znamenie,
hriechov školáckych,
prosíme o odpustenie
našich žartov nevinných.
Zbohom  teda spolužiaci,
prišiel ten čas lúčenia.
Nastúpte na naše miesta,
nuž teda dovidenia.
Preto teda naposledy,
pekne Vám ďakujeme,
zdravia, sily a úspechov
zo srdca Vám prajeme.

– r – 

Sme OK
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Štrnásty ročník súťaže o toho naj Slávika priniesol aj pár noviniek. Začalo sa spie-
vať a v tom lietali vzduchom plyšáky - odmena pre aktérov. Súťažilo sa v kate-
górii Slávik spevák, Slávik obecenstva a kategóriu Slávik showmann vystriedala 
tento rok kategória Fan fanúšik. 

Tento ročník opäť neostal bez speváckej celebrity – rok 2014 patril v IPR 
usmiatej roztancovanej speváčke Petre Humeňanskej. Otázky na telo si pre 
ňu pripravil Fero Hrnko. Ako sa sám vyjadril, poriadne ho zdvihlo zo stoličky, 
keď sa dozvedel, kto príde. Za výkonmi spevavých stvorení  (Majka Haláčová, 
Katka Tóthová a Čermáková, Ivetu Pospiechová, Sára Kulichová, Jojo Dančík, 
Lenka Rapavá, Karin Vajzerová, Fero Hrnko, Šaňo Alsódi) však nezaostali ani 
profi  výkony moderátoriek Simonky Bláhovej a Zuzky Polákovej. 

Aby nič nechračalo, nedrnčalo, ale aby sme všetko počuli sa Jojo a Gyula 
nepohli od techniky. Akurát Jojo si odskočil odspievať a vyhrať! Po spevác-
kych výkonoch prišiel rad aj na tanec pod taktovkou – ako tradične – nezis-
kovky Zdravý vývoj.

Kto rád spieva a nechce, lebo si myslí, či počul, že nech nespieva, lebo to 
nevie – tomu odkazujeme, že to nie je problém toho, kto spieva, ale toho, 

kto nevie počúvať!
– r – Foto: archív VMV

Slávik 2014

Tentokrát 
lietali 
plyšáky …

Fotogaléria
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M egapohľadnica chata Zbojsk á Megapohľadnica chata Zbojsk á 



Už od prvého dňa sme boli pre-
verovaní postupne viacerými znalca-
mi svojho remesla. Porotcami, ktorých 
rady a skúsenosti sú pre nás také 
dôležité, ako pre rybára správna voľba 
pri výbere háčika, návnady, či vhodnej 
udice. Ryby sú predsa veľmi plaché 
a nevhodná príprava pred samotným 
lovom by sa nám mohla kruto vypla-
tiť. A predsa nikto sa nechce vrátiť 

„Ako na to?“ Pri hodnotení poro-
ty sme mali oči, uši aj ústa otvorené 
a nasávali všetko, čo sa do nás zmes-
tilo. Pod paľbu kritiky i chvály sme sa 
ocitli aj my – Šaňo a ja, Kubo – so Sme 
OK v ruke. Každá múdra rada bola pre 
nás ako červík napichnutý na háčik. 
Podkutý novinárskym železom sme 
súbežne so zbieraním teórie praxo-
vali naostro. 

Pomedzi teoretickú časť, nazval 
som ju „Ako na to?“ sme dostali aj 
šancu na vyskúšanie v praktickej časti. 
A tak sme zobrali naše ,,rybárske potre-
by“ (fotoaparát, zápisník, diktafón…) 
a šlo sa do akcie. Veď siete sme chceli 
naplniť až po okraj… Domov sme sa 
veru nevrátili naprázdno. Porota nám 
prisúdila Cenu Katedry žurnalistiky FF 
UK Bratislava. Po prebratí ceny sme 

Berú, berú? Berú, berú? 
alebo alebo na rybačke vo Zvolenena rybačke vo Zvolene

A lov sa mohol začať! 
Opäť sme sa raz po 
roku zišli na tejto veľkej 
rybačke vo Zvolene pod 
patronátom Ľudovíta 
Štúra. Pri jazere, z kto-
rého sa lovia obrovské 

úlovky v podobe cenných skúseností. A tých sme si veru odniesli zase plnú sieť. 
Len-len že sa nepotrhala. Štúrovo pero nesklamalo a jeho rybník bol plný rýb.

Sme OK

si odchytili na kus reči aj p. profesora 
Jána Sanda zo spomínanej katedry. 
Okrem ceny sme si niesli v sieti aj 
úlovky myšlienok vzácnych hostí, ktorí 
priplávali medzi nás. V jazere sa ocitli: 
Matthias Settele, generálny riaditeľ TV 
Markíza; Anastasia Kuzminová, dvoj-
násobná olympijská víťazka v biat-
lone; Michal Borec, riaditeľ Centra 
marketingu; Tibor Mattyašovský, 

3131
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Kto Vám vnukol myšlienku o tom, že 
by ste sa mali venovať novinárčine?

Za to všetko môže moja profesorka 
Slovenčiny, ktorá v jeden okamih od-
mietla moju slohovú prácu, ktorú som 
neodovzdal na čas. Dala mi päťku a po-
vedala mi, že si článok môžem poslať 
do novín. A ja som to naozaj z trucu 
urobil. Moja slohová práca sa ocitla 
na titulnej stránke okresných novín 
Trnavský hlas, a  tak som zrazu pocho-
pil, že novinárčina ma asi trošku ťahá. 

