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Keď hovorilo námestie…
Téma čísla: 
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Za všetkým hľadaj ženu!?
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Milí čitatelia,

Som veľmi rada, že mám mož-
nosť prihovoriť sa Vám aj v novom 
školskom roku 2019/2020 a že celá 
naša internátna redakcia v zdraví 
prežila letné prázdniny 2019 a 
úspešne sa premostila do ďalšieho 
školského roku.

Do ďalších spoločných dní Vám samozrejme želám len to najlepšie a kopu 
pekných zážitkov. Chcem Vás poprosiť, aby ste si pri plnení svojich predsavza-
tí a experimentovaní so všetkým možným, našli čas na prečítanie nejakých 
tých našich článkov. A aby ste vždy mali na pamäti, že o Vašom šťastí aj v tom-
to školskom roku nerozhodujú iní ľudia, alebo to, či splníte svoje „novoškol-
ské“ predsavzatie, pretože o Vašom šťastí rozhodujete predovšetkým Vy sami.

A preto by ste sa radšej mali prestať báť toho, čo Vás v tomto školskom 
roku čaká a začať si ho užívať plnými dúškami. Tak, aby ste na jeho konci 
mohli povedať: „Dobre bolo.“A sem tam o tom napísať pre SmeOK nejaký ten 
článok.

S bláznivým pozdravom 
Kráľovná novinárskeho chaosu a šéfredaktorka SmeOK 

Lexie Petrášová

Ďakujeme vedeniu Inštitútu 
za parádne zrekonštruované izby!
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Obálka vpredu: Foto z Imatrikulácie 2019 (Danko Droppa v rámci súťaže s p. vzchovávateľom Mgr. Martinom 
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Mokroš vítal nováčikov Imatrikulácie 2019

V októbrový štvrtok nastala výni-
močná chvíľa, kedy sme medzi sebou 
oficiálne privítali prvákov. V rámci kul-
túrneho programu si žiaci užili spolo-
čenské tance v podaní tanečných kreácií 
Veroniky Jarotovej a Kristiána Krajčoviča, 
spev Soni Antalovej, hudobnú kapelu 
Mokrohraj, recitáciu aj herecké výkony. 

Celým programom sprevádza-
lo príjemné moderátorské duo Katka 

Šimunová a Tomáš Čurda. Prváci boli 
Mokrošom alias Kikom, naším masko-
tom, vyzvaní na podpis do imatrikulač-
nej knihy. Autogramiádu zvládli bra-
vúrne a „za „odmenu“ boli obdarovaní 
ručne kresleným tričkom so šmajlíkmi. 
Každému pristál na hrudi iný výraz 
tváre. Pre inšpiráciu, aby prváčikovia 
úsmev kopírovali a zamračení nebý-
vali. Tak takýto pamiatkovník nikto 
nečakal. Ale nosiť sa bude dobre - je to 
predsalen 100% bavlna! 

V tento večer sa noví žiaci zavia-
zali byť dobrými Mokrohajčanmi for-
mou sľubu. Oslavu tejto chvíle dopl-
nilo tortové hodovanie a hry o sladké 
výhry. Nasledovala tanečná disko zá-
bava s už ostrieľaným DJ Čoko.

Slová prvákov naživo
1.Ako sa Ti páčili Imatrikulácie? 

2.A čo internát?
3.Našiel si si už kamarátov?

4.Zapojil si sa do voľnočasových 
aktivít?

5. S akými cieľmi sa popasuješ 
počas štúdia?

1. Veľmi. Boli dobré. Páčil sa im program. 
Bol zábavný.2.  Je dobrý, veľa vecí sa tu 
organizuje, ktorým sa môžem venovať, 
veľa mimoškolských aktivít.
3.  Ano, našiel.
4.  Zapojil som sa do futbalu, florbalu, 

Hallowen.
5.  Chcel by som tu 
prežiť a na 100% 
skončiť. 

(Samuel Horváth)

Obleč“  sa! 
Do  trička!

Dnes sa už takmer nenájde škola, ktorá by si nechala ujsť jeden z bombas-
tických večerov, ked...

1. Páčili sa mi. Boli zábavné a vtipné. 
Najviac ma oslovila súťaž s lyžičkou. 
2. V internáte som celkovo spokojný. 
Mám aj voľno pre seba, aj sa môžem  
zapojiť do rôznych aktivít.
3. Bol som v divadle a na besede s 
knihomoľom, na besede o chrípke. 
Bol som aj na vychádzke na Starej 
radnici a v Starom meste v rámci tu-
ristického krúžku.
4. Zatiaľ nemám veľa kamarátov.
5. Chcem sa orientovať na zlepšenie pí-
sania na klávesnici, aby som nerobil veľa 
chýb. Tiež by som sa rád osamostatnil. 

(Danko Droppa)

1. Bolo to dobré. 
Najviac sa mi pá-
čili súťažné hry,
2. Internát je dob-
rý. Mám možnosť 
chodiť často na 
rehabilitáciu.

3.  Bol som v Divadle 
P.O.Hviezdoslava, 
4. Mojimi priateľmi 
sú moji spolužiaci 
a môj spolubýva-
júci. Sme dobrá 
trieda.
5. Zvládnuť školu s 
dobrými známka-
mi.  (Filip Balogh)

MODERÁTORSKÉ  DUO
Katka Šimunová a Tomáš Čurda Samko Horváth

Filip Balogh

Danko Droppa

Foto k článku: archív VMV
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My pokračujeme - iní  začínajú

Keď som ja začínala na tejto škole, 
mala som zmiešané myšlienky. „Ako tu 
zapadnem? „Budú ma tu mať radi?“ - 
to bola isto otázka nás všetkých. Dnes 
som rada, že som tu... budem spomí-
nať na túto školu v dobrom. 

Začiatky neboli vôbec ľahké, ale 
zvykla som si. Vzdávam hold budú-
cim žiakom tejto školy. Mne budete 
naozaj chýbať a  myslím to naozaj. 
Táto škola vám bude druhým domo-
vom. Nájdete si lásku, aj priateľov, 
tých najlepších. Počúvajte vychová-
vateľov, chcú pre vás to najlepšie. Je 
to ich práca a majú vás radi. 

My, starší študenti, sme toho veľa 
zažili a ešte s Vami zažijeme. Bude ťaž-
ké rozlúčiť sa. Väčšinou vás všetkých 
nepoznám, ale želám vám hodne 
šťastia a veľa síl do učenia... lebo to bu-
dete potrebovať. Niekedy nie je ľahké 
sústrediť sa na školu. Vedzte, že to 
bude ťažké, ale zvládnete to! Verím, že 
budete robiť len tie najlepšie rozhod-
nutia. Niekto sa snaží, robí  čokoľvek, 

aby uspel, čo sa možno napokon aj 
stane. Ja som bola pod veľkým tla-
kom čo sa týka školy, lebo my záleží 
na známkach, nechcem prepadnúť na 
skúškach... viem čo chcem. 

Milí moji priatelia, poviem vám 
ešte pár súvislých viet. Niekedy nám 
život zatvorí niektoré z dverí jedno-
ducho preto, že je načase pohnúť sa 
ďalej. A to je dobre. Pretože mnohí 
z nás sa tak často odmietajú pohnúť 
z miesta, až kým ich okolnosti nepri-
nútia. A v období, kedy budeš preží-
vať krušné chvíľky a život už viac ne-
bude prechádzka ružovou záhradou, 
pripomeň si, že žiadna bolesť nepri-
chádza bez príčiny. 

Snaž sa dostať zo situácií a od 
osôb, ktoré ťa zraňujú, avšak nikdy 
nezabudni, čomu ťa tieto skúsenosti 
naučili. Bez toho, aby si sa zocelil v ťaž-
kých životných situáciách, nedokážeš 
nikdy objaviť svoj skutočný potenciál. 
Bez toho, aby si dostal pár rán, sa rany 

Žiadne nervy, 
žiadne stresy

1. Nebavilo ma to tam. Ja som tam 
vlastne nebola, zdrhla som, lebo som 
nechcela byť imatrikulovaná. Páčila 
sa mi iba diskotéka, na ktorej som 
mohla tancovať s Marcelom. Bol to 
najkrajší večer, Marcel mi zaspieval 
a potom ma požiadal o ruku.  
2. Cítim sa tu ako vo vlzení, ale inak 
je to v pohode. Vychádzky sú krátke 
a je ich málo. 
3. Bola som sa pozrieť na pletenie ko-
šíkov, na paličkovanie, na futbal, na 
krúžku varenia.
4. Mám tu veľa kamarátov, skoro 
s každým sa bavím, ale najviac s pria-
teľom Marcelom a Karolínkou.
5.  Prišla som si dokončiť školu.
(Alica Hozová)

1. Nebála som sa, bolo to celkom 
v pohode a fajn. 
2. Internát je dobrý.
3. Bola som v divadle, chodím na 
dramatický krúžok, spievam v kapele 
Mokrohraj a prispievam do časopisu 
SmeOK. 
4. Našla som si tu zopár dobrých 
kamarátov, s ktorými si rozumiem: 
Suzan, Gabika, Jakub, Juro, Rišo, 
Tomáš...

5. Prišla som sem 
študovať odbor 
Polygraf knihár.      
(Simona Balogová)

 nikdy nenaučíš znášať. 
Bez toho, aby sa ti nezo-
sypalo pár vecí na hlavu, 
nikdy nebudeš vedieť, 
ako ich znova pospájať 
a dať si svoj život opäť 
dokopy. A bez toho, 
aby ťa párkrát okolnos-
ti nezrazili na kolená, sa 
nikdy nedozvieš, ako sa 
opäť postaviť na nohy. 
Aj mne sa to občas stá-
va. No aj napriek tomu 
na to tak často zabú-

dame. Aj napriek tomu podliehame 
zlým hlasom v hlave a veríme im, keď 
vravia, že problémy nikdy nevyriešime. 
Veríme im aj napriek tomu, že vieme, 
že nič netrvá večne. 

Prečo?! Nato nie je múdra odpo-
veď. Hlavne nepodliehať panike, alebo 
stresu, to nepomáha vôbec. Vždy je 

SĽUB PRVÁKOV
Dominika Szabová a Lukáš Húska

Marcel Šarkὄzy

DOBRÚ CHUŤ!
Vladko Kovačič

Simona 
        Baloghová
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Od nás skôr príchodzích

Hlavne vám poviem, majte priro-
dzený postoj k vychovávateľom! Bu-
dete mať dobrý bod. A hlavne -  žiad-
na cigaretka, alkohol, alebo drogy 
- to je u nás fakt zakázané užívať. 

Robte niečo, čo vás baví. Alebo hľa-
dajte, čo by vás zaujalo. Ja napríklad 
trénujem pravidelne na tanečnú sú-
ťaž. Venujem tomu takmer celý voľný 
čas. Keď nemám nič dôležité na krku, 
žiadnu vážnu školskú povinnosť, tak 
sa pripravujem naplno na tanec. Pre-
čo nevbehnete na rôzne aktivity, ako 
napríklad športové (futbal, florbal, 
stolný tenis, posilka...). 

Rozbehnite hudobnú kariéru v na-
šej internátnej kapele, či nechajte 
pracovať svoje šikovné rúčky v rámci 
umelecko – tvorivých záujmových 
útvarov (paličkovanie, Farbička, Vare-
nie...), alebo sa len tak hrajte na hercov 
a  spevákov v  rámci literárno-drama-
ticko-speváckeho pondelkového ve-
čera. Ak máte radi kultúrne podujatia, 
divadlá, koncerty, kino... neváhajte 
a vrhnite sa do víru bratislavského kul-
túrneho života v  spolupráci s  vycho-
vávateľmi a kultúrnou referentkou. 

Zapojte sa aj do aktivít, ktoré sú 
v  rámci školy ( finančná gramotnosť, 
anglický jazyk, matematika, projekt 
Erazmus+...) Ak máte záujem s nami 
pracovať v  tímoch, môžete pomáhať 
našim vychovávateľom v príprave rôz-
nych akcií, ako napríklad : Mikuláš, Via-
nočné posedenie, Imatrikulácia, Pred-
veď, čo dokážeš, Valentín, Fašiangy, 

priestor na zmenu a všetko máš vo svo-
jich rukách. Preto ak sa ti niečo na svo-
jom živote nepáči, dvere ku zmene máš 
stále otvorené. A zmena sa vždy ráta. 

Moje motto je : „ Netreba sa vzdá-
vať, ale bojovať o svoj sen, ktorý mi-
luješ a čo máš rád“. Preto Vám držím 
pevne ruky, aby ste zvládli všetko čo 
škola dáva a život si naplno užívajte! 

Nedajte sa ťahať dolu
Rada vás prevediem niektorými 

pravidlami, ktoré tu vládnu.  Do-
tknem sa toho, čo by ste nemali a mali 
robiť na internáte. U nás na internáte 
máme prísne pokyny, ktorými sa mô-
žeme, ba priam musíme riadiť. Ale ja 
vám radím, aby ste ich neporušovali! 
Budete mať možno zle a potom keď 
vás vyhodia zo školy, čo...? Skúsim 
vám napísať ako tu prežiť v  ťažkých 
chvíľach, keď ste napríklad v strese. 

