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                                    Milí tretiaci a maturanti!
Tentoraz som dostala za úlohu prihovoriť sa v úvodníku práve vám, kto-

rých čakajú jedny z najťažších skúšok života, kým sedíte v školských 
laviciach. Musím sa však priznať, že je pre mňa dosť ťažké, písať 
niečo na túto tému. Je dosť náročné presviedčať vás o tom, že to 
zvládnete ľavou- zadnou, keď ja sama som ešte len prváčka a ne-
mám o tom, čo vás čaká v podstate ani tušenie. Jediné, čo viem je, 

že každá blížiaca sa skúška, so sebou prináša stres a strach z toho 
ako to dopadne. Ja sama som dosť veľký perfekcionista a záleží 

mi na každej skúške, preto si radšej ani nechcem predstaviť, ako to 
budem zvládať, keď budem o pár rokov na vašom mieste. 

Nebudem vás presviedčať o tom, že to zvládnete, pretože o tom sa musíte pre-
svedčiť sami a najistejšia cesta k tomu, aby ste to naozaj zvládli aj v deň D je, 
že si musíte veriť. Vtedy to pôjde. Mimochodom, v čase keď píšem tieto riadky, 
ležím v nemocnici a spolu so mnou je tu aj jedna pani profesorka z technickej 
strednej školy v Pezinku. Mala by práve pripravovať pre svojich žiakov maturitné 
otázky, no ako sama povedala, vôbec sa jej do toho nechce a prežíva to tak, 
akoby išla maturovať ona sama. Takže nemyslite si, že vás profesori nechápu. 
Určite áno, lenže ich poslaním je, vás na ten deň D čo najlepšie pripraviť, aby ste 
na seba mohli byť hrdí a oni na vás tiež. 
Jediné, čo vám môžem poradiť je, aby ste sa učili kým je ešte čas – samozrejme, 
nie poslednú noc pred skúškami, -  no ale hlavne, aby ste si verili, pretože v tom 
tkvie polovica úspechu. 
Prajem vám pevné nervy a veľa, veľa šťastia!
               Barbora Kozárová 

Aktuálny úvodník
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Na úvod by som v krátkosti uviedla niečo z histórie Cirque du Soleil.
Založil ho v roku 1984 Kanaďan Guy Laliberté spolu s ďalšími pouličnými 

umelcami.
S prvým predstavením obišli najskôr len 10 miest, no netrvalo dlho a vy-

predaným predstaveniam nebolo konca po celom svete. V súčasnosti má vo 
svojom repertoári 22 rôznych šou. Jeho nápadité predstavenia sú originálom 
talentu, odvahy a obdivuhodného ľudského úsilia a krásy zároveň. Práve 
s tou najstaršou šou s názvom Saltimbanco odvodené od talianskeho slova 
„saltare in Banco“ v preklade „skákať na lavičke“ sa predstavili v Bratislave!

Dňa 15.2.2012 bola premiéra na štadióne Ondreja Nepelu a my sme sa 
jej tiež zúčastnili. Keďže predstavenie sa začínalo o 20:00, mali sme aj večeru 
na internáte skôr ako obvykle. Tí, čo nemohli ísť autobusom sa tam dopravili 
školskými autami.

Prišli sme v dostatoč-
nom predstihu na to, aby 
sme uvideli tú krásu ešte 
pred jej samotným zača-
tím. Keď sme si našli svoje 
určené miesta a pohodl-
ne sa usadili, už sa blížilo 
odpočítavanie a šum 
meškajúcich divákov. Na 
pódium, ale aj mimo pó-

dia sa objavili dlhonosí klauni, ktorí zabávali prítomných divákov. Krátko na to nás 
československým pozdravom privítal pôvodom český artista. V prvom čísle sa 
predviedli traja artisti so svojimi ohybnými telami v rôznych pózach. Fascinujúci 
pohľad bol, keď sa artisti na tyčiach spúšťali pomerne rýchlo dole hlavou, koordi-
nujúc rýchlosť iba nohami a elegantne zastavili tesne nad zemou.

Poznávacím znamením tohto predstavenia bola ruská hojdačka, kde sa tro-
jica artistov postaví jeden druhému na plecia a štvrtý vyskočí z hojdačky, spraví 
salto a preskočí ich. Neuveriteľné kúsky predstavila gymnastka, ktorá sa dokázala 
udržať na tyči vo vzduchu iba svojimi zubami. No videli sme toho viac. Napríklad 
žongléra s viacerými loptičkami naraz, ktoré vedel udržať v obehu aj cestou po 
schodoch alebo muža a ženu v doprovode bubnov s takzvanými bolami. Ide 
o dve závažia spojené lanom, ktoré rozkrútili do vzduchu, búchali o zem a tým 
vytvárali zaujímavé rytmické skladby. Na pódiu ich vystriedal klaun, ktorý  vý-
lučne s publikom komunikoval v pantomimickej gestikulácii a s doplneným mo-
derným beatboxom. Pobavené publikum zrazu prestalo dýchať, keď na pódium 
vystúpili artisti v bielom, ktorí 
sa začali vznášať nad pódiom 
na elastických lanách a hoj-
dačkách sprevádzaní živou 
hudbou a priam živým anjel-
ským spevom.

Po excelentnom fi nále 
predstavenia sme sa s cir-
kusom rozlúčili vďačným 
potleskom a zaslúženým 
standing ovation.

C i r q u e  d u  S o l e i l  C i r q u e  d u  S o l e i l  

Mali sme jedinečnú možnosť zažiť Cirque du Soleil v Bratislave!

Redakčne spracovala Mária MieresováRedakčne spracovala Mária Mieresová
foto: archív úseku VMVfoto: archív úseku VMV
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Rozhovor

Mám rád fi lm a televíziuMám rád fi lm a televíziu
Rozhovor s pánom režisérom Rozhovor s pánom režisérom Ladislavom MunkomLadislavom Munkom

Prišiel už skoro ráno. NeprišielPrišiel už skoro ráno. Neprišiel sám, ale zobral si so se-
bou rovno celý štáb! Možno si pomyslíte, že o kom to tu 
vlastne píšem?! Je to predsa pán režisér Ladislav Munk!

Prišli k nám zo slovenskej televízie natočiť reláciu Cesty, 
ktorá bola odvysielaná 04.02.2012 o 10:55 na Dvojke. 

Pri tom veľkom zhone som jemu a kameramanovi 
stihol položiť pár otázok. 

Prinášam Vám exkluzívny rozhovor, aký sme ešte v našom časopise nemali! 

Čo Vás priviedlo k tomu, že ste si vybrali túto prácu?

Hmm... no asi preto, že mám rád fi lm a televíziu.

Prečo zrovna STV a nie iná televízia alebo rozhlas? 

Kedysi nebola žiadna iná televízia ako STV a v STV som, 
dá sa povedať od fi lmárskeho malička, takže som tam už 
zostal. Ale pracujem aj pre niektoré iné televízie.

A čo by ste odkázali naším čitateľom?

Nech veľa čítajú, pretože dnes už málokto číta - všetci po-
zerajú len internet. Nech teda čítajú aj časopisy (budeme radi 
keď si prečítajú aj ten náš „Sme OK“ – pozn. redakcie)

Keby sme mali my záujem robiť reportáž v STV, bolo by 
to možné?

Ja si myslím, že by to bolo vždy možné. Skúste napísať 
riaditeľovi STV... treba k tomu kameru, lebo televízia je o ka-
mere... teda skúste, dajte ponuku, napíšte riaditeľovi STV 
a uvidíte...

Potom som vyspovedal aj pána kameramana.

Čo Vás priviedlo k tomu, že ste si vybrali túto prácu?

Začal som fotografovať, hrozne ma to začalo baviť 
a skončil som po absolvovaní vysokej školy v Slovenskej 
televízii.

Čo by ste odkázali našej 
redakčnej rade?

V prvom rade by som 
Vám rád poprial, aby ste boli 
dobrý redakčný tým a aby 

Vás čitatelia mali radi, aby Vás povzbudzovali 
a kládli Vám aj neprí-
jemné otázky, na ktoré 
budete hľadať prijem-
né odpovede (smiech).

Ďakujem Vám       
obom veľmi pekne za rozhovor a za čas, ktorý ste 

nášmu časopisu venovali!

Rozhovor spracoval Jozef Dančík

Prečo ste si vybrali 
reportáž práve u nás?

Pretože váš Inštitút 
vytvára veľmi dobré podmienky pre vý-
chovu a pre prípravu pre prácu zdravot-

ne postihnutých. Myslím, že si to zaslúži 
a potrebuje propagáciu. Potrebuje dobrý štart, aby infor-

movanosť na Slovensku bola lepšia. Aby táto reportáž bola 
službou pre tých, ktorí tieto služby potrebujú.