Vaša prvá novinárska skúsenosť?
Bola to práve skúsenosť so sloho-

vou prácou v Trnavskom hlase. Tam 
to o týždeň vyšlo na titulnej strane. 
A potom to už prišlo. Novinárčine 
som sa ešte viac priblížil v školskom 
časopise, ktorý sme vydávali na gym-
náziu, ktoré som navštevoval. 

Takže ak niekto na sebe pracuje, 
napríklad v školskom časopise, 

alebo sa zdokonaľuje v čomkoľvek 
inom a neskôr sa tomu chce aj ve-
novať, čo by ste mu odkázali?  

Každý človek má niekoľko možností. 
Môžete celú strednú školu preležať 
v posteli, presedieť pred televízorom 
alebo pred počítačom. Alebo niekde na 
kávičkách, či kofole v krčme. Je na kaž-
dom mladom človeku, ako sa rozhodne 
tráviť svoj voľný čas. Ak sa niekto roz-
hodne tráviť ho nejako zmysluplne, na-
príklad tým, že bude chodiť pravidelne 
do redakčnej rady a začne tvoriť naprí-
klad časopis, tak je možné, že sa stane 
aj dobrým novinárom. Je to aj o talente. 
To je ale len jeden predpoklad. Hlavne 
musí človek chcieť. Žurnalistika, teda 
novinárčina, nie je zlatá baňa na zarába-
nie peňazí. Je to o poslaní. Je to o tom, 
že chcete zmeniť svet k lepšiemu a teda 
aj vy chcete k tomu prispieť. 

Ďakujem za rozhovor.
Pre Sme OK Jakub Mišík

šéfredaktor spravodajstva TV Markíza; 
Pavol Fejér, reportér RTVS; Zuzana 
Petková, zástupkyňa šéfredaktora 
časopisu Trend; Ing. Miroslav Kusein, 
primátor mesta Zvolen; Július Buday, 
odbor komunikácie a sponzoringu 
Slovenskej sporiteľne a. s.; Ing. Kristína 
Jakubisová, Riadenie predaja a roz-
voja pobočkovej  siete Slovenskej 

sporiteľne ; Mgr. Igor Sokolík, vydava-
teľstvo Matice slovenskej; Ing. Jozef 
Pinka, predseda Občianskeho spolo-
čenstva Štúrov Zvolen; kpt. Ing. Mário 
Stolár z Personálneho úradu OS SR, 
Regrutačná skupina v Banskej Bystrici 
a ďalší hostia. 

„rybár“ Jakub Mišík
 

Štúrovo pero a Patrik Herman patria 
nerozlučne k sebe. Už roky „súdi“ stredo-
školské časopisy, na ktorých sám vyrástol. 
Ulovili sme s ním pre vás  krátky rozhovor.

Môže za to
 p

rofesorka

Rozhovor
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Sme OK

Prečo práve biatlon?
Moji rodičia súťažili na bežkách. 

Tak som to v piatich rokoch tiež 
vyskúšala aj ja. A o rok neskôr som 
pridala aj streľbu.

Ako vnímate slovenského fanúšika?
Nejedná sa len o slovenského fanúši-

ka, ale všeobecne. Pravý fanúšik sa vy-
zná v športe, ktorý robí „jeho hviezda“ 
a žije s ním v dobrom aj v zlom. 

Nájdu sa aj neprajníci?
Nie, dostala som dobré podmienky. 

Medzi športovcami je zameraný kaž-
dý sám na seba. Nie je čas na žiadnu 
nenávisť. 

Čo sa strelkyni ženie hlavou, keď už 
má medailu na dosah a strieľa na 
posledný terč?

Je dobré nemať vtedy v hlave nič, 
konať automaticky bez myslenia 
a bez otázok (Čo ak? Čo keby?).

Ktoré víťazstvo bolo pre Vás to naj?
Každý úspech je jedinečný, oso-

bitný. Aj každé zlato je iné. To prvé 
bolo vzácne už len preto, lebo bolo 
prvé. Po štyroch rokoch to bolo 
opäť fantastické. Ale súťažiť oň bolo 
ťažšie, lebo úspech čakal každý. No 
ťažké je si vybrať. Vždy to bolo jedi-
nečné.

Keď už športovec získa zlato, čo je 
jeho ďalším cieľom?

Zlato mám už dvakrát, mám už aj 
striebro, chýba tu už len bronz. 

Ako Rusko berie fakt, že vyhrávate 
medaile pre Slovensko? 

Závidia. ☺

Chce športovať aj Váš synček? 
A ako to celé prežíva?

Cíti sa ako Slovák. Učí sa lyžovať 
a v budúcnosti chce Slovensko tiež 
reprezentovať. 

Mali ste už niekedy pocit, že by ste 
to najradšej vzdali?

Keď po úspechu príde ďalšia šan-
ca a nepodarí sa to, prídu pochyb-
nosti. A mňa vtedy podporila moja 
rodina. Takéto chvíľky má každý 
a musí sa s nimi vysporiadať. 

Ako sa športovec motivuje?
Športovec musí stále trénovať a aj 

keď sa niečo nepodarí, musí dať vždy 
nový cieľ. Stále musí mať pred sebou 
niečo aktuálne, čo chce dosiahnuť. 

Venujete sa aj deťom?
Chodievam do škôl, rada komuni-

kujem s deťmi. 

Váš vzťah k novinárom?
Vedia aj potešiť, ale aj nahnevať !!