Slávik, 
Juniáles, 
rôzne kví-
zy a sú-
ťaže... Ale 
ak ste plní 
optimiz-
mu a máte 
ešte ener-
giu, som 
vám k  dis-
pozícii,  ak 
sa chcete 
naučiť tan 
covať. Buď 
latino tan-

ce, alebo štandard, alebo moderný ta-
nec - ja sa v tom po rokoch tancovania 
fakt vyznám.

Žiadne nervy žiadne stresy, hlav-
ne majte pozitívne myslenie. Majte 
upratané veci na izbách a  spratanú 
posteľ, lebo inak budete mať zas zlý 
bod. Počúvajte vychovávateľov, vní-
majte každé ich slovo. Každý z  bý-
valých žiakov vám povie, ako tu, na 
internáte, bolo dobre. 

Treba sa teda hlavne riadiť pokyn-
mi  inak to nejde. Popri aktivitám, 
ktoré vám ponúka táto škola – a nie 
je ich veru málo -  nevynechajte ani  
štúdium. Veď keby to nešlo, zbytoč-
ne si rozvíjate záujmy, škola vás tu 
nenechá tráviť voľný čas, ale len spo-
lu s  povinnosťami voči nej. Ak máte 
písomku, alebo testík, či vás budú 
skúšať -  treba sa dopredu pripraviť. 

A hlavne nenaštvať pedagógov, inak 
sa vám to vypomstí. 

Ako viete, na internáte to všetko 
nie je až tak ľahké, ale snaha sa počíta. 
Do školy sa treba učiť a  pripravovať 
sa aj na prax. Odborné veci pribúdajú 
a každý odbor sa modernizuje a roz-
víja. Potrebujete informácie? Chod-
ievajte ich nájsť aj v knižnici. Raďte 
sa s  vychovávateľmi a  neodmietajte 
ani doučovanie, hlavne z predmetov, 
ktoré vás „ničia“.

Dám vám na záver jednu radu, ako 
ostať na tejto škole. Dajte si pozor na 
cudzích ľudí, ktorí sa nevedia chovať 
slušne. Nedajte sa ťahať dolu. Mne 
tanečná tento rok všetko zmenila. Aj 
keď sa snažím pripraviť na to, čo ma 
čaká, na maturitu, ale aj na svoju ďal-
šiu životnú cestu. Preto vás žiadam, 
aby ste išli ďalej v živote školy a snaž-
te sa, aby ste boli niekto, vediac, že 
ste niečo prekonali a  našli si potom 
prácu, na ktorú budete hrdí.

 Pre Sme OK a pre tých, ktorí 
 začínajú, spracovala Veronika Jarotová

SPEVÁCKY  TALENT
Soňa Antalová

VO VÍRE TANCA
Veronika Jarotová a Kristián Krajčovič

MOKROŠ V AKCII
Ján Pallang a Kristián Krajčovič
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Sme OK Pre bažantov

Drahí bažanti, iste ste si v po-
sledných troch mesiacoch prešli veľ-
kou zmenou. Nástup na strednú ško-
lu je predsa niečo ohromné!  Nové 
prostredie a  v  ňom noví ľudia, to 
všetko je fajn, avšak ešte lepšia vec je 
nástup na internát.

Konečne ste sa dočkali toho 
obdobia, kedy ste sa oslobodili od 
rodičov a  začína Vám ten pravý 
teena gerský život plný zábavy, žúrov 
a  bezstarostného žitia...(odmlka)...
ehm...ehm...asi takéto niečo ste oča-
kávali, však?

Ak je Vaša odpoveď áno, a Vaše 
očakávania prechádzky ružovou zá-
hradou sa nenaplnili, potom sa po-
ďakujte americkým filmom, ktoré 
z internátov spravili túto krásnu idyl-
ku. Myslím, že môžem povedať, že 
v skutočnosti sú prvé dojmy z tohto 
miesta skôr ako prechádzka jurským 
parkom. Zvyknúť si na novom a úpl-
ne cudzom mieste nikdy nie je ľah-
ké, najmä ak Vás sem poslali celkom 
samých. 

Ako prežiť prvý 
rok na intráku 
a neprísť pri tom 
o rozum

ulož do zásuvky a  vyberaj postup-
ne. No a  ak si hladoš, tak zásuvku 
zamkni a  kľuč daj spolubývajúcemu 
(iba ak mu veríš, že tie zásoby nezje 
on). Druhé najzákladnejšie pravidlo 
je celkom jednoduché – ak ti niekto 
niečo ponúka, ber! Nezabudni sa 
však nabudúce aj rozdeliť. 

2.  SPOLUBÝVAJÚCI – ďalšia veľ-
mi dôležitá vec. Ak si nevieš predsta-
viť s niekým zdieľať izbu, neboj sa. Je 
to iba o zvyku a keď schytáš dobrého 
spolubývajúceho, s  ktorým si rozu-
mieš, ani si to neuvedomíš a za chvíľu 
ti dojde, že je izba neskutočne prázd-
na, keď tam budeš sám. 

Ak však nemáš také šťastie, 
a akosi si neviete nájsť k sebe cestu, 
snažte sa nájsť spoločné záujmy, ale-
bo len rozprávajte o hocičom, čo Vás 
v  tej chvíli napadne. Verte mi, prej-
de nejaký ten čas a budete kecať do 
noci. Konverzácia však môže trošku 
viaznuť hlavne nasledujúce ráno, keď 
budete obaja nevyspaní a  ledva bu-
dete držať oči otvorené.

3. SLUŠNÉ SPRÁVANIE – áno, 
ja viem. Internát má byť trocha aj 
o rebélii, pretože inak je to fakt veľká 
nuda, no netreba zabúdať na vycho-
vanie. Nerob si zbytočné problémy. 
Pamätaj, že si tu ešte pekne pobud-
neš a tvoja povesť sa s tebou potiah-
ne celé tie roky. Najmä si nerozhádaj 
vychovávateľov. Nikdy nie je na ško-
du mať kamarátske vzťahy aj v tomto 
smere a častokrát si s nimi môžeš fajn 

pokecať, či požiadať ich o pomoc ak 
niečo potrebuješ.

4. ŽI! – ak fakt nechceš prísť o ro-
zum, tak by si mal vedieť, že byť stále 
sám na izbe nie je vôbec dobrý ná-
pad. Samota je skvelá, ale aj tej veľa 
škodí. Začneš sa nudiť a týždeň sa ti 
bude zdať ako mesiac. Preto ti radím, 
choď von, zúčastňuj sa, zapájaj sa do 
aktivít, ak sa ti niekto zdá sympatický, 
neboj sa osloviť ho. 

Komunikuj s  ostatnými. Sme tu 
všetci na jednej lodi a preto sa neboj 
ukázať sa tomuto nášmu malému 
vnútornému svetu. Je to totiž veľmi 
zvláštne, keď ti po roku niekto povie, 
že ťa tu vidí snáď prvýkrát, ako sa to 
stalo mne.

Tak a  je to. Veľa vecí som tu ne-
spomenula no tie sa už naučíš ľahko. 
Hlavné je nebrať to ako niečo zlé, ale 
ako ďalšiu skúsenosť do života. 

Nakoniec Vám chcem popriať 
veľa šťastia s  internátnym životom 
a “vidíme” sa pri ďalšom článku.

Pre 
Sme OK 

a našich 
bažantov 

Kristína 
Hertlová

Ilustrácia: 
archív 

autorky

No verte mi, že zvládnuť sa to 
dá. Aj ja som si tým minulý rok prešla 
a preto Vás celkom chápem. 

No a keď som išla po chodbe 
a  videla, ako sa z  niektorých tých 
nadšených deťúrencov stali smutné 
tváre, ktoré sa za skorý príchod ví-
kendu modlia dvakrát viac ako my, 
rozhodla som sa zakročiť.

A práve preto som teraz tu, kde 
sa s Vami podelím o  pár mojich od-
skúšaných rád a tipov ako sa z „pesi-
mistu v  depresiách“ prepracovať na 
človeka celkom spokojne prežívajú-
ceho na intráku.

1. JEDLO – nevyhnutná vec pre 
prežitie, ako aj tam vonku, tak aj tu. 
Avšak buďme k sebe úprimní, školská 
jedáleň sa zrovna reštaurácii s piatimi 
hviezdičkami nerovná, (aby som zasa 
nekrivdila, samozrejme, že sú tam aj 
svetlé chvíle) no a  preto predpokla-
dám, že si nejaké jedlo nosíte so se-
bou. Prvé najzákladnejšie pravidlo 
znie – nikdy si nezjedz všetky svoje 
zásoby hneď ako prídeš! Pekne si ich 
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Rozhovor

Rozhovor s naším pánom riaditeľom IPR Dušanom Piršelom na 
Mokrohájskej 1 v Bratislave o tom, ako sme si Sľúbili lásku..., ktorý bol uve-
rejnený v Učiteľských novinách v roku 2019.

Sľúbme si 
        však aj dobro...

Potreby ľudí sú rôzne. Menia sa 
desaťročiami, miestami, skúse-

nosťami, ovplyvňujú ich naše 
vlastnosti i spoločnosť, v ktorej 

sa pohybujeme. Ale aké potreby 
má Slovensko, ktoré dovŕšilo 30 

porevolučných rokov?
Už som raz spomínal a  ešte to 

zopakujem veľmi rád, že potre-
bujeme HODNOTOVÚ OBRODU 
DOBRA – múdrejších a etickejších 
vodcov a  nulovú korupciu, múd-
rych voličov,  lepšiu justíciu a fun-
gujúcu demokraciu, zreteľa hodné 
inovácie ,znalostnú ekonomiku 
a  víziu spravodlivej spoločnosti. 
V  každom prípade potrebujeme 
tiež    kultúrnych, mravných, dob-
rosrdečných ľudí. Inak bude Slo-
vensko  na najlepšej ceste stať 
sa  iba geografickým názvom.

Z hodnôt, ktoré spomínate, by sta-
čilo ich naplnenie aspoň na 50%, 
pretože nič, ani stav spoločnosti 

nikdy nebude dokonalý.
Áno   máte pravdu   Zo súčasného 

stavu poznania spoločnosti som si 
istý, že štát so svojimi výchovno-vzde-
lávacími inštitúciami obrodu dobra 
asi úplne  nezabezpečí. A čo je horšie, 
nezabezpečí ju ani cirkev, hoci sa na to 
po prevrate hotovala a  sľubovala, že 
po 25 rokoch by mohli byť ľudia a ná-
sledne aj spoločnosť,  za jej prispenia, 
lepšími. A  čo je už úplne najhoršie, 
obrodu dobra nezabezpečia doko-
nale   ani rodičia detí, pretože mno-
hí  majú pomýlené hodnoty. A čo je už 
úplne, úplne najhoršie, obrodu dobra 
nezabezpečia ani súčasné deťúren-
ce, pretože aj do nich je postupne 

 vtláčaná agresivita. Ak teda pri obro-
de dobra zlyháva štát, cirkev, rodičia 
a  po nich aj samotné deti, náprava 
súčasného stavu je priam nemožná.

Pán riaditeľ, Vy, vo svojich článkoch 
priveľmi apelujete na etiku a morál-

ku (čo je nepochybne správne), ale 
v súčasnej dobe sa to nenosí.

Súhlasím aj preto obroda spoloč-
nosti a  dobra je jednoducho ťažko 
zvládnuteľná , resp. po dobrotky to 
asi nepôjde, pretože každý z nás má 
slobodnú vôľu konať spôsobom, 
akým uzná za vhodný. Teda nemusí 
byť čestný a poctivý. Potom tu máme 
otázku, ako sa s tým vyrovnajú orgá-
ny, ktoré sú na to kompetentné. Ale 
v takom prípade nehovoríme  o zme-
ne samých seba z presvedčenia, 
ale o  (možnej) zmene z  donútenia. 
A  obroda dobra by mala byť z  pre-
svedčenia, pretože ak bude obroda 
dobra realizovaná z  donútenia, tak 
sa fakticky nikdy neuskutoční. A do-
stávame sa zase späť na školu, cirkev, 
rodičov a detí...

Ako začať s morálnou očistou?

Predpokladom začiatku morálnej 
očisty je, aby sa kormidelníkmi štá-
tu, samospráv, štátnych a verejných 
inštitúcií stali slušní ľudia, ktorí ne-
budú kázať vodu a pritom piť víno. Tí 
musia dôveryhodne udať hodnoto-
vý tón spoločnosti, ktorý je v súlade 
s duchom humanistickej filozofie. 

Jeho súčasťou sa musí stať o. i. reál-
na (nielen slovná) podpora výchovy 
a vzdelávania k vzájomnej toleran-
cii, teda aj k rôznym menšinám, ich 
potrebám vrátane ich začleňovania 
do väčšinovej spoločnosti.

Bez skorého začatia procesu mo-
rálnej očisty súčasnej spoločnosti 
bude dôvera ľudí v “klasickú” demok-
raciu pomalším či rýchlejším tem-
pom klesať, bude sa možno až ra-
zantne zvyšovať vplyv tých politicky 
angažovaných skupín na frustrova-
ných občanov, ktoré im budú ponú-
kať  rýchle  odstránenie nedostatkov 
a nastolenie poriadku, v ktorom sa 
s  veľkou pravdepodobnosťou do-
stane hodnota tolerancie niekam na 
okraj dôležitosti, ak vôbec ...

