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Milí čitatelia, 
blíži sa nám koniec školského 

roka. Mali by sme zhodnotiť, čo ten-
to rok dal a čo nám zobral. Aj tento 
rok nám opäť vyrástli mladí chlapci 
v mužov a mladé devy v ženy. Nie, 
nie, nebojte sa! Nemám to v hlave 
pomiešané. Hovorím o našich ma-
turantoch, ktorí obhájili skúšku do-
spelosti a pokračujú v živote ďalej. 

Iná udalosť, ktorá sa stala na na-
šom intráku sa viaže k tomu,  že 
okrem maturantov zvládli svoju 
prvú skúšku aj tretiaci, keď zložili 

záverečnú učňovskú skúšku. No a čo 
nové ešte na intráku? Vzťahy! Vzťahy, 
to je asi tá najpodstatnejšia kapitola 
internátneho života, veď nie je nič 
lepšie, ako keď na začiatku roka príde 
niekto noví a pekný , no a ešte keď si 
k tomu rozumiete - to je paráda. 

Ani ja, starí harcovník som sa tomu 
nevyhol a vzplanula vo mne láska. 
Aj napriek tomu, že som už starší, aj 
mne sa podlomili kolená. Ale nie len 
mne. Veľa ďalších nových párikov sa 
dalo dokopy. No a keď sa ruka v ruke 
tmolíš, čas ani nevnímaš. 

Čo všetko nám tento rok dal a vzal? 
Zažili sme  veľa pekných chvíľ po-
čas akcií, ako napríklad  Slávik 2016, 
Predveď, čo dokážeš, Karneval, kvízy,  
súťaže, výlety, diskotéky a vychádzky. 

Všetko, čo sa stalo v tomto škol-
skom roku je už za nami. Blíži sa od-
dych. Takže v mene svojom, ale aj v 
mene celej redakcie Sme OK vám-
prajem to najkrajšie a najusmiatejšie 
leto na svete. 

Váš šéfredaktor a gumkáč Ferdo 

Aby ste mali 
najusmiatejšie leto

Slávik 2015-16
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Deň bez tabaku 2016

Témou tohtoročného svetového 
dňa bol Stop zásahom tabakového 
priemyslu. Svetová zdravotnícka or-
ganizácia upozorňuje, že ročne tabak 
zabíja na svete 6 miliónov ľudí. Z toho 
počtu je viac ako 600 000 pasívnych 
fajčiarov, ktorí zomierajú na následky 
fajčenia iných. Cieľom tohtoročného 
svetového dňa je informovať verej-
nosť o neférových a nebezpečných 
taktikách tabakového priemyslu s 
cieľom zasahovania do štátnych po-
litík. Krajiny sú povinné zvyšovať po-
vedomie o rozpore medzi záujmami 

tabakového priemyslu a politikou 
kontroly tabaku.

Len fajčiar vie aké je ťažké vymeniť 
cigu za loptu – fajčiar za telocvičňu – 
veget za aktívny pohyb... preto sme 
sa veľmi potešili, že naša telocvič-
ňa praskala vo švíkoch práve v  Deň 
bez tabaku. Basketbal, volejball, 
futbal, florball – a  to nebolo všet-
ko... Pán vychovávateľ Trusa a  pani 
vychovávateľka Kupková pripravili 
fakt zaujímavý program – a môžeme 
s istotou povedať, že tentokrát to stá-
lo za to.

Kým stúpa dym…

zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.
php?option=com_content&view=ar-

ticle&id=1899:svetovy-de-bez-ta-
baku&catid=61:problematika-faje-

nia-a-alkoholu&Itemid=68

Svetová 
zdravotnícka 
organizácia vyhlá-
sila 31. máj za „Sveto-
vý deň bez tabaku“. Tento 
deň sa nesie v  znamení zákazu 
reklamy na tabakové výrobky, ich 
propagácie a  sponzorstva. Spojovacou líniou všetkých 
aktivít, ktoré predchádzali tomuto dňu, bola kampaň Európskej komisie „Exfaj-
čiari sú nezastaviteľní!“ Cieľom bolo poukázať na pozitívny prínos skoncovania 
s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby zahodili cigarety.
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Výstava v Ríme 2016

Šperky, ktoré vyrobili naši žiaci z učebného odboru zlatník a klenotník a nad-
stavbového štúdia umeleckoremeselné práce boli predstavené dňa 7.4.2016 na 
prezentačnom programe Zlato Slovenska v Ríme, ktorý organizoval Slovenský 
inštitút v Ríme v spolupráci s Veľvyslanectvom SR a agentúrou Talentované deti 
Slovenska.

Ešte pred sto rokmi si ľudia mysleli, 
že vďaka rozvoju priemyselnej výroby 
remeslá časom zaniknú. Čas nás však 
presvedčil, že aj v treťom tisícročí je 
práca ľudských rúk nenahraditeľná. 
A ak sa remeslo spojí s umením, vý-
sledkom sú krásne ručne vyrobené 
šperky z drahých kovov. Materiálom, z 
ktorého vyrábajú šperky budúci zlat-
níci, žiaci SOŠ pre žiakov s telesným 
postihnutím, Mokrohájska 1, Bratisla-
va, je striebro. Keďže sa každý šperk 
vyrába podľa zadania a s určitým zá-
merom, sú tomu prispôsobené aj os-
tatné použité materiály – prírodné aj 
syntetické kamene, ale i drevo, plast, 
sklo, koráliky a tiež rôzne techniky. „SILA ENERGIE“ - čisté tvary náhrdel-

níka naznačujú, že je určený pre silnú 
osobnosť, ktorá vie, čo chce. Autor vyu-
žil klasické techniky – ohýbanie, stáča-
nie, vyklepávanie doplnil syntetickým 
ónyxom. Ónyx je kameň, ktorý svojmu 
nositeľovi dodáva silu, ráznosť, vytrva-
losť, vďaka nemu sa stáva skutočným 
pánom svojho osudu.

„HOROVO OKO“ – inšpiráciou pre 
vznik tohto pánskeho šperku našiel 
autor v staroveku. Starovekí Egyp-
ťania verili, že tento symbol nezniči-
teľnosti pomôže ich znovuzrodeniu. 
Toto presvedčenie vychá- dzalo z 
legendy o boji bohov Hora so Sute-
chom, pri ktorom Hor stratil oko (ale-
bo obidve oči). Neskôr bol schopný 
opäť vidieť vďaka bohyni Hathor a 
tým sa „miznúci a obnovujúci sa zrak“ 
Horovho oka stal symbo- lom „života 
a vzkriesenia“. Štylizovaný tvar oka s 
tyrkysovou zreničkou, umiestnený 
do čistého tvaru obdĺžnika pôsobí 
moderne, dopĺňa ho kožená šnúrka 
rovnakého odtieňa. 

„VODA AKO ŽIVEL“ – strieborná 
stužka rieky s meandrami a prítokmi - 
to je dojem z jednoduchého, a pred-
sa bohato pôsobiaceho náhrdelníka. 
Leštené striebro, strieborný drôt, ko-
ráliky a výrazná modrá tento dojem 
umocňujú.

Jedinečné veci vyrobené jedinečnými ľuďmi
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Sme OK Výstava v Ríme 2016

„ROMANTIKA“ – pri výrobe tohto 
náhrdelníka určeného nežnej roman-
tickej dievčine, autor použil klasické 
zlatnícke techniky – ohýbanie, vykle-
pávanie a spájkovanie jednotlivých 
častí. Výsledok pripomína jemný golie-
rik vyšívaný syntetickými perličkami.

„VÝCHOD SLNKA“ - hoci začiatkom 
20. storočia bolo na Slovensku asi 5 
000 drotárov, v súčasnosti toto remes-
lo vymizlo a venuje sa mu len veľmi 
málo ľudových umelcov. Po klasických 
drotárskych technikách – slučkovom 
výplete, špirálovej technike siahla aj 
autorka tohto pôsobivého náhrdelní- 
ka. Strieborný drôt je doplnený biely-
mi sklenenými korálikmi

„TWINS“ - náušnice skrášlia kaž-
dú ženu. Tieto pripomínajú dve mi-
niatúrne, takmer identické africké 
masky. Vyrezané sú zo strieborného 
plechu, s centrálne umiestnenými 
syntetickým smaragdami, ktoré do-
pĺňa emailovanie a zirkóny.

„ART DECO“ – veľmi moderne pô-
sobí náramok s florálnym motívom. 
Jednotlivé časti kvetov sú vyrobené 
stáčaním materiálu do tvaru lupe-
ňov, podspájkovaným plechom. Au-
torka striebro doplnila obľúbeným 
zirkónom a netradične bielymi a čier-
nymi lepenými sklíčkami.

A ako to dopadlo?
napísala p. Trebuňáková: “Pekný 

deň pani riaditeľka,
preposielam Vám pár krásnych 

fotiek z novej reprezentačnej 
výstavy na propagáciu Slovenska a 
Slovenských študentov pod názvom ,, 
Zlato Slovenska,, .Zároveň Vám chcem 
povedať, že náramok a náušnice som 
mala na sebe ja a pán P.Dvorský ich 
predstavil osobne ako výrobok Vašej 
školy. Dostanete aj ďakovný list od 
pána Dvorského za krásnu reprezentá-
ciu a nádherné výrobky.”

Foto: archív PV SOŠ
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Mám byť viac prísna či láskavá? Ako 
si poradím s  autoritou, keď „moji“ 
chlapci majú len o pár rokov menej? 

Tieto chvíle som si pripomenula, 
keď som pred pár mesiacmi vhupla 
opäť do niečoho nového. Tentokrát 
sa mojou výchovnou skupinou stal 
celý internát, aj vrátane kolegov – vy-
chovávateľov. Ako sa teda cítim v tej-
to novej úlohe? Ako človek s veľkou 

zodpovednosťou za živé 
tvory, snažím sa chápať 
každého, kto má niečo 
spoločné s naším interná-
tom a  vždy hľadať doho-
du pre dobro žiakov i  za-
mestnancov.     

2.  Čo vám dala a naopak 
aj vzala táto pozícia?

Zmena mi poskytla širší 
priestor pre sebarealizáciu, 
viac možností ovplyvniť ži-
vot v  internáte,  pracovať 
nielen so svojou skupi-
nou, ale bližšie spoznávať 
aj iných žiakov, chlapcov 
i  dievčatá – a  som rada, 
že môj kontakt s  nimi nie 
je len vo forme riešenie 
priestupkov (čo bolo ale 
žiaľ tiež veľmi často už aj za týchto pár 
mesiacov), ale aj počas spoločných 
stretnutí a rozhovorov. 