Ak by ste nebola športovkyňa, tak...?
Rada riešim interiéry, kvety, do-

máce práce. I keď som vyštudovaná 
právnička. Predtým, ako som prišla 
na Slovensko, bola som aj policajt-
kou. ☺

Jakub Mišík
Foto: archív VMV
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Jednou z našich úlovkov bola známa biatlonistka, dvojnásobná olympijska 
víťazka na ZOH, Anastasiya Kuzminová:

Rozhovor
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Keď sa ob-
javil plagát 
– „Hovorme 
o sexe“ riad-
ne to medz
nami zašum
„No to by s
teda rád pokecal!“ „Čo 
nám už len nové môže 
niekto povedať?“ „Bomba, 
o sexe – to ja rád.“ – to je 
len zopár ohlasov z úst 
chalanov. A čo baby? Tak 
tie až takú chuť pokecať 
si o sexe nemaii, ale zato 
počas akcie fakt info 

Pomaly sa nám blížia prázdniny. 
Horúce lúče slnka na nás začnú pôsobiť 
čoraz silnejšie. Pozítívne, ale aj trošku ne-
gatívne. Tí, čo sa chcete niečo viac dozve-
dieť o prospešných účinkoch vitamínu D, 
alebo naopak o škodlivom ultra fi alovom 
žiarení, skladám vám úctu. Fakt palec 
hore. Ale dnes nie. 

Dnes si povieme pár slov o zvýšenej 
príťažlivosti medzi ľuďmi opačného 
pohlavia. Žiadna zložitá a nezáživná 
trória. Toho sme sa už napočúvali dosť, 
no nie? 

Len toľko, aby sme si pred zaslúže-
ným letným odpočinkom uvedomili, že 
nechceme žiadne problémy. Chceme sa 
predsa čo najviac baviť a možno aj nie-
koho zbaliť. Teda tí nezadaní. Nech sa 
však deje čokoľvek, nesnažme sa urých-
lovať vzájomné oťukávanie sa. Použime 
aj hlavu trochu.  Všetci vieme, o čom 
hovoríme. Ľahké úsmevy, či romantic-
ké prechádzky pod večernou oblohou 
plnou hviezd. Veď na to sú tie najkraj-
šie spomienky. Všetko ostatné príde 
neskôr. A nič nezmeškáme. Času dosť!   

Len so správnym začiatkom totiž 
môže vzniknúť aj pekné pokračovanie. 
Príjemný pocit z romantického zážitku, 
ktorý je síce prvý, ale vôbec nemusí byť 
posledný. Popri našej zbrklosti a ne-
dočkavosti by nám však mohlo veľa 
ujsť. A po tvrdom prebudení nastať 
krutá realita. Ľahký úsmev vystriedajú 
slzy, z romantiky vzíjde znechutenie 
a z dvojice budú razom dvaja jedinci, 
ktorí sa budú tváriť, akoby sa nikdy 
nevideli. Leto totiž raz skončí, ale spo-
mienky naň by nám mali zostať len 

tie najkrajšie. A vlastne prečo len spo-
mienky? Aj keď nebude už tak pražiť 
slnko, vzťah sa môže rozvíjať ďalej.

 Jesenný vietor schladí hlavy a dotyční 
už budú vedieť , či išlo len o letnú tropic-
kú búrku citov, ktoré s počasím ochladli, 
alebo budú spolu ochotní prekonať aj 
decembrovú mrazivú výchricu. V tom 
druhom prípade vám gratulujem a že-
lám veľa…  všetkého, čo treba. Ale hlav-
ne lásky. S tou sa dá vraj veľa zvládnuť.

Pre časopis Sme OK na horúcu tému 
Jakub Mišík    

Č a s u  d o s ť !

nasávali. 
Zazneli 
pozitíva i 

negatíva 
sexuálneho 

života, rady, 
odporúčania, či 

dôsledky… Amosáci 
to rozbalili naplno. Hudba, 
trefné piesne a projekcia 
vniesli do internátu prí-
jemne strávenú hodinu. 
Ale tým sa kolotoč okolo 
sexu nekončí. Prichádza 
realita vnášania múdrych 
slov do života… 
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Sme OK Zamyslenie

3939

Keď som sem nastúpila, ani som 
nevedela, čo ma vlastne čaká… Prvý 
rok na tejto škole bol ešte vcelku 
dobrý, ale ako pribúdali mesiace, ani 
som nemala chuť ísť študovať ďalej. 

Na jednej strane to bol môj „obľú-
bený“ predmet, ktorý ma odrádzal 
od štúdia v nasledujúcich ročníkoch. 
Na druhej strane tu bol oveľa väčší 
problém, kvôli ktorému som sa kaž-
dé ráno musela doslova prekonávať, 
len aby som išla do školy. 

Tým problémom bol môj už teraz 
bývalý spolužiak, ktorý mi so želez-
nou pravidelnosťou robil napriek vo 
veciach, ktoré mi boli nepríjemné. 
Čím ďalej tým viac sa to stupňovalo. 
Už som nevedela, čo s tým mám 
robiť. 

Nakoľko som vedela, že chcel 
ísť ďalej na nadstavbové štúdium, 
rozmýšľala som nad tým, že spravím 

skúšky a odídem zo školy a už sa 
sem nevrátim. 

Ale všade človek nájde ľudí s dob-
rým srdiečkom, ktorí vedia druhého 
vytiahnuť aj z toho úplného dna, 
v ktorom sa človek nachádza. Aj 
tu sa pár tých dobrých duší nájde 
a postupne mi pomohli sa dostať 
cez prekážku, ktorou by som sama 
neprešla. Ukázali mi, že aj napriek 
takýmto prekážkam sa dá ísť vpred 
a bojovať o to, aby som sa dostala 
pred ďalší zelený stôl. 