Ako vidíte budúcnosť?

Viete, ono 30 rokov v živote člove-
ka je veľa, ale z pohľadu spoločnosti, je 
to len jedna generácia a navyše stále 
rovnaká, ktorá nám vládla 40 rokov. 
Keď prejde možno  300 rokov, je šanca, 
že sa zmení aj genetická výbava spo-
ločnosti a to, čo dnes hodnotíme ako 
nemorálne, neslušné, skorumpované, 
dúfajme, že   už spoločnosť nebude 
mať ani v  mysli a   možno, ani v slov-
níku. Dovtedy však musíme na tej ge-
netickej prestavbe aktívne pracovať a 
nevzdávať sa .

Začať by sme mali hlavne od seba. 
Nechcime meniť svet, ak sa nechceme 
zmeniť aj my sami.

link:https://www.ucn.sk/ucitelske-blogy
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https://www.ucn.sk/ucitelske-blogy/rozhovor-s-riaditelom-ipr-dusanom-pirselom-na-mokrohajskej-1-v-bratislave-o-tom-ako-sme-si-slubili-lasku
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1989 1989
1989

Vtedy v  osemdesiatom deviatomSme OK

Rok ako každý iný... a predsa iný! Môžeme povedať, že práve vtedy sa u nás 
ľahko vybojovala, ale ťažko akceptovala sloboda, demokracia v rôznych oblas-
tiach života. My, mladí, ktorí derieme lavice na Mokrej, sme ešte neboli na svete 
a učíme sa o Nežnej revolúcii len z kníh a z rozprávania tých skôr narodených. 
Práve teraz, pri príležitosti 30. výročia novembrových udalostí, sú mediá zaplave-
né kopou informácií  o tom, kto, ako, kde a s kým... My sme si v redakcii zasurfo-
vali na nete a pozreli sme sa zblízka, čo sa všetko udialo vtedy vo svete a doma...

Kto mal budík 
a čo sa ešte udialo...

20.1. nastupil George H.W. 
Bush ako 41 prezident USA

15.4. Tragédia na futbalo-
vom štadióne v Sheffielde

16.11. Zaciatok Nežnej revo-
lúcie v Cesko-slovensku

17.11. premiéra prvej epizó-
dy Simpsonovcov

Založenie firmy Asus meste 
Taipei na Taiwane

A spoločnosti ABBYY Davidom 
Yangom a do roku 1997 mala názov 
BIT Software. Spoločnosť ABBYY má 
4 centrály: v Kalifornia), v Mníchove,  
v Kyjeve a v Moskve. Väčšina vý-
skumných a vývojárskych projek-
tov sa uskutočňuje v Moskve.

Bratislavská päťka je neformál-
ne označenie zoskupenia piatich 
predstaviteľov disentu v  Bratislave 

(Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Hana 
Ponická, Anton Selecký, Vladimír Maňák), 
ktorých Štátna bezpečnosť zadržala 
14.  augusta 1989 potom, čo listom zo 
4. augusta informovali slovenskú vládu 
o  zámere uctiť si pamiatku obetí  oku-
pácie v auguste 1968 položením kvetov 
na miestach, kde vojaci Varšavskej zmlu-
vy  zastrelili demonštrujúcich obyvate-
ľov. Režim sa pokúsil zatknutím piatich 
aktérov poslednýkrát zastrašiť silnejúcu 
opozíciu.

Pyramide du Louvre  (dosl.  pyra-
mída v Louvri) je veľká sklenená py-
ramída, ktorá slúži ako hlavný vchod 
do múzea Louvre a stala sa jedným zo 
symbolov Paríža a príkladom kvalitnej 
modernej architektúry. Na objednávku 
francúzskeho prezidenta Mitterranda 
ju naprojektoval v roku 1989 architekt 
Ieoh Ming Pei z New Yorku.

Marilyn Manson  je  americká in-
dustriálna metalová skupina z  Fort 
Lauderdale na Floride. V roku 1989 ju za-
ložil spevák Brian Hugh Warner (Marilyn 
Manson) a gitarista Scott Putesky 
(Daisy Berkowitz) pod názvom Marilyn 
Manson & the Spooky Kids. Neskôr 
bol názov skupiny skrátený na Marilyn 
Manson. Ich názov demonštruje prelí-
nanie dobra a zla. Kombinuje meno hol-
lywoodskej celebrity a masového vraha. 
Marilyn (Marilyn Monroe) bola slávna 
americká herečka a Manson (Charles 
Manson) niekoľkonásobný vrah

Nobelove ceny v roku 1989

za literatúru: Camilo José Cela
za medicínu:  J. Michael Bishop, 

Harold Elliot Varmus
za fyziku: Norman Foster Ramsey, 

Hans Georg Dehmelt, Wolfgang 
Paul

za chémiu:  Sidney Altman, Tho-
mas R. Cech

za mier: 14.  dalajláma (Tändzin 
Gjamccho)

za ekonómiu: Trygve Haavelmo

Narodili sa 
1.2. – Juraj Valach – slovenský ho-

kejista
6.5. Dominika Cibulková – slo-

venská tenistka
27.6. Jasmína Alagič – slovenská 

modelka a moderátorka
21.7. Rory Culkin – americký he-

rec

3.8. Jules Bianchi – francúzsky pi-
lot Formuly 1

19.10. Miroslav Stoch – slovenský 
futbalista

Odišli do večnosti

23.1. – Salvador Dali – španielsky 
maliar

2.2. Ondrej Nepela – slovenský kra-
sokorčuliar, olympijský víťaz 1972

6.2. Chris Gueffroy – posled-
ná obeť zastrelená pri pokuse 
o prekročenie Berlínskeho múru

10.5. Dominik Tatarka – slovenský 
spisovateľ

21.12. Ján Cikker – slovenský 
skladateľ

25.12. Nicolas Ceausescu – ru-
munský diktátor

Filmy z roku 1989

Malá morská víla, Batman, Kic-
kboxer, Sedím na konári a je mi dobre

Knihy z roku 1989

Hyperion, Terminologický slovník 
žurnalistiky, Encyklopédia drama-
tických umení Slovenska.

Po niekoľkohodinovom blúdení 
po wikipédii Vám prinášame tento op-
tický zážitok v 2D formáte. Ak chcete 
transformáciu do 3D formátu – nech 
sa páči! Vykročte do terénu dotknute 
sa histórie naživo – aspoň v  tých prí-
padoch, kde sa to dá :-)

Kolektív redakcie Sme OK
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https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Yang&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Yang&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%ADchov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyjev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://sk.wikipedia.org/wiki/Disident
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C4%8Carnogursk%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Kus%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hana_Ponick%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hana_Ponick%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_Seleck%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladim%C3%ADr_Ma%C5%88%C3%A1k&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1tna_bezpe%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/14._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/1989
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vp%C3%A1d_vojsk_Var%C5%A1avskej_zmluvy_do_%C4%8Cesko-Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vp%C3%A1d_vojsk_Var%C5%A1avskej_zmluvy_do_%C4%8Cesko-Slovenska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Var%C5%A1avskej_zmluvy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Var%C5%A1avskej_zmluvy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
https://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%AD%C5%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/1989
https://sk.wikipedia.org/wiki/USA
https://sk.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%A1lny_metal
https://sk.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%A1lny_metal
https://sk.wikipedia.org/wiki/Florida
https://sk.wikipedia.org/wiki/1989
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brian_Warner
https://sk.wikipedia.org/wiki/Charles_Manson
https://sk.wikipedia.org/wiki/Charles_Manson
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_nosite%C4%BEov_Nobelovej_ceny_za_fyziol%C3%B3giu_alebo_medic%C3%ADnu
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Michael_Bishop&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_nosite%C4%BEov_Nobelovej_ceny_za_fyziku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Paul
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Paul
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_nosite%C4%BEov_Nobelovej_ceny_za_ch%C3%A9miu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Thomas_R._Cech
https://sk.wikipedia.org/wiki/Thomas_R._Cech
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_nosite%C4%BEov_Nobelovej_ceny_za_mier
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dalajl%C3%A1ma
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cena_%C5%A0v%C3%A9dskej_r%C3%AD%C5%A1skej_banky_za_ekonomick%C3%A9_vedy_na_pamiatku_Alfreda_Nobela
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Sme OKZáložka spája slovenské školy

Tento projekt je organizovaný 
Slovenskou pedagogickou kniž-
nicou v Bratislave a je vyhlásený 
k Medzinárodnému mesiacu škol-
ských knižníc 2019. Jeho cieľom 
je nadviazanie kontaktov medzi 
slovenskými strednými školami a 
podpora čítania prostredníctvom 
výmeny záložiek do kníh, ktoré žia-
ci vyrobia ľubovoľnou technikou na 
vyhlásenú tému: “Osobnosti, ktoré 
sa zaslúžili o demokraciu”. Témou 
našich záložiek bol tento rok MILAN 
RASTISLAV. ŠTEFÁNIK.. 

 Tento rok máme spoluprácu so 
Strednou odbornou školou strojníc-
kou zo Skalice:

„Osobnosti, ktoré sa 
zaslúžili o demokraciu”

Nadväzovať kontakty sme fakt 
zvládli. Dokonca naši „záložkoví ka-
maráti  (pozn. redakcie: webová ad-
resa partnerskej školy dole vo fotke) si 
našli cestu až k nám.

Skaličania nám prišli osobne 
odovzdať nádherné záložky v piatok 
8.11. 2019 počas Dňa otvorených 
dverí a tak si mohli pozrieť slobod-
ne všetky naše priestory. Na záver 
stretnutia nás na oplátku pozvali na 
návštevu ich školy..

Veľmi sa tešíme z tohto vydare-
ného ročníka!

Pre Sme OK redakčne spracovala 
Hanka Vorobjov

Foto: archív knižnica IPR

     https://sosskalica.edupage.org

Posledné dva ročníky projektu sa venovali známym osobnostiam. V jednom 
ročníku sme si zvolili ako tému Václava Havla a v ďalšom ročníku to bol Milan 
Rastislav Štefánik. čo majú títo dvaja muži spoločné? Ocitli sa na našich zálož-
kách, bojovali za slobodu a demokraciu a spájali Čechov a Slovákov. Preto sme 
sa rozhodli v redakcii každému z nich venovať jednu stránku v Sme OK.

K siedmemu ročníku projektu sme pri-
stúpili kreatívne. Ako osobnosť sme si vybrali 
VÁCLAVA HAVLA. Zamerali sme sa najmä na 
jeho umeleckú tvorbu a okrajovo aj na dobu, 
ktorá jeho umeleckú tvorbu ovplyvnila. 
V  rámci tejto aktivity sme navštívili divadlo 
Astorka, kde s jeho hrou PROTEST/REST hos-
ťovalo Švandovo divadlo z Prahy. Divadelné 
predstavenie s talentovanými českými her-
cami v českom jazyku nás veľmi zaujalo. 

Samotný text hry Protest sme si pre-
čítali v rámci besedy v našej knižnici, ktorá 
bola spojená s prednáškou o Havlovi a pre-
mietaním dokumentov o jeho živote. Pri 
následnej tvorbe záložiek sme ako ďalší in-
špiračný zdroj počúvali československé hity 
z daného obdobia. 
Naša partnerská škola taktiež pristúpila krea-
tívne k výberu osobnosti a obdarovali nás 
záložkami tvorenými technikou akvarelu. 
Určite sa u nich môžeme inšpirovať tým, že 

budúci rok 
tiež výsledné 
záložky zala-
minujeme, aby 
žiakov tešili 
dlhšie. Cítime, 
že máme vďa-
ka záložke 
koho navštíviť, 
keď budeme 
v Žiline 
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Návšteva zo Skalice v našej knižnici

Tvorba záložiek
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Súťaž zlatníkov

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej 
revolúcie sa v Primaciálnom paláci 
konalo vyhodnotenie celoslovenskej 
súťaže „NOVEMBER 89 A MY “, ktorá bola súčasťou celonárodného projektu ini-
ciovaného Klubom 89, podporovaného Ministerstvom školstva SR. Do súťaže 
sa prihlásili aj žiaci učebného odboru zlatník a klenotník ( Soňa Antalová, Anna 
Mária Škarová, Iveta Dobiasová, Georgo Renczes, Mariana Pirťanová), kde v ka-
tegórii -  Retro dizajn 89, získali všetci krásne 1. miesto. 

Ing. Eva Oriešková

Retro  dizajn 
89

ROZDELENIE
Georgὄ Renczes

ZMENA 
Anna Mária Škarová
Soňa Antalová

V  rámci svojej práce som sa za-
meriavala na udalosti z obdobia no-
vembra 1989. K tejto téme sme navr-
hovali symboly alebo zážitky z nežnej 
revolúcie. Šperk, ktorý som vytvárala 
so svojou spolužiačkou Annou Mário 
Škárovou, je symbolom nového za-
čiatku. Pochod ľudí, ktorí chcú zme-
nu, idú dopredu a chcú vyjadriť svoj 
názor rázne, lebo túžia po zmene. 

A  prečo tá modra? Modrá vy-
stihuje slobodu, voľnosť, možnosti 
všetkého druhu.

Súťaž zlatníkov

Aké bolo víťazstvo?   
RODILA SA SLOBODA... 