Páči sa Vám v našom zariadení?

Veľmi sa nám tu páči. Je tu šikovný riaditeľ a všetci ostatní 
zamestnanci sú dobrí ľudia! Takže nedá sa povedať, že by sa tu nie-

komu nemohlo nepáčiť!

Sme OK
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Nedávno sme strávili zábavný večer, v ktorom sme spojili dve akcie dokopy. 
Kúsok lásky pre nás zamilovaných, čiže Valentína a zároveň aj kus zábavy 
v podobe karnevalu. Chcem Vám pár slovami opísať tieto dve akcie tak, ako 
som ich videla ja... Ako sa dá napríklad Valentín prežiť v škole na mieste, kde sa 
nachádza aj zopár párikov?  

Začali sme karnevalom, kde sa nám predviedli mnohé masky. Ako napr: 
Anjel, Láska, Mačacia žena, Fico (ten bol pre mňa zaujímavý), Šípková 
Ruženka a iné...

Večerom nás neodmysliteľne sprevádzala pani vychovávateľka Bobocká, 
ktorej táto úloha,vždy mimoriadne svedčí. Všetky masky sa predviedli a kým 
sa porota radila, nastal čas pre kúsok lásky. Túto časť moderovala pani 
vychovávateľka Barátová. Oboznámila nás s tým , kto bol vlastne Valentín. 
A potom sme mohli začať súťažiť. Chlapci okrem iného súťažili aj v prebaľovaní 
bábätiek. Bolo to veľmi zábavné a zároveň pre nich taká predpríprava na 
budúce otcovstvo. Chlapci sa mohli presvedčiť, že nie je vôbec jednoduché 
„byť otcom“ - a to ešte ich detiská bábiky Chou-chou ani neplakali, ani sa 
nehádzali. Potom nasledovala ďalšia súťaž. V obálkach sme mali ukryté texty 
piesni a museli sme uhádnuť, kto ich spieva. Jedna súťaž striedala druhú. 
Vyskúšali sme si aj vkus a šikovnosť pri narábaní so šatami. Obliekali sme 
Barbie a Kena do zimného oblečenia. Niektorým sa darilo, iným zase nie, ale 
bolo to skvelé. Nebolo jednoduché navliecť na nich komplet zimnú výbavu. 
Niektoré Barbieny a Kenovia ostali napriek „mrazu“ holí.Posledná súťaž bola 
v hľadaní známych párov, ktorí patria k sebe. Napr:  Včielka Maja a Vilko, janko 
a Marienka... Nakoniec sme si prečítali zopár zaľúbených sms-iek a odkazov, 
ktoré sme hádzali do schránky. Niektoré sme si vybrali aj v redakcii a nájdete 
ich na strane 17. Veď slová lásky nemusia tešiť len toho, komu patria, ale sú 
potechou každého srdca, ktoré ich počuje,. alebo číta. Po súťažiach plných 
adrenalínu a lásky sme sa opäť vrátili k vyhodnoteniu karnevalu. 

Po vyhodnotení sme nezaháľali ani v redakcii Sme OK a hneď za horúca 
sme vyspovedali víťazov Karnevalu 2012, aby sme Vám priniesli ich prvé 
dojmy a pocity z víťazstva. 

Katka ako sa cítiš ako víťazka svojej kategórie? 
Super, som šťastná, že som vyhrala, že ma majú ľudia radi.
A kto ti vymýšľal masku?
Ja sama, môj mozog. (smiech)       Katarína Pavlovicová

Ako cítiš ako víťazka medzi maskami tvojej kategórie?
Celkom príjemne.
A kto ti vymýšľal masku?
Pani vychovávateľka Galová             Martina Stefancová

Ako cítiš ako víťazka masiek tvojej kategórie?
Som milo prekvapená!
A kto ti vymýšľal masku?
Ja sama a ja som ju aj robila.                 Miroslava Sihelská

Ako cítiš ako víťaz prvého miesta karnevalovej masky ?

Cítim sa dobre, a som prekvapený lebo som si myslel že budem 
piaty a bol som nakoniec druhý 
A kto ti vymýšľal masku?
Vieš čo, bolo to tak v rýchlosti, pôvodne som chcel byt 

ako divák ale potom som si to rozmyslel a išiel som aspoň 
za niečo. Vybral som si túto masku Scaryho, vždy sa mi 
páčila. Už predtým som chcel byť Scary a musím povedať, 
že konečne sa mi to podarilo. Škoda len, že ma všetci 
spoznali. Tak som chcel, aby ma nikto nespoznal! (smiech)             
Martin Alsódi

Myslím, že tento príjemne strávený večer sa vydaril. Na 
svoje si prišli zaľúbené dvojice i zábavy chtiví priaznivci 
fašiangov a masiek. A dovidenia opäť o rok ! A ešte 
niečo: radi by sme Vám sprostredkovali aj nejaké to foto 
z večera, ale žiaľ redakčný škriatok zaúradoval a do stratena na neznáme 
miesto poslal celý súbor fotogslérie. Je nám to ľúto, ale nemáme k dispozícii 
ani jenu fotku.                                             redakčne spracovala Zuzana Pulščáková 

Sme OK

Kúsok lásky Kúsok lásky 

v karnevalových maskáchv karnevalových maskách

Reportáž
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Chcem si splniť sen
Na začiatku bol sen. Stať sa veľkým športovcom a vzoprieť sa krutému osudu.

Dvadsaťtriročný Bratislavčan Matúš Michal je na vozíku. Napriek tomu je 
športovcom telom aj dušou. Má veľkú chuť a vôľu trénovať, chodí na všetky bežecké 
tréningy i preteky. „Baví ma to a napĺňa. Chcem si splniť sen, ktorý snívam už 13 
rokov. Prebojovať sa na Paralympiádu a stať sa najlepším športovcom v histórii 
Paralympiád, majstrovstiev sveta a Európy a celej atletiky vôbec,“ sníva Matúš. 
    A aby sa Matúš posunul k svojim cieľom a snom bližšie, potrebuje nový, 
športový vozík. Skupina jeho priateľov na čele s futbalistom Filipom 
Šebom podporená MČ Bratislava – Nové Mesto sa rozhodla pomôcť mu 
a zorganizovať zbierku na zakúpenie vozíka. „S Matúšom sa pravidelne 
stretávame na tréningoch aj behoch. Už od prvého stretnutia sme sa skamarátili. 
Obdivujem jeho nezlomnú vôľu a snahu, čo je základ výborného športovca. Veľmi 
rád by som mu s priateľmi a celou športovou a bežeckou komunitou pomohol, 
aby bol ešte rýchlejší,“ hovorí útočník bratislavského Slovana, ktorý je známym 
vyznávačom rekreačného behu. „Je neuveriteľné, koľko úsilia dokáže Matúš 
vyvinúť pri plnení svojich snov. Zároveň nás trápilo, ako Matúš okrem trate bojuje 
aj so svojím vozíčkom, ktorý nie je vhodný na šport. Preto sme považovali za svoju 
povinnosť pomôcť mu. Veríme, že sa všetci ľudia s dobrým srdcom a športovým 
duchom pridajú,“ povedal spoluorganizátor iniciatívy Filip Švaňa.    

Akcia „Kilometre pre Matúša“ 
na Kuchajde - marec 2012 sa 
vydarila. 
Pršli ste si zabehať, urobili ste 
niečo pre svoje zdravie a zároveň 
pomohli výnimočnému 
športovcovi. Mestská časť 
Bratislava - Nové Mesto prispela 
do zbierky jedným eurom za 
každého bežeckého účastníka 
– Novomešťana. Záštitu nad 
zbierkou drží Občianske 
združenie Bez Bariér.

     Email: Email: svana@svana.sksvana@svana.sk  
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– Slávou Boha je živý človek– Slávou Boha je živý človek

Milí čitatelia, plnosť života a pravého šťastia dostáva človek od zmŕtvych-
vstalého  Ježiša. Veď Veľkonočné posolstvo znie, že Ježiš žije. Pán svojim 
zmŕtvychvstaním potvrdil, že Boh je Bohom života. Boh chce byť v centre 
nášho života a to v každom jednom z nás, aby svet videl, že žijeme, že Ježi-
šovo zmŕtvychvstanie dáva nášmu životu nový rozmer.