Teraz to už bude maturitný a teda 
ten najdôležitejší. Možno nehovo-
rím plynule cudzím jazykom, ktorý 
sa tu učím, ale pokúsim sa spraviť 
túto skúšku, ako ju niektorí volajú 
„skúšku dospelosti“ a v kútiku duše 
dúfať, že tým najťažším obdobím 
v týchto priestoroch som už prešla. 
A veriť, že už ma tu budú čakať len 

a len pekné chvíle plné úspechov, 
úsmevov… 

A to možno aj pre ten fakt, že keď 
vychovávateľka vidí, že človek nemá 
svoj deň, tak nemá zbytočné otázky, 
ale príde až vtedy, keď už trošku 
vychladnem a mám chuť sa podeliť 
s tým, čo mám na srdci. Ako už je 
známe: problémy, s ktorými sa pode-

líme, sa zmenia 
na polovicu hneď  
v tej chvíli.

Tak idem 
ďalej bojovať 
o svoje šťastie, 
lebo ho budem 
ešte potrebovať 
najmenej dva 
roky. Aby som sa 
dostala tam, kam 
 chcem a nezasta-
ví ma nič, ani taký 
problém, ktorý 
som týmto člán-
kom a vyliatím 
si duše uzavrela 
veľkou hrubou 
čiarou.

 A už na mojej 
tvári budete vi-

dieť oveľa častejšie úsmev ako smú-
tok a keď už budem smutná, má to 
na svedomí predmet, ktorý nemám 
rada, ale napriek tomu sa ho musím 
učiť, lebo z neho maturujem. 

 Miroslava Jánošíková
Foto: súkromný archív

BoBo  u em o svo e šťastieu em o svo e šťastie

Všetko zlé je na niečo dobré. Minulý kalendárny rok sa skončili tie najhoršie 
roky, ktoré som v školskej lavici zažila. Počas tohto obdobia som to tu 
prežívala len vďaka pár ľuďom, ktorým za pomoc v týchto časoch ďakujem. 
Ukázali mi, že ľudia, ktorí bojujú, viac dosiahnu ako ten, čo to len tak nechá 
plávať. Tieto riadky sa mi veľmi ťažko píšu, lebo spomienka je ešte čerstvá. 
Viem, že keď to dám na papier, uľaví sa mi na duši a spravím za týmto 
obdobím veľkú hrubú čiaru. 
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Rozhovor

  Celým internátom sa nesie 
informácia, že jedna z našich žiačok 
moderuje v rádiu. Vieš nám niečo 
o tom povedať?

Áno. Jednou z najnovších mo-
jich záľub je moderovanie v rádiu. 
Veľmi ma to baví. A keď nazberám 
dostatok skúseností, rada by som to 
skúsila aj v klasickom rádiu, nie len 
na internete. Keď som moderovala 
prvýkrát, dostalo sa mi aj výsme-
chu. Ľudia hovorili, že to neviem. 
Samozrejme, najprv ma to zobralo, 
ale sama som si povedala, že na 
prvý krát nič nemôže byť dokonalé. 
Teraz, po určitom čase, je to už iné. 
Dokonca mi aj ľudia vedia napísať, že 
sa im to páči a že sa už tešia na moje 
budúce vysielanie. 

Ako sa to rádio volá?
Voláme sa Rádio Original.

Kedy si s týmto začala a ako si sa ku 
takejto možnosti dostala?

Začala som asi tak pred mesiacom 
a dostal ma sem kamarát z internátu. 

Ak by si ktokoľvek z nás chcel dať 
zahrať, ako na to?

Máme svoju chatovaciu stránku, 
kde si jednoducho vytvoríte účet. 
Počkáte na potvrdenie nového 
konta a môžete sa prihlásiť. Svoje 
želanie napíšete na sklo a moderá-
tor, ktorý práve hrá, bude reagovať. 
Moderátori sme štyria a striedame 
sa podľa toho, kto má kedy čas 
a chuť.

Ako moderátori sa poznáte aj 
osobne?

S Peťom osobne nie, ale ostatní 
sme prevažne z internátu, takže sa 
poznáme dobre. 

Kedy môžeme počuť moderovať 
práve teba?

Ja moderujem, keď môžem. 
V sobotu je to zvyčajne od siedmej 
do ôsmej večer. Ale keď sa dá, tak aj 
v piatok, keď niekto vypadne. 

Podľa tohto ťa to asi dosť baví…
Áno, je to zábava, hlavne keď 

vidím svoje zlepšenie. A to poznám 
podľa reakcií poslucháčov. 

Tu sa už dostávame ku hlavnej 
podstate každého koníčka. Čo táto 
záľuba znamená pre teba osobne?

Mám z toho celého veľmi dobrý po-
cit, lebo keď si spomeniem na začiatky, 
ktoré boli plné pochybností a posmeš-
ky od iných, že to nezvládnem…, no 
vtedy to bolo ťažké. Ale dnes dostávam 
aj chvály. A aj niektoré želania sú urče-
né pre mňa, či kolegov. Je to zábava, ale 
v budúcnosti by som sa možno rada 
posunula aj do nejakého klasického 
rádia. A toto mám viac-menej po otco-
vi. Veď aj on kedysi robil v rádiu. 

Internetové rádio má možnosť 
počúvať hodne ľudí. A koľko ľudí, 
toľko chutí. Čo patrí medzi vaše 
najhranejšie hity?

Najčastejšie sú to slovenské a čes-
ké pesničky. Hlavne je to Kabát, ale 
aj Desmod, či rôzne iné kapely. 

