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Ahojte, všetci! 
To som ja 

Lexie, nová šéf
redaktorka ča

sopisu Sme OK. 
Áno, to ja som tá 

otravná na nervy 
lezúca osoba, lovky

ňa prvákov a  nových 
prispievateľov do časopisu. Tá, ktorá 
neúnavne brázdi chodby internátu a 
všetkých sa Vás na niečo vypytuje, zháňa 
kresby, skice, a brúsi si zuby na milovní
kov básni, literatúry a  písaného slova. 
Mojím ušiam sa donieslo, že si niektorí 
z Vás z času na čas kladú otázku prečo to 
vlastne vôbec robím. A podľa môjho ná
zoru by všetky podnetné a dobré otáz
ky nemali ostať nezodpovedané. Takže 
sa prostredníctvom tohto úvodníku bu
dem snažiť o to, aby sa každému z Vás 
dostalo odpovede na tú jeho.

A  popritom odpovedaní na vaše 
otázky sa Vás tak trochu budem sna
žiť zasvätiť aj do novinárskej práce 
a šéfredaktorskej práce. Keď začínate 
s prácou šéfredaktora prvá vec, ktorú 
si musíte uvedomiť, aká veľká váha 
zodpovednosti spočíva na vašich ple
ciach. Druhá nasledujúca vec, je to 
ako to robiť správne. Nikto Vám totiž
to nepovie ako byť dobrým šéfredak
torom, na to musíte prísť len vy sami. 
Ale musíte na to prísť radšej rýchlo 

a to nie vo vlastnom záujme, ale v zá
ujme časopisu. 

Časopisu, ktorý Vám dal tú najvzác
nejšiu vec na svete, slobodu prejavu 
a  schopnosť uvedomiť si silu vlastné
ho vnútorného hlasu, vašich slov a Vás 
samých. Musíte si taktiež ujasniť, čo je 
Vašou prioritou a stáť si za tým aj vtedy, 
ak jej dosiahnutie nie je med lízať. Tou 
mojou je teraz nábor nových prispie
vateľov do redakčnej rady a to aby som 
bola dobrou šéfredaktorkou, o  ktorú 
sa môžu ľudia v redakčnej rade oprieť, 
ktorá udáva smer, má oči a  uši všade 
a vie robiť viac vecí naraz a efektívne a 
nezľakne sa žiadnej roboty, nech už je 
akákoľvek ťažká.  

Takou šéfredaktorkou si prajem byť 
a  takú si tento časopis, ktorý dokázal 
vytiahnuť zo mňa to najlepšie aj nepo
chybne zaslúži. Má na ňu právo a budem 
sa zo všetkých síl snažiť o to, aby sa mu jej 
aj dostalo. Než sa tak ale stane, chcela by 
som Vás, našich milých čitateľov popro
siť o dve veci. A to o zhovievavosť a po
chopenie. Dajte mi  aspoň odrobinku 
z týchto dvoch vecí, ja vám na oplátku 
zase sľúbim, že sa budem zo všetkých 
síl snažiť, aby som nesklamala seba, Vás, 
ani ľudí v našej redakčnej rade. 

S pozdravom  
Váš šéfredaktorský zelenáč,  

Alexandra Lexie Petrášová           
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A nemohli sme chýbať ani my! Par
tia zvedavcov sme sa presunuli auto
busom do centra mesta priamo pred 
prezidentský palác. Dobrej atmosfére 
priali aj slnečné lúče. Ľudí tu už bolo 
veru dosť, preto sme si počkali v rade 
ako na teplé rožky. 

Hneď zostra nás prehliadla ochran
ka. Hľadali čosi ostré, ale chvála bohu 

u mňa nič nenašli. Jednému dievčaťu 
objavili pilník, ale bol vraj málo ostrý. 
Asi ho zatupila cestou v  autobuse... 
Konečne sme mali úvodný ceremoni
ál s ochrankou za sebou a nasmero
vali sme si to do vnútra paláca. Potom 
sme si už prezreli jednotlivé salóniky 
– začali sme ako správna návšteva 
práve prijímacím salónikom. V  areá
li paláca sa motalo aj zopár vojakov 
z vojenskej školy, ktorí rozdávali pro
pagačné letáky. Vyzbrojení pohárom 
vody a  odznakmi sme sa pustili do 
dôkladnej prehliadky sprístupne
ných priestorov. Domov sme si od
niesli aj kartičky s  podpisom pána 
prezidenta a  GPS leták priestorov 
paláca – vraj aby sme boli ďalší  rok 
navigovaní tam, kde treba...

Salóniky – boli veru nádhera – nič 
krajšie som ešte nevidel. Rád som 

bol v  paláci aj preto, lebo sa zaují
mam o históriu, politiku, staré hrady 
a zámky, ako aj o vojenskú históriu. 

Pán prezident v čase náporu na jeho 
palác sa liečil doma, tak sme sa osobne 
nestretli, ale keby taká možnosť bola – 
zoči – voči by som sa ho opýtal

 > ako vyzerá tradičný  deň pre-
zidenta,

 > či má občas voľno pre seba, 
alebo je stále v pohybe a stále 
niečo rieši,

 > na aký typ lietadla má vo-
dičák,

 > a v ktorej krajine sa mu dote-
raz najviac páčilo. 

Na odpovede si musíme 
počkať... možno o  rok bude 
možnosť prísť opäť do paláca 
a jeho priestorov.

Pre Sme OK Erik Birkuš

Na slovíčko,  pán prezident!

Približne šesťtisíc návštevníkov malo možnosť prejsť reprezentačnými priestor-
mi Prezidentského paláca na námestí v Bratislave, stretnúť sa s ľuďmi v okolí pre-
zidenta, pozrieť si vystúpenia čestnej stráže a vojenskej hudby, odniesť si pamät-
nú pečiatku a pamätné odznaky .

Trochu z histórie paláca,
ktorý je jednou z dominánt Brati-

slavského centra. Prezidentský palác 
sa nachádza na Hodžovom námestí. 
Je postavený v rokokovom štýle. Sú-
časťou je aj pekná záhrada vo francúz-
skom štýle. Palác dal postaviť Anton 
Grasalkovič v roku 1760. Pôvodne stál 
na voľnom priestranstve, v tom čase 
ešte v opevnenom meste. Už v minulos-
ti počas vojnového štátu 1939 až 1945 
tu sídlil prezident Jozef Tiso. Neskôr ho 
využívali aj deti na záujmovú činnosť, 
ktorá sa nazývala Ústredný dom pio-
nierov a mládeže Klemeta Gottwalda. 
Od roku 1996 tu opäť sídlievajú prezi-
denti SR. Vystriedali sa tu Michal Ko-
váč, Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič 
a súčasný prezident Andrej Kiska.

Foto: archív VMV a súkromný archív
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Imatrikulácia 2016

Ach tie imatrikulácie...Kľúčový moment v  živote každého bažanta, (mierne 
zakašľanie), teda chcem povedať prváka. Akoby to bolo len včera, keď som ja 
osobne stála tam, kde ešte pred pár hodinami stali oni a dýchala vzduch, ktorý 
sa teraz na pár kratučkých sekúnd stal súčasťou nielen ich, ale kedysi aj mojich 
života schopných kyslíka chtivých mladých pľúc. 

Tí všímavejší z vás už určite stihli po
strehnúť, že ma pri písaní týchto riad
kov a pri sledovaní Imatrikulácií obec
ne tak trochu premohla nostalgia.

Ktorá určite časom dostane aj 
našich, Internátnym životom zatiaľ 
nepoznačených prváčikov. Ale to je 
teraz vedľajšie, pretože tento článok 

nie je o  mne, ani o  vás. A ani o  rôz
nych cliché, ktoré sú už ako to tak 
býva so životom mladistvých veľmi 
úzko spojené. 

Je o nich, o našich prvákoch a o ich 
vstupe do neistých vôd stredoškolské
ho života. Ten si trúfam povedať zvládli 
naozaj bravúrne a  s  noblesou a  ktorý 

sa samozrejme nemohol začať ničím 
iným než kopou hrejivých melodických 
slov. Tie sa ladne ráčili pospájať do krás
neho umeleckého prednesu v podaní 
našej spolužiačky Dominiky Szabovej 
a  nášho spolužiaka Filipa Ficeka. Tam 

Zelenáči, Seniori 
a imatrikulačný rock n roll

sa však vítanie našich drahých prvákov 
zďaleka neskončilo.

Pretože pokračovalo slávnostným 
prechodom cez bránu, záväzným 
sľubom vernosti našej škole. Ten drvi
vá väčšina našich čerstvých prvákov 
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Imatrikulácia 2016

nebojácne a  dôstojne zložila, aj na
priek komicky vyzerajúcim lesklým 
tmavomodrým klobúkom. 

Pri slávnostnom sľube museli spo
čívať na ich vedomosti chtivých hla
vách a  podľa môjho skromného ná
zoru sa určite stihnú nezmazateľným 
písmom zapísať do histórie Mokro
hájskej. Keď už však hovoríme o  za
pisovaní sa do histórie Mokrohájskej 
bola by hanba nespomenúť že lesklé 
tmavomodré klobúky nie sú jedinou 
vecou ktorá mala možnosť dostať 
sa do nej. Dostali sa do nej totižto 
aj mená našich mladých zelenáčov, 
ktoré boli zapísané do školskej kroni
ky. Tým pádom mali aj oni možnosť 
takýmto spôsobom navždy zanechať 
svoju stopu na pôde tejto školy. 

Po tomto vyčerpávajúcom zapi
sovaní sa do histórie nastalo prekva
pivé hudobné osvieženie v  podaní 
internátnej kapely. Tá do dovtedy 

tichých pokojných internátnych cho
dieb priniesla závan rock n rollu 
a grunge music. A to s peckami ako 
sú I love rock n roll od Joan Jett alebo 
Smells like Teen Spirit od Nirvany. A 
tým vyčarila úsmev na tvári nie len 
nám starším študentom, zarytým 
rockerom,  ale aj starším ročníkom. 

Po tejto neuveriteľne úžasnej 
hudobnej smršti sme sa my, senio
ri Mokrohajskej (ako by nás určite 
označili niektorí prváci), ale aj naši 
drahí zelenáči cítili až natoľko dobití 
energiou, že nás bolo potrebné tak 
trochu upokojiť a podať menšie seda
tíva v podobe nádherného literárne
ho prednesu Barbary Hladíkovej. Ona 
nás vtipne a pútavo podaným úryv
kom z knihy Matilda od Roalda Dahla 
tak trochu preniesla do čias detských 
bláznovstiev.  Vyčarila nám úsmev na 
tvári a  zapríčinila nekontrolovateľné 
záchvaty smiechu a  dobrú náladu, 

ktorá nás neopúšťala po zbytok ve
čera.   Potom sme sa aj my, mokroháj
skí seniori smelo a s chuťou pustili do 
niektorých súťažných disciplín spolu 
s  našimi čerstvými prváčikmi. Ako 
prvá testovala obratnosť a šikovnosť 
našich drahých prvákov disciplína 
s názvom cesnak a cibuľa. V tejto hre 
mali za úlohu naobliekať na seba čo 
najviac vrstiev šatstva vo vymedze
nom čase. Malo  to však jeden háčik: 
šatstvo, ktoré si na seba obliekali, si 
museli naši drahí súťažiaci požičať 
od niekoho z  publika(mikiny, buun
dy svetre a  pod.). Takže museli pre 
úspech v  tejto disciplíne použiť nie 
len obratnosť a rýchlosť, ale aj štipku 
osobného šarmu. Trúfam si však po
vedať, že to ale zvládli viac než dob
re. Druhou disciplínou večera bolo 
rýchlostné navliekanie cestovín na 
špajdľu, ktoré sa nezaobišlo bez hlas
ného povzbudzovania publika. Tre
ťou a zároveň poslednou disciplínou 

večera bola hra s  názvom Drinking 
Game, v ktorej proti sebe súťažili dve 
družstvá po dvojiciach (vždy proti 
sebe súťažili dvaja ľudia z  opačných 
strán stola). Ich úlohou bolo v čo naj
kratšom čase vypiť pohár vody a ná
sledne plastikový pohár popri okraji 
stola prehodiť rukou tak, aby dopa
dol hore dnom. Ten, kto tak urobil, 
získal pre svoj tím bod.

Táto disciplína bola takým malým 
rozstrelom medzi staršími žiakmi 
Mokrej a  tými mladšími a  je nutné 
povedať, že my, starší, sme sa nedali 
zahanbiť. Ale optimisticky naladení 
prváci si z toho našťastie veľkú hlavu 
nerobili a  zvyšok tohto pre nich vý
nimočného večera strávili na parkete 
,tancujúc do rytmu hudby na poi
matrikulačnej diskotéke. Tak ako sa 
to na pravú divokú a neskrotnú mlá
dež patrí a sluší.

Pre Sme OK spracovala redaktorka 
Lexi Petrášová  

Foto: archív VMV
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Prešli bránou

Brána tá už odjakživa,

Povesť mala záhadnú,

Dalo sa ňou vyvole
ným,

Uniknúť von i ujsť dnu. 

Dalo sa ňou zhasnúť Slnko,

Spraviť tmu i naopak,

Dotkol sa jej popolavým 

Krídlom Fénix – bájny 
vták. 

Brána – symbol sily kráľov

Dodnes v  ľuďoch rešpekt 
budí,

Prelom, prerod, osvietenie,

Vždy menila osud ľudí.

V nové rúcho zaodieva

Tak to píšu v dejinách,

Napríklad aj Svätý 
Peter

Dušu idúc cez jej prah. 

Brána svetla, nových svetov

To poznanie Grékov, 
Máyov

Hľa – vy ste však zavítali,

Do údolia Mokrých hájov.

Otvára dnes svoju náruč

Jedna škola, čo tu stojí

A dobre vie, že prvý 
krok

Veľa z vás sa spraviť bojí. 

No ona vždy rada vidí

Novú krv a nové tváre

Nový príbeh, čo sa 
zrodil,

Aj keď sú jej múry staré. 

Pripravená predať všetko

Čo len môže, tomu ver, 

Vedomosti, skúse
nosti

Požičia ti na úver. 

Nesmieš si však  robiť vrásky,

Nemusíš mať z  toho 
strach,

Tvoje splátky nebude ti

Rátať v euro bankovkách.

Žiaden úrok, ktorý v noci

Nedá spávať, tak to nie,

Táto škola, čo ťa víta

Má len jedno 
želanie.

Aby si ťa vystrojila

Do zimy aj do leta, 

A potom ťa s plnou 
poľnou 

odoslala do sveta, 

V ktorom tvoja múdrosť bude

Pevnou pôdou pre tvoj 
dom,

Čisté srdce stane sa ti

Tým najväčším pokladom.

S odvahou byť bez predsudkov,

Voľne, smelo, bez zábran,

To si praje tvoja ško
la,

Ponúka dnes jednu z brán. 

K BRÁNE
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Rozhovor

Soňa Mária Antalová 1. ZK 
1. Veľmi dobré, som šťastná, že vystúpenie 

našej kapely na imatrikuláciách dopadlo dobre 
a  všetkým sa páčilo. (Poznámka redakcie: Soňa je 
členkou internátnej kapely, ktorú vedie pán vychová-
vateľ Kubálek a  ktorá to na tohto ročných «imatriku-

lačkách” poriadne 
rozbalila. v zložení: 
Frederik Korcsmá-
ros- spev, Paťo 
Laššo- elektrická 
gitara, Robo Kou-
delníček-  úst-
na harmonika, 
Soňa Mária An-
talová- kachon 
a  harmonika, pán 
Kubálek- bicie)

2. Najviac sa mi páčil prechod cez bránu, zapi-
sovanie môjho mena do školskej kroniky a  sláv-
nostný sľub vernosti našej škole.  

3. To, že sme museli mať na hlave tie smiešne 
klobúky. 

4. Moja predstava bola, že nás budú pasovať 
ako rytierov napriek tomu, že tomu tak nebolo 
“Imatrikulačky” boli úžasné.

5. Nie imatrikulácií som sa nebála, zato som sa 
obávala toho, že pokazím naše vystúpenie. 

6. Odstránila by som smiešne klobúky. 
7. Bola geniálna, užila som si ju.   

Mário Kelemen 1.E.
1. Celkom dobré.
2. Najviac sa mi páčilo súťaženie nás prvákov 

v rôznych disciplínach. 
3. Nebolo nič, čo by sa mi na nich nepáčilo. 

4. Moja predstava o imatrikuláciach bola priamo úmerná skutočnosti. 
5. Nie, neobával, tešil som sa na ne. 
6. Nezmenil by som na nich nič. 
7. Bola dobrá.  

Aaron Rigler PT   
1. Cítim sa trápne. 
2. To, že skončili. 
3. To, že pre žiakov na internáte neboli dobrovoľné.  
4. Nemal som o nich žiadnu konkrétnu predstavu.
5. Obával. 
6. Prial by som si, aby boli dobrovoľné. (Asi by potom na ne vôbec ne-
prišiel, pozn. redakcie)
7. Na túto otázku žiaľ nemôžem