Pozícia zástupkyne si vyžiadala 
menej priameho kontaktu so žiak-
mi na úkor viac času stráveného pri 
počítači. Vzala mi aj ten krásny a zá-
roveň náročný blízky vzťah so svojou 
„malou“ výchovnou skupinou, s  jed-
notlivými žiakmi, možnosť intenzív-
nejšie prežívať s  nimi radosť, bolesť, 
úspechy, ale aj prešľapy. 

3. Aké zmeny ste zaviedli na VMV 
a  aké chcete ešte uskutočniť v 
budúcnosti?

Vbehla som do pozície zástupkyne 
v rozbehnutom vlaku, s ktorým vy-
štartovala p. PhDr. Petra Višňovská 
(týmto ju pozdravujeme a  j s  malou 
dcérkou).  Školský rok bol v  plnom 
prúde a ja som sa najmä snažila jeho 
chod nespomaliť a  ísť po trati požia-
daviek daných pre školský rok. Je nie-
kedy veľmi ťažké zosúladiť spokojnosť 
žiakov aj vychovávateľov. Niekedy sa 
vzájomné predstavy veľmi líšia a  tre-
ba hľadať spoločné plochy, na ktorých 
sa dá formovať a  vychovávať mladý 
človek a zároveň splniť úlohy kladené 
z nadriadeného orgánu školy.

Zodpovednosť za živé tvory

1. Zástupkyňou pre VMV ste už pár 
mesiacov. Ako sa cítite na tejto 
pozícii?

Prijať funkciu zástupkyne p. riadi-
teľky pre internát bola pre mňa vý-
zva. Pretieklo už veľa vody v Dunaji, 
čo som sa prvýkrát na internáte po-
stavila pred svojich žiakov. Ako čers-
tvá absolventka školy som mala pred 
sebou veľa otázok: Aké to bude? 

Tento rozhovor sa rodil a 
bol pripravený v  čase, kedy naša Majka Mieresová 
naplno s nami redaktorčila. Chceme ju týmto pozdraviť a zaželať jej veľa zdravia 

a sily bojovať ďalej. 

S prvou redakčnou radou Sme OK
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Rozhovor

Za veľmi podstatnú zmenu pova-
žujem úpravu vychádzkového reži-
mu v  internáte. Niektorí žiaci mali 
pocit, že ide o  sprísnenie zákazu 
vychádzok, iní mi povedali, že nao-
pak majú viac priestoru pre osobné 
vychádzky – je to asi dané tým, že 
majú vychovávatelia viac možností 
odmeňovať vychádzkou dobré sprá-
vanie, dobré školské výsledky, akti-
vitu v  rámci voľnočasových aktivít a 
dodržiavanie internátneho poriadku. 
Ak to niekde škrípe – je úplne priro-
dzené, že sa vychádzka okresáva. 

Predstava dobrého internátu 
v očiach niektorých žiakov? Vychádz-
ky každý deň po vyučovaní až do 
desiatej večer, nevyhradený čas na 
štúdium – veď každý sa predsa môže 
učiť vtedy, keď chce, popolníky na 
chodbách internátu a  dovolené faj-
čiť v celom areáli školy, voľný pohyb 
žiakov po izbách – chlapci u dievčat 
a dievčatá u chlapcov, prístup na wifi 
nonstop až do rána, večierka indivi-
duálne podľa potreby, upratovanie 
izieb výhradne upratovačkou, teda 
zrušenie hospodárskeho dňa.

A  predstava vychovávateľa o dob-
rom internáte? Dodržiavanie internát-
neho poriadku a  režimu len s  malými 
priestupkami, poriadok na izbách, úctiví 
žiaci, ktorí majú slušný slovník a dokon-
ca sa vždy pozdravia, aktívni žiaci, kto-
rých netreba nikdy naháňať na akcie, 
žiaci, ktorí nefajčia v  priestoroch inter-
nátu a v areáli, nepijú alkohol a drogy im 

nič nehovoria, bezproblémové povinné 
i individuálne štúdium – žiaci si uvedo-
mujú, že sú na škole preto, aby získali 
vzdelanie a odbornosť.

Aj keď to tak hrozivo vyzerá a roz-
diely sú fakt obrovské, verím a  som 
presvedčená o tom, že je možné nájsť 
spoločnú reč a urobiť spoločný život 
v internáte pohodovým, aby sa tu cí-
tili dobre žiaci i vychovávatelia – a k 
tomu by som rada smerovala zmeny, 
ktoré sa ukážu ako potrebné.  

4. Aká je Vaša pracovná doba? 

Keď som bola vychovávateľka, 
moja pracovná doba bola zameraná 
na prácu so žiak-
mi popoludní 
a  večer. Pozícia 
zástupkyne vy-
žaduje kontakt 
aj s pracovníkmi 
iných úsekov 
IPR, k  práci so 
žiakmi pribudlo 
veľa adminis-
tratívy a  teda 
pracovná doba 
zahŕňa aj dopo-
ludnie. Ak si to 
situácia vyžadu-
je, tak ostávam 
v internáte aj vo 
večerných hodi-
nách, kvôli kon-
taktu s  nočnou 
službou. 

5. Čo by ste odkázali našim čitateľom 
a hlavne žiakom ubytovaným na 
VMV?
Som rada, že medzi čitateľov Sme 

OK už viac ako päť rokov nepatria len 
žiaci, ale aj mnohí zamestnanci a ro-
dičia žiakov. Všetkým by som rada 
odkázala, aby podporili náš časopis 
a  povzbudzovali žiakov k  tvorivému 
písaniu článkov, veď študentský ča-
sopis je dobrý vtedy, keď odráža život 
z  ich pohľadu. Čítajte, píšte, maľuj-
te, fotografujte – jednoducho robte 
všetko pre to, aby Sme OK nebola len 
história, ale aj súčasnosť! Stála som 
pri zrode nášho časopisu a nerada by 

som mala príhovor na jeho pohrebe 


A odkaz pre žiakov ubytovaných na 
internáte? Nebláznite a nekomplikuj-

te si už aj tak kompli-
kovaný život! Budujte 
kamarátstva, aktívne 
prežívajte voľný čas, 
neflákajte školu, aby 
ste mali možnosť stať 
sa špičkovými odbor-
níkmi, zabávajte sa, 
ale neurážajte, buďte 
odvážni v  reči, ale nie 
vulgárni, buďte akční, 
ale neničte zariadenie, 
prežívajte mladosť (a 
mnohí už dospelosť) 
ruka v  ruke so zodpo-
vednosťou! A  buďte 
dobrí 
Pre Sme OK pripravila 
otázky Mária MIeresová
Foto: súkromný archív

Moje začiatky v IPR
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Fotoreportáž Fotoreportáž

HEINBURG 2016 V Pálfyho paláci
 2016
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BRATISLAVSKÝ HRAD 2016 KAMZÍK 2016

V  jedno slnečné popoludnie sme si to na-
mierili s p. vychovávateľkou Kupkovou a p. 
Kubálekom na Bratislavský hrad. Cestou hore 
sme zdolali xxxxxx schodov. Cesta veru bola pre 
niektorých trochu náročná. Asi tak hodinu trvalo, 
kým sme prišli hore až na hrad. Na hrade sme zas 
a opäť prešli xxxxxxxx schodov. Za úlohu sme 
mali spočítať schody. Napočítali sme  ?  schodov. 
(Vyšliapnite si tam a zrátajte si ich sami!)

Pozreli sme si obrazy, figuríny s obleče-
ním, sochy a iné krásne historické pamiatky. 

Urobili sme si pár 
fotiek na pamiatku 
a išli späť trochu vy-
čerpaní na internát. 
Výlet sa nám páčil a 
dúfame, že ich bude 
ešte veľa.

Lucia Henčeková

NA POTULKÁCH PO BRATISLAVE  
A OKOLÍ

Po schodoch... 
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OKejko gazduje a sporí

Čauko kamaráti, už som tu zas. Prešiel nejaký čas od Veľkej noci a ja naplno ma-
kám v akejsi študentskej agentúre. Teda tam mám len papiere, ale brigádničim 
tade, kade ma pošlú. Raz roznášam letáky, inokedy dokladám tovar, prípadne 
venčím psov, ale už som mal aj ponuku trhať lístky v kine – to by bolo celkom fajn, 
aspoň by som si pozrel nejaký dobrý film. Ale len poobede, internát je internát... 
ale aj tak som rád, že tu môžem byť. V lete si zoženiem brigádu doma – možno sa 
mi podarí dobre zarobiť niekde v stánku so zmrzlinou, alebo na kúpalisku. Obi-
dve miesta vo mne evokujú spomienky na minuloročné leto. 

Za rok sa zmenilo veľa vecí – mini-
málne som stratil hlavu – teda mám 
ju na krku, ale myšlienky sú plné... jáj, 
no ako by som Vám to povedal... jed-
noducho - buchol som sa do jednej 
prváčky. Mám zošity a som láskou zo-
šitý! Láska však vyžaduje čas a penia-
ze – veď občas musím niečo drobné 
kúpiť, aby na mňa myslela, občas ju 
pozvem na kofču, občas do kina a aj 
nádejný svokor a svokra stoja za pár 
drobných na nejakú sladkosť, kávič-
ku, alebo malý darček na Vianoce... 
No čo vám poviem, vážení, je to su-
per pocit ľúbiť a byť ľúbený. 

Sedím a takto premýšľam. Vtom 
mi zazvonil mobil. A  to som si mys-
lel, že budem mať voľno – a už je to 
tu. „Zlatko, ideme niekde von?“ – „Ale 
pravdaže, už som sa tešil kedy zavo-
láš a  niekde spolu vyrazíme! Ľúbim 
ťa, hneď idem za tebou.“ - Na dnes ve-
čer som teda myslenie zabalil a hor sa 
do plnenia „láskyplných povinností“!

Vonku leto, v  taške škola, v  srdci 

láska, vo vrecku prievan... ale aj tak sa 
teším na prichádzajúce dva mesiace 
prázdnin.  No tento krát by som sa 
rád pozrel aj niekde k moru, niekde za 
hranice, veď roky už mám a peniaze? 

Vo vrecku prievan No to je fakt ťažká téma. Ale poďme 
sa do nej pustiť. 

Od minulého roka mám na štu-
dentskom účte 450 €. Na tieto Via-
noce som dostal od rodiny 100.-€, 
na Veľkú noc k  tomu pribudlo ešte 
150.- €. Päťdesiatku som si nechal 
ako „drobné vreckové“ a  dve stovky 
som zaniesol do banky. Nebolo ľahké 
sa rozhodnúť kam s nimi.  

V  prvom rade ma zaujímal účet 
bez poplatku a za akých podmienok. 
Zistil som, že ponuka je široká a treba 
fakt tomu rozumieť.  „Dedko, nena-
šiel by si si pre mňa čas niekedy po 
škole?“ – Jasné, kedy chceš a keď už 
prídeš, môžeš mi pomôcť pokosiť zá-
hradu!“ Ako obyčajne, dedko si vždy 
niečo na mňa vymyslí. Drží sa totiž 
známeho hesla: Učte deti pomáhať, 
malé zabavíte a  veľké do života pri-
pravíte! 