Začali žiť slobodnejšie, otvorili sa 
možnosti spojenia s  inými krajinami 
a s inými názormi, s inými ľuďmi... sta-
la sa veľká zmena k slobodnejšiemu 
životu. Z  rozprávania ľudí viem, že 
to nebolo kedysi ako dnes. Preto ten 
názov ZMENA. V týchto dňoch zme-
ne ďakujeme za to, že dnes môžeme 
žiť slobodnejšie, voľnejšie podľa svo-
jich možností... cestovať... študovať... 
spoznávať iné krajiny. Ľudia chceli 
zmenu režimu, chodiť do zahraničia 
bez nejakých špeciálnych kontrol na 
hraniciach, nechceli cenzúru. Aj kňazi 
boli utláčaní kvôli viere. CHCELI VIAC 
SLOBODY. 

Náš šperk je pripomenutím tej 
chvíle, tých dní, kedy si ľudia vydobili 
takú voľnosť, akú si zaslúžili. Dnes už 

užívame výsledky ich vzdoru a  je už 
na nás, aby sme pokračovali v hľada-
ní správnych ciest, aby sme rozvíjali 
všetky dané možnosti nielen vo svoj 
prospech, ale pre rozvoj našej krajiny, 
našej Zeme. 

Aké boli moje pocity pri 
vyrábaní samotného 
šperku?

V  našom návrhu sme  sa snažili 
vytvoriť harmóniu medzi plastom 
a kovom. Naša tvorivá činnosť kladie 
doraz najmä na originalitu. Každý 
umelecký šperk vyrobený pod ruka-
mi zlatníka je možné považovať za je-
dinečné umelecké dielo. Plast, ktorý 
sme použili, je dôkazom že nám tvorí 
účinnosť.

NÁDEJ 
Mariana Pirťanová

BUDÚCNOSŤ
Iveta Dobiasová 

   
   

   
   

   
   

  T
É

M
A

   
Č

ÍS
LA

: K
e

ď
 h

o
vo

ri
lo

 n
á

m
e

s
t

ie



Sme OK

20 21

Rozhovor

Aká sú vaše cieľe ako nového 
zástupcu?

Pokračovať v  tom, čo bolo dobré 
za mojich predchodcov a  vylepšiť 
to, čo sa už vylepšiť „nedá“.  Aby 
naši žiaci mali istotu  v tom, že im 
budem vo všetkom nápomocný, že 
ich beriem ako partnerov ktorých 
si určite chcem vypočuť a ktorým 
rád pomôžem i poradím, ak to bude 
v  mojich možnostiach a  schopnos-
tiach. Tak ako to máme napísané na 
našej internátnej domovskej strán-
ke IPR „Byť nervózny a nepokojný 
tesne predtým, než vstúpite do in-
ternátnej školy, je úplne normálne 
a zrozumiteľné... Ale akonáhle ste 
u nás, uvidíte aj to, ako môže byť 
život v našom internáte – výchove 
mimo vyučovania zaujímavý a zá-
bavný.“ Pozývam všetkých: Prejdime 
kus cesty spolu. Od prvej neistoty 
k dôvere. Od nezáujmu k spoločné-
mu hľadaniu a spoznávaniu.

Čo si myslíte o dnešnej mládeži?

Mládež je stále rovnaká, aj sa chce 
zabávať aj chce rebelovať, chce sa 
čo najviac naučiť a  dozvedieť, aj 
chce polemizovať. Túži mať dobrých 
kamarátov, lásku, prežiť zmysluplný 
život. Pre mňa je mládež stále inšpi-
ratívna, má „ťah na bránu“ a  ja jej 
v tom úprimne držím palce.

Aké je vaše životné motto? 

To najzákladnejšie, to kresťanské: 
„Nerob nikomu to, čo nechceš aby 
robili tebe“. Aby bol svet znesiteľ-
nejší a lepší.

Vždy ste sa chceli stať 
pedagógom?

Určite nie, básnicky povedané: 
akosi ma k tomu zavial víchor života.

V bulvárnych plátkoch sa zvykne objaviť veta, že 
život je zmena. Sme OK síce nie je bulvár, ale ne-
odolali sme, lebo tých zmien na internáte je neúre-

kom: nové izby, nový vychovávateľ, noví zástupcovia, nové 
dvere, nové plány, nové pravidlá v doplnenom školskom po-

riadku… V redakcii sme sa zamysleli, ktorej novoty sa tento-
krát dotknúť. Rozhodli sme sa vyspovedať pána Mgr. Mariána 

Višňovského, nového zástupcu riaditeľa SOŠ na úseku VMV.

Ťa h  n a  b r á n u
Pri vyrábaní to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, ale určite aj pre moju 

spolužiačku. Môj názor? Šperk sa mi zdal dosť ťažký, pretože tam bolo treba 
vyrezať malé postavy ľudí. Keď som ich vyrezávala, snažila som sa byť čo 
najviac sústredená a  bola som 
veľmi šťastná, že sa mi to poda-
rilo vyrezať. Čo sa týka ďalších 
dvoch článkov, myslím, že sa mi 
ich podarilo zaspájkovať. 

Vyhodnotenie súťaže je pre 
mňa  spomienka na celý život. 
Bola som veľmi rada, že sa porote 
náš šperk, ako aj tie ostatné šper-
ky páčili. To, ako nás vyhodnotili, 
pre mňa veľa znamenalo. Vďaka 
tomu som vedela, že výroba sa-
motného šperku nebola nadar-
mo, priam naopak, mala veľký 
úspech. NECH ŽIJE SLOBODA.

Pre Sme OK redakčne 
spracovala Soňa Antalová

Fotky k článku: archív 
p. Ing. Evy Orieškovej
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Rozhovor

zima trvali celý rok. Všetky štyri roč-
né obdobia majú svoje čaro a zato 
im a  svojim predkom tlieskam 
a ďakujem. Ďakujem, že môžem žiť 
v tomto klimatickom pásme.

Časť roka: 
Letné prázdniny.

Sviatok: 
Samozrejme Vianoce.

Odkaz čitateľom Sme Ok:

V  prvom rade prajem všetkým 
čitateľom aby boli zdraví, spokojní 
a milovaní, ďalej im prajem aby boli 
pracovití, zdravo sebavedomí a hlav-
ne trpezliví, pretože  to ostatné, pri 
troche šťastia a úsilia, príde samo. 

A taktiež našej redakčnej rade a na-
šim prispievateľom držím palce, nech 
sa im darí tak ako doteraz, nech majú 
veľa nápadov, dobrých tém, úsmev-
ných príbehov, inšpiratívnych myš-
lienok a veľa spokojných čitateľov. 

V mene redakcie Sme OK Vám 
ďakujem za rozhovor a želám veľa 
pozitívnej energie pri zvládaní život 
prinášajúcich ťažkostí a negatívnych 
momentov. Veľa osobných i pracov-
ných úspechov a ľudskej múdrosti 
a tolerancieokolo Vás.

Pre 
Sme OK 

lMário 
Golík
Foto: 

archív 
VMV

Divadlo 
Skôr autori: W. Shakespeare, E. Ionesco

Kniha 

Nemám jedinú obľúbenú. Je ich 
veľa. Od F. M. Dostojevského po 
A. Kristof. Od Biblie po T. Hughesa. 
Od Tálesa po C. Tresmontanta.

Jedlo 

Divina, baranina, bryndzové halušky.

Nápoj

Čistá pramenitá voda, káva, čaj

Spevák/skupina 

Počúvam všeličo. Pink Floyd, J. 
Nohavicu, Ellu Fitzgerald.  

Od pravoslávnych chorálov cez W. A. 
Mozarta po Ulfa Wakeniusa. Tým je, 

myslím, povedané všetko.

Ročné obdobie 

Všetky štyri. Asi by som to nepre-
žil, keby horúce leto alebo mrazivá 

Ktoré boli 
vaše najob-
ľúbenejšie, 

najneob-
ľúbenejšie 
predmety 

v škole 
a prečo? 

Výtvarná 
výchova, 
Teles ná vý-
hova, Zeme-
pis, Dejepis. 

To boli obľúbené, ľahko som sa ich 
učil a v niektorých aj vynikal. Menej 
obľúbené boli Matematika, Fyzika, 
Chémia. Veľa čísel, vzorcov, to ne-
bolo nikdy pre mňa. Čo tomu bolo 
príčinou: Žeby učiteľ? 

Pochádzate z Bratislavy  
alebo iného kúta Slovenska?

Nie nenarodil som sa v  Bratisla-
ve. Naši išli za prácou do Strážske-
ho a tam som sa aj narodil. V Brati-
slave už žijem roky rokúce a mám 
ju rád so všetkými zákutiami i chy-
bičkami krásy.

Ako dlho žijete v Bratislave  
a aký je na ňu váš názor  

ako na hlavné mesto Slovenska?

Bude to už 25 rokov čo tu žijem 
a pracujem. Bratislava má výbornú 
polohu, všade je z nej relatívne blíz-
ko. K moru, do Álp, do Tatier. A to, 
že je aj hlavným mestom je len jej 

ďalší bonus. Ak niečo potrebujem, 
či už vybaviť na úradoch, ísť za kul-
túrou, za lekárom, nemusím nikam 
ďaleko cestovať.

Ktorým koníčkom  
sa venujete najradšej? 

Manuálnej práci na chalupe, tro-
chu literatúre, trochu muzike, tro-
chu kresleniu. Taký kutil kultúrny.

Práca s ľuďmi je veľmi náročná. 
Aké charakterové vlastnosti  

na ľuďoch oceňujete?

Zásadovosť, ľudskosť, múdrosť, 
pokoru. 

Ktoré ľudské vlastnosti  
vás vytočia?

Po toľkých rokoch ma už máločo 
vytočí. Možno ignorácia či vulgár-
nosť, občas neúcta k histórii. Ale 
vždy si nakoniec poviem, že život 
je krátky na to, aby sme sa zbytoč-
ne rozčuľovali.

Teraz v krátkosti váš profil
Najobľúbenejší Film

Skôr filmy. 
Napríklad: Ja 
milujem ty 
miluješ, Fargo, 
Svojráznosť ná-
rodného rybolo-
vu, Melanchólia, 
Ďaleko od ľudí, 
Dekalóg.



Aké krúžky máte u nás na interná-
te pod palcom?

Futbal, florbal + stolný tenis.

Ako sa cítite medzi bandou  
akčných pubertiakov?

Momentálne sa cítim super, idú 
prázdniny :-). Ale nie, robím to, 
čo ma baví, napĺňa a čo som vy-
študoval. Alebo čo súvisí s mojím 
vzdelaním. Väčšinou sa cítim byť 
súčasťou (bandy) tímu, v ktorom 
má každý svoje miesto, úlohy a to 
platí aj v škole.

 Akým športom sa vy osobne ve-
nujete vo voľnom čase?

Futbal, florbal, plávanie, bicyklo-
vanie, tenis, stolný tenis... z každé-
ho trošku a nevyhýbam sa ani iným 
športom ako hokej, basket, bed-
minton,  plážový volejbal :-).

24

Rozhovor

Čo Vás priviedlo na túto školu?

Náhoda, ponuka, nová výzva a aj 
v tomto prípade platí: „Za všetkým 
hľadaj ženu“ :-)

Ste náš telocvikár a denný vycho-
vávateľ. Mali ste od malička vzťah 

k športu?

Áno, od malička bol pohyb a 
šport súčasťou môjho života. 

Náhoda, 
alebo 

za všetkým hľadaj ženu 
:-)

„Ty kokso, už si ho videla? Že koho? No predsa toho sympatického blonďá-
ka v športovom.  A kto je to? Myslím, že je to ten nový telocvikár! Ale veď išiel 
do telocvične večer a ... vlastne áno, on je dva v jednom! ??? No predsa telocvi-
kár  a vychovávateľ.“ Tak takto a podobne sa oyývali hlasy po príchode pána 
Mgr. Martina Valacha. Nedali sme sa mu nadýchnuť a hneď sme ho pozyali do 
„spovedného“ kresla v našej redakcii.

25
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 Máte aj nejaké iné koníčky okrem  
obľúbeného športu?

Áno je toho viac. Rád si nájdem čas 
na wellnes, na posedenia s rodinou, 
s priateľmi, rád si prečítam dobrú 
knihu. Mám rád atmosféru divadla, 
pozriem si dobrý film, vypočujem 
príjemnú hudbu a ani dobrý spánok 
by som nevymenil za nič.

Rozmýšľali ste niekedy o kariére 
profesionálneho športovca?

Samozrejme. Asi ako každý mla-
dý športovec som sníval o tom, že 
budem profesionálny futbalista 
v nejakom veľkoklube.

Čo Vás priviedlo k športu?

K športu ma odmalička viedol hlav-
ne otec a kamaráti. Neskôr spoluhráči, 
ale oporou mi bola celá rodina, teda 
mamina, brat a trochu neskôr aj sestra. 

Ani slepému by neuniklo, že už od 
Vašej prvej návštevy na intráku tu 
máte podstatne veľký dievčenský 

fanklub. Čo si o tom myslíte?

:-) Vážim si to, myslím, že na tom 
nie je nič zlé, pokiaľ je to úprimné a 
beriem to ako podporu, ale nemalo 
by to presiahnuť určité hranice

Čo by ste poradili začínajúcim 
športovcom, ktorí chcú zlepšiť 

svoju fyzickú kondíciu?