Máme poslanie stať sa ohlasovateľmi života. Dokážeme to vtedy, keď sa 
nepozabudneme humorne povedané na Kalvárii. Žiaľ mnoho kresťanov, aj 
keď azda v dobrej vôli zostane na Kalvárii a nestihne to krásne stretnutie so 
Zmŕtvychvstalým. Pri pohľade na rozličné formy utrpenia a smrti je nám ako-
by blížšie kríž ako živý Ježiš. Je zrejmé, že cesta k živému Ježišovi vedie cez 
našu osobnú Kalváriu a bolesti našich blížnych a celého ľudstva, ale je to tu 
možné skončiť. Milí čitatelia, nemôžeme stále ostať len pri Veľkom piatku ako 
by neexistovalo Veľkonočné ráno. Akokoľvek je to niekedy  ťažké,  musíme 
dôjsť k Zmŕtvychvstalému a dotknúť sa ho, objať ho, pokloniť sa mu....aby nás 
mohol naplniť svojím životom, šťastím, radosťou a nádejou.

Okrajovo môžem spomenúť aj jednu takú dobrú rozprávku o dvoch se-
mienkach. Ležia vedľa seba v úrodnom poli a to prvé hovorí: Chcem rásť, ch-
cem ponoriť svoje korene a pocítiť teplo slnka a požehnanie rannej rosy, a tak 
rástlo. Druhé povedalo: Toto je môj osud. Keď zrodím korene do zeme, neviem 
s čím sa v tej tme stretnem. Ak si prerazím cestu tvrdou pôdou, môžem poraniť 
svoje výhonky  a čo keď otvorím svoje puká a nejaký slimák mi ich zje? Nie, lep-
šie bude čakať,  kým nebude hroziť nejaké nebezpečenstvo. A čakalo. 

Milí čitatelia, tento príbeh je veľmi poučný pre mňa a verím tomu, že aj 
pre vás. Častokrát sa aj my môžeme správať ako tie semienka. Ježišovo zmŕt-
vychvstanie je tou pôdou, z ktorej máme čerpať silu a vsadiť svoj život a znova 
prinášať úrodu a mať chuť žiť a obetovať sa pre druhých. Povedal by som, že 
hľadať nové šance, možnosti v živote a mať odvahu aj riskovať a premôcť útra-
py, ktoré máme. Priznám sa, aj ja veľakrát riskujem, a to rád. Vždy si poviem, 
kde je risk, tam je aj zisk. Jednoducho treba žiť novým životom, ktorý nám dáva 
Ježiš. Ale pozor, ak sa budeme chcieť podobať tomu semienku, ktoré čakalo, 
tak ostaneme po veľkonočných sviatkoch nešťastní a zúfalí, sklamaní, bez chuti 
žiť, lebo sme premeškali to krásne Veľkonočné ráno, ktorým je zmŕtvychvstalý 
Kristus. ktorý je život. Vtedy budeme mŕtvy ako to semienko, ktoré čakalo. 

   z rôznych podkladov spracoval  Martin Lukáč

Sme OK

foto: súkromný archív Matúša
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     Priatelia, ja mám dnes po dlhej dobe takú dobrú náladu a takú obrovskú 
chuť žiť, že sa s vami o to jednoducho musím podeliť. Nebojte sa, nie som 
pod vplyvom žiadnych omamných látok. Iba som pochopila, že utápať sa 
v smútku a beznádeji nie je najlepšie riešenie, že žijeme len raz a že ja chcem 
žiť... Naplno. Tak, ako každý...
     Hovorí sa, že človek, ktorému sa stane nejaké nešťastie a má pocit, že je 
absolútne na existenčnom dne, musí spadnúť ešte hlbšie, aby sa dokázal 
vzchopiť. Neviem, či je to aj môj prípad, no myslím si, že tak na päťdesiat 
percent určite. Celý život som sa totiž všetkého vzdávala, nič ma nebavilo a ak 
aj náhodou áno, vždy sa ako na potvoru stalo niečo, prečo som nemohla robiť 
to, čo som chcela, alebo mi to rodičia jednoducho zakázali a bolo. Nebojovala 
som. Nehľadala som zmysel života, ani cieľ za ktorým by som išla. Teraz síce 
ciele mám, ale boli skôr, povedala by som, umelo vytvorené, pretože som 
sa strašne podceňovala a podceňovali ma aj iní a tým pádom som v ničom 
nevidela žiaden zmysel. Nenávidela som samu seba za to, že som postihnutá, 
lebo som sa cítila menejcenná, buzerovaná a odstrkovaná.

Veď ja som nežila. Iba som prežívala.

     Dnes som však mala čas venovať sa len sama sebe a akosi som zas a znova 
začala nad sebou rozmýšľať. Zrazu som si v hlave premietla svoje nie príliš 
pozitívne spomienky na detstvo a pubertu a musím priznať, že ma až striaslo. 
Veď ja som nežila. Ja som iba prežívala. Nie preto, že by som sa bála povedať si 
svoj názor – teda možno aj preto, ale nie preto, že by som sa bála reakcie iných 
ľudí, ale preto, že viem, ako bolí, keď vám niekto ublíži a tak som zo strachu, že 
niekomu presadením svojho názoru ublížim, mlčala a neraz trpela. Nie fyzicky, 
ale duševne, pretože mnoho vecí sa nezhodovalo s tým, čo by som v danej 
situácii urobila ja. Ja viem, bola to len a len moja chyba a môžem si za to sama, 
že som bola taká hlúpa, no sú veci, na ktoré človek musí dospieť. 
     Ja som dospela. Okrem toho, že sa už nebojím niekomu povedať nie 
a presadiť si svoj názor či zabojovať o niečo, čo veľmi chcem, prestala som 

sa KONEČNE považovať za menejcennú. Nemám na to totiž absolútne 
žiaden dôvod. A moja choroba? Veď sú to len tri písmená, vďaka ktorým som 
doteraz trpela. Uvedomila som si však, že tie tri písmená v mojom živote 
môžu a nemusia nič znamenať. Doteraz znamenali to, že som sa nenávidela.        
A teraz? Teraz ich mám na háku, pretože nech sa budem snažiť akokoľvek, 
už navždy zostanú zapísané v mojej zdravotnej dokumentácii, no to ešte 

neznamená, že ich mám napísané na čele. Nemám a ani mať nebudem!
Nezáleží predsa na tom, či mám v peňaženke preukaz občana so ZŤP, ani 
na tom, ako chodím, dokonca ani na tom, že to možno budem mať v živote 
oveľa ťažšie ako relatívne zdravý človek. Nie, na tom skutočne nezáleží. Záleží 
iba na tom, ako sa k tomu ja sama postavím a ja už som sa rozhodla.

Nikto nevie, kedy šanca žiť skončí.

Žiadna kartička ma nebude obmedzovať a na to ako chodím začnem byť 
HRDÁ, pretože je podstatné, že chodím a nezáleží na tom ako. A to, že to 
budem mať v živote ťažké? Budem to mať ťažké iba do takej miery, do akej 
dovolím sama sebe podceňovať sa a do akej miery dovolím iným, aby ma 
na základe mojej diagnózy zaraďovali medzi menej schopných ľudí. Už teraz 
však dúfam, že vytrvám a ani sebe, ani iným nedovolím aby ma podceňovali! 
Nikto sa ma predsa nepýtal, či sa chcem narodiť, no dostala som šancu tu byť 
a je naozaj načase, aby som si ju začala vážiť. Aby som si začala vážiť samu 
seba a aby som sa z tejto šance žiť tešila, pretože nikto nevie, kedy tá šanca 
žiť skončí. Môže to byť kedykoľvek... 

Mám obrovskú chuť žiť.

     Najviac si to uvedomujem, ak vidím onkologického pacienta, alebo iba 
čítam nejaký príbeh. Na týchto ľuďoch je úžasne vidieť, že aj napriek chorobe 
bojujú o každú sekundu svojho života, pretože majú obrovskú chuť žiť a tú 
chuť som v sebe zrazu našla aj ja, hoci (zatiaľ) nie som a pevne verím, že ani 
nikdy nebudem onkologický pacient.
     Mám však “iba“ 19 rokov a obrovskú chuť žiť! Všetko mám predsa ešte len 
pred sebou... A mimochodom, myslím si, že menej schopný, či menejcenný 
človek vlastne neexistuje, pretože každý z nás je živá bytosť s právom na život 
a každý z nás tým svojim životom niekoho obohacuje...

Barbora Kozárová
Čítajte viac: http://kozarovabarbora.blog.sme.sk

  Povedala som si: Dosť!  Povedala som si: Dosť!