V stredu po škole som išiel za ded-
kom – to kosenie za to stojí. Ešteže 
mám dedka ekonóma, ten mi vždy 
dobre poradí. Má to len jeden háčik. 
Dedko síce prachom rozumie, ale nie 
internetu – v tom som zas dobrý ja – 
a  keď sme to dali dokopy, tak sa na 
nás informácie hrnuli z každej banky.

Účet bez poplatku, keď si nie-
čo vložíte na sporenie...  účet bez 
poplatku, keď si vložíte pravidelne 
mesačne na účet nejaké to Euro... 
účet bez poplatku, keď pridáte trvalú 
platbu, alebo inkaso...  no bez po-
platku aj keď niekoľkokrát zaplatíte 

kartou... bez poplatku, keď si vyberá-
te určitú sumu z  bankomatu doma, 
ale aj v zahraničí... mobilná aplikácia 
zadarmo... ba dokonca objavil som aj 
ponuku účtu bez poplatku spojenú 
s možnosťou platiť na telefónne číslo 
bez poznania čísla účtu. 

Takže je to v  suchu, účet mám 
otvorený, vedenie a  spravovanie 
účtu ma nestojí nič, len si musím 
strážiť podmienky, lebo beda... Eurá 
mi inak na platenie bude treba! 

Ale ja som dal peniaze do banky aj 
kvôli tomu, aby mi trochu podrástli – 
veď to by inak mohli ostať doma vo 
vankúši! A tak som pokračoval v reči 
s dedkom ďalej. 

„Dedko, a čo tak natrafiť na bomba 
úrok? Potom peniaze ležia, nebežia 
ale rastú.“ 

To by som bral – veď vy kamaráti 
to iste chápete, že ísť k  moru nie je  
len tak zadara, aj keď first moment 
a last moment to istí... aj tak čosi tre-
ba z vrecka vytiahnúť a pustiť žilou. 

Dedko mi uvaril dobrý čaj a  bab-
ka pridala buchty a pustili sme sa do 
pátrania po najlepšej ponuke. Dedko 
mi kukal cez plece na mobil a ja som 
surfoval a  surfoval a  hľadal. Ešteže 
má dedko dobré oči a v móde sú veľ-
ké displeje. S tými malými by sme to 
nedali. 

Z prudkého rozmýšľania nás vyru-
šila babka, ktorá nám na stôl vysypa-
la balík reklám zo schránky a dodala: 
„Chlapci, môžete pokračovať – aj tu 
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OKejko gazduje a sporí

sú dobré ponuky! Len nezabudnite, 
že aj z úroku sa platí daň – nepomýľ-
te si teda hrubý úrok s čistým, to sa 
často stáva!“ – „Ale babi“, dedko na to, 
„toto nechaj na nás a ty sa drž radšej 
tých tradičných buchiet!“ Babka vy-
slovila akési citoslovce nespokojnos-
ti, prevrátila oči a vzdialila sa  radšej 
do kuchyne.

Po nejakom čase – keď riešiš pra-
chy, nieriešiš čas – sme skombinova-
li dobrý účet s  dobrým úrokom. Na 
druhý deň som sa pustil do realizácie 
plánov a do bankových transakcií. 

No a  ako to vyzerá dnes, tesne  
pred letom? Výsledok Vianoc, Veľkej 
noci, šetrenia vreckového, pracov-
ných sobôt a  dobrého účtu ma fakt 

Sila slova - ocenenie pre Sme OK

...alebo Trnavské storry – mikro-
busom sme dorazili do kinosály (teda 
vystúpili sme na parkovisku a  ďalej 
po svojich), ktorá nás pozvala do ich 
priestorov na vyhodnotenie súťaže 
školských časopisov Sila slova. Prišli 
sme, pozerali sme, počuli sme, vyhrali 
sme a odišli sme – veď doma nás čaká 
kopec roboty na nedorobenom no-
vom čísle Sme OK. A o rok znova – ak 
nás novinársky ošiaľ neopustí.

Komisia (doc. Ján Višňovský, doc. 
Hana Pravdová, Dr. Jana Radošinská Dr. 
Anna Predmerská) preverovala  formál-
nu aj obsahovú stránku časopisov, úro-
veň spracovania obsahu, výber tém a 
prácu redakčného kolektívu. 

Ceny FMK UCM v Trnave získali:
1. miesto: časopis Stretnutia, Gymnázium 
P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
2. miesto: časopis Polytechnik, Trnava
3. miesto: časopis SME OK, SOŠ pre 
žiakov s telesným postihnutím, 
Bratislava.

A čo rozhodlo o úspechu jednot-
livých časopisov, povedal predseda 
komisie Dr. Višňovský: “Ocenený ča-
sopis Stretnutia zaujal našu pozor-
nosť najmä vďaka jednoznačnému 
naplneniu náročných kritérií, ktoré v 
plnej miere korešpondovali s vopred 
stanovenými kategóriami hodnotenia 
kvality. Oceňujeme predovšetkým jeho 
obsahovú stránku.V prípade časopi-

Silné slovo Sme OK 
tretie v poradí

sov Polytechnik a Sme OK sme oce-
nili hlavne schopnosť jednotlivých 
redakcií kombinovať hodnotnú ob-
sahovú náplň a pútavú formálnu 
úpravu do koherentného celku, kto-
rý originálne a čitateľsky príťažlivo 
vystihuje poslanie a zameranie prí-
slušnej vzdelávacej inštitúcie.” Ako 
jednu z cien pre víťazov ponúkla 
fakulta aj možnosť stáže vo fakult-
nom časopise Atteliér.

redakčne spracované
zdroj: http://fmk.sk/komisia-z-fmk-

hodnotila-casopisy-na-sutazi-sila-slova/

potešil. Je to bomba – ide sa na do-
volenku k moru! Veď keď si len pred-
stavíte, že dáte 1000.- € na úrok 5 % 
- koľko Vám to vynesie za rok? Ale to 
si už viete vypočítať aj sami – a  ak 
nie, tak z  ušetrených peňazí kúpim 
dedkovi mobil a môžete mu zavolať, 
alebo ak chcete, tak aj na infolinku do 
niektorej banky.

Nevzdávajte to, šetrite a berte si príklad z ekonomic-
ky mysliaceho študenta OKejka.
Ilustrácie: Marián Višňovský
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Sme OK

Uff, tá vôňa ma dostala - pomys-
lela som si, keď som sa v jedno po-
poludnie zhlboka nadýchla. Odkiaľ 
to vanie? 

Ahá, z tretieho poschodia. Idem 
sa pozrieť... No a nebola som tu prvá. 
Chodba sa hmýrila chalanmi aj baba-
mi z každého poschodia. Nečudujem 
sa, veď sladká vôňa čokolády bola 
všade... Teda z čokolády sa uvarilo 
kakavko. Mlieko veľmi nemusím, ale 
kakavko je jedna z mojich najkrajších 
spomienok na škôlku a prvé roky v 
škole... Pred odchodom z domu som 
do seba šupla plný hrnček s bielymi 
bodkami. Poznáte ho aj vy? Tentokrát 

Poznáte recept na dobrá kakavečko? Že nie? mali ste prísť 
na pohárik a zistili by ste ako sa varí tento mňamkový nápoj...

som svoj hrček 
mala doma, ale 
na intráku po-
slúžil akýkoľvek 
pohár. A kakav-
ko sa veru po-
darilo... sladké a 
voňavé. 

Pani vy-
chovávateľky 
na III. poschodí 
s hlavnými žiac-
kymi kuchárka-
mi to zvládli na 
jednotku. Tak 
vážení, takto sa 

Čauko kakavko

správne oslavuje Deň mlieka. Deň, ktorý je medzi-
nárosnou udalosťou a podporuje a propaguje sa 
už od roku 2000. Medzinárodný deň mlieka sa však 
oslavuje oveľa skôe - od roku 1957 a to pod zášti-
tou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF).
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Stvárni knihu 2016

Radi by sme sa s Vami podelili o radosť zo slávnostného udelenia 1. miesta z rúk 
pána Feldeka pre naše dievčatá Katarínu Brestovanskú, Petru Sakálovú a  Michaelu   
Šmídovú. Tento školský rok sme ukončili v našom krúžku drôtikovania stvárne-
ním príbehu Malá morská víla. Zapojili sme sa tak do súťaže Stvárni knihu 2016.  

Vydrôtikovali sme si   PRVÉ  MIESTOSme OK

Najprv sme čítali, ďalej hovorili o rovesníckom príbehu, o prvých láskach, skla-
maniach. Zmysluplne, s nádejou na úspech, sme spolu tvorili a nakoniec v kon-
kurencii iných škôl a zariadení boli za svoju snahu a tvorivosť odmenení.

Ďakujeme všetkým, ktorí tomuto krúžku priali, pomohli.
 S úctou psychologička pre školu
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Všetko sa to odohralo jedného sl-
nečného piatkového rána. Neposed-
né slnko strieľalo lúčmi po oknách 
práve sa rozbiehajúceho vlaku, zatiaľ 
čo ja som sa ako vždy o takomto čase  
zamýšľala nad svojím životom, pri 
pohľade na rýchlo sa meniacu kraji-
nu za jeho oknami.

Zrazu mi v hlave skrsla čudná ne-
odbytná myšlienka, alebo skôr otáz-
ka, ak chcete.  

Bola to otázka taká neodbytná, že 
moja myseľ odmietala čo i  len po-
myslenie na to, žeby zostala nezod-
povedaná. „Čo je to Láska???“ „Čo je 

to Láska???“ „Čo je to Láska???“ do-
žadoval sa  úpenlivo odpovede na-
liehavo znejúci hlások v mojej hlave. 
„Neviem, je to proste nejaký pocit!“ 
odpovedala som mu podráždene 
s nádejou, že ho tým snáď umlčím.

„A aký pocit???“ ozval sa otravný 
hlások znova, tentoraz o  čosi nalie-
havejšie, akoby od odpovede na túto 
otázku, závisel celý svet.

„Ja neviem, jasné!“ vybafla som 
naň v myšlienkach ostrým tónom.          

„Tak to zisti!!!“ vybafol na mňa 
otravný hlások ešte ostrejšie.

„Dobre teda.“ povedala som sama 
sebe a  bezmyšlienkovite som sa za-
čala rozhliadať po vlaku, akoby mi 
snáď pohľad na znudených polo 
spiacich cestujúcich mohol poskyt-
núť odpoveď na moju zapeklitú 
otázku. A potom to prišlo. Odpoveď 
na moju nevyslovenú otázku sa mi 
skvela priamo pred očami  v podobe 
detských, nekonečných, dookola sa 
opakujúcich zvedavých otázok ma-
lého blonďavého dievčatka a  láska-
vých odpovedí  jeho trpezlivo vyze-
rajúcej mamy. „Mami a  čo znamená 
tento obrázok???“ ozvalo sa z  ne-
nazdajky tenkým detským hláskom 
dievčatko a malou  bucľatou rúčkou 
ukázalo na piktogram označujúci se-
dadlá pre tehotné ženy.