Poradiť sa s odborníkom. Sú určité 
zásady a zákonitosti, ktoré by začí-

najúci športovec nemal 
zanedbať. Netreba sa 
hanbiť požiadať o radu 
alebo o pomoc.

Zaujímate sa ako 
telocvikár o športové 

dianie?

Samozrejme, že áno. Napríklad viem, 
že nedávno sme na Slovensku hostili 
MS v hokeji, ale aj MS v hokejbale, kto-
ré sme aj vyhrali štvrtý krát v rade.

Aké športy pravidelne sledujete 
v televíznom vysielaní?

Futbal, hokej, tenis.

Zúčastňujete sa športových akcií?

Súťažne hrám futbal.

Baví Vás práca vychovávateľa?

Áno, práca vychovávateľa ma veľ-
mi baví. 

  Čo by ste odkázali na záver roz-
hovoru našim čitateľom?

Držte sa hesla: „V zdravom tele, 
zdravý duch!“ Prekonajte samých 
seba a urobte niečo pre svoje zdra-
vie. Inšpirujte priateľov aj mladších 
spolužiakov.

V mene redakcie Vám ďakujem za 
čas, ktorý ste nám venovali a  pra-
jem veľa pedagogického optimizmu 
a športových úspechov. Športu zdar!

Pre Sme OK Mário Golík
Foto a ilustrácie: archív VMV

Ilu
st

rá
ci

e:
 A

rc
hí

v 
FR



Sme OK

26 27

„Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je kusom pevniny, 
kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil 
výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého 
človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva; a preto sa nikdy 
nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.“ (Komu zvonia do hrobu, Ernest 
Hemingway americký autor a novinár 1899 – 1961)

SpomínameDopísané boli príbehy dvoch životov.
Príbehy, ktoré nekončia...

Príbehy, ktoré pokračujú v nás...
S láskou budeme spomínať... 

Odišli ste nečakane a bez rozlúčky. 
Prečo?

Ale vraj dobrí ľudia nezomrú,  
len odídu z tohto sveta. 

To podstatné, čo sme na nich mali radi, 
ich úsmev, dobrosrdečnosť, láskavosť...

Ostanú s nami navždy!
Barborka Hladíková  

a Rebečka Jasečková

Je teda len na nás, či si dokážeme 
uchovať živú spomienku  

na ich výnimočnosť.

Barborka Hladíková                                                                                                            
Rebečka Jasečková

Foto: archív VMV
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Knihomoľ na besede

M.R. Śtefánik je nepochybne jed-
nou z najvýznamnejších slovenských 
osobností. Keď si však o jeho živote čí-
tame z encyklopédie tak strácame niť. 
Expert na kognitívnu bezpečnosť a 
občiansky aktivista Tomáš Kriššák 
si položil otázku ako túto legendu pri-
blížiť mladým ľuďom? A tak sa zrodil 
námet na M.R. Štefánika ako akčného 
hrdinu komiksu. Scenár napísal Tomáš 
Kriššák, kresby a ilustrácie vytvorili 
Eniac a František “Frenky” Hříbal, ktorí 
vdýchli jeho príbehu nové farby. Ich 
cieľom bolo ponúknuť komiksy mla-

        Potešenie 
v čítaní kníh 
       ALEBO 
cyklus besied 
        s knihomoľmi

Niečo tradičné 
pútavo

dým zadarmo na stredných školách. 
Mnohí totiž o jeho živote vedia málo 
a ešte stále kolujú mýty a nepravdy 
o jeho osobe. Vďaka prezentácii sme 
sa dozvedeli napríklad to, že Štefánik 
chcel na 
Tahiti vytvo-
riť raj pre 
Slovákov. Na 
jeho inzerát 
v New York 
Times však 
nikto neza-
reagoval, a 
tak sa vrátil 
do Európy. 
Počas be-
sedy sa na 

Mgr. Matej Kautman, PhD sa 
ako zoológ venuje obojživelníkom 
a plazom a ich inváznym ochore-
niam. Pracuje na Ústave zoológie SAV. 
Prednášal nám na tému, kto-
rú skúmal aj ako doktorand 
a spracoval ju pre nás zrozu-
miteľne na tému: Hady nie 
sú slizké a žaby sa nemenia 
na princov. Beseda bola za-
meraná na poznanie týchto 
zvierat, aby sme sa ich nebá-
li, aby sme nemali voči nim 
predsudky a neštítili sa ich. 
Veď sú to neškodné a pekné 
zvieratká. Bŕŕŕ

Tomáš Kostelník - ho-

Obojživelníky 
a plazy v knižnici... 
bŕŕŕŕ

Hovorca z 
Národnej rady
Hovorca predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky a riaditeľ od-
boru komunikácie s médiami a ve-
rejnosťou Kancelárie NR SR, zasadol 
v oranžovom kresle knižnice. Bol otvo-
rený, autentický a pútavo rozprával o 

Tomáša zosypali zvedavé otázky a komiks sa 
stal predlohou na tohtoročnú „záložku, ktorá 
spája školy“. Už sa tešíme, keď komiks vyjde a 
my si ho prezrieme celý!

Foto: archív knižnice

Tomáš Kriššák

Tomáš Kriššák

Mgr. Matej Kautman, PhD
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vzťahu ku knihám, o stredoškolskom 
štúdiu v Edmontone, a práci redaktora 
v televízii TA3, ako aj o vytváraní medi-
álneho obrazu. Viacerí  sme sa aktívne 
zapájali do diskusie aj investigatívne, na 
čo Tomáš reagoval ako skutočný profe-
sionál. Jedinou nevýhodou bol rýchlo 
plynúci čas. Na dôkaz toho, že Tomáš sa 
u nás cítil príjemne sme dostali pozva-
nie navštíviť Národnú radu. Ďakujeme, 
pán Tomáš Kostelník a tešíme sa! 

Veronika Vašková je inšpira-
tívna osoba s jedinečným talen-
tom byť autentická a podporovať 
autentickosť v druhých. Vo svojej 
domácnosti má ako hostí študen-
tov z  celého sveta. Ako vníma žiak 
z  Mexika Slovensko? Ako pritiahnuť 
záujem mladých ľudí ku knihám? Na 
tieto a mnohé iné otázky nám odpo-
vedala na vydarenej ďalšej z besied 
s knihomoľom.

Študenti z celého sveta 
v mojej 

obývačke

Besedy s knihomoľmi

Na jednu z besied sme zavo-
lali Borisa Lacíka. Je profesionál-
ny hasič, muzikant a  triatlonista, 
ktorý našej knižnici venoval via-
cero vzácnych súčasných titulov. 
Žiakom porozprával, ako sa vyvíjal 
jeho vzťah ku knihám, čo ho pritiahlo 

Profesionálny 
hasič nemusel 
hasiť

Martin Bednár je študentom 
herectva na DAMU, režisér a scéno-
graf. Ako umenie súvisí s literatúrou? 
Dá sa vôbec oddeliť? Ako dôležité je 
pre herca čítať knihy a aké to je čítať 
divadelné hry? Ako Martin zvláda čí-
tanie a najmä hranie v českom jazyku? 
Nielen názornú ukážku tejto schop-
nosti ale aj všetky odpovede na naše 
otázky priniesol ďalší večer s  kniho-
moľom.

Čítajúci herec

Keďže rada spoznávam ľudí s  po-
dobnými záujmami ako ja, veľmi som sa 
potešila možnosti chodiť na pravidelné 
knihomoľské stretnutia u nás v knižnici. 
Posedieť si a  príjemne si pokecať so za-
ujímavými ľuďmi je dobrý spôsob ako 
stráviť večer, keď nemáte nejaký konkrét-
ny plán. Často to bývajú ľudia, s ktorými 
by ste sa len tak nestretli a nehodili reč. 
Naviac títo ľudkovia vedia pútavo roz-
právať a  preto sa vždy dozviem niečo 
nové aj o veciach, do ktorých nie som veľ-
mi zainteresovaná, a  o  ktorých by som 
ani nepovedala, že by ma mohli baviť. 
No kde by som sa tak dozvedela, že byť 

hovorcom politika 
vôbec nie je také 
ľahké ako si pred-
stavujeme? Práve 
preto Vám odpo-
rúčam sa aspoň 
raz tejto pohodo-
vej akcie zúčastniť 
a  uvidíte či Vás to 
zaujme alebo nie, 
aj keď pevné ve-
rím, že áno.

Kristína Hertlová

k povinnému čítaniu i mnoho ďalšie-
ho aj z jeho zaujímavej profesie. Sme 

radi, že sme boli za-
pálení pre knihy len 
my a  nie priestory 
parádnej knižnice.

Čo dodať na 
záver?

Veronika Vašková Atmosféra počas besedy

Tomáš Kostelník
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Zo Žiackej školskej rady 

Žiacka školská rada je vlastne partia zástupcov žiakov, ktorých zastupujú 
vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy. Prostredníctvom nich sa vyjadrujeme 
k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzde-
lávania. Podieľajú sa na tvorbe a  dodržiavaní školského poriadku. A  napokon 
predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, týkajúce sa života 
školy. A akým témam sa venovala ŽŠR tento školský rok? 

V  prvom rade to bola téma vo-
lieb nových členov do ŽŠR. Rada 
bude v  tomto školskom roku pra-
covať v  tomto zložení: Mário Golík 
(Predseda), Alexandra Petrášová 
(Podpredseda), Richard Štein 
(Referent pre styk s verejnosťou), Erik 

Birkuš (Referent pre ekológiu), Samo 
Horváth (Referent pre šport), Henrich 
Kasaš (Referent pre kultúru), Katka 
Malá (Referent pre stravu.)

Referentka pre stravu Katarína 
Malá po konzultácii s pani Cibuľkovou 
nám povedala podrobný popis aká 

Po voľbách

„Je našou 
povinnosťou 
urobiť svet 
lepším, ako sme 
ho našli.“ (J. Taylor)

Sme OK

je situácia ohľadom čipovania stra-
vy a  tiež či sa bude platiť neprevza-
tá strava. Ďalej nám ukázala zoznam 
žiakov, kto koľko by mal teraz platiť. 
Pokiaľ sa nezlepší odhlasovanie, tak 
sa strava bude platiť. 

Katka s pani Cibuľkovou konzul-
tovala aj sieťky na hlavách kuchárok, 
sladké večere, desiaty. Keď sa žiaci 
naučia správne odhlasovať a ostanú 
potom nejaké financie, tak vytvorí 
Katka dotazník pre žiakov o strave. 

Predseda diskutoval s vedením o 
požiadavke, aby sa pri ďalšej renová-
cii internátu osadili sieťky proti hmy-
zu na okná. 

Konzultovali sme aj to, že by pri 
náboroch mohli 
ísť naši žiaci na 
svoje základné 
školy.

Referent kul-
túry dal návrh, či 
navštívime ZOO, 
alebo nejaký kon-
cert.

Spomínalo 
sa aj zakúpenie 
florbalových ho-
kejok a  osadenie 
smetného koša do 
priestoru vyhrade-
ného na fajčenie.

A je po voľbách! Ako ste si už mohli 
vyššie prečítať, novým predsedom našej 
Žiackej školskej rady sa stal Mário Golík, 
študent  prvého ročníka nadstavbové-
ho štúdia so strojárskym zameraním. 
Aby ste sa dozvedeli viac, posadili sme 
ho v redakcii na spovednú stoličku...

Prečo si sa rozhodol kandidovať 
za predsedu Žiackej školskej rady 

(Ďalej len ŽŠR)?
Za predsedu som sa rozhodol 

kandidovať kvôli tomu, pretože 
chcem túto školu a  internát zlep-
šiť. Kandidoval som kvôli žiakom. 
Nemal som žiadne osobné záme-
ry. Chcel som sa stať predsedom, 
aby som mohol priamo byť medzi 
vedením a  mohol tak presadzovať 
záujmy a potreby žiakov.

S kým si o post Predsedu ŽŠR 
súperil? 

Okrem mňa bola ďalšou kandi-
dátkou na pozíciu predsedu ŽŠR 

Na žiadneho 
žiaka 

sa nevykašlem

„Sú tri skupiny ľudí – jedni 
spôsobujú to, čo sa deje, druhí 
iba očakávajú, čo sa udeje. Tí tretí 
sa nestačia čudovať, čo sa to oko-
lo nich deje.“ 

M. Bubák)

Zo zasadnutia ŽŠR
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Alexandra Petrášová. Obaja sme 
predniesli aké máme ciele, čo chce-
me dosiahnuť a ako budeme po-
stupovať, pokiaľ by sme sa dostali 
na túto pozíciu. Ale predovšetkým, 
čo by sme urobili pre žiakov, aby sa 
tu cítili ako v druhom domove.

Aké si mal pocity  
z výsledku volieb? 

V tomto bode a okamihu musím 
priznať, že výsledok ma prekvapil. 
Avšak, keď som tam pred všetkými 
sedel, rozhodol som sa túto svoju 
úlohu a  pozíciu prijať so zodpo-
vednosťou, s odhodlaním a  ver-
nosťou k tejto škole. Zhlboka som 
sa nadýchol a v mojej duši od toho 
okamžiku horel nový oheň. Oheň 
predsedu ŽŠR. 