SME OK

Prestala som sa považovať za menejcennú.
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      Fakty... fakty... fakty...Fakty... fakty... fakty...
Medzi najväčšie ekologické problémy patrí:

- znečisťovanie ovzdušia (a s tým spojené ničenie zdravia ľudí, kyslé dažde, 
otepľovanie klímy [skleníkový efekt], rozširovanie ozónovej diery)

- znižovanie tvorby kyslíka (výrub lesov),
- znečisťovanie vôd,

- úbytok a znehodnocovanie pôdy,
- nadmerné čerpanie nerastných zdrojov,

- nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania

Všimnite si každú pomlčku a na chvíľku sa nad ňou zamyslite - stalo by sa 
niečo také, keby ľudstvo nebolo také, aké je? Krutá pravda - Nie, nestalo.
Zvieratá by sami nevyrúbali štvrtinu lesa pri Amazonke ani nevypustili do 
oceána ropu. To len my môžeme ísť proti sebe samým...
A čo sa stane, keď sa to do pár desiatok rokov nezmení? Vyhynie ľudstvo? 
Skončíme ako divé zvieratá? Presťahujeme sa na inú planétu, alebo ako vo 
fi lme Wall-e budeme žiť v nejakej galaktickej lodi? Ak už to bude hocijak, 
verte, že osud nám to pekne zráta...

FAKTY... fakty... fakty...
- Najväčšie znečistenie mora ropou nastalo jej únikom z vrtného zariadenia 

v Mexickom zálive v roku 1979.
- Najväčšie zámerné znečistenie mora vzniklo vypustením zásobníkov na 

príkaz irackého prezidenta S. Hussajna v roku 1991.
- Najrozsiahlejšia ozónová diera je nad Antarktídou.

- Kyslé dažde každoročne zabijú v USA 50 000 ľudí, rastlinám poškodzujú 
korene i listy, majú vplyv na fasády domov, ktoré následne celkom zničia, 

poškodzujú pôdu, zabíjajú ryby v jazerách.
- Newyorské kancelárie, továrne a domácnosti spotrebujú denne 5,379 

miliardy litrov vody, asi 760 litrov na hlavu.
- Roku 1800 sa ťažilo na svete ročne len necelých 15 mil. ton uhlia, na 

prelome 20. storočia sa ho už spotrebúvalo vyše 700 mil. ton, no o ďalších 
päťdesiat rokov už viac ako 1,5 mld. ton!

- Mesto New York denne vyprodukuje 24 000-25 000 ton pevného odpadu, 
ktorý potom vyvážajú na ostrov Staten Island. Z pôvodnej obrovskej diery v 

zemi sa stala najväčšia navážka na svete s rozlohou 1 215 hektárov.
- Keby sa recykloval iba náklad nedeľného vydania The New York Times, 

ušetrilo by sa každý týždeň 75 000 stromov.
Mgr. Iveta Barátová

Vážim si každú hodinu života!Vážim si každú hodinu života!

Život sme dostali ako dar od Boha cez našich rodičov. Dar, ktorý si treba 
strážiť a chrániť ako to najcennejšie na svete. Človek od začiatku svojho života 
píše jeden veľký román menom - Kniha života. Neuvedomuje si jednu vec, 
že môže začať ráno písať nový list. My nikdy nevieme koľko strán nám ešte 
ostalo prázdnych. Na našich pleciach je toľko, koľko unesieme. Prekonávať 
každodenne prekážky by pre nás malo byť samozrejmé, ale niekedy to nie 
je tak. Niekedy je už človek tak vyčerpaný, že si už nevie poradiť ani s malým 
problémom.

Život nie je gombička a často stíha človeku hádzať polená pod nohy. Mne 
tiež hodil jedno veľké poleno. Akosi sa ho neviem zbaviť... Pritom všetkom 
je to už desať rokov, čo sa s mojím životom ťahá jedna nepríjemná udalosť. 
Keď som bola druháčka, chodila som na školu pre zdravých. Tak, ako každý 
piatok, pozdravili sme sa s našou triednou a spolužiakmi. Ešte sme netušili, 
aká nepríjemná vec nás čaká. V ten Čierny Piatok sme stratili spolužiaka. Ja 
som sa to dozvedela na druhý deň. Keď sme prišli do školy, všetci sme začali 
plakať pri pohľade na prázdnu lavicu.

Týmto krátkym, pre mňa bolestivým príbehom, Vám chcem povedať: 
„Treba si vážiť každú hodinu.“ Veľa príbehov by som sem chcela napísať, ale 
potrebovala by som na to veľa papierov. Jedno je však isté, treba si vážiť život, 
či sme zdraví, alebo či máme nejaké problémy. 

             Mirka Jánošíková

Krídla
Požičaj m
keď sam
veď len t

Požičaj m
veď ja le
inému sa

elská

Zamyslenie
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Valentínska poštaValentínska pošta

Si ako anjelik, čo oblohou lieta.
Si ako bytosť z iného sveta.
Túžim ťa pri sebe mať,
svoje srdiečko ti chcem dať. I Love you.

Chcem byť vietor, 
aby som sa mohla s tebou túlať krásnym svetom.

Jeden deň bez teba
je ako rok bez zvonca,

Toto vyznanie chcem venovať
jednému chalanovi,
ktorého moc ľúbim.

Také veľké šťastie ti prajem,
že musíme byť dvaja,
aby sme ho spolu odniesli...

Studená slza steká mi po tvári,
chýba mi úsmev, čo na tvári ti žiari.

Pre najsuprovejšiu partiu, akú poznám:
Keď život sa Vám bude najsmutnejší zdať,
keď úsmev Vás bude mnoho síl stáť,
keď nikto nepochopí,
čo je v srdci bolesť, vtedy sa objaví ten, kto Vás má rád.
Krásneho Valentína Vám zo serdca praje... Sleepy angel.
Ďakujem Vám za všetko, za každý jeden deň,
za každý jeden láskavý pohľad, za každý úprimný úsmev,
za každý nežny dotyk, za každé slovo útechy.
Ďakujem za to, že Vás poznám. Ste skutoční priatelia.
Ľúbim Vás a nikdy na Vás nezabudnem.

Lyžiarsko-sánkarsko-turistický výcvikLyžiarsko-sánkarsko-turistický výcvik

Dnes začnem témou, ktorá s kultúrou nemá veľa 
spoločného. Hoci ste zvyknutí čítať odo mňa 

články o kultúre, dnes to bude inak. Spolu 
sa pozrieme bližšie na nedávnu udalosť 

a to na lyžiarsky zájazd. Už dva týžd-
ne vopred sme sa naň pripravovali. 
Keď prišiel deň zájazdu, všetci sme 
sa tešili a s radosťou a očakávaním 

sme nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol 
na chatu, na ktorej sme boli ubytovaní. Po troch hodinách sme na spomínanom 
mieste vybalili sánky a lyže. Po ubytovaní sme sa teplo oblečení vydali na túru 
a navštívili salaš. Cesta bola veľmi ťažká, pretože sa všade šmýkalo, ale nakoniec 
sme to všetci v zdraví, aj keď poriadne unavení dokázali absolvovať. Po návrate zo 
salaša nás čakala neskutočne perfektná večera. Po dobrej večeri sme si vypočuli 
pokyny na ďalší deň a odobrali sme sa na svoje dobre vybavené izby. 

Po raňajkách nasledovalo zadelenie do družstiev sánkarov a lyžiarov. Po roz-
delení sa lyžiari vybrali na svah, kde sa začal ich kurz lyžovania. Sánkari si prevzali 
svoje sánky a tiež sa odobrali na kopec, kde sánkovali celé dopoludnie. Po tejto 
činnosti sa obe skupiny vrátili na obed. Poobede bol oddych, po ktorom sme išli na 
vychádzku do prírody. Po návrate z vychádzky nás čakala Valentínska diskotéka.  

Skvelá zábava pokračovala až do piatku, kým 
nám nepovedali smutnú správu: „Treba sa baliť.“ 
Smutní sme sa odobrali na izby, kde sme začali 
svoje balenie do tašiek. Posledný večer sme 
mali diskotéku, ktorá prebiehala v perfektnom 
duchu celého lyžiarskeho zájazdu. Po skončení 
diskotéky sme sa odobrali na izby, kde sme sa 
poslednýkrát dobre vyspali. Ráno pobalení 
a najedení sme opustili chatu a ďalej pokra-
čovali v ceste ľubovoľne podľa bydlísk. 

Tento lyžiarsky zájazd bol neskutočne perfektný 
a kebyže mám príležitosť si to zopakovať, tak idem 
ihneď. Všetci, ktorí si myslia: „Na lyžiarskom je nuda“, 
mýlia sa a robia obrovskú chybu, že nejdú.

redakčne spracoval Fero Hrnko   
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24. novembra 2011 som sa spoločne s mojím spolužiakom Jankom Kinčešom 
a koordinátorkami projektu  PhDr. Jaroslavou Margolienovou a PaedDr. Petrou 
Húrošovou zúčastnila na partnerskom stretnutí v Martine. Gymnázium 
J. Letricha nás privítalo veľmi príjemnou atmosférou. V úvode nášho stretnutia 
sme si pozreli ako bolo na medzinárodnom stretnutí v Liverpoole. Následne nás 
čakala prehliadka školy. Neskôr sme sa rozdelili na dve skupiny: študenti a koordi-
nátori. Napokon sme dostali priestor navzájom sa zdieľať  o tom, čo každá škola 
za posledné obdobie prežila a aké sú jej plány do budúcnosti.