„To znamená Tamarka, že tu zvyčaj-
ne sedia tety s  bábätkom v  brušku.“ 
Vysvetlila mamička svojej dcére 
s úsmevom. 

Poviedka

„Mami a aj ja som raz bola bábätko 
v tvojom brušku, však???“ spýtalo sa 
dievčatko so zvedavými iskierkami 
v očiach .

„Áno, Tamarka, pravdaže áno.“ od-
povedala dievčatku jeho mama lás-
kavým tónom, opäť s hrejivým úsme-
vom na tvári. 

Dievčatko hrejivý úsmev svojej 
mame opätovalo a vzápätí prišlo 
s ďalšou zvedavou otázkou.

„Mami a bolelo to keď som odtiaľ 
odchádzala???“  spýtalo sa dievčatko 
s  priam hmatateľnou zvedavosťou 
v hlase.

„Nie Tamarka, vôbec nie.“ spolu 
s poslednou slabikou tejto nevinnej 
lži, sa do mojej mysle vkradol aj pocit 
zahanbenia.

Zahanbenia, ktoré však bolo na 
svojom mieste, pretože som si pri 
svojom hĺbavom premýšľaní nad lás-
kou ako takou a nad svojím vlastným 
ľúbostným životom neuvedomila, že 
som vo svojej zaslepenosti prehliadla 
tú najsilnejšiu z lások, a to lásku ma-
terinskú.

Po chvíli však tento pocit zahanbe-
nia pominul a v mojej mysli sa miesto 
neho usadilo pri pohľade na matku, 
ktorá s neskutočnou nehou a odda-
nosťou uspávala svoju dcéru, niečo 
úplne iné. Určite sa teraz všetci pý-
tate čo to asi bolo. A ja vám to veľmi 
rada bez ďalších zbytočných okolkov 
poviem. Bola to zmes hrdosti, úcty 
a neskutočnej vďaky, ktorá mi v tom 

momente vtlačila slzy do očí. Hr-
dosti a  úcty k  mojej vlastnej mame, 
ale aj ku každej žene, ktorá si  ne-
skutočnou bolesťou, nekonečnými 
hodinami strávenými na pôrodnom 
sále, krvou, ale hlavne bezhraničnou 
a  bezpodmienečnou láskou k  svoj-
mu dieťaťu, vyslúžila právo nazývať 
sa matkou.  A v neposlednom rade 
pocit neskutočnej vďaky voči každej 
žene, ale predovšetkým mojej mame, 
ktorá si dala tú námahu a priviedla 
ma na tento svet.

 Tu moja vďaka a úcta ani zďaleka 
nekončí, kus z nej totiž patrí aj dcérke 
a mamičke z vlaku, ktoré mi pomohli 
pochopiť, že je asi pravda, čo sa ho-
vorí, že žena si svoju najväčšiu lásku 
na svet privedie sama. A preto by som 
im touto cestou chcela poslať veľké 
ĎAKUJEM.   

Saška Petrášová        
Ilustrácie: 
archív FR

Láska  
a iné záhady 
vesmíru 
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Salón Eva 
Buď jednoducho krásna 

 

Kozmetický salón Vás pozýva do sveta krásy a oddychu, kde 
môžete dopriať svojej pokožke pôžitok a relax. Naše šikovné 
študentky sa o Vás postarajú a Vy vyjdete ako znovuzrodená. 
 

Čo ponúkame ? 
 

 prístrojové ošetrenie 
 kompletné ošetrenie tváre bez masáže 
 kompletné ošetrenie tváre s masážou 
 farbenie rias a obočia + formovanie obočia 
 depilácia 
 manikúra, masáž rúk, parafínový zábal 
 dekoratívne líčenie 
 poradenstvo

 
 
 

SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím 
Mokrohájska 1,   842 40 Bratislava 
 
Objednávanie:   telefonicky 
 

 
Pondelok – piatok:   8: 30 – 13: 00 
Tel. č.:  0 2 / 5 4 6 5 1 3 5 4 – 5 5 
  0 2 / 5 9 2 09 1 1 1 
Email:   alena.panakova@iprba.sk 

ĽuBKo 
HRaŠKo

GALÉRIA VLASTNEJ TVORBY 
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Štúrovo pero 2016Sme OK

Kategóriu stredoškolských časopisov hodnotili, tak, ako už zopár rokov, 
PhDr. Pavol Vitko, hlavný štátny radca, šéfredaktor časopisu OBRANA, Mgr. Patrik 
Herman, moderátor a redaktor TV Markíza, šesťnásobný držiteľ Ceny OTO, Mgr. 
Lukáš Diko, riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS Porota kon-
štatovala, že tento rok sa súťaže stredoškolských časopisov zúčastnilo spolu 81 
časopisov. Z hodnotení študentov a pedagógov je zrejmé, že Štúrovo pero naďa-
lej ostáva vo svojom segmente najprestížnejšou súťažou na Slovensku.

Víťazom sa tento ročník stal 
a cenu za najkvalitnejšie texty a 
naj časopis opätovne získal časo-
pis Rozhľad, Gymnázium, Považská 

Bystrica. Porota sa aj tento rok roz-
hodla udeliť výnimočnú a zároveň 
najvyššiu cenu: Zlaté Štúrovo pero 
a Cenu Nadácie Čisté slovo. Túto 
cenu získava redakcia za dlhodobo 
výborný časopis, ktorý sa viac rokov 
po sebe umiestňuje na popredných 
miestach našej súťaže. Zlatým „štú-
rovským“ časopisom za rok 2015 sa 
stal Gymoš zo Spojenej školy Juraja 
Henischa v Bardejove.

CENA NADÁCIE  
SLOVENSKEJ  
SPORITEĽNE 

Nadácia Slovenskej sporiteľ-
ne hodnotila v rámci Štúrovho pera 
2016 stredoškolské časopisy, ktoré sa 
aspoň v jednej zo svojich rubrík ve-
novali finančnému vzdelávaniu. Na 
základe rozhodnutia odbornej poroty 

Nadácia Slovenskej sporiteľne udelila:

3. miesto - Sme OK za pravidel-
nú rubriku „OKejko gazduje“, ktorá 
sa tento krát zameriavala na skúse-
nosti študentov s používaním banko-
matových kariet. Príspevok odhaľuje 
výzvy, ktoré mladých ľudí pred zača-
tím používania karty čakajú.

Videli sme novinársky svet 2016

Potešili sme sa z  udelenej ceny–  
veď je radosť neodchádzať naprázd-
no.  Sme radi, že už šesť rokov je 
redakcia Sme OK priamo v centre 
stredoškoslkej novinárčiny. vyhod-
notenie súťaže - bolo ako inak - vo 
Zvolenskej knižnici v apríli 2016. 

Tento rok bolo Štúrovo pero pre 
náš časopis a redakčnú radu výzvou 
– mení sa generácia a ako sa zmení 
Sme OK? Príhovor pri jeho zrode sa 
nepretransformuje na nekrológ? Je 
to v rukách nás – redaktorov – aby 
sa tak nestalo. Kamaráti, ktorí odišli 
nás povzbudzujú, aby sme zabojova-
li a nepochovali Sme OK. Chce to len 
chuť, ochotu zriecť sa voľného času v 

Všetko bolo presne tak , ako napísali Timka Perighnátová a Miriam Lesná z 
časopisu Stretnutia z Gymnázia P.O. Hviezdoslava Kežmarok: ?Nejde o súpe-
renie, o dušu, ani o dosiahnutie konštantne stúpajúcich úspechov. Práve na-
opak. Išli sme sa poučiť, naberať novú chuť a inšpiráciu do práce, zažiť zdravú 
konkurenciu, vidieť novinársky svet a jednoducho byť spolu. Aj tak je nako-
niec najpodstatnejšie byť s ľuďmi, ktorých máme radi a robiť to, čo nás baví.“ 

Zdroj: (http://www.kskls.sk/domain/b5/files/sp_2016/vyhodnote-
nia/2016_1_kat_stred_casopisy.pdf )

prospech redaktorčiny a písať, kresliť 
a grafik – ovať. Odchádzame zo Štú-
rovho pera s vierou, že to dáme! Po-
vzbudení vôňou novinárčiny v atmo-
sfére knižnice, posilnení poznaním, 
že nie sme na to sami, oslovení slo-
vami tých, ktorí tu sedeli pred nami 
– ideme domov robiť Sme OK ďalej. 

Priami účastníci:  
Fero Hrnko, Matej Kasaš  

a Saška Petrášová.
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Sme OKslovo maturantom 2016

Čím viac rozmýš-
ľam o  živote, tým 
viac som presved-
čená o  tom, že  by 

sa dal prirovnať ku krásnej klavírnej 
melódii linúcej sa z  popod prstov 
talentovaného klaviristu. K  meló-
dii, v  ktorej sa s  krásou, eleganciou 
a  akousi podivnou vznešenosťou 
prelínajú všetky pocity a radosti. Ale 
aj tie najtemnejšie strachy skryté 
v hlbokých tmavých zákutiach našich 
zraniteľných duší.

Je azda strach tou vecou,  odráža-
júcou sa v týchto, ešte pred týždňom, 
pri zmienke o maturite optimizmom 
sršiacich tvárach? Alebo je to len ne-
istota a nervozita spojená s myšlien-
kou na nadchádzajúci termín matu-
ritných skúšok??

Mám dôvod sa domnievať, že je to 
zmes tohto všetkého spojená s  nie-
čím, čo väčšina ľudí na tomto svete 
pozná pod pojmom nostalgia.

Ja viem, ja viem, asi si práve hovorí-
te, prečo preboha by táto prapodivná 

Duší, ktorých hlavným údelom je ne-
chať sa unášať tónmi melódie svojho 
pozemského života. A popritom hľadať 
svoje miesto v dnešnom komplikova-
nom večne uponáhľanom svete.

A  žiadnou výnimkou nie sú pod-
ľa mňa ani mladučké, zatiaľ životom 
príliš nezmietané, duše našich čerst-
vých maturantov. Aj ich duše sú totiž 
v  tejto chvíli pohltené prílivovou vl-
nou melódie ich zo dňa na deň me-
niaceho sa života. A to musí byť pred-
sa vzrušujúce či nie?