Viacerí si vraj zvykli dávať zahrať aj 
svojmu obľúbencovi z rádia. Čo sa 
hráva tebe?

No mne asi Zuzulienku od Mafi a 
Corner, alebo pieseň, v ktorej sa 
spieva o mojom mene (smiech). 

A tvojim kolegom?
Samozrejme, želania sú určené 

aj mojim kolegom, ale tu už ide 
o skladby rozličného charakteru.   

Čo by potreboval ten, kto by chcel 
tiež hrať v rádiu? Možno si založiť 
vlastné? Aké vlastnosti a zručnosti 
sú vítané?   

Dobrý moderátor by mal hlavne 
rozumieť ľuďom. Mal by byť ochotný 
a ústretový. Hlavne by mal vždy rea-
govať na to, čo si želá poslucháč a pat-
rične tomu aj prispôsobiť svoj playlist. 
A zmysel pre humor je tiež dôležitý. 
Tým si môže veľa poslucháčov naklo-
niť na svoju stranu.  Je to vlastne jeho 
zákazník. A ten je vždy prvoradý. 

Ďakujem ti za tvoj čas a zároveň 
ti prajem veľa úspechov. A to nie 
len v tvojej možno rozvíjajúcej sa 
kariére moderátorky.

Ďakujem za rozhovor.

Pre časopis Sme OK Jakub Mišík 
Ilustrácie: Martin Alsódi

Želám si zahrať…Želám si zahrať…

Ako to vypadá, keď 
si redaktor sadne 
na moderátorsku 
stoličku? Čosi viac 
sa dozviete zo slov 
Zuzky Polákovej, 
ktorej hlas sa ozýva už istý čas v éteri. No ako 
to dopadne, to ukáže čas, dnes však môžeme 
konštatovať, že sa moderátorská a novinár-
ska stolička navzájom nepobili.
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My v kocke

Fero Hrnko Fero Hrnko 
Vymenuj čo najviac slov, ktoré ťa 

napadnú pri počutí slova „novinár“.
Žurnál, noviny, správy, prieboj-

nosť, smelosť, výrečnosť (dar reči 
a písania)…

Opíš v krátkosti svoju cestu do 
redakčnej rady.

Do redakčnej rady som sa dostal 
po známosti – cez spolubývajúceho 
Jakuba Mišíka. Keďže rád píšem slo-
hy, takto som sa mohol prezentovať. 
Je to na to výborná možnosť.

Jozef Dančík
Ako ťa zmenila práca v redakčnej 
rade?

Práca v redakčnej rade ma urči-
te zmenila. Spoznal som viac ľudí, 
našiel som si nových kamarátov. 
Všetkých z internátu som poznal 
asi preto, lebo som chodil ponúkať 
časopis do izieb už keď som bol dru-
hák.

Analyzuj situáciu v internáte 
– ako je to s čítaním nášho časopisu 
Sme OK.

Myslím si, že časopis v tlačenej po-
dobe sa číta menej, ako na internete. 
Škoda, že nevidíme počet otvorení 
na iprba.sk – ale viem, že ho čítajú 
aj pedagógovia a iní zamestnanci. 
Myslím, že žiaci vedia o týchto mož-
nostiach, zaujíma ich časopis a chcú 
si ho pozrieť.

Filip Ficek
Ktoré informácie z časopisu si ty 
sám už prakticky použil?

Info o akciách, športové info, zá-
žitky zo života kamošov.

Argumentuj, prečo by sa mal 
časopis Sme OK čítať. 

Veľa zaujímavých info, zábavných 
ponúk, zážitky zo života, naučiť, 
nadchnúť k písaniu, lepšie spoznajú 
internátny život.

Fero, Filip a Jojo
Foto: archív VMV

Nie sme Nie sme 

robotickí redaktorirobotickí redaktori
A opäť niečo nové. Prinášame rubriku o nás pre vás pod názvom „My v kocke“. 
Spovedali sme troch z nás – akčných redaktorov a každý dostal dve otázky – teda 
spolu toľko, koľko je strán na kocke. A musíme povedať, že CUBING, teda kocková 
metóda spovede sa vydarila. Slov síce nebolo veľa, ale boli otvorené a úprimné. Že 
čo bude ďalej? V ďalšom čísle si „podáme“ ďalších troch, aby ste spoznávali naše 
názory, aby ste na nás hľadeli ako na ľudí, nielen ako na robotických redaktorov. 
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Vo vzájomných roz-
hovoroch sme im odo-
vzdali svoje skúsenosti 
z našej študentskej no-
vinárskej práce a domov 
sme si priniesli ich názory 
na to, čo radi robia, čo 
ich baví a ako sa zhostili 
úlohy prvých redaktorov 
svojho časopisu. V závere 
sme museli sľúbiť, že 
o rok prídeme opäť a deti 
na oplátku museli sľúbiť 
nám, že budú cez rok pí-
sať a kresliť, aby ich nový 
Vincentko „žil ďalej“.

Pre Sme OK 
spievajúci redaktor 

Fero Hrnko

Nadýchnuť sa – a idemeNadýchnuť sa – a ideme

V apríli nám to teda pekne spievalo! V IPR, aj na cestách. 
Miestnou limuzínou sme sa dostali až k bránam školy, kde 
už na nás čakala tlupa rozvášnených fanúšikov. Tentokrát 
sme nielen spievali, ale aj tancovali, kreslili a rečnili. 