Domov sme si každýodniesli prezenčné materiály o škole, v ktorej sme sa stretli.

 Mária Mieresová, foto: PaeDr. Petra Húrošová

Ešte aj za bitku zinkasujú Ešte aj za bitku zinkasujú 
nejaké to €...nejaké to €...

Neviem ako vy, ale ja z duše nenávi-
dím Veľkonočný pondelok. Prečo? Nuž 
preto, že ja ako žena z neho nemám 
v podstate žiadny osoh. Veď uznajte, čo 
mám z toho, že ma od rána chlapi ob-
lievajú vodou, šľahajú korbáčom a strie-
kajú na mňa tú “úžasnú“ voňavku, ktorej 
pach mi natoľko prekáža, že mám vždy 
pocit, že dostanem astmatický záchvat, 
hoci vôbec nemám astmu a ktorej vône, 
teda respektíve smradu, sa neviem zba-
viť ani po desiatich praniach?! Tento 
rok som sa Veľkonočnému týraniu zasa 
nevyhla a tak som si hneď ráno v posteli 
zaplávala. No, čo už... Dúfam teda, že to 
bude mať aspoň patričný efekt a koneč-

ne opekniem, inak to na budúci rok vzdám a naplánujem si Veľkonočné sviatky 
niekde v horách, kde môžem stretnúť tak akurát nejakého kamzíka a zopár turistov, 
ktorí možno rovnako ako ja, budú utekať  pred neželanými návštevníkmi.

Mimochodom, čím ďalej tým viac sa utvrdzujem v tom, že muži majú na 
rozdiel od nás žien oveľa ľahší život. Nie len, že sa statočne vyhýbajú mnohým 
našim trápeniam, ešte si aj tú šibačku užijú. Najedia sa, napijú. Ešte aj za bitku 
zinkasujú nejaké to euro. No povedzte mi, kde je spravodlivosť?

Tak ako všetko, aj Veľká noc sa nám postupne mení. Modernizuje. Tento 
rok som na vlastné oči videla moderného šibača, ktorý si v jednej ruke niesol 
voňavku a v druhej peňaženku. Korbáč nemal, veď na čo aj. Ešte by ho náho-
dou cestou domov, povzbudený domácou pálenkou stratil a aspoň dookola 
nemusel opakovať starú známu veršovačku šibi – ryby.... Ktovie, dokedy by si 
ju bol vôbec pamätal. Určite si na ňu však spomenul nasledujúce ráno, keď 
pálenka stratila svoj účinok a mladý muž mal  na raňajky kyslé rybičky...

Barbora Kozárová

Fejtón

Connecting classrooms Connecting classrooms 
v Martinev Martine
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Tentokrát som pre Vás vyspovedala Martina 
Lukáča, tvorcu rubriky „Slovo do srdca,“ ktorý 
mi prezradil o sebe niečo viac a odhalil veľa 
zaujímavého, o čom sme doteraz ani netušili. 
Prajem Vám všetkým príjemné čítanie. 

Začnem oslovením, ktoré počuješ často vo 
svojej miništranskej službe: „Vážený pán 
miništrant“, všetci na tomto internáte ťa 

poznajú, vedia, že si veriaci, chodíš do kos-
tola a miništruješ. Čo, alebo, kto ťa k tomu priviedol?

Začal som miništrovať v roku 2002 a priviedol ma k tomu jeden miniš-
trant, ktorý už ale dlhé roky nevykonáva túto službu. Ale oslovilo ma to a cítil 
som vnuknutie a volanie od Pána Boha. Zaujímalo ma sledovať čo robí kňaz 
pri oltári a aké tajomstvá v sebe táto služba ukrýva. 

Je to tvoje defi nitívne rozhodnutie, alebo súvisí s tvojou mladosťou 
a v budúcnosti sa budeš uberať iným smerom? 

Rozmýšľal som nad touto otázkou, častokrát ma napadlo, že prestanem 
miništrovať z dôvodu, že je to dosť náročné, unavujúce. Je to však zodpoved-
ná služba a hlavne krásna. Zistil som, že ma chcú, tak myslím si, že ešte pár 
rôčkov vydržím, ak mi to dovolí aj môj zdravotný stav. 

Ak by si už neminištroval, čo by si robil?

Určite by som aj naďalej chodil do kostola, len už by som neminištroval. 
No moje svedomie by mi to asi nedovolilo, nechať kňaza stáť samého pri 
oltári. Dosť mi je ľúto, keď tam vidím kňaza stáť bez miništranta. V dnešnej 
dobe je málo chlapcov, ktorí miništrujú. A ak áno, tak mnohí to robia iba pre 
peniaze a nie pre túžbu pomôcť blížnemu. 

Čo ti to dáva, keď stojíš pri oltári, ako sa pri tom cítiš?

Dáva mi to veľa. Cítim sa pri tom veľmi dobre, no často sa pristihnem pri 
myšlienke, že som hriešny a mal by som sa správať podľa toho, čo sa píše 
v miništrantskom sľube. No nie vždy tomu tak je. Uvedomujem si, že som plný 
slabostí a neustále padám do hriechu. No teší ma na tom to, že vždy mám mož-
nosť začať odznova. To je to, čo mi Boh vždy znova a znova ponúka. 

A ako vnímaš posmešky deciek, ktoré sa ti smejú a považujú ťa  dokonca 
aj za kňaza, ktorým nie si?

Je mi to v prvom rade veľmi ľúto, ale viem, že to nie je ich chyba. Sami za 
to nemôžu. Oni vlastne ani nevedia, čo hovoria. 

A čo plánuješ robiť po škole?

Plánujem študovať ďalej na vysokej škole teológiu a kňazstvo.   
A pokračovať v tejto službe na inej úrovni. Chcel by som sa stať kňazom. (ak 
Pán Boh dá ) Dúfam, že sa mi to podarí, aj, keď je to veľmi ťažké a náročné. 
V dnešnej dobe je hlavne ťažké odolávať najmä dievčatám. 

Dobrá téma, čo teda dievčatá, vôbec ťa neoslovujú?

Ó, Matka Zem (smiech), oslovujú, aj sa mi páčia. Môžem sa k tomu priznať. 
Veď nemám to prečo tajiť, som tiež len človek. Je to vlaste také moje pokuše-
nie. No čo, kam diabol  nemôže, tam pošle ženu...(smiech), ale snažím sa odo-
lávať. Ak sa nestanem kňazom, možno sa mi podarí nájsť dobrú manželku. 

Čiže nezavrhuješ myšlienku mať manželku a rodinu?

Nie nezavrhujem, veď študovať teológiu môžem tak či tak, ako katechét. 
Ale nie už ako kňaz.

Ja ťa poopravím, ak by si veľmi chcel 
byť kňazom a mať rodinu, môžeš byť 
gréckokatolíckym alebo evanjelickým 
kňazom a mať tak manželku a deti. 

Dobrá otázka. Celibát by sa mal 
zrušiť. Kto ho chce dodržať, nech ho 
dodržiava a kto nie, nech sa ožení. Mali 
by sme byť jednotní, veď všetci veríme 
v rovnakého Boha. 

Pár otázok na telo... 

MartinoviMartinovi

Rozhovor Desať rokov miništrovania

foto: súkromný archív Martina Lukáča
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Čo by si mi povedal o sebe? Odkiaľ si? 

Pochádzam z okresu Piešťany. Dobre sa tam žije. Babky varia dobré pala-
cinky a koláčiky, ktoré mi veľmi chutia. 

Aké bolo tvoje detstvo?

Fúha, to je veľmi ťažká otázka... 

Čím si chcel byť ako malý?

Policajtom, ale babka, ktorá ma vychovala, mi to nechcela dovoliť. Prečo prá-
ve policajt? Páčia sa mi naháňačky a chcel som byť tým hlavným komisárom. 

Máš nejaký sen, kam by si sa chcel pozrieť? 

Chcel by som navštíviť Rím a Svätú Zem. Ale je to veľmi náročné aj fi nanč-
ne. Rád chodievam aj na púte, bol som v Šaštíne, v Rajeckej lesnej a v Brne. 

Prečo si si vybral študovať práve tento odbor Tapku (Technicko-administratív
ny pracovník - pozn. redakcie), prečo nie niečo iné?