Veď na túto chvíľu, podľa ich slov, 
mnohí z nich čakali celý život. Na chvíľu, 
kedy ich spoločnosť a  ľudia v  ich okolí 
budú vnímať ako seberovných a  budú 
ich vidieť ako nezávislých, cieľavedo-
mých, mladých ľudí, ktorých hlasy nebu-
dú môcť byť umlčané a ktorých názory 
nebudú už ďalej môcť byť negované 

tvrdením, že sú mladí, neskúsení a neve-
dia nič o reálnom živote.  V čom je teda 
dnes ich problém, prečo sa radostné, 
neposedné iskričky poskakujúce v  ich 
očiach, pri zmienke o maturite a ich no-
vom mladom živote zrazu úplne vytra-
tili? Prečo ich nahradilo niečo, čo ani oni 
sami nedokážu úplne definovať?    

zmes mala ob-
sahovať práve 
nostalgiu? Veď 
maturita je pred-
sa snom každého študenta od chvíle, 
keď po prvý raz prekročí prah strednej 
školy!

No tak fajn, aby sme boli k  sebe 
úprimní, možno nie snom každého 
študenta, ale nadpolovičnej väčšiny 
určite, tým som si istá.

 Tak prečo sa väčšina študentov pred 
dosiahnutím tohto cieľa rozhodne 

pomyselne pribrzdiť pred cieľovou ro-
vinkou a ohliadnuť sa späť s pocitom, 
že ju vlastne nechce prekročiť?

Odpoveď je jednoduchá. Dôvodom 
sú spomienky, spomienky ukryté v sta-
rom ošúchanom dreve školských lavíc, 
vo veselom nezbednom smiechu, od-
rážajúcom sa od zubom času pozna-
čených školských stien. Spomienky na 

prvé lásky objatia, bozky, priateľstvá, 
ktoré zo dňa na deň zmenili náš život 
k  lepšiemu, na trpké sklamania a pre-
hry, ale aj malé,  na prvý pohľad nie 
veľmi podstatné, víťazstvá, ktoré nám 
pomohli stať sa tým, čím sme dnes. 

 Toto všetko dokopy tvorí strhujúcu 
melódiu môjho, vášho, ale aj ich rozkvi-
tajúceho sa života.

Maturita a melódia menom život 
Ilustrácie: www.iprba.sk
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Preto niet divu, že sú naši milí ma-
turanti takí neochotní prekročiť po-
myselnú hranicu dospelosti. Prekročiť 
ju bez toho, aby sami seba uistili, že 
podobne krásnu melódiu si opäť raz 
v živote vypočujú a že sa ich spomien-
ky na ňu sa nevytratia spolu so slabnú-
cou  ozvenou ich vlastného smiechu. 
Ozvenou smiechu kedysi tak prenika-
vo napĺňajúcou nielen školské chodby, 
ale aj srdcia ich vážených učiteľov. (aj 
keď nevedno, či  hnevom alebo skôr 
radosťou). Ale to je teraz vedľajšie. 

Rada by som prostredníctvom toh-
to článku našim maturantom odkázala 
niečo, čo by im v  tomto stresujúcom 
období mohlo uľahčiť život.

A to niečo nie je nič viac a nič menej, 
ako veľmi dobrá rada, ktorú som kedysi 
sama od niekoho dostala a ktorá mne 
samej život veľmi uľahčila.  

Čože? Že už konečne chcete počuť 
cele znenie tej mojej tajomnej život 
uľahčujúcej rady? 

Nuž znie asi nejak takto: Dievčatko 
moje, spomienky sú jediná vec, o kto-
rú ťa nikto na tomto svete nemôže pri-
praviť, nikto ti ich nemôže vziať, preto-
že spomienky sú večné. Preto strach, 
že ich stratíš, ak opustíš miesto ku 
ktorému sa viažu, je celkom bezpre-
dmetný a nezmyselný. Vždy tu budú, 
vždy budú tvoje, možno časom vy-
blednú a ty si niektoré z nich nebudeš 
pamätať, ale vždy tam vnútri niekde 
budú. A budú tvojím malým osobným 
strojom času, ktorý ťa prenesie v čase 

kedykoľvek a  kamkoľvek len budeš 
chcieť. Stačí len zatvoriť oči.  

Práve tieto slová mi vtedy pomohli 
uvedomiť si, že práve neobyčajné oka-
mihy ako tieto, z ktorých sa neskôr sa-
mozrejme  stanú ešte neobyčajnejšie 
spomienky, sú akýmsi sladkastým  ko-
rením nášho života.

Ale aj pri takomto sladkastom kore-
ní akým sú spomienky platí porekadlo: 
Všetkého veľa škodí a  veľa prílišného 
zahlbovania sa do spomienok, či už 
smutných, alebo radostných, nie je vý-
nimkou.  

Že neviete ako to myslím? Nuž mys-
lím to tak, že zaspomínať si na, pre nás, 
cenné okamihy nášho života nemusí 
byť nutne na zahodenie. Ale nemali by 
sme žiť minulosťou a utápať sa v nená-
vratnosti týchto okamihov, pretože by 
sa z nás potom poľahky mohli stať ta-
kzvané stratené existencie, alebo exis-
tencionálni zblúdenci a  to by nikomu 
z nás určite veľmi nepohlo. 

Namiesto toho by sme sa mali snažiť 
o rozšírenie zbierky čarovných okami-
hov nášho života.

A  preto vás prosím, milí maturan-
ti, nebojte sa a  aj naďalej prežívajte 
neobyčajné, nové a  čarovné okamihy 
svojho života naplno a  možno občas 
nahrádzajte svoje staré vyblednuté   
smutné spomienky niečím novším, 
radostnejším a  farebnejším, pretože 
život by bol predsa bez trochy svetlých 
farieb smutný a ponurí.

Alexandra Petrášová

Potulky po lesoparku

VYCHÁDZKA NA ŽELEZNÚ STUDNIČKU - takto v zelenom sme začali na in-
ternáte oslavovať DEŇ ZEME a pokračovali sme...  ale o tom na ďalšej strane :)
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Udalosti a komentáre

Hromy  a blesky nad EÚ 
Asi takýto nadpis vystihuje nedávne hlaso-

vanie Veľkej Británie v referende o budúcnosti 
celej Európy. Z 28 štátov sa od neskorej noci 
do skorého rána stalo 27 členských krajín EÚ. 
Stúpenci Brexitu na čele s bývalým starostom 
Londýna Borisom Johnsonom okamžite po 
zverejnení výsledkov začali oslavovať. Nao-
pak zástancovia Británie v Európe neskrývali 
sklamanie. Podľa európskych lídrov by mala  
Británia okamžite odísť z  Európy. Španielsko 
sa vyhráža uzavretím Gibraltáru a ekonomika 
začína padať. Britská libra padla na historické 
dno a cena zlata prudko vzrástla. Asi takto vi-
dím situáciu po referende vo Veľkej Británii. 
Bol som do poslednej chvíle presvedčený, že 
Británia ostane. Áno, bol som zástancom veľ-
kej Európy. Ale rešpektujem výsledky tohto 
kroku a dúfam, že Veľkej Británii sa podarí os-
tať silnou a demokratickou krajinou. Nepod-
porujem týchto oligarchov na čele s  pánom 
Johnsonom, ktorý sa teraz tvária ako víťazi! 
Pevne verím, že budú mať aspoň trocha rozu-
mu  a nedostanú Britov do totálneho krachu!  

Odišla legenda pripútaná 
k mikrofónu – Karol Polák

Asi nič lepšie necharakterizuje jeho pro-
fesionálnu a životnú dráhu. Jeho osobitný 
hlas a komentovanie sprevádzalo divákov 
pri množstve športových prenosov v Česko-
slovenskej televízii. Bol originálny s hlbokým 

Rozlúčkové turné 44. amerického prezidenta

Dosluhujúci americký demokratický 
prezident Barak OBAMA sa rozhodol , 
že ešte využije svoj druhý a posledný 
prezidentský mandát na absolvovanie 
rozlúčkového turné po svete .Pôsobe-
nie v Bielom dome sa pomaly ale is-
totne  končí. Jeho miesto obsadí buď 
republikán Donald Tramp alebo de-
mokratická kandidátka Hillary Clinto-
nová  alebo niekto iný ?

 Preto  najmocnejší muž planéty 
zamieril na druhú stranu Atlantiku 
do Európy a Ázie. Za posledné štáty, 
ktoré si zvolil boli Anglicko, Saudskú 
Arábiu, Francúzsko a Nemecko. Prvou 
zastávkou bolo Anglicko.  Obama po 
rokovaní s britským premiérom Davi-
dom Cameronom   vyzval Britov, aby 

hlasom. Mnohí ho napodobňovali, 
imitovali a dokonca organizovali sú-
ťaže, kto ho dokáže najlepšie napo-
dobniť. Pri svojej práci uprednostňoval 
pero pred počítačom a internetom. 
Narodil sa v Bratislave v roku 1934. Už 
v mladosti mal vzťah k športu. No na-
priek tomu vyštudoval spev a  napo-
kon sa rozhodol pre hereckú dráhu, do 
ktorej ho zaúčal aj Viliam Záborský. No 
napriek všetkému - možno aj  náhode 
vyhrala televízia. Od roku 1962 sa stal 
komentátorom novovzniknutej špor-
tovej redakcie Československej tele-
vízie. Ako športový komentátor bol 

Spravodajské okno účastníkom dvanástich OH, deviatich 
svetových šampionátov vo futbale, 
dvadsiatich šiestich majstrovstiev sve-
ta v krasokorčuľovaní, tridsiatich maj-
strovstiev Európy v krasokorčuľovaní a 
množstva ďalších turnajov a súťaží. Ne-
zabudnuteľným komentovaním bola 
kopnutá penalta Antonína Panenku 
na Majstrovstvách Európy vo futbale 
v Belehrade v roku 1976. Komentoval 
futbal, krasokorčuľovanie, spoločenské 
a iné  športové akcie, no bol aj  skvelý 
rozprávač vtipov. Stal sa vzorom pre 
mnohých mladých nie len športových  
moderátorov.  

v referende , ktoré je naplánované na 
23. júna 2016 a v ktorom Briti budú 
stáť pred otázkou či zostať alebo odísť 
z Európy zahlasovali za zotrvanie v 
Eurozóne. Barak Obama preto vyzval 
Britov, aby v tomto referende jed-
noznačne povedali, že sú za to, aby ich 
krajina zostala súčasťou veľkej európ-
skej rodiny. 

Prezident USA navštívil aj Kensin-
gtonské sídlo, kde ho prijali vojvodkyňa 
Kate a princovia William a Harry. Spo-
ločnosť prezidentovi robil aj 2- ročný 
princ George, ktorý prezidenta USA ví-
tal v župane. Dúfam a pevne verím, že 
táto návšteva výrazne ovplyvní Britov 
pri referende a zahlasujú za zotrvanie v 
Eurozóne. 