Jeden pekne upršaný deň tradične po roku sme sa 
vybrali na malú spevácku generálku do Spojenej školy na 
Bachovej ulici. „Júj, medzi detičky, to je superkové!“ pove-
dal som si. Všetci, čiže: ja, Katka, Šaňo a Jožko sme s autom 
dorazili medzi radostné deti. Nadýchol som sa a idem. 

Začal som spievať ako prvý. Aparatúra zarachotila na 
celú telocvičňu… bolo lepšie ju vypnúť, aby ma vôbec 
bolo počuť. V polovici pesničky teda ostalo ticho – hudba 
nehrala – ale ja som spieval ďalej. Ani ostatní neboli v spe-
ve menej úspešní – na rozdiel odo mňa technik spojazdnil 
pre nich techniku. Spievalo sa, tancovalo raz na jednej, raz 
na druhej strane – a ešte k tomu ako bonus si deti vyro-
bili v každom oddelení veľký plagát ako upútavku na ich 
nový časopis Vincentko, ktorý sme im priniesli. 

Redaktori na cestách Sme OK
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V tomto čísle si zoberiem na pretras populárnu súťaž, ktorej som bol nepriamym účast-
níkom. Všetci určite poznáte zábavnú reláciu RTVS Piati proti piatim, ktorú uvádza malý 
blázon s menom Andrej Bičan. Ako sa to stalo? Posaďte sa a všetko Vám rozpoviem. 

Tak, ako každý rok, aj teraz sme mali v marci možnosť skamarátiť sa 
s knihou. Veď sú medzi nami mladí, ktorí mali v rukách naposledy bá-
bätkovské leporelo. A tí z nás, ktorí ešte i dnes radi čítajú, mohli v tento 
deň priniesť do klubovne tú svoju rozčítanú, dočítanú, či obľúbenú kni-
hu. V redakcii tentokrát uverejňujeme slová jednej z priamych aktérov 
marcového popoludnia.

KNIŽNÍ KNIŽNÍ 

NEANALFABETINEANALFABETI

Mne sa páčili veršíky, 
úryvky a tiež rozhovo-
ry o tom, čo kto čítal, 
koľko kníh prečítal za 
rok, alebo za mesiac. 
Pripomenuli sme si, že 
kniha nie je len knižkou, 

ale sa v nej odohráva  
živý dej. Už som sa stretla 
s denníkom princezny, 
neskôr čosi dramatické, 
romantické. Baví ma čítať 
a fascinuje ma dej, ktorý 
v knihách prebieha.

Po literárnom občer-
stvení sme si dali občer-
stvenie (koláče - mňam 
- pozn. redakcie), ktoré 
pripravili žiačky pod 
vedením pani Gálovej. 

Veronika Jarotová
Foto: archív VMV

Sme OK

Písal sa 19. január. Pripravoval som 
sa na cestu do Bratislavy na internát. 
Oblečený, obutý som si na seba vyho-
dil školskú tašku a do ruky cestovku. 
Zrazu zŕŕŕn, telefón. Mama ho zdvihla 
a sa ozval chlapský hlas. Patril rodinné-
mu priateľovi Braňovi. Otázku položil 
jasnú. „Ferino, chceš ísť ako komparz do 
Piati proti piatim?“ So 
zatajeným dychom 
ja na to: „Veď to mám 
blízko a mimocho-
dom, na intráku ne-
budú robiť problémy“. 
Potom som odišiel pred bránu domu a 
čakal na Kubovu limuzínu, ktorá nás 
odviezla na Ilavskú stanicu. Celú cestu 
v aute som rozprával o súťaži, A nielen 
v aute, ale aj v autobuse, v škole, na 
intráku a všade kde sa dalo. Na jednej 
strane som bol veľmi šťastný, no a na 
tej druhej dosť nervózny. Kládol som si 
otázku: „Ako to všetko dopadne?“ 

Na druhý deň som išiel omrknúť 
terén, čo v krátkosti znamená hop na 
tridsiatku (autobus) s malým prestu-
pom na 39 až pred televíziu. Super. 
Generálku som zvládol! V škole, aj na 
internáte som si všetko vybavil a tešil 
sa na piatok. Prišiel vytúžený deň. Ako 

som vstal, nervozita mnou prekypova-
la. Po vyučku som šiel s otcom na dob-
rý obed a poobzerať obchody. Začalo 
sa stmievať a to bol nekompromisný 
znak toho, že bolo treba ísť do telky. Do 
televízie sme prišli o 18:45 a čakali sme 
na našich turistov. Oni akurát vychá-
dzali z maskérne a ponáhľali sa rýchlo 

do šatne. Braňo mi 
šepol: Poď, ukážem 
ti štúdio ešte pred 
prenosom. Bola to 
paráda. Všetko tam 
svietilo, dokonca 

som si vyskúšal aj povestný klaksón. 
O 19:55 sme všetci už usadení čakali 
na pokyny produkčnej, Táničky. Začal 
sa prenos. 

Rozsvietilo sa a Andrej privítal 
všetkých. Aj hudobného hosťa, ktorým 
bola Katka Knechtová. No a kto vlastne 
súťažil? Tak za Turistov to bol kapitán 
Braňo, ktorý si priviezol so sebou svoj 
tím. Proti ním sa postavili Ľadové 
medvede vedené Alexom. Napokon 
Turisti vyhrali a ja som išiel spokojný na 
internát.  Chcem odporučiť každému, 
kto bude mať možnosť, nech do toho 
určite ide. 