Bavia má také papierovačky. Myslím si, že je to dobrý odbor a mal by si každý 
vedieť napísať nejaký úradný list podľa normy. Určite sa mi tieto skúsenosti zídu. 
Aj keď veľmi sa mi do knižiek pozerať nechce, ale čo narobím, keď musím.  

Aké sú tvoje záľuby? 

Mám rád dychovky, spánok, dobrý fi lm a s babkami doma si občas po-
zriem telenovely. No rád si pozriem aj Poštu pre teba. 

Keďže si pozrieš telenovely, zrejme si romantik? 

No, tak to musia povedať druhí, ale asi 
som. Mám rád romantiku, len ju nemám 
s kým prežiť... (smiech). Nemám komu 
priniesť raňajky do postele, spoločnú 
večeru pri sviečkach...

Na záver sa Ťa spýtam, je ešte 
niečo, čo by si si chcel splniť? 

Asi byť zabezpečený a mať 
strechu nad hlavou. 

Ďakujem ti veľmi pekne za 
rozhovor. 
Pre redakciu Sme OK spracovala 
Zuzana Pulščáková.

Keďže je Marec - Mesiac knihy, zopár internátnych popoludní sme strávili 
pri ich čítaní. Na 2. poschodí nám pani Kontúrová porozprávala zaujímavosti 
o bájkach a rozprávkach. Dozvedeli sme sa napríklad, že bájka je literárny 
útvar, ktorý vznikol v 6. storočí. pred n. l.  Jej zakladateľom je Ezop. 

Čo je vlastne bájka? Je to žáner, v ktorom sa na miesto ľudí objavujú zviera-
tá, rastliny alebo veci. A znakom bájky je humor a satira. Z bájky vždy vyplýva 
mravné ponaučenie. Medzi najznámejšie bájky patria práve Ezopove bájky. 

Teraz si povedzme niečo aj o rozprávkach. Rozprávky sú od malička na-
šou súčasťou a dodnes ich radi čítame. Vieme, že rozprávky, to je zaručene 
víťazstvo dobra nad zlom. Myslím si, že rozprávky nás sprevádzajú celý život. 
A verím, že nejestvuje človek, ktorý by ich nečítal rád.

Na záver spoločného popoludnia sme si niečo z bájok a rozprávok aj pre-
čítali. Aj dievčatá sa zapojili do projektu _Marec - Mesiac knihy a mesiac plný 
kníh zavŕšili napísaním na papier ktorá z nich čo prečítala.  Potom sme spájali 
diela s autormi. Úspešní riešitelia úloh boli napokon odmenení. K tomu sme 
si pochutili na dobrom čaji a chutnom koláčiku. 

Úplne na záver chcem dodať, že nájsť si čas pre knihu by sme mali celý 
rok, nie iba v marci.  Všetkým Vám za redakciu prajem príjemné čítanie.

                                                                                                               Zuzana Pulščáková

Rozhovor
Kúp mi knihu…Kúp mi knihu…
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Na začiatku februára 2012 sa na prvom poschodí internátu konal už druhý 
ročník interaktívneho podujatia s názvom „Predveď, čo dokážeš“. Zábavné 
popoludnie sa konalo pod záštitou vedúcej výchovy mimo vyučovania pani 
PaedDr. Húrošovej, spolu s pani vychovávateľkou Bobockou a Gallovou, kto-
ré sa spolu s nami zapojili do podujatia a ukázali svoj talent. Pani vychováva-
teľka Bobocká počas večera ukázala svoje moderátorske schopnosti a pani 
Gallová vrámci krúžku varenia, ktorý s dievčatami vedie, tiež ukázala svoj 
talent, pretože spolu s dievčatami pripravila skvelé občerstvenie. 

Okrem nich nám svoj talent ukázala Iveta Pospiechová spolu s Katkou 
Čermákovou, ktoré nám zaspievali spoločný duet a tým odštartovali tento za-
ujímavý večer. Potom nám Jakub Trška opísal svoj koníček, ktorým je hokej na 
sánkach. Po ňom Michaela Nováková predviedla svoje skvelé recitátorske schop-
nosti pri čítaní príbehu na zamyslenie. Po Miške nasledovalo krásne spevácke 
vystúpenie Eriky Studeničovej a chvíľka poézie v podaní Zuzky Pulščákovej, ktorá 
nám predniesla báseň z vlastnej tvorby. Zuzku na pódiu vystriedal Jožko Dančík, 
ktorý predviedol skladbu Michaela Jacksona v beat boxovom prevedení a potom 
spolu so mnou, ako jeho zástupkyňou, v roli šéfredaktora odprezentoval náš ča-
sopis. Prezentáciu sme však  poňali tak, že to možno vyzeralo ako nie veľmi dobre 
pripravené, no práve to bol náš zámer. Chceli sme, aby to bolo čo najviac spon-
tánne a aby ste sa pobavili, čo sa nám dúfam aj podarilo. Po našej prezentácii pani 
vychovaváteľka Bobocká odprezentovala aj práce dievčat z krúžku paličkovania, 
ktorý vedie spolu s pani vychovávateľkou Gallovou a taktiež aj práce z výtvarneho 
krúžku, ktorý vedie pani vychovaváteľka Mojíková. Ďalej nám Katka Brestovanská 
ukázala svoje zvieratká, ktoré vyrába z gorálok a dokonca aj predáva. Po Katke nás 
čakalo tanečné vystúpenie Veroniky Jarotovej a bodku za týmto zaujímavým veče-
rom dali opäť Katka Čermáková s Ivetou Pospiechovou a  tak, ako na začiatku, aj na 
konci nám zaspievali spoločný duet. Po vystúpení Katky a Ivety nasledovalo odme-
ňovanie účinkujúcich. Každý dostal čokoládu a niečo podľa vlastného výberu. 

Bol to zaujímavý večer, ktorého cieľom bolo, v súvislosti so svetovým dňom 
bez internetu, ukázať, že sa vieme zabaviť aj celkom inak ako len pri počítači. 

A čo chlebíčky, ktoré spolu s dievčatami pripravila pani vychovávateľka 
Gallová? Tie sa nakoniec odprezentovali samy svojou vôňou a chuťou a jedi-
né, čo po nich o chvíľu zostalo, boli prázdne podnosy.

 Barbora Kozárová
foto k článku na zadnej strane obálky: Miro Solovij, 

P r e d v e ď ,  č o  d o k á ž e š . .
.

P r e d v e ď ,  č o  d o k á ž e š . .
.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch, s Det-
ským integračným centrom, spolu s výchovnými poradcami okresu Topoľčany 
a Poradňou prevencie a poradenstva, sme dostali možnosť prezentovať našu 
školu. Slova sa veľmi dobre ujali aj naši spolužiaci Mária Mieresová a Jakub 
Mišík. Ich svedectvá zo života zaujali a oslovili mnohých.

Na príprave a priebehu stretnutia sa podieľali pani zástupkyňa Húrošová, 
pani vychovávateľky Barátová a Mrocková, svoje postrehy z paxe pridala 
aj vrchná sestra pani Edlingerová. Na záver stretnutia sme boli zasypaní 
otázkami a individuálnymi rozhovormi. Odchádzali sme domov s príjemnými 
pocitmi a s nevyslovenými slovami: „Bolo dobre, ale ktrátko.“  

Čo sme teda na tomto stretnutí ponúkli?

Možnosť vzdelávania, sebarealizácie, dennej rehabilitácie a zdravotnej 
starostlivosti, príjemného ubytovania a  kultúrneho vyžitia v Bratislave 
počas štúdia na  SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím v týchto odbo-
roch: Technicko-administratívny pracovník, Zlatník a klenotník, Knihár, 
Elektromechanik  (silnoprúdová technika, úžitková technika), Mechanik 
opravár strojov a zariadení, Obrábač kovov, Krajčírka, Kozmetik, Mechanik 
počítačových sietí, Verejná správa. 

Veríme, že stretnutie so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi do 45 ro-
kov, mladými žiakmi zo ZŠ, s rodičmi a priateľmi postihnutých nebolo len 
ojedi nelou lastovičkou pomoci a spolu dokážeme pomáhať, či poradiť tým, 
ktorí to potrebujú. Akékoľvek informácie o ďalšej možnosti vzdelávania 
v našej škole sa každý, kto má záujem, môže dozvedieť na www.iprba.sk                                                                                        

   - r- 

„Bolo dobre, ale krátko“„Bolo dobre, ale krátko“

foto: Mgr. Iveta Barátováfoto: Mgr. Iveta Barátová
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Lovu  zdar … aj  v školeLovu  zdar … aj  v škole
Našej Modrej planéte pomáhame.