Matúša 
Baráta
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JUNIÁLES 2016

Juniáles v našom internáte sa niesol v duchu hesla: „Každý človek dokáže 
niečo dobré a je za čo ho odmeniť.“A tak sme všetci niečo dostali – veď sme 
predsa neboli takí zlí, aby sme nemohli byť dobrí!Preberanie cien striedasla 
hudba, spev, tanec a ocenenie víťazov športových turnajov.

A aké odmeny sme si od-
niesli?

AUTO NA RUČNÝ POHON 
(Monika Gregorcová) budúca ví-
ťazka F1, BATERKU (Filip Ficek) 
za najviac km najazdených noč-
nou Bratislavou, BIELU LAMPU 
(Frederik Korcsmáros) za akčný 
prístup k štúdiu a k spevu, (Bar-
bora Hladíková) za najdramatic-
kejší prejav, (Janka Števuľová) 
za totálne nasadenie pri štúdiu, 
BUDÍK (Erik Birkuš) za najskorší 
ranný budíček a skok do bazéna. 

Naposledy si vyskákal druhé 
miesto v  plávaní v  Trenčíne, 
PUZZLE (Erika Ármai) za zme-
nu nielen mena, ale aj správa-
nia sa na internáte, DRŽIAK NA 
KÁBLE NA PC (Imrich Pristach) 
za najdlhšie ležanie pred počí-
tačom a najlepšie upratovanie 
svojej izby v internáte, DRŽIAK 
NA MOBIL (Michaela Šmídová) 
za statočnosť v  boji s  mobi-
lom, FIXY (Lucia Henčeková) za 
kvalitné managovanie svojho 
voľného času, FOTORÁMIK 
(Matúš Barát) za aktívne zbie-
ranie selphie fotiek celebrít, za 
výkony pod basketbalovým 
košom, za prehľad v  politike 
a  za okienko v  SME OK, HODINKY s  PEŇA-
ŽENKOU (Matej Skurka) za nadobúdanie pra-
covných návykov počas brigád, KLEPÁČIK 
NA MASO (Peter Kmotorka) - za najviac šnicľov 
prinesených na internát, KOMPAS PRÍVESOK 
(Viliam Verner) za sublimáciu počas vychá-
dzok, KORÁLKY BIELE (Katka Brestovanská)za 
pekné korálky od Katky, KRÁJAČ NA JABLKO 
(Veronika Rösslero-
vá) za vynález zdra-
vých miešaných 
nápojov, KVETINÁČ 
JABLKO A PAPRI-
KA (Denisa Gogová) 
za najkrajšiu izbu 
v  internáte, LANO 
(Kevin Horváth) za 
najviac najazde-
ných kilometrov 
bez nehody v  rámci 
Európskej únie, LOP-
TIČKY (Ján Chupáč, 
Matúš Horváth) za 
raketový pohyb oko-
lo ping-pong stola, 

Nie sme zlí...
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MAGNETKU BRATISLAVA (Jakub Ferianec) za častú účasť na 

vychádzkach pri spoznávaní Brati-
slavy. MALINOVKU (Patrik Laššo, 
Róbert Koudelníček) za naštartova-
nie mokrej kapely, (Adrián Andris) 
za nadupanú angličtinu a  za vý-
kony v  posilňovni, MALÝ NOŽÍK 
(Zuzka Poláková) za najpodrezanej-
ší jazyk, OBRAZ LONDÝN (Kristián 
Kopáč) za najčernejšie vlasy a naj-
lepšie vyčačkanú izbu v  internáte, 
PASTELKY (Ľubomír Hraško) naj-
lepší internátny maliar portrétov, 
PERO (Miroslava Jánošíková, Lexi 
Petrášová, František Hrnko, Matej 
Kasaš) za  SME OK, PSA KAMARÁ-
TA (Bernadett Tóthová)  za šírenie 
pozitívnej energie v kamarátskych 

vzťahoch, PÍŠŤAĽKU (Norbert Beke) za najhlučnejšie 
dodržiavanie nočného kľudu, PLASTOVÉ LOPATKY 
(Ema Němcová) za vystátie jamy pred internátom, 
PODSEDÁKY (Dominik Jaššo, Samuel Jaššo, Jakub 
Mlích, Andrej šuba, Michal Ilovský) za najviac hodín 
presedených v internátnej izbe, PRACHOVKU (Ma-
riana Pirťanová) za 180 stupňový obrat v poriadkumi-

lovnosti, PRÍVESOK DVOCH 
POHLAVÍ (Bianka Križanová) 
za pozitívny vplyv na opačné 
pohlavie, PRÍVESOK MAN-
ŽELIA (Karin Vajzerová) za 
labutiu vernosť (partnerovi), 
PRÍVESOK SRDCE (Dominika 
Szabová) za všeobjímajúce 
srdce, PRÍVESOK TANEČNI-
CA (Kristína Hajtmanková) za 
skvelé tanečné kreácie na in-
ternátnych diskotékach, PSÍ-
KOVIA (Susan Nakechbandi) 
za zosúladenie túlenia a  prí-
pravy na maturitu, SLAMENÝ 
ZVONČEK (Filip Žampár) za 
najkrajšie vylúdený flautový 
tón, SLIMÁKA (Patrik Váha) , 
ktorý v láske nezaváha a po-
náhľa sa pomaly, SOLÁRNA 

TANEČNICU (Veronika Jaro-
tová) za trvalú závislosť na 
tanci, STOPKY (Simona He-
gedüsová) za najviac nabeha-
ných kilometrov a za vysokú 
rýchlosť pohybu, ŠAMPÓN 
(Marcel Jánoš) za originálny 
skalp na hlave, TESCOIGELIT-
KU (Branislav Gálik) za najviac 
hodín strávených v  TESCU, 
TIENE (Katarína Šimunová) 
za schopnosť zmaľovať sa aj 
bez alkoholu, VAJCIA (Martin 
Lederleitner, Vladimír Lazár, 
Michal Gábor, Branislav Vozár) 
za najviac vypražených vajec 
v  kuchynke, VANKÚŠE (Bi-
biana Szókeová, Adam Hegyi) 
pre sedmospáčov, VOŇAVÚ 
SVIEČKU (Barbora Kalinová) 
za objavený talent so zlatým 
slávikom v  hrdle a  za svetlo, 
ktoré vniesla do ticha, ZÁ-
PISNÍK KVIETKOVANÝ S PEROM (Katarína Malá) za nadu-

panú angličtinu, ZÁPIS-
NÍK NOTEBOOK S PEROM 
(Milan Kamaráš) 
za sedemmíľové 
vychádzkové či-
žmy a  za šírenie 
rusínskej kultúry, 
za najviac hodín 
strávených vo 
vlaku a  za presnú 
evidenciu vychá-
dzok, ZÁSTERKU 
DO KUCHYNE 
(Simonka Blaho-
vá) za vychýrenú 
kuchárku a usilov-
nosť včielky, ZUB-
NÚ PASTU (Dávid 
Motýľ) za najkrajší 
úsmev na inter-
náte, 
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Večerná prechádzka

Obnovený Starý most, prístup pre chodcov a cyklistov, pripravuje sa otvorenie 
novej električkovej trate po moste do Petržalky, masívna oceľová konštrukcia sa 
týči nad Dunajom... aj takýto bol máj v Bratislave. Pani vychovávateľka Kupková 
a pán Kubálek zorganizovali akciu, ktorá mala dať odpovede na otázku: Aký je 
ten nový – teda zrekonštruovaný most?

Po večeri sme sa celá partia čakali pri vrátnici a odtiaľ sme spolu vyštartovali 

do večerných ulíc Bratislavy. Našou hlavnou zastávkou bol práve spomínaný 
Starý most.  Veď električka prešla do Petržalky naposledy v roku 1961. Po moste 
sa prechádzali desiatky ľudí, starí, ktorí spomínali a mladí, ktorí obdivovali. Na 
moste pribudli miesta, z ktorých je krásny výhľad na Bratislavu, miesta, kde si 
môžete pokojne oddýchnuť a posedieť. Vyhliadkové balkóny sa veru páčili aj 
nám. Ani sa nám nechcelo pobrať sa späť spať. Tento Starý most veru nevyzerá 
ako starý, je ako nový, hoci Nový most je o kúsok ďalej, pomysleli sme si pri 
odchode. 
 Túlajúci sa študent
         

Z balkóna na Starom moste



44

Slávik 2015 - 2016Sme OK

45

Raz prišiel ten môj veľký deň, deň 
internátneho  Slávika. Celý slávik sa 
začal tým, že moderátorky  nás sú-
ťažiacich privítali v ten krásny večer 
spolu s  porotouv zložení: Adela Ba-
nášová(Špeciálny hosť internátneho 
slávika), Mgr. Jozefína Bobocká(vy-
chovávateľka VMV), Mária Mieresová 
(študentka SOŠ).

Po uvítaní poroty a súťažiacich sa 
Internátny  Slávik oficiálne začal. Ešte 
dnes mám pred sebou ten úžasný 
okamih, keď som bol vyhlásený za 
víťaza Slávika 2015. 

Tak to bolo vlani a  aj pätnásť ro-
kov predtým – len porota a  inter-
preti sa menili. Od prvého ročníka až 
po ten posledný bola v  čele poroty 

p.  vychovávateľka Bobocká. Tento 
ročník bol výnimočný v tom, že špe-
ciálnym hosťom večera nebola ten-
tokrát žiadna celebrita, ale naša nová 
MOKRÁ KAPELA pod vedením p. Ku-
báleka. Prekvapením večera bola Bar-
bora Kalinová, ktorá doteraz „mlčala“ 

a po rokoch na internáte ukázala svo-
je „zlato“ v hrdle. Cenu obecenstva si 
tento krát odniesla Sára Kulichová. 
A  kto teda predstúpil odvážne pre 
obecenstvo i  porotu počas večera 
Slávik 2016? Sára Kulichová  (Aneta 
Langerová: Srdcotepec), Fero Hrnko 

Slávik 2015
 – 2

0
1

6

Keď som nastúpil do prvého ročníka na Strednú Odbornú Školu v Bratislave 
dostala sa mi do ucha informácia, že na úseku VMV(t.j. na internáte ) sa okrem 
viacerých aktivít organizuje aj akcia, ktorá sa nazýva internátny Slávik.
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Sme OKSlávik 2015 - 2016

(Gladiátor: Láska), Veronika Jaroto-
vá (Kristína: Na bieleho koňa), Bar-
borka Kalinovú(Z. Smatanová: Dnes 
sa mi nechce nič), Milan Kamaráš 
(Mamko moja, mne še cigáňpáči), Fre-
derik Korcsmáros (Michael Bublé: All 

of me), Karin Vajzerová (Olympic: 
Okno mé lásky), Peter Vallo, Katka 
Malá, Barborka Hladíková (UKND: 
Macík), no a aký by to bol Slávik bez 
dueta. A aký by to bol duet bez Fera 
Hrnku, Barbory  Kalinovej, Žbirku 
a Gombitovej (V slepých uličkách)?  