Očakával si, že vyhráš? 

Nad touto otázkou sa veruže mu-
sím pozastaviť. Pravdu povediac, 
neočakával som to. Myslel som, že 
voľby vyhrá Alexandra. Dievča, ktoré 
je veľmi schopné. Má rôzne schop-
nosti a dobrý intelekt. Vie si utriediť 
myšlienky a vybaviť čo je treba. Na 
každej akcii. na ktorej je. našu školu 
reprezentuje a tým pádom robí česť 
jej menu. Toto som si teda myslel. 

Keď koordinátorka našej rady 
pani Kupková prečítala moje 
meno, veruže ma to prekvapilo. 
Trochu akoby som bol zamrznutý. 
Stúpalo vo mne šťastie a adrenalín. 

 Nepomyslel by som si, že práve zo 
mňa sa stane predseda. Prijal som 
to, postavil sa na nohy a začal som 
ďalšiu etapu svojho života.

Čo by si chcel zmeniť  
ako predseda ŽŠR?  

Chcel by som zmeniť stravu, aby 
sa nevarilo do kolečka to isté. Tiež 
aby pani kuchárky nosili šatky na 
hlavách, aby keď jete, neboli v jedle 
vlasy. Hlavná vec, ktorú by som 
chcel zmeniť, je vec za ktorú boju-
jem od doby, čo som v ŽŠR (doteraz 
referent pre styk s verejnosťou) aby 
na izbách, na ktorých niekto býva, 
či už je to chalan alebo dievča, aby 
sa aspoň na jedno z  dvoch okien 
dala sieť proti hmyzu a  komárom. 
Veď keď si chcete len vyvetrať... 
miesto toho vám niečo vletí do izby 
a  potom to niečo musíte vyháňať 
a zabíjať... to už kde sme? Ako pred-
seda sa chcem usilovať o to, aby sa 
tu mali žiaci čo najlepšie, aby si to 
tu vážili a  cítili sa ako doma a  nie 
ako vo väzení. 

Plánuješ nejaké zmeny v škol-
ských akciách?  

Zmeny v školských akciách neplá-
nujem. Som rád, keď ich tu máme. 
Žiaci sa uvoľnia, prídu na iné myš-
lienky a ukážu to, čo majú radi. Som 
rád, keď sú žiaci šťastní na každej 
z  týchto akcií a  preto neplánujem 
žiadne z nich nejako zmeniť.

„Život je kompromis medzi tým, 
čo chceš a tým, čo môžeš. Lenže naj-
prv musíš povedať, čo chceš; potom 
urobíš, čo môžeš.“ (A. Michnik)

Rozhovor s predsedom ŽŠR

Berieš toto postavenie ako veľkú 
zodpovednosť/ výzvu? 

Áno, snažím sa k  tomuto posta-
veniu pristupovať zodpovedne 
a  plniť všetky svoje povinnosti 
predsedu. Dávam si záležať, aby 
som všetko robil zodpovedne 
a  objektívne. Keď niekto potrebu-
je niečo zistiť, vybaviť, som vždy tu 
pre neho. Hlavne beriem pozíciu 
predsedu ako príležitosť, aby som 
priamo nahliadol do systému na-
šej školy a  Inštitútu, aby sa mohlo 
zlepšovať to, čo je potrebné. 

Čo by si odkázal žiakom, aby sa  
na teba obrátili s požiadavkami? 

Odkázal by som im, že budem ich 
problém riešiť,  že ho nenechám 
tak a  že sa budem tomu venovať. 
Na žiadneho žiaka, ktorý bude mať 
na mňa prosbu sa nevykašlem, 

V mene celej redakčnej rady nášho 
časopisu Sme OK Ti  blahoželám k zvo-
leniu za predsedu a prajem veľa 
veľa originality v hľadaní dobra, 
aké sa len na internáte dá 
objaviť: 

Tvoj kamoš        
spoluredaktor 

OKejko!

„Život je kompromis medzi 
tým, čo chceš a tým, čo mô-
žeš. Lenže najprv musíš pove-
dať, čo chceš; potom urobíš, 
čo môžeš.“ 

(A. Michnik)

ale vždy budem mať obetavosť 
a  ochotu mu pomôcť s  tým, čo 
bude potrebovať.

Pre SmeOK odpovedal predseda 
ŽŠR Mário Golík 

Mário Golík
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Spravodajstvo Matúša Baráta

Marakéš rozbúril vody 
našej diplomacie

Slovenská zahraničná politi-
ka sa dostala do krízy. Minister za-
hraničných vecí Miroslav Lajčák sa 
prvýkrát po dlhých rokoch, čo sedí 
vo vláde SMERu, postavil na zad-
né. Všetko totiž spôsobil dokument 
OSN o  Migračnom pakte, ktorý pri-
pravila OSN pod Lajčákovým vede-
ním. Migračný dokument totiž ho-
vorí o  dodržiavaní povinných kvót. 
Minister zahraničných vecí Miroslav 
Lajčák sa kvôli dokumentu dostal do 
sporu so stranami vládnej koalície 
SMERU a  SNS . Tento dokument sa 
mal prerokovať na porade svetových 
diplomatov začiatkom decembra 
2018 v MARAKÉŠI – MAROKO.  Vládna 

Spravodajské okno 
Matúša Baráta

strana SMER – SD na čele s  predse-
dom SMERu Róbertom Ficom a  pre-
miérom Petrom Pellegrínim hovorí, 
že takýto dokument poškodí záujmy 
Slovenskej republiky.  Minister diplo-
macie Miroslav Lajčák ale veľmi tvrdo 
stojí za prijatím tohto dokumentu. 
Olej do už aj tak horúceho politické-
ho kotla priliala  v posledných dňoch 
aj koaličná strana  SNS .  Ani jej sa to-
tiž tento návrh nepáči. Vo štvrtok  29.  
novembra sa najväčšie obavy potvr-
dili. Poslanci parlamentu odmietli do-
kument 90 hlasmi. Minister Miroslav 
Lajčák následne oznámil, že rezignuje 
na funkciu ministra zahraničia. 

Premiér Peter Pellegríni dúfa, že 
sa ho podarí presvedčiť. Začal sa zápas 
o  presviedčanie a  doslova prosíkanie 
na kolenách, aby si Miroslav Lajčák ten-
to vážny krok dobre premyslel. 6. de-

cembra 2018 sa 
na  tajnej porade 
stretli predseda 
SMERu Róbert 
Fico, premiér 
Peter Pellegríni 
a  minister  
Miroslav Lajčák, 
aby sa poradili 
ako ďalej. Po dl-
hých hodinách 

17. november - Deň boja  
za slobodu a demokraciu

Sú  miesta v našej histórii, ktoré 
sú takmer notoricky známe. Vieme, 
kedy a  prečo k  nám prišli Cyril 
a  Metod (štátny sviatok), uvedomu-
jeme si, o  čo išlo štúrovcom, sme 
hrdí na generála Milana Rastislava 
Štefánika (pamätný deň) i na odvahu 
partizánov v Slovenskom národnom 
povstaní (štátny sviatok).

minister Miroslav Lajčák povedal svoje 
konečné stanovisko a oznámil, že osta-
ne ministrom a bude našu krajinu na-
ďalej reprezentovať v zahraničí. 

Som rád, že nakoniec sa našim 
hlavným politickým predstaviteľom po-
darilo ministra Lajčáka presvedčiť, aby 
zotrval na svojom poste a  obhajoval 
zahraničnú politiku Slovenska vo svete. 

Miroslav Lajčák ostal až doteraz na 
poste podpredsedu vlády ako minister 
zahraničných vecí. Pred blížiacimi sa 
parlamentnými voľbami v roku 2020 sa 
údajne vyjadril, že sa už nevidí v žiad-
nej budúcej vláde. Výsledok volieb je 
čistá nepopísaná strana. 

Sú ale aj také udalosti – paradox-
ne nie až také dávnominulé – o kto-
rých len niečo málo tušíme a málo sa 
o ne zaujímame res. pýtame.

Ruku na srdce – vieme, prečo je 
17. november v  našich kalendároch 
vyznačený načerveno, prečo ho naša 
republika  oslavuje ako štátny sviatok 
a aké udalosti vlastne pripomína?

Aj slová piesne Pravda zvíťazí 
od Tublatanky zneli 17. novembra 
1989 na námestí v Bratislave. Tento 
rok sme si pripomenuli 30. výročie 
od ,,Nežnej revolúcie“, ktorá zásad-
ným spôsobom zmenila nielen de-
jiny novodobého Slovenska, ale aj 
náš každodenný život. Po niekoľkých 
desaťročiach vlády jednej strany na 
území Československa prišla zmena. 
Zmena, ktorú začali mladí ľudia – štu-
denti. Zobrali zodpovednosť do vlast-
ných rúk a nebáli sa postaviť za svoju 
... našu slobodu. Zlomili svoj strach. 
Práve preto 17. novembra 1989 vyšli 
do ulíc a bez násilia demonštrovali

Sľúbili sme si lásku... Pieseň a hes-
lo, ktoré v novembri 1989 postupne za-
plavilo celú krajinu. Ľudia štrngali kľúč-
mi preto, aby mohli byť sami sebou. Vy 
študenti, ani ja z vlastných skúsenosti 
nevieme, aké to bolo pred rokom 
1989. A možno práve o to viac, by sme 
sa mali zaujímať o toto obdobie z pred 
tridsiatych rokov. Je pre nás nepredsta-
viteľné nepovedať, čo si myslíme, ne-
počúvať hudbu, akú chceme, do školy 
nenosiť piercing . Rovnako si nevieme 
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nášho obľúbeného športu. Vytvoril si  
pri sebe skúsený tím odborníkov, ktorí 
mu pomáhali budovať  novú futbalo-
vú rodinu. Po takmer päť a  pol roč-
nom pôsobení pri reprezentačnom 
áčku prišlo nečakané rozuzlenie jeho 
pôsobenia pri mužstve. V sobotu  13. 
októbra 2018  sa Ján Kozák posledný-
krát posadil na lavičku počas  prestíž-
neho ,,federálneho“ zápasu Slovensko 
vz. Česko. Slovenská reprezentácia 
v  tomto zápase ťahala za kratší ko-
niec. Pre niektoré ,,mladé pušky´´ ako-
by prehra v tomto prestížnom zápase 
neviedla k pripomenutiu spoločného 
štátu Čechov a Slovákov bez publiko-
vanej prestíže. O  niekoľko minút po 
zápase  prišlo  večerné ŽÚROVANIE 
v nočnom bare. A práve tento šokujú-
ci moment zlomil    konár  pod tréne-
rom  Jánom Kozákom. Na druhý deň 
po tomto zápase sa futbalová verej-
nosť dozvedela šokujúcu správu o ne-
čakanom konci jeho trénerskej púti 
pri reprezentácii. Ako tréner viedol 
reprezentačné mužstvo 54- krát a ako  
hráč mal 55 – krát  na sebe reprezen-
tačný dres. Bol veľmi blízko k vyrovna-
niu svojej hráčskej bilancie. Škoda , že 
sa mu to nepodarilo.  
Vizitka trénera Pavla Hapala

Výkonný výbor Slovenského fut-
balového zväzu (SFZ) poveril na pon-
delňajšom mimoriadnom zasadnutí 
prezidenta Jána Kováčika a viceprezi-
denta pre štátnu reprezentáciu a me-
dzinárodné vzťahy Karola Belaníka, 

aby rokovali s Hapalom o obsadení 
uvoľneného postu. Z desiatich prí-
tomných členov hlasovalo deväť za, 
jeden sa zdržal. Predstavitelia SFZ 
budú s bývalým koučom národného 
mužstva do 21 rokov rokovať o kon-
trakte na jeden kvalifikačný cyklus, 
SFZ bude mať v prípade postupu na 
majstrovstvá Európy 2020 opciu na 
predĺženie zmluvy.

Štyridsaťdeväťročný Čech, ktorý sa 
narodil 27. júla 1969 v Kroměříži, bude 
prvým zahraničným koučom reprezen-
tačného mužstva. Zloženie realizačné-
ho tímu bude plne v jeho kompetencii.

Trénerská kariéra
SFC Opava (2003 - 2004), FC Zlín 

(2004 - 2005), Baník Ostrava (2005 
- 2006), FC Nitra (2007 - 2008), FK 
Mladá Boleslav (2008 - 2009), MŠK 
Žilina (2009 - 2011), Zaglebie Lubin 
(2011 - 2013), FK Senica (2014), SR 21 
(2015 - 2018), Sparta Praha (2018)

Ktorí boli hlavní trenéri SR?
Jozef Vengloš (od 6.4.1993 do 

15.6.1995), Jozef Jankech (4.7.1995 
- 23.10.1998), Dušan Galis (1.1.1999 - 
23.2.1999), Jozef Adamec (26.2.1999 
- 30.11.2001), Ladislav Jurkemik 
(1.2.2002 - 31.12.2003), Dušan Galis 
(1.1.2004 - 12.10.2006), Ján Kocian 
(2.11.2006 - 30.6.2008), Vladimír Weiss 
st. (7.7.2008 - 31.1.2012), Stanislav Griga 
a Michal Hipp (26.4.2012 - 13.6.2013), 
Ján Kozák st. (2.7.2013 - 14.10.2018), 
Pavel Hapal (október 2018 - ?)

predstaviť necestovať do zahraničia. 
Ráno si nezapnúť facebook, v rýchlosti 
prelistovať stránku Zomri, prečítať si to, 
čo chceme, vyfotiť si svoj obed, hodiť 
ho na instagram...  Aj o tomto bol 89ty 
rok. O živote, ktorý my, narodení po 
revolúcii, berieme niekedy až ako príliš 
veľkú samozrejmosť. 