Pre časopis Sme OK Fero Hrnko 

Ako sa turisti s medveďmi pobili
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PPrišli sme, 
vyhrali sme, 

zmúdreli 
sme 

a zjedli 
sme…

Športový deň 

jún 2014
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Počas akcie Športový deň 2014 sa uskutočnili súbežne tri súťaže. Sily sme si zme-
rali v disciplínach, ktorým neprekážalo tropické teplo, rozum sme si rozhýbali 
v kvíze o prírode, kde sme neraz zapotili viac ako pri športe. Aj Popoluška by mala 
čo robiť, aby vybrala tie správne názvy. Pani vychovávateľka Gallová vybrala pre 
nás fakt ťažkú zbierku plodov, korenín a semienok. A to nebolo na tento deň všet-
ko. Ešte prišlo osvieženie…

Mlieko je súčasťou nášho života už od narodenia. Ako sme boli spojení s ma-
mičkou cez materinské mlieko, tak sme dnes spojení s mliekom z obchodu. Na 
internáte pripravila pani vychovávateľka Barátová pri príležitosti Dňa mlieka 
interaktívnu súťaž. Žiaci sa mohli zapojiť a poslať na e-mailovú adresu recept, 
ktorý sa skladal z mliečnych výrobkov. Receptom prispelo sedem žiakov 
a žiacka porota mala veľmi ťažké ich vyhodnotiť. Všetky totiž splnili pod-
mienku, že boli z mlieka… Banánovo-jogurtové mafíny, zeleninová bomba 
s dresingom, palacinky, vtáčie mlieko, jemný vanilkový likér, zmrzlina Míša, 
letné osavieženie. 

Ocenení boli všetci a dostali obľúbené korbáčiky. Dievčatá z tretieho 
poschodia pripravili pre všetkých ochutnávku tvarohového krému s ovocím, 
ktorý bol osviežením v tropickom dni.      Katarína Čermáková

 Mlieko, šport,
 plody, 
        koreniny 
          a semená 

Športové kalendárium   2014

Stolno-tenisový turnaj 
10.2. do 24.3.2014
Dvojhra chlapci: 
1. Poliak Martin
2. Lipovský Gabriel
3. Horváth Kevin

Turnaj v šachu a dáme 27.1. – 8.4.2014
šach: 1. Rapavá Lenka, 2. Alsódi Alexander, 3. Mišík Jakub
dáma: 1. Pospiechová Iveta, 2. Rapavá Lenka, 3. Mišík Jakub

Dvojhra dievčatá: 
1. Pospiechová Iveta
2. Čierna Mária 
3. Čermáková Katarína

Floorbalový turnaj 29.4.2014 
I. miesto družstvo v zložení: Horváth, Lipovský, Kajanovič, Motýľ
  II. miesto : Poliak, Brocka, Čierna, Kičin
    III. miesto: Bobuš, Ferianec, Ficek, Slezák
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V sobotu, 25. februára 2014 tomu 
však bolo inak. I napriek tomu, že 
ešte v to ráno sa všetko zdalo tak 
perfektné: Poobede zahrám fl orbal, 
doobeda pôjdem na námestie 
pozrieť si fi nálový zápas Cibulkovej, 
ktorý hrala s Číňankou Na Li. 

No už mierne zatiahnutá 
obloha, ktorú som videl cez 
okno, neveštila nič dobré. 
Ale predsa som sa plný 
nadšenia a očakávania 
vybral medzi ľudí. 
Skandovanie fanúši-
kov, spev chorálov, 
športové pokriky. Áno, 
takto to poznáme zo 
zápasov našej hokejo-
vej reprezentácie.  No 
akosi som zabudol na to, 
že tenis nie je na Slovensku 
športom číslo jedna. No a keď ku 
tomu pridáme fakt, že vonku poriadne 
fúkalo a teplomer sa vzďaľoval od bodu 
mrazu smerom dole, určite prídeme na 
to, že pozrieť si toto nečakané fi nále by 
bolo vhodnejšie v pohodlí obývačky 
pred televízorom.

Samotný zápas mi pripomínal 
hojdačku. Prvý set Dominika hrala 
vyrovnanú partiu. Toto potvrdzuje 
aj čas, ktorý bol potrebný na odo-
hratie úvodného setu. Bola to viac 
ako hodinová dráma. Ten druhý, to 
už bola iná káva. Bohužiaľ, pre našu 
reprezentantku príliš horká – 0:6. 
Číňanka jej nedovolila naozaj nič. Po 
poslednej odohranej loptičke som sa 
už sám, vymrznutý a hladný, vrátil na 
internát. Nečakal som, že Cibuľková 
jasne vyhrá, i keď iskierka nádeje, ako 
pri každom športe, ktorý sledujem, 
tam pochopiteľne bola. V opačnom 
prípade, na čo by som tam inak šiel? 
Veď vždy sa predsa nevyhráva! A ako 
generálka na skandovanie pod ho-
lým nebom táto mrazivá skúsenosť 
poslúžila viac než dobre. A keby 
sa ma niekto pýtal, že či aj napriek 
takejto zime pôjdem povzbudzovať 
na námestie počas olympijského 
hokejového turnaja, moja odpoveď 
by bola jasná. Tak určiteeee!!!     

Pre časopis Sme OK 
od športového mikrofónu Jakub Mišík

OKejko športuje

Tenisové blues

Keď sme spolu s kamošom prišli 
na námestie, čudovali sme sa, kde sú 
všetci tí ľudia. Veď predsa bude fi nále. 
Namiesto nich nás privítalo pár usporia-
dateľov, ktorí dolaďovali techniku. Stále 
totiž zostávala približne hodinka do za-

čiatku nami očakávaného zápasu. 
Ešte nikdy predtým som ne-

pozeral tenis na veľkoploš-
nej obrazovke. Nevedel 

som sa dočkať…
A dočkal som sa! 