Na Sláviku bola fantastická atmosféra z toho dôvodu že tam prevládal ra-
dosť a zároveň aj napätie z toho, kto sa stane víťazom a potom nasledovala 
očakávaná diskotéka, kde sme sa výborne zabavili s doprovodom neziskovky 
Zdravý vývoj..

Na záver vám poviem, že to boli krásne dni a veľmi sa teším na blížiaceho 
sa Slávika ktorý príde aj na budúci rok.  

Pre Sme OK Frederyk Korcsmáros, redakčne spracované
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Na rovinu hemisféry

Čo je to vlastne priateľstvo? Je to 
puto dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí 
si navzájom pomáhajú a  podporujú 
sa medzi sebou. Pravý priateľ je ten, 
kto nerieši tvoju minulosť, tvoje záľuby 
alebo aké šaty nosíš; rieši, aké máš 
vlastnosti. Keď ho budeš najviac po-
trebovať, on príde za tebou aj v tej naj-
horšej chvíli. Pri ňom môžeš rozmýšľať 
nahlas a  povedať všetko, čo máš na 

Ktosi pre mňa veľmi dôležitý, mi 
raz ako malej povedal, že priateľstvo 
netreba brať na ľahkú váhu. Práve 
naopak, že priateľov by sme si mali 
vyberať s rozvahou a dôkladne si pre-
myslieť, či sú nášho priateľstva hod-
ní, alebo nie. A že dobré priateľstvo 
sa skladá nie len z  radostných chvíľ 
pretkaných zvonivým smiechom, ale 
aj z krušných chvíľ premáčaných hor-
kými slzami. 

V neposlednom rade však aj z ma-
ličkostí ,ktoré na prvý pohľad môžu 
vyzerať ako niečo úplne nepodstatné, 
v skutočnosti však znamenajú celý 
svet. A že váš svet môže byť s pomo-
cou dobrého bláznivého kamaráta 
omnoho ružovejší, než by ste si doká-
zali predstaviť.

   Postupom času som však aj sama 
pochopila, že priateľstvo 
a nenávisť ako taká, je veľmi 
krehká vec a že pokiaľ ide 
o priateľstvo a otvorenú 
nevraživosť, tak existuje 
medzi týmito pojmami veľmi 
tenká hranica.

A že z priateľstva, o kto-
rom sme si mysleli, že je to 

priateľstvo na celý život, 
sa veľmi ľahko, môže stať 

nenávisť na celý život. 
A preto by sme si mali 
vážiť svojich priateľov, 
ak máme to šťastie, že 

nejakých máme.
Podľa mňa je priateľstvo niečo, ako 
veľmi tenká zlatá trblietajúca sa niť.

Je veľmi vzácna a krehká a ak sa ju 
opovážite pretrhnúť, ostanú na nej 

viditeľne nepekné stopy.
Samozrejme ju zas môžete zviazať 

dohromady a tváriť sa že sa nič
nestalo, ale problém takejto nite 

je v tom, že na nej už navždy ostane 
gigantický do oči ostro bijúci uzol, 
ktorý vám bude navždy pripomínať, 
že ste čosi riadne spackali.

A ako následok toho gigantického 
uzla, na vašej drahocennej niti pria-
teľstva, väčšinou prichádza ta nemilá 
situácia, ktorej väčšina ľudí hovorí: 
strata dôvery medzi kamarátmi.

 N a  ro v i n u  h e m i s fé r y

Uzol a naše priateľstvo Zlatá niť priateľstva

Aby nebol svet ako čierna diera
srdci. Vymýšľať pri ňom rôzne hry ale-
bo aktivity, on ich vždy bude akcepto-
vať s tebou.

Bez priateľov by bol svet ako jedna 
veľká čierna diera bez nálady, bez živo-
ta. Kamaráťte sa iba s takými, ktorí za 
to stoja a  ktorí vás akceptujú takých, 
akí ste; pretože keby ste mali toho fa-
lošného, váš život by bol smutný, bez-
významný tak isto, ako keby ste toho 
priateľa nemali vôbec.

Dominika Szabová
Ilustrácie: archív FR
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Väčšina ľudí sa snaží takýmto situ-
áciám, pokiaľ možno vyhnúť, ale ne-
budeme si klamať, aj napriek tomu 
sa to stáva dosť často. 

Môj názor na túto vec je veľmi jas-
ný. Ako osôbka, ktorá takýchto situ-
ácií zažila už nespočet, či už v úlohe 
nehanebného zradcu, alebo úbohej 
obete, mám s týmto problémom viac 
než bohaté skúsenosti.

Napriek tomu vás rozhodne ne-
hodlám unudiť k  smrti obsiahlymi 
žvástami na túto tému.

Poviem vám len jedno, ak ste závaž-
ným spôsobom zradili kamarátovu 
dôveru, pripravte sa na to, že vám to 
bude trvať sakramentsky dlho, kým ju 
zasa aspoň čiastočne, získate späť. 

A  naopak, ak ste sa zrazu ocitli  
v koži zradeného, nahnevaného pria-
teľa, odporúčala by som vám dobre si 
rozmyslieť( samozrejme podľa závaž-
nosti toho, čo urobil váš nehanebný 
″kamoš″), či mu ešte vôbec dáte 
druhú šancu.

Ale na druhú stranu, ak teraz číta-
te tieto riadky, a hovoríte si: „Tá baba 
čo to písala, musí byť určite švihlá, asi 
jej špliecha na maják, mne sa nič také 
ešte nestalo,“ tak vám niečo poviem: 
za prvé, moje duševné zdravie je cel-
kom v poriadku. 

Za druhé, ak sa vám ešte nič také 
v živote nestalo, pravdepodobne ste 
sa narodili pod šťastnou hviezdou, 
alebo máte buď to strašne super ale-
bo strašne falošných kamarátov. 

Alebo ste si to doteraz len jedno-
ducho nevšimli. 

„Pýtate sa ako by niečo také mohlo 
byť možné?“ 

Tak ja vám to poviem, niekedy sme 
slepí zámerne.

„Prečo?“ 
Lebo niekedy nás fakt pravda sa-

kramentsky bolí.
Napriek tomu, by som vás teraz 

rada všetkých požiadala: “Nezane-
vrite na priateľstvo, nebuďte hlúpi, 

Ilustrácie: archív FR

Na rovinu hemisféry

predsa len je to jedna z  najcennej-
ších vecí, ktorú mame. “

A  preto, ak máte naozaj dobrého 
prateľa, chráňte si ho ako oko v hla-
ve, nie pre jeho dobro, ale pre vaše 
vlastné.   

Pre Sme OK Alexandra Petrášová

Priateľstvo

Uzol a naše priateľstvo

Každý z nás má iste mnoho priateľov, ale skúsme sa zamyslieť a položiť si 
otázku: „Sú to naozaj naši kamaráti, či priatelia? Môžeme sa na nich úplne 
spoľahnúť, či im dôverovať?“ Pravý priateľ je ten, teda mal by byť ten, ktorému 
môžeme veriť. Môžeme sa na neho spoľahnúť. Pravý priateľ nás vie vypočuť. 
vie nám poradiť a dokonca pozná a vie keď nás niečo trápi, aj keď tvrdíme, že 
sme v pohode. A vie, keď sme naozaj v pohode. Pravý priateľ je ten, ktorý na 

nás pozrie a vie, čo je vo 
veci a čo sa deje. A keď 
sa mu zdôveríme, objí-
me nás a utíši. Ja osob-
ne pár takýchto ľudí 
okolo seba mám.  Nie 
je ich veľa, ale tých nao-
zajstných, tých pravých 
priateľov nikdy veľa ne-
bude. Mám s  tým skú-
senosť. Ale aj to malé 
množstvo, množstvo, 
ktoré môžem a  viem 
spočítať na jednej ruke 
ma neopustí a bude pri 
mne stáť. A  pevne ve-
rím, že bude narastať.

Barbora Hladíková
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Sadenie stromčekov

Celé to začalo nápa-
dom mladých právnikov 
na Veľkú noc. Vyzdobili 
kraslice a predali kolegom 
vo svojej firme. Do košíka 
s  kraslicami prispelo aj 
naše oddelenie CSPR. Za 
vyzbierané peniaze na-
kúpili kríčky a  stromčeky 
a  včera, na „Deň zeme“ 
ich prišli za veľkej pomoci 
našich študentov zasa-
diť. Fotky sú svedkom ma-
lého kúsku veľkého úsilia. 
(Ing. Vlastimír Hulvan)

Na internáte sme si 
spravili Deň Zeme už 
20.4., pretože dvadsia-

teho druhého vychádzalo na piatok. Vybrali sme sa s pani vycho-
vávateľkou Kupkovou a  pánom vychovávateľom Polonskym na 

vychádzku 
na Železnú 
studničku. 
Ale to ne-
bolo všetko. 
Po návrate 
sme pri in-
ternáte nasadili malé 
stromčeky. Strašne 
som sa tomu potešila, 
lebo som si to mala 
možnosť prvýkrát v 
živote vyskúšať. Za od-
menu sme dostali od 
pani vychovávateľky 
– niečo, čo dáva zem 

- hrášok, ktorému sme sa 
strašne potešili a schuti 
sme ho zjedli. Bol to fakt 
deň plný srandy – parád-
ne vozenie sa na fúriku 
a vlastnoručné sade-
nie stromčekov. Možno 
keď sa sem o  niekoľko 
desiatok rokov prídeme 
pozrieť – už to nebudú 
stromčeky, ale stromy! 
verím, že tí, čo prídu po 
nás si ich budú chrániť, 
aby sme ich tu teda raz 
našli. Tento deň sa mi veľ-
mi páčil a veľmi rada sa 
zapojím do podobných 
akcií aj nabudúce. 

Ako inak sme mohli osláviť Deň Zeme ako zeminou pod nech-
tami? Pustili sme sa do sadenia, kopania a polievania vo vnútornom areáli IPR. 
Akcia sa vydarila a pri srdci nás hrial dobrý pocit z dobre vykonanej práce pre 
všetkých tu. Väčšina z  nás sadila stromčeky prvýkrát a  celkom nás to bavilo. 
Radi si to ešte niekedy zopakujeme.                              

Pre Sme OK Simonka Blahová 

Malý kúsok veľkého úsilia
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Opis 

Človek, ktorého som si vybrala pre 
tento text, nie je nikto iný, ako môj ta-
tinko. Vybrala som si ho pre jeho vidi-
teľné, priame a nemeniteľné vlastnosti.  

Môj tatinko je človek prísnych zásad 
a dušou i telom je oddaný Pánu Bohu. 
Jednou z jeho typických vlastností je 
úcta k ženám. Nikdy som ho nevidela 
kričať na moju maminu alebo ju ud-
rieť. Tiež ju vždy oslovuje iba peknými 
menami ako Janinka, maminka a Jan-
ka. Je ochotný jej kedykoľvek pomôcť 
a vždy jej splní priania. 