Plné  vrece  elektro odpadunazbierame,  
za ktorý veľa bodov  získame.  

Za užitočné
veci vymeníme, 

čím dobrý skutok učiníme, 
Asíka potešíme.

Našu Modrú planétu iste od elektro odpadu oslobodíme.

Naša SOŠ pre TP sa s týmto mottom a istou dávkou odhodlania zapojila 
do školského recyklačného programu Recyklohry. Program organizuje 
spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré 
už nie sú použiteľné a patria na vyradenie.         

Hlavným zámerom spoločnosti je zvýšiť povedomie v triedení odpadov 
a zaistiť recykláciu drobných nepotrebných, opotrebovaných a nefunkčných 
elektrozariadení a batérií.

A na záver lovu zdar nepotrebnému elektorodpadu. 

Výroba internátnych recyklo – košovVýroba internátnych recyklo – košov
Na Výtvarnom krúžku sme do nášho zariadenia vyrobili recyklo-koše 

určené na zber použitých batérií. Zapojili sme sa tak do školského 
recyklačného programu Recyklo hry. Na koše sme použili kartónové krabice, 
ktoré sme oblepili farebným papierom, aby boli výrazné a viditeľné. Použili 
sme hlavne modrý a zelený papier ako symbol farieb zeme a oblohy, ktoré 
chceme triedením odpadu a recykláciou chrániť. Do prostriedku krabíc sme 
vyrezali otvor na vhadzovanie batérií. Celé krabice sme oblepili obrázkami 
a výstrižkami z novín a časopisov. Obrázky sme vybrali vtipné, zaujímavé 
alebo súvisiace s tematikou recyklácie – teda také, ktoré zaujmú okoloidúcich 
žiakov a učiteľov. Na vrch sme vyrobili výrazný nápis – popis, ktorý vysvetľuje, 
na čo slúžia tieto koše.

Žiakom sa aktivita veľmi páčila a sú na svoje výtvory, ako aj na ich účel 
hrdí. A v krabiciach už hrkajú prvé použité batérie. 

A ktorí žiaci vyrábali kra-
bice? 

Gyula Décsi, Dominik  
Janúch, Viktor Vachulík, 
Katarína Čermáková, 
Erna Décsiová, 
Miroslava Janúchová

     text a foto:
Mgr. Ružena Mojíková, PhD.

Sme OK
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Na začiatok si položme otázku: 
,,Čo spravím s pokazeným 
elektrospotrebičom?“

Odpoveď nechám na každom jednom 
z vás, no jednoznačne nie ste odkázaní 
riešiť to nezákonnou cestou a čiernymi 

skládkami. Ponúkam vám pár riešení čo robiť, keď si nevieme poradiť sami.
V prvom rade by som vám odporučila takzvaný „spätný odber“ do obcho-

dov s elektronikou, ktoré prevezmú elektroodpad a následne  ho predajú na 
spracovanie špecializovaným fi rmám.

Veď i samotné predajne oslovujú zákazníkov:  „Kúpte si nový spotrebič 
a nezabudnite doniesť aj ten starý!“

Ak nebývate v blízkosti mesta, každá obec má za povinnosť vyplývajúcu 
zo zákona (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) aspoň  dvakrát ročne sa postarať o zberné miesta vo vašej obci. 

Stále zberné miesta v Bratislave sú:

OLO a.s., Ivánska cesta 22 a Bazova 6, Bratislava
MČ Bratislava Podunajské Biskupice, Zberný dvor Dvojkrížna ul.
EPSOL s.r.o., Technická 7, Bratislava.
P+K s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava
Monika Kormúthová , Pri Trati 2900/13, Bratislava
E.L.A. SLOVAKIA, s.r.o., Majerská ul., Bratislava
ORANGE SLOVENSKO, a.s., Námestie SNP 12 a Prievozská 6/A
LOGOS-SLOVAKIA s.r.o.,  Gogoľova 18,  Bratislava
ICONET s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava
Zberné suroviny a.s.- na prevádzkach
Miesta spätného odberu v elektropredajniach prostredníctvom ENVIDOM.

Majme na pamäti, že okrem komunálneho odpadu máme recyklovať aj 
elektrospotrebiče, aby sa predchádzalo čiernym skládkam na Slovensku. Veď 
nemusíme si ničiť naše jediné bohatstvo, prírodu. Osloboďme našu Zem od 
odpadkov a nielen v mesiaci, keď si pripomíname Deň Zeme.

Mária Mieresová

Ako ste si už stihli všimnúť na našej skole pri zborovni sa nachádza futba-
lový stôl, ktorý sme získali v rámci Recyklo hier. Položil som pani profesorke 
PhDr. Bronislave Vojtekovej pár otázok o tomto projekte..

Pani Vojteková ako sa nám podarilo získať tieto body? 
Body sa nám podarilo získať tak, že sa zapojila cela škola, žiaci ale aj uči-

telia a každý kto - čo mal doma buď nejaký starý počítač, mikrovlnku, televí-
zor, baterky,  to všetko sa prinieslo do školy a vhadzovalo sa do kontajnera. 
Chcem sa všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že sa nám podarilo vyzbie-
rať okolo 5 000 bodov. 

Spomínali ste starý počítač, boli tam aj iné veľké veci?
Áno, veža, vysávač a potom už také menšie ako tlačiareň či žehlička.

Za skvelých 5000 bodov sme dostali futbalový stôl. Na čo bude slúžiť?
Slúži vlastne všetkým žiakom v škole.  Počas prestávky si môžete zahrať 

tento stolný futbal. 

Ostali Vám aj nejaké body?
Body, ktoré nám zostali, za tie sme objednali fi t lopty a sú v telocvični pre 

tých, čo nemôžu momentálne cvičiť, keď je telesná vychová. Ďalej sme ob-
jednali aj spoločenské hry, môžu sa využívať cez prestávku a na Slovenský 
jazyk sme objednali Stolnú hru Slová, ale tak isto je to všetko k dispozícii pre 
žiakov cez prestávky, alebo aj v rámci vyučovania, pokiaľ sa to hodí. Ešte mu-
sím podotknúť, že v súčasnosti máme na účte 323 bodov.

A bude sa pokračovať ďalej v zbieraní týchto bodov ? 
Samozrejme, v recyklo hrách sa pokračuje naďalej a okrem zbierania 

robíme aj rôzne súťaže, do ktorých sa žiaci zapájajú. Ako škola sme získali 
popredné miesta, robili sme napríklad mapu. Vyrobil ju Erik Egl I. KN a  za to 
dostal prvé miesto. Zapájali sme sa do literárnej súťaže a písali sme ako bude 
vyzerať naša zem o niekoľko rokov. Okrem toho sme skladali básničky o tom, 
kam recyklovaný odpad má isť. 

Kde žiaci nájdu tento kontajner na vyhadzovanie elekto odpadov?
Kontajner máme umiestnený pri elektrikárskych dielňach na praktickom vy-

učovaní. Môžete do neho vhadzovať nepotrebný elektroodpad a prípadne väčší 
doniesť do školy. Uložíme ho v zborovni a potom odnesieme tam, kam patrí !  

Za rozhovor ďakuje Jozef Dančík

Zbiera celá školaZbiera celá škola Problém elektroodpadu je v úzadíProblém elektroodpadu je v úzadí

Sme OKSme OK
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Život sa skladá z troch dôležitých  častí, aj keď si to ani neuvedomujeme. 
Z minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Minulosť je veľká učiteľka, ktorá 
nám časom ukáže, čo sme spravili zle a čo dobre v našich životoch. Často 
nás stavia do situácií, z ktorých sa máme poučiť a snažiť sa im vyvarovať. 
Skutočnosť je však iná. My si z tých udalostí nevieme zobrať ponaučenie. Aj 
keď niektorí sa občas pozrieme dozadu a hľadáme vo veciach zmysel. Potom 
si kladieme otázky: „Prečo sa to stalo? Prečo sa to nestalo mne?“ Ale na tieto 
otázky nedostaneme tak skoro odpovede, možno časom nám to bude 
jasnejšie, aj to nie celkom.  Musíme čítať medzi riadkami nášho života, len aby 
sme dostali odpovede, na ktoré čakáme niekedy aj roky. Keď už ich nájdeme, 
tak sa ich snažíme pochopiť a spracovať, čo je veľakrát najťažšie. Ale my sme 
šikovní a spracujeme aj najťažšie veci, čo nás stretli, alebo stretnú.  Potom 
sa dostaneme na jednu z križovatiek nášho života. Aspoň budeme vedieť, či 
máme odbočiť, alebo ísť rovno.  Vždy to je tak, že máme ísť rovno za naším 
cieľom, čo sme si stanovili v detstve, alebo iba nedávno.  Každý takýto cieľ sa 
skladá z malinkých krokov.  Občas sa to javí tak, že sú veľké, ale v skutočnosti 
sú iba malinkou skladačkou našich snov. Preto si treba stanoviť krôčik po 
krôčiku.  Niekedy si dať trošku poradiť pri niečom od starších a skúsenejších.  
Tieto rady nám môžu pomôcť čo ďalej máme spraviť a ako to máme spraviť, 
aby sme to mali správne nasmerované.  Keď už budeme vedieť, čo a ako máme 
zmeniť, ďalším naším krôčikom bude práve táto zmena. Pre niektorých každý 
deň začína tým, ako napredovať vo svojom životnom sne, preto sa snažíme 
zo všetkých síl a tým ukázať aj naším neprajníkom, že my na to máme, aj 
keď nám v tom bráni najdôležitejšia vec - zdravie.  Ale sú aj ľudia, ktorí nás 
v našich snoch podporia. Mne jedna lekárka povedala: „Nemôžeš lietať, ale 
môžeš pracovať v blízkosti nich (leteckých záchranárov).“ Práve tieto slová ma 
potešili a povzbudili do ďalších krokov. Pevne verím, že sa mi to podarí. 

Viem, že som tento článok začala smutne, ale v živote sú situácie, ktoré 
sa nám objasnia vtedy, keď to budeme najmenej čakať. Práve tieto udalosti 
nám tak trošku pomáhajú ísť za našimi snami.  Treba si nájsť cestu aj keď nie je 
rovná, ako sa dostať ku svojím snom. Mávnuť rukou nad ľuďmi, ktorí neveria, 
že my si tie sny splníme

Miroslava Jánošíková

FOTOGALERIA
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foto: PaeDr. Petra Húrošová



Predviedli sme, čo dokážeme... 
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Včera som prežil šok. Nebol veľký, ale stačil na to, 
aby som o ňom premýšľal. Spolužiak sa potkol 
o svoju tašku, zosypal sa a vyleteli mu z vrecka 

kartičky. Občiansky, karta poistenca a kreditka. 
Keď som sa opýtal Fera, čo to je, zagúľal očami 
a nechápal, že kreditku nepoznám. „Si zabil…“ 

povedal. Bol to pre mňa šok, že som vyzeral v jeho 
očiach ako puk. O kreditke som už čo-to počul, ale 

ešte som ju v rukách nemal. Nemám osemnásť 
a foter má zásadu, že peniaze nepatria do rúk 

deťom. Uznajte – aké som ja šestnásť - ročné dieťa? 
A či sú peniaze zápalky? No čo už, rodič je rodič. 

A tak odkázaný na samostatnosť začal som na nete 
pátrať a hľadať bankové termity, teda termíny, 

aby som nepôsobil ako puk. 

Aktuálny zostatok je informatívny údaj, ktorý 
zobrazuje objem peňazí na účte v konkrétnom 
čase. Do aktuálneho zostatku sa zvyčajne ne-
zarátava povolené prečerpanie na účte (povo-
lený debet) a už zadané prevody s neskorším 
dátumom spracovania.

Bankomat je zariadenie umožňujúce platobnou 
kartou vyberať hotovosť. Niektoré bankomaty 
však umožňujú aj vkladať hotovosť, uskutoč-
ňovať prevod alebo vykonávať platby (naprí-
klad dobíjanie kreditu k predplateným kartám 
mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie 
je potrebné použiť platobnú kartu debetnú 
alebo kreditnú – spolu s PIN kódom. 

Bankový prevod je najčastejšia forma presunu 
peňazí z účtu na účet. Je to prostriedok bezho-
tovostného platobného styku, ktorý uskutoční 
banka na základe príkazu klienta. Klient môže 
vykonať bankový prevod priamym prevodným 
príkazom (príkaz na úhradu), trvalým prevod-
ným príkazom, hromadným príkazom alebo 
príkazom na inkaso.
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Bezúročné obdobie je v prípade kreditnej karty 
obdobie, počas ktorého klient neplatí banke 
úroky z čerpanej sumy úveru. Obvykle je toto 
obdobie stanovené na 30 až 50 dní.

Bežný účet je základný bankový produkt, ktorého 
hlavnou funkciou je vykonávanie každoden-
ných bankových operácií ako vklad, výber, 
prevod peňazí na iný účet. Štandardnými služ-
bami účtu sú trvalé príkazy a inkaso. Za vede-
nie účtu si banka účtuje poplatok. Zostatok na 
účte môže byť úročený. Úroková sadzba je na 
bežných účtoch nízka. 

Debetná platobná karta umožňuje okamžitý 
prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. 
Viaže sa len na bežný účet.Klient používa vždy 
len svoje peniaze u účtu, pokiaľ nemá bankou 
povolené prečerpanie účtu.

Hromadný platobný príkaz. – Prostredníctvom 
neho je možné vykonať naraz viac prevodov na 
rôzne účty príjemcov s rôznou sumou.

IBAN je medzinárodné číslo bankového účtu, po-
užívané pri zahraničných transakciách v rámci 
EÚ, ktorý má rovnakú štruktúru vo všetkých 
krajinách únie. 

Inkaso (príkaz na inkaso) je spôsob pravidelnej 
úhrady za služby, ako sú elektrika, nájom, 
plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, 
ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh 
prevodného príkazu, ktorý vykonáva banka na 
pokyn veriteľa (telekomunikačného operátora, 
elektrárne…) z účtu klienta. Pre vytvorenie 
inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, 
aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej 
banke písomne súhlas na prevod prostriedkov 
zo svojho účtu v prospech účtu veriteľa a na 
základe príkazu na inkaso, predloženého veri-
teľom v jeho banke.

Kreditná platobná karta je úverový produkt, kto-
rý umožňuje klientovi čerpať úver do bankou 
schválenej výšky – úverového limitu. Kreditná 
umožňuje podobne ako debetná robiť platby 
a výbery v hotovosti. Na rozdiel od debetnej 
nemusí mať klient bežný účet. Majiteľ kreditky 
môže čerpať úver počas istého obdobia bezú-
ročne.
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Obchodné podmienky je dokument, ktorý upra-
vuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou 
a je súčasťou každej bankovej zmluvy. Ich sú-
časťou sú napríklad defi nície pojmov, spôsob 
zriadenia, vedenia, zrušenia účtu, vedenia pla-
tobného styku, spôsob spoplatňovania banko-
vých služieb, spôsob informovania klienta o 
zmenách a podobne.  Obchodné podmienky, 
podobne ako cenníky, musí banka zverejniť na 
svojich pobočkách a na internete. Banka musí 
klienta o zmenách informovať. 

PIN kód je zvyčajne štvormiestne osobné identifi -
kačné číslo viažúce sa k platobnej karte. Umož-
ňuje vykonávať transakcie (napr. platba za to-
var v obchode, výber v hotovosti z bankomatu. 
PIN číslo sa prideľuje náhodným spôsobom, 
ale niektoré banky umožňujú klientovi zmenu 
podľa vlastného výberu.

Poplatky (bankové poplatky) sú cenou za bankové 
produkty a služby. Banky sú povinné zverejňo-
vať cenník na svojich pobočkách a na webovej 
stránke. Rovnako musia o zmenách informovať 
svojich klientov. Súhrn vybraných bankových 
poplatkov je zverejnený na stránkach Národ-
nej banky Slovenska. 

Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, 
kombinácia termínovaného vkladu a bežného 
účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úro-
čenie podobne ako termínované vklady, na 
druhej strane peniaze na účte nie sú viazané 
podobne ako na bežnom účte.

Termínovaný vklad je produkt bánk, ktorý umož-
ňuje zhodnotiť peňažné prostriedky počas 
pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba 
počas tohto obdobia ostáva nezmenená.

Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidel-
ných, obvykle mesačných úhradách, pri kto-
rých je vopred známa uhrádzaná suma. majiteľ 
účtu pri vytvorení trvalého platobného príkazu 
stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas 
splatnosti príkazu, periodicitu uhádzania a dá-
tum splatnosti. 

Úrok je cena peňazí za poskytnutie peňažných 
prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie. 
Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka 
klientovi. Pri úveroch je to suma, ktorú platí 
klient banke. 



No tak na dnes už stačí, lebo začínam mať 
pocit, že sa mi hlava mení na Eurohlavu – pologu-
ľatú a poloprázdnu. Aby som však nebol veľký puk 
a ani vy puci, budem sa k téme peňazí vracať aj 
v ďalších číslach.. 

 Váš kamarát 
  maskot časáku Sme OK 
   OKejko.