Nežná revolúcia začala písať nový 
príbeh našej mla-
dej krajiny. Napriek 
tomu, že v súčasnos-
ti vidíme, že sme slo-
bodu nezobrali zo 
správneho konca a 
nie so všetkým sme 
spokojní, napriek 
tomu si svoju slobo-
du vážme, pretože 
sa môže stať, že o ňu ľahko prídeme. 

A preto nebuďme ľahostajní. 
Ľahostajní voči sebe navzájom a voči 
tomu, čo sa deje v našej krajine. Pretože 
od ľahostajnosti je len krôčik k nevedo-
mosti, ktorá zabíja to, v čo verili ľudia, 
ktorí sa 17. novembra postavili na ná-
mestia a netušiac, čo ich čaká, plní stra-
chu a obáv, štrngali aj za nás.

Nečakaný koniec 
Jána Kozáka 

Mnohí ho považujú za výbušné-
ho trénera, ktorý sa nebojí otvorene 
povedať svoj názor. Pre druhých je  
Ján Kozák považovaný za skúsené-
ho futbalového odborníka. Na čelo 
slovenskej futbalovej reprezentácie  
prišiel po veľmi zlých výsledkoch. 
Mnohí futbaloví odborníci sa vyjadro-
vali k jeho osobe veľmi skepticky. Ján 
Kozák bol totiž pretým ako sa posadil 
na horúce kreslo futbalového A muž-
stva dlhé roky trénerom Košíc. A práve 
na lavičke tohto  mužstva z východu 

republiky  sa Ján Kozák niekedy nedo-
kázal ovládať a doslova veľakrát stratil 
nervy. Pred príchodom Jána Kozáka  
bola naša futbalová reprezentácia vo 
veľmi zlej situácii. No  rozhodol sa do 
našej futbalovej reprezentácie vrátiť 
strateného futbalového ducha. Do 
mužstva sa postupne pridávali noví 
hráči. Futbalová verejnosť pocítila 
v  Jánovi Kozákovi novú iskru nádeje 
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Medzinárodný deň Žien 2019 sa 
zapísal do dejín slovenského športu.  
Slovenské lyžiarky dosiahli fantas-
tické výsledky na medzinárodnom 
fóre. Petra Vlhová vyhrala obrovský 
slalom Svetového pohára v  českom 
Špindlerovom Mlyne pred zrakmi ti-
sícky slovenských fanúšikov. Len pár 
hodín po tomto veľkom úspechu 
Petry vo švédskom Ostersunde si 
vybojovala vytúžené zlato v šprinte 
Anastasia Kuzminová na MS v  biat-
lone. Trojnásobná olympijská víťazka 
si  vybojovala historickú prvú zlatú 
medailu na svetovom šampionáte 
v biatlone. Kuzminovej sa tak splnilo 
jedno veľké želanie, k  doterajšiemu 
striebru a bronzu pridať úspech naj-
cennejší, zlatú trofej.  Stalo sa niečo  
neskutočné a  fantastické, ráno pred 
pretekmi ešte nevedela, či bude po 
chorobe štartovať a stala sa majster-
kou sveta. Medzinárodný deň žien 

mal tak v  piatok pre Petru a  Nasťu 
zlatú príchuť mimoriadne emotívnu 
a  sladkú, z  ktorej mali radosť nielen 
ženy ale aj muži. Nechcel by som byť 
v  koži slovenských novinárov, ktorí 
budú vyberať najlepšieho športovca 
na konci roka 2019. 

Dnes už Nasťa zavesila po vyše 
dvadsiatich rokoch športovú karié-
ru a reprezentáciu na klinec a venu-
je sa rodine. Odchod trojnásobnej 
olympijskej víťazky spôsobil dieru, 
ktorú musí zaplátať slovenský biat-
lon. Slovenský šport ju však nestrá-
ca. Aj naďalej bude vzorom a ostáva 
v Dukle Banská Bystrica pracovať ako 
odborný referent – špecialista so za-
meraním na marketing, propagáciu 
Ministerstva obrany a VŠC Dukla

V decembri 2019 bude očakávaný 
Galavečer s nahodenými známymi tvá-
rami, kde prevezmú 
cenu Športovci 
roka. Bude to 
Kuzmínová, Vlhová, 
Sagan, Barteková 
alebo paraolympio-
nici... alebo niekto 
iný? Na výsledok si 
musíme ešte chvíľu 
počkať.

Zlatý deň pre 
slovenské lyžovanie

Pre Sme OK Matúš Barát

Prešlo niekoľko mesiacov a po-
súdenie úspechov či neúspechov 
reprezentácie pod vedením Pavla 
Hapala, necháme na Vás, našich či-
tateľov Sme OK. Často sa stáva, že 
točíme ako lopta na trávniku – keď 
vyhrávame, tak tlieskame, keď pre-
hrávame, tak zovierame päste... 

Futbal to je hra
... a ten míč kulatý, 
ne vždy vyhráva...

Tehelné pole  
po rokoch oslavovalo

Po dlhých deviatich rokoch 
v  exile na bratislavských Pasienkoch 
sa hráči ŠK Slovan vrátili do svojho 
pravého domova na Tehelné pole. 
Návrat domov sa patrilo poriadne 
osláviť -  čím lepším ako veľkým fut-
balovým zápasom odvekých rivalov 
Slovan Bratislava vz. Spartak Trnava. 
Na futbalovú šou boli pozvané  mno-
hé  osobnosti z nášho športového a 
kultúrneho života. 

Nielen Tehelné pole bolo odeté 
do nového šatu. Hráči Slovana vy-
behli na hraciu plochu štadióna odetí 

do  nových belasých dresov. Ešte pred 
prvým výkopom sa uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie nového štadióna. 
Diváci na tribúnach videli defilé klubo-
vých legiend, následne po interesant-
nej laserovej šou NFŠ slávnostne otvo-
ril Alexander Vencel st. (niekdajší bran-
kár a víťaz Pohára Víťazov z roku 1969 
a tiež Pohára Európy z roku 1976), ktorý 
spolu s viceprezidentom a generálnym 
riaditeľom Ivanom Kmotríkom ml. sym-
bolicky odovzdali kľúč od Tehelného 
poľa 5-ročnému fanúšikovi “belasých”.  
Priamo na ihrisku to odpálila slovenská 
rocková skupina Tublatanka pod vede-
ním Maťa Ďurindu. 

Potom už na hraciu  plochu 
vybehli futbalisti oboch mužstiev 
Spartak Trnava a  Slovan Bratislava. 
Zápas sa niesol v  pokojnom duchu. 
Toto  ligové derby medzi Slovanom 
a  Trnavou bolo v  poradí 143. a  20. 
v  ére samostatnosti na Tehelnom 
poli. V  prvom polčase sa  hráči 
Slovana a Trnavy zoznamovali z  no-
vým štadiónom, pretože strely na 
bránku góly nepriniesli. No v  dru-
hom polčase sa Slovanisti prebudili 
a  zásluhou ŠPORARA pokrstili nový 

štadión dvomi gólmi v  sieti 
Spartaka. Pred samotným 
duelom bolo na Tehelnom 
poli veľa zaujímavostí, bo-
hatý sprievodný program 
zahŕňal množstvo aktivít pre 
fanúšikov.  
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Vrania šestka          
  recenzia

Pravdupovediac, na písanie tejto recenzie som sa veľmi tešila, pretože Vrania 
Šestka je snáď najlepšia kniha akú som kedy čítala. Už dlho vo mne žiadna kniha 
nezanechala také emócie a nadšenie ako práve tento skvost od americkej autorky 
Leigh Bardugo. Aby ste vedeli o čo sa jedná – tento fantasy príbeh rozpráva o šestici 
tých najväčších antihrdinov akých môžete stretnúť.

Trestanec, čo túži po pomste, 
ostrostrelec, ktorý neodolá žiadnej 
stávke, špiónka, pre ktorú ani zá-
kony fyziky neplatia, čarodejnica, 
čo dokáže zabiť jemným pohybom 
prstov, zbehlík, ktorý zutekal od lu-
xusu a nakoniec zlodej a podvodník, 
Špinavec, ktorý sa za odpovedajú-
cu sumu neštíti žiadnych krutostí, a 
ktorý odvšadiaľ vyviazne živý. Nič a 
zároveň mnohé ich spája, no najmä 
jedna jednoduchá úloha. Vlámať sa 
na Ľadový dvor a oslobodiť väzňa. 
Nič náročné pre takúto bandu, však?

Až na to, že Ľadový dvor je naj-
stráženejšia vojenská pevnosť a vä-
zeň vedcom, ktorý šmahom ruky 
dokáže rozpútať magickú spúšť na 
celom svete. Na to aby to dokázali 
budú musieť spolupracovať a vydr-
žať dosť dlho, aspoň tak dlho aby si 

vyzdvihli svoju rozprávkovú finančnú 
odmenu. Vrania šestka je dokopy ne-
poraziteľná, ak sa len Kaz, Inej, Nina, 
Matthias, Jesper a Wylan nepozabíja-
jú skôr, než vstanú od stola.

Príbeh prešpikovaný akciou, sar-
kazmom, no hlavne reálnymi emó-
ciami. A práve preto som asi hodinu 
sedela pred monitorom, na ktorom 
bol prázdny dokument a premýšľala, 
čo chcem vlastne písať. O tejto kni-
he sa dá napísať rovno ďalšia kniha. 
Začnem asi zľahka, a to svetom, v 
ktorom sa príbeh odohráva. Na za-
čiatku sa ocitáme v prístavnom mes-
te Ketterdam, meste, v ktorom penia-
ze sú jediným uctievaným zákonom 
a božstvom. Práve na tomto mieste 
môžete dostať všetko na čo si len 
pomyslíte, samozrejme, za peniaze. 
Po uliciach sa tu spoločne premávajú 

Recenzia

bohatí kupci, turisti, očarení prvot-
ným kúzlom mesta, a spodina v po-
daní vražedných uličníckych gangov 
a prefíkaných podvodníkov. Dlho sa 
však v tomto prehnitom raji nezdrží-
me. Po krátkom čase sa vydávame ďa-
lej na krutý zamrznutý sever. Fjerda je 
opakom Ketterdamu. Domov lovcov 
gríš, čiže čarodejok, kde sa nikto s ni-
kým nemazná a pravidlá sa dodržujú. 
Ak nie, získavate jednosmerný lístok 
na Ľadový dvor, kam majú namiere-
né aj naši protagonisti. Čo sa mi na 
autorkinom spracovaní celého tohto 
univerza páčilo bola prepracovanosť 
a najmä podobnosť so skutočnými 
jednotlivými krajinami. Svet bol po-
stavený na pevných pilieroch a nebol 
len tak zbúchaný z hlavy za pätnásť 
minút ako tento článok.

Ďalej musím vyzdvihnúť preve-
denie príbehu a atmosféry. Aj keď 
niektoré recenzie hovoria o poma-
lom štarte, ja som sa zažrala do deja 
hneď po prvej vete. Pri čítaní som ne-
mala pocit, že sa musím presekať cez 
túto časť a už to bude zaujímavé ale 
nedočkavo som lúskala jednu strán-
ku za druhou. V príbehu nie sú žiadne 
zbytočné omáčky a ak práve hlavní 
hrdinovia nekradnú alebo nebojujú o 
svoj holý život, naskytne sa nám po-
hľad do ich spomienok a myšlienok. 
Vďaka týmto častiam môžeme lepšie 
pochopiť konanie postáv, a taktiež 
vidíme, čo z nich spravilo tých, kto-
rými sú dnes. Aj keď príbehy dvoch 

postáv sa dozvedáme až v druhom 
pokračovaní tak to rozhodne stojí za 
to. Taktiež to hrdinom pridávalo na 
reálnosti ich charakteru.

 A tu sa dostávam k časti, kto-
rá ma najviac chytila za srdce. Sú to 
hlavné postavy. Tak dokonalé, že pri 
nich strácam slová. Nie sú to typic-
kí hrdinovia, ktorým všetko na prvý 
maximálne druhý pokus vyjde podľa 
plánov. Celý čas sa stretávajú s rôzny-
mi prekážkami a to nie len fyzickými 
ale najmä psychickými, pri ktorých 
často siahajú na svoje vlastné dno. 
Jasne a zreteľne vidíme vývoj ich psy-
chiky a ako sú ovplyvňovaní hlavne 
emóciami. Pri čítaní som mala pocit, 
akoby autorka chcela vytvoriť posta-
vy, ktoré sú neprekonateľnými maj-
strami vo svojom obore a zároveň 
obyčajnými ľuďmi, čo robia plány-ru-
inujúce chybičky. A podarilo sa jej to 
dokonale. Niekedy sa zdá, že postavy 
vám vystupujú zo stránok a stávajú 
sa skutočnými luďmi, so skutočnými 
problémami, strachom či dokonca aj 
láskami. Poviem vám, že knihu som 
čítala trikrát v slovenčine a jedenkrát 
v angličtine a nikdy ma neprestalo 
baviť čítať ju odznovu, pretože sa 
vždy nájde niečo nové, čo vás v knihe 
prekvapí, poteší či snáď aj rozplače.