Tatinko je a aj vždy bol mojím 
vzorom v pokore, striedmosti a roz-
hodným vystupovaním. Dokáže s 

humorom brať takmer každú situá-
ciu v živote, ale aj tak ju vyrieši podľa 
svojich zásad správne. Taktiež som 
ho nikdy nepočula nadávať, ani o 
niekom zle hovoriť. 

Vzor správneho muža
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 

1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov ako bol 
ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky sám 
musel vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď ako 
sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok navrhla, aby podobný mali aj všetci 
otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. 
júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne stala 
sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal pre-
zidentské vyhlásenie, v ktorom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok 
Dňa otcov. (zdroj: www.wikipedia.sk)

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na 
spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku slávi tretiu nedeľu v mesiaci jún.  Práve  
preto sme sa rozhodli v redakcii uverejniť vyznanie jednej z dcér svojmu otcovi. 
Ich vzťah je nádherný, plný lásky a pochopenia. A čo si o svojom otcovi myslí jeho 
dcéra? O tom hovorí krátky opis.

Veľmi často mi opakuje, že takmer nič materiálne na svete nie je dôležité a 
svoj život máme žiť tak, aby sme sa nemuseli skrývať pred Božou tvárou.

Môj tatinko je tiež vytrvalý a trpezlivý. Keď mi niečo nejde, je vždy ochotný mi 
to vysvetliť alebo mi v tom pomôcť a aj keby to malo trvať celé hodiny, neskončí 
až kým to nespravíme. 

Vlastnosť, ktorú si na ňom veľmi vážim, je jeho schopnosť mlčať o veciach, kto-
ré nepovažuje za dôležité a môžem povedať, že za dôležité toho veľa nepovažuje. 

Jeho výzor má s jeho správaním veľa spoločného. Jeho modré oči majú lás-
kavý, nežný pohľad, ktorý je v kontraste s jeho úzkymi, pevne zovretými perami. 
Vrch jeho hlavy zdobí lysina a tých pár vlasov, čo má, už má striebornú farbu. 

Postavou je nižší a dobre stavaný. Má mocné ramená a silné nohy. Je po-
merne chudý, ale nie vychrtlý. Má pevný, priamy postoj. Na dlaniach má pev-
nú kožu, ale aj tak sú teplé a vydávajú pocit istoty. 

Môj tatinko je, aj vždy bude mojím vzorom správneho muža a cítim k nemu 
pocit hrdosti. Pre toto všetko dúfam, že aj ja sa takou raz stanem.

Ansy

Je večer 
a súmrak padá na okno,
spomienok 
nie je veru málo.
myšlienky 
upratujem v hlave,
s otcom 
čo prežité všetko máme.

Držal ma za ruku, 
keď iný sklamal , 
krásne lesy 
so mnou spoznával ,
rady do života 
mi s láskou dával ,
aby svet zlobou 
ma nelámal .

Bola som 
jeho malé dievčatko,
každý deň 
vyšlo nám slniečko,
hry 
striedalo bláznenie,
a v láske 
s radosťou mojkanie.

Dnes som už 
na prahu dospelosti ,
moje srdce 
kričí  z vďačnosti ,
vďaka ti , ocko, 
tatínko za všetko,
čo naučil si 
z lásky svoje dieťatko>

Ilustrácia: archív FR
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Jeden internátny večer VOĹBY 2016

Večer sa baby roz-
hodli ísť do divad-
la – ale k  tomu je 
predsa potrebný 
poriadny makeup 
a  parádne obleče-
nie. Šaty by boli – tak 
ešte sa trochu zmaľo-
vať a vyčesať a ide sa!

Ja, Erika Armai, som 
vedela, že budem na tento 
večer pripravovať Simonku 
Bláhovú, ale nemyslela som si, 
že budem pripravovať aj Karin 
Vajzerovú a Zuzku Polákovú.

Dievčatá si pripravili oblečenie 
a podľa toho som ich namaľovala.

Akurát som im povedala, že nie 
som kozmetička, ale ani kaderníčka... 
ale podarilo sa mi to, ako by som to 
už robila.

Simonka Bláhová ma ako prvá 
poprosila, aby som jej spravila vlasy 
a aby som ju namaľovala. Neskôr do-
šla Zuzka Poláková s tým, že či poži-
čiam Karin Vajzerovej fén. Mala som, 
tak som podala Zuzke, aby jej ho zo-
brala a ako bola u Bláhovej, tak zba-
dala, že Simonku maľujem. Hneď sa 
ma spýtala, či aj ju nenamaľujem a ja 
som jej povedala:“Áno, lebo aj tak sa 
nudím.“

Keby ma tu baby nemali, tak ne-
viem, čo by robili, lebo všetko som 
mala po ruke, ako napríklad: 

Lak na vlasy 
Špirálu 
Ceruzku na oči
Make- Up
Sprej pod pazuchu 
Lesk na pery

Ja si myslím, že 
neskôr, keď budú 

zas potrebovať nalí-
čiť, rada im pomôžem. 

S  pani vychovávateľ-
kou sme súťažili kto kraj-

šie vymaľuje alebo spraví 
pekný účes.

Sama od seba mi pani 
Jandová povedala, že som to 

pekne zvládla, ale neviem kto 
vyhral v tej súťaži.
Neskôr sa spýtam Simonky Blá-

hovej, že ktorý účes sa jej najviac pá-
čil - či môj, alebo pani Jandovej.

Tieto tri baby mi dali časové ulti-
mátum, že dokedy ich mam vyma-
ľovať ale aj spraviť vlasy. Času veru 
nebolo veľa.

Ja som aj vedela, že do pol šiestej  
musím stihnúť tri baby.

Ako som dokončila Simonku Blá-
hovú, bolo 17:17 a  hneď som išla 
maľovať Zuzku Polákovú a Karin Vaj-
zerovú.

Potom išli už na večeru. Po večeri 
museli ešte počkať na pani vychová-
vateľku a už mohli ísť do divadla.

Parádne baby vyzerali, čo vy na to?
Pre Sme OK Erika Ármai

Foto: súkromný archív

1. Čo Vás inšpirovalo zorganizovať 
v internáte Voľby 2016?

Matúš: Je potrebné, aby sa ľudia 
inšpirovali a išli voliť! Lebo ak nejdú, 
tak to potom vyzerá tak, že ich vôbec 
nezaujíma, čo sa u nás deje.

Internátna urna 
Ako by to bolo, aby voľby obišli náš 

internát. V  celej spoločnosti to vrie 
– bude to FICO, FÍGEĽ, MATOVIČ ČI 
KOTLEBA? 

Kto bude mať prevahu na hlasova-
cích lístkov žiakov a  zamestnancov 
SOŠ? V redakcii sme boli zvedaví viac 
ako dosť! a tak sa dvaja redaktori vy-
brali s  provizórne vyrobenou urnou 
na potulky po internáte a  po škole. 
Ako to dopadlo? Kto vyhral túto ma-
ketu volieb sme sa dozvedeli, keď 
sme po celoštátnych voľbách vysy-
pali hlasovacie lístky na stôl a počíta-
li, počítali, počítali....

Volieb sa zúčastnilo 30% oprávne-
ných voličov, ktorí už dosiahli v  deň 
volieb 18 rokov a viac. 

Volebné výsledky:

Andrej Danko a jeho SNS – 6 hlasov
Boris Kollár a jeho Sme RODINA – 7 
hlasov
Béla Bugár a jeho MOST – HÍD – 5 
hlasov  

Ostatné strany a  hnutia sa nedo-
stali do „parlamentu“ – teda nepre-
konali hranicu 5 hlasov.

A  aký pocit mali redaktori vo vo-
lebnej komisii? Tu je pár otázok na 
ich telá!
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VOĽBY 2016

noviny a sledujem situáciu u nás aj v zahraničí. Doma sa radím s otcom – je to 
naša domáca spoločná téma. Nie nadarmo mám aj v našom časopise rubriku 
na pálčivé politické a spoločenské témy.

Erika: Zaujímajú ma jednotlivé strany, ale správy nesledujem, ani nečítam, 
lebo to čo sa deje u nás ma znervózňuje. 

 5. Hovorí sa, že 
politika je pan-
ské huncútstvo 
a že je špinavá. 
Čo si o tom 
myslíte?

Matúš: Myslím, že 
je dôležité sa zaují-
mať o politiku a aj sa 
jej aktívne venovať, 
pokiaľ to niekoho 
baví a  vidí v  tom 
zmysel. Ide aj  o pe-
niaze, ale aj o to, aby 
bola možnosť dobre 
ovplyvniť to, čo sa 
okolo nás deje.

Erika: Neviem 
sa k tomu vyjadriť, 
ale politici sa stále 
hádajú a  otravuje 
to ľudí. Keď dobre 
zarábajú, mali by 
sa starať aj o iných, 
ako sa majú a  čo 
potrebujú.

Pre časopis Sme OK 
redaktori Matúš 

Barát a Erika 
Vörösová

Erika: Chceli sme vedieť, či sa spolužiaci zaujímajú o voľby a aký je ich názor 
v porovnaní s názorom ľudí na Slovensku.

2. Ako teda prebiehali miestne Voľby 2016?

Erika: Matúš chodil po izbách sa chalanmi a  ja za babami. Spolu sme sa 
dohodli, že ja obídem aj vychovávateľov a iných zamestnancov školy.

Matúš: Zastavoval 
som chalanov na chod-
be, alebo som išiel za 
nimi na izby. Na izbách 
sa viac rozhovorili na 
túto tému. Niektorí 
nechceli vôbec voliť, 
rovno povedali že ich 
to nezaujíma. 

3. Aké dojmy ste 
vlastne mali pri zbie-
raní hlasov?

Matúš: Bavilo ma 
to, aj sme sa nasmiali 
pri politických vtipoch 
a komentároch.

Erika: Bolo to zábav-
né, dozvedela som sa 
veľa nových informácií 
o  tom kto, kde a  koho 
chce voliť. Boli to síce 
tajné voľby, ale aj tak 
niektorí o  tom radi ho-
vorili nahlas a prezradili 
svojich favoritov.

4. Zaujímate sa o po-
litiku?

Matúš: Zaujíma ma 
politika, denne čítam 
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INTERNÁTNA JEDENÁSTKA
  Frederyk KORCSMÁROS

Ľubomír HRAŠKO 

Lexi PETRÁŠOVÁ

 Zuzka POLÁKOVÁ

 Dominika SZABOVÁ

Simonka BLÁHOVÁ

Janka ŠTEVUĽOVÁ

Matúš BARÁT

 Mirka JÁNOŠÍKOVÁ

Róbert K
OUDELNÍČEK

JUNIÁLES 2016

Adrián ANDRIS 
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