Vietor zosilnel a z ne-
ba padli kvapky. To 
už bolo pre Ferda 
moc a po tom, čo sme 
ako prví fanúšikovia 

na námestí zinkasovali 
sponzorské tričká, po-

bral sa preč. 
Pár chvíľ na to sa začal 

zápas. Povedzme, že ľudí trochu 
pribudlo, ale po väčšine to boli len oko-
loidúci, ktorí to pravdepodobne mali 
namierené celkom inde. Ak by sme mali 
predsa len spočítať ozajstných fanúši-
kov športu, súdiac podľa ,,fanúšikovskej 
výzbroje´´, bolo nás asi dvadsať. Ale aj to 

asi preháňam.

A čo písala konkurencia? Zasurfovali 
sme v redakcii na nete. Vybrali sme 
pre vás z webu teraz.sk: Slnečné, no 
mrazivé počasie pritiahlo spočiatku na 
námestie len hŕstku fanúšikov. Prví dva-
ja skalopevní si preto od moderátora 
vyslúžili tričká. Keď sa však už hralo nie-
koľko minút, tenis pritiahol na námestie 
už približne 50 fanúšikov. „Mám rád 
šport a cez okno to ráno nevyzeralo, 
že bude taká zima. Ale keď je už to 
fi nále… A Dominike fandím, dosiaľ 
som sledoval, ako hrala, hoci nie 
som práve najväčší tenisový fanúšik,“ 
povedal 23-ročný Bratislavčan Jakub, 
ktorý prišiel fandiť takto na námestie aj 
slovenským hokejistom. Jeho kamarát 
František si nenechal ujsť ani semifi nále 
so slovenskou tenistkou, vtedy musel 
doma vstávať skoro ráno. „O tej pol 
piatej niekde doma v obývačke to 
bolo lepšie ako v tejto zime, ale chceli 
sme zažiť trochu atmosféry,“ vysvetlil.

Každý z nás má určite veľa zážitkov, o ktoré sa chce podeliť s čo najviac ľuďmi. 
Chce učiniť tak hlave pre to, lebo ešte doposiaľ prežíva ten úžasný pocit, ktorý pri 
týchto udalostiach zvykne nastať.



Okejko dobre hospodáril, tak môže rozdávať aj vám. Redakcia Sme OK 
vyhlasuje súťaž o aktívneho internátneho študáka. Do súťaže sa môžu zapojiť 
všetci. O čo pôjde? V časopise Sme OK uverejníme Euromince.  Kto sa chce 
zapojiť do súťaže, si ich vystrihne a odovzdá. Komu? A to stačí? No nestačí 
ich iba vystrihnúť. Je potrebné splniť ešte jednu úlohu.  Do konca apríla 2015 
každý, kto sa aktívne zapojí do internátnych akcií odovzdá svojim vychováva-
teľom – organizátorom akcie jednu Euromincu so svojím menom. 

A čo z toho? Tí, ktorí budú mať odovzdaných najviac mincí, dostanú odmenu! 
Akú, toť prekvapenie! Ale cena stojí za námahu!  Tak neseďte na izbách a nelenivte. 
Zdvihnite kostry a dajte sa do roboty. Veď „Komu sa nelení, tomu sa zelení!“

Slnko svieti, voda láka, postavme si snehuliaka… To som už fakt väčšiu 
blbosť nedokázal vytropiť? Bude to tým, že sa otepľuje a to ma oberá o sily 
myslieť. Ešteže už končí školský kolotoč, inak neviem, ako by som sa v teple 
mučil pri knihách.  „Dnes sa mi neche nič“ – voľné dni sú super, ale s prázd-
nym vreckom? Dnes môžem žať, čo som cez rok nasial do vrecka, či na účet. 
No varujem aj vás, kamaráti, ľahkovážne kotúľanie mincí sa nevypláca. Veď 
aj v septembri bude treba z niečoho gazdovať! 

Ale dosť bolo mudrovania, idem si dať nealkomojito a zhodnotím majetok, 
ktorý chcem investovať do prázdnin. Uff  – víkend na chate s kamošmi, pár kín 
a diskoték, týždeň u starkovcov, letné osvieženie na miestnom kúpalisku, sta-
novačka s babou, rodinná dovolenka… Tak, ale už dosť! Škoda, že nie je Veľká 
noc a Vianoce aspoň dvakrát za rok… Ide sa na brigádu. S tým som počítal už 
pri guľovačke a preto dnes viem odpovedať na otázku: „Keď sa ťa leto opýta, čo 
si robil v zime?“ Šetril a rezervoval brigádu v miestnom supermarkete. Ej ako sa 
mi zíde prax s balením, ľahko sa postavím k pultu a budem baliť! (Nie kočky!) 
Hodí to také tri eurá na hodinu.  Krát sedem krát 5 dní – to je už slušné vreckové. 
Prázdniny sú dlhé, tak tých niekoľko dní obetujem pracovnému zápalu. 

Hovorí sa, že každý podľa potreby a možností.  No a tých dnes nie je veľa, 
ale skúsiť treba. Tento rok budem makať celý mesiac a polovicu zárobku švac-
nem na účet do banky - nech si úrokmi ďalej zarábajú na seba.   

Pre vás vypotil ekonomicky mysliaci študent OKejko

Okejko z nagazdovaného 
rozdáva!

Sme OKSme OKOKejko gazduje
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Komu sa nelení, 

tomu sa zelení

Súťaž v roku 2014/15!