Takže aby som to zhrnula – dej 
príbehu chytí čitateľa od prvých mo-
mentov a nepustí, pokým neprečítate 
posledné slová. Prostredie, atmosféra 
veľmi chytľavé. Taktiež  komunikácia 
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Halloween Fotoreportáž

Halloween 
v internátnom 
priestore obrazom

otvorene. „V to nemá zmysel dúfať. 
Radšej by som bral peniaze. Chceš 
ich alebo nie?”

„Ty sa neživíš rozdávaním dar-
čekov. Čo je to za prácu?”

„Nemožná úloha, takmer istá 
smrť, mizerné šance na úspech, no 
mali by sme to zmáknuť…”

Zmĺkol, prsty položené na gom-
bíkoch vesty, výraz na tvári vzdialený, 
takmer zasnený. Len zriedkavo po-
čula z jeho chrapľavého hlasu toľké 
nadšenie.

„Mali by sme to zmáknuť?” pri-
pomenula mu.

Široko sa na ňu zazubil, náhle a 
s úsmevom ohlušujúcim ako úder 
hromu, s očami čiernymi takmer ako 
horká káva. „Budú z nás králi a kráľov-
né, Inej. Králi a kráľovné.”

medzi postavami bola svižná, nezase-
káva sa na nepodstatných veciach a 
zároveň je presýtená humorom a naj-
mä sarkazmom. Postavy dokonalo vy-
kreslené, spracované, že si ich človek 
jednoducho musí obľúbiť. A mohla by 
som sa tu rozpisovať do nekonečna (a 
ešte ďalej :D ).

Na záver teda knihu rozhodne 
odporúčam a takisto aj jej druhé po-
kračovanie Kráľovstvo podvodníkov, 
v ktorom sa dozviete finálny osud 
týchto skvelých antihrdinov.

Takže to by bolo asi všetko, aj keď 
by som kľudne ešte písala ďalšie tri 
strany ale nemôžem mať celý časopis 
pre seba, však? :D Ak vás kniha zauja-
la, tak vám, skrytým knihožrútom me-
dzi nami, prajem pekné čítanie a zasa 
nabudúce.

Pre Sme OK redakčne spracovala 
Kristína Hertlová

Úryvok z knihy 
Vrania šestka

„Toľké peniaze sú skôr prekliatie 
ako dar.”

„Moja malá suliská idealistka. 
K šťastiu ti stačí plné brucho a cesta 
pred tebou?” spýtal sa s očividným 
výsmechom v hlase.

„A pokoj v srdci, Kaz.”
To bola tá zložitá časť. Teraz sa 

vo dverách do malej spálne zasmial Foto: archív VMVNaša Lexie v akcii

Naše tekvičky vyzdobili vestibul
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 BLAHOŽELÁME! 
   maturantom!

Foto: archív SOŠ pre žiakov s TP
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Sklamaný hudobník

Tak kde začať... Od malička som 
mal rád hudbu. Prvú gitaru som do-
stal keď som mal 10 rokov a odvtedy 
som na nej hral stále. Chodil som na 
vystúpenia a koncerty. Mal som riva-
la, ktorý bol tiež ťažký oriešok, ale dal 
som ho. Raz keď išiel domov z nácvi-
ku, zastavil ma. Volal sa Josh. Zabránil 
mi v ceste a hovorí: ,, Ty si myslíš, že 
si taký dobrý hudobník, že?“ Chytil 
ma za košeľu a pokračoval. ,,Ty nikdy 
nebudeš šampiónom, aby ti to bolo 
jasné!“ Surovo ma pustil a odišiel. Ja 
som sa postavil a  išiel ho sledovať. 

Josh bol na ceste k svojmu domu. 
Vyšiel poschodie do svojej izby a za-
mkol sa. ,,Mám perfektný plán,“ po-
vedal si sám pre seba. Ušklebil sa 
a  vybral knihu, kde bolo vyvolanie 
Satana. Začal nahlas čítať.

V  mene satana, vládcu Zeme, 
kráľa sveta, rozkazujem silám temnôt, 
aby vložili svoju pekelnú moc do mo-
jich rúk! Roztvorte dokorán brány pe-
kiel a vyjdite z priepasti, aby ste ma 
pozdravili ako brata, sestru a priateľa! 
Dajte mi pôžičku, o  ktorej hovorím! 
Vzal som meno tvoje za časť seba 
samého! Žijem ako voľné zviera, te-
ším z  radostí tela! Pracujem poctivo 
a  preklínam skazené! Pri všetkých 
Peklách, rozkazujem, aby sa všetko, 
o  čom som sníval, aj stalo! Príďte 
a  ozvite sa na svoje mená! Prejavte 
tak moje túžby!“

Z vlastnej tvorby Simony Baloghovej

Po tom dočítaní začali silno svietiť 
svetlá, až kým nezhasli. O 3min potom 
sa zasvietili a stál tam satan. Mal biele 
vlasy,  trojuholníkové znaky na zápäs-
tiach a na nočnej košeli mal napísané 
krvou: „Hell“. Prišiel k  nemu a  hovorí: 
,, Ako si sa opovážil ma zobudiť takto 
neskoro! Dúfam že je to vážne inak si 
ma nepraj!“ kričal po ňom od hnevu. 
,,Chcem, aby si mi pomohol zničiť jed-
nému kamarátovi kariéru hudobníka 
a potom prísahám, že ťa už nikdy ne-
vyvolám.“ Satan prikývol a  išiel splniť 
našu dohodu.

 Ja som bol medzitým v  štúdiu. 
Cítil som v sebe chlad, no ignoroval 
som ho. Zrazu som začul hluk za dve-
rami. Otvoril som ich. Na zemi ležala 
obálka. Zdvihol som ju a otvoril. Yačal 
som čítať. ,,Milý pán Mitters, s  ľútos-
ťou Vám musíme oznámiť, že sa vaše 
vystúpenie v Nemecku ruší ofciálne. 
Ďakujeme za pochopenie“

Šokovalo ma to, ale vedel som, 
že tu dačo nehrá. Zavolal som teda 
Joshovi, ale on nedvíhal. Tak som išiel 
spať. Bolo už priveľa hodín. Ráno som 
sa zobudil s veľkou bolesťou a výkri-
kom takým, že to bolo počuť aj k su-

sedom . Mal som rozrezanú hruď. 
Moje posledné slová boli: ,,Život nie 
je len o  sláve, Josh...“ Po tejto vete 
som stratil vedomie a  už som sa ni-
kdy neprebudil. No, vtedy som si to 
myslel. Po týždni som otvoril oči... 
bol som duchom. Vedel som že tu 
zas dačo nehrá. Išiel som teda za 
Joshom, ktorý sa smial ako  totálny 
šialenec. ,,Som tak šťastný, že mi ten 
hajzlík nebude stáť v ceste.“ Volal na-
hlas a smial sa ako šialenec.

Nemohol nič spraviť. Zrazu som 
pocítil vzápätí bolesť a  zmizol som 
zo sveta. Josh sa tým pádom stal 
slávnym a  ja som mu v tom nemal 
ako zabrániť. Bol som  mŕtvy. Satan, 
ktorý sa volal Lucifer, bol jediný  kto 
ho môže zastaviť. Lucifer išiel za ním. 
,,Si hlupák!“ smial sa mu Josh do 
očí. ,,Čo si to povedal!?!, zareagoval 
Lucifer  zobral hodo pekla na poriad-
nu príučku. Tam mu dal čo si zaslú-
žil. Josh pokazil život mne, tak mu to 
Lucifer vrátil aj za mňa - a  s úrokami. 
Upálil ho zaživa.

 Tu máte ponaučenie, že nie je 
sranda vyvolávať satana kvôli hova-
dinám, Dúfam že ste sa poučili.

Nezahrávajte sa so zlom v akejkoľvej podobe. Nie je vôbec sranda vyvolá-
vať satana ani kvôli veciam, koré sú vo vašich očiach veľké. Zlo plodí ďalšie zlo a 
neverte, že vám satan pomôže. Aj keď sa zdá, že sa pomstil Joshovi, je to len na 
oko. Zlo je vždy len zlom! Možno, keby Josh zvolil v konfrontácii prajnosť, mohol 
sa aj sám stať slávnym hudobníkom.  Láska nezávidí, láska je dobrosrdečná, 
láska sa nemstí... Ilustrácia: archív FR
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Futbalový turnaj

Na internáte sa v utorok popo-
ludní 26.11.2019 medzi žiakmi a  vy-
chovávateľmi odohral florbalový 
turnaj za účasti štyroch družstiev. 
V telocvični IPR si zmerali sily vycho-
vávatelia so žiakmi vo výbornej, špor-
tovo bojovnej atmosfére. 

Za zorganizovanie turnaja ďa-
kujeme Mgr. Martinovi Valachovi aj 

všetkým zúčastneným, bez 
ktorých by to nebolo možné. 
Ďakujeme aj OZ Bez bariér za 
finančnú výpomoc pri zakúpe-
ní vecných cien. 

A ako dopadlo florbalo-
vé finále? Na prvom mieste sa 
prebojoval tím v zložení špor-
tovcov: Supek, Blažek, Kolárik, 
Slezák, Golík. Na druhom mies-
te zažiaril len o málo slabší tím 

žiakov: Vozár, Mráz, Jakuba, M. Kasáš, 
Tobiáš. Na tretej priečke sa ocitol tím 
s jedným ženským zastúpenímv zlože-
ní: Horváth, Bosý, Bartošová, Kubík. No 
a zemiaková medaila sa tentokrát ušla 
tímu vychovávateľov: pán Kubálek, 
pán Valach, pani Kupková, ktorý dopl-
nili žiaci: Jarotová, Ferianec, Krajčovič
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Florbalový turnaj

Tak ako káždy rok niečo 
nové pribudne, tak minulý rok 
začali žiaci poobede v telocvič-
ni hrávať futball. Šport, ktorý 
nielenže je obľúbený vo sve-
te, sme si obľúbili aj my, žiaci 
Mokrohajskej. Šport, ktorý nám 
umožnil rozvíjať svoje schop-
nosti a vrodené vlastnosti. 

Zlepšili sme si nielen pres-
nosť a kondíciu, ale tiež aj naša 
výdrž je oveľa lepšia než bola. 
Futbal nam umožnil stráviť 
športom voľný čas a nemíňať 
toľko času na izbách len s mo-
bilmi a  notebookmi. Keď hrá-
me, tak zároveň rastieme a roz-
víja sa celkovo naša osobnosť. 

Vďaka tejto hre sa cítime 
byť voľní. Futbal nám ukázal, 
čo je možné. To, že keď sa člo-
vek snaží, keď ide za svojím 
snom, tak dokáže aj nemožné. 
Hráme, rastieme, zabávame 
sa, cvičíme. Sme radi, že sa 
na našom internáte stal tento 
šport veľmi obľúbeným. Keď 
sa robia súťaže medzi škola-
mi, alebo turnaje žiaci versus 
vychovávatelia, motivuje nás 
to k tomu, aby sme trénova-
li ešte viac. Učíme sa tímovej 
spolupráci a súdržnosti. 

Futbal nehráme preto, že 
nám to niekto prikázal, ale hrá-
me ho preto, lebo hráme radi. 

V  zápale hry akoby všetky prob-
lémy zmizli a ostala len hra. Len 
sústredenie sa na loptu, dostať ju 
do súperovej bránky, dať čo naj-
viac gólov - len ten okamih máme 
v  hlavách. Spočiatku to vyzerá 
ako nuda, keď však hráme dlhšie 
a dlhšie, hra sa stane súčasťou 
nášho života. 

Na tohtoročnom Internátnom 
turnaji vo futbale hrali štyri tímy. 
Prvý tím bol zložený z vychová-
vateľov, druhý tím bola partia 
futbalistov - našich nepočujúcich 
žiakov. Tretí tím - naši pravidelní 
športovo založení žiaci. Do štvrté-
ho tímu patrili žiaci, ktorých bavilo 
hrať v telocvični. Hra bola vyrovna-
ná, všetci hrali zo všetkých síl.

Brankári boli v strehu, chy-
tali aj nechytateľné pokusy o 
gól, oči sledovali loptu, ruky 
a  nohy mali pripravené skočiť 
v každej chvíli hore, dole, vľavo, 
vpravo... Každý z nás si to užil, 
každý hral ako najlepšie vedel a 
ukázal čo v sebe má. 

Víťazný tím bol tím vycho-
vávateľov, ktorý nás poriadne 
zvŕtal. Na druhom mieste boli 
zdatní nepočujúci futbalisti, ktorí 
sa  tomuto športu venujú už viac 
rokov. Druhý bol tím nepočuju-
cich. Tento šport máme veľmi radi 
a preto v ňom budeme stále po-
kračovať. 

Pre Sme OK Mário Golík Ž
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Foto: archív VMV

Víťazný tím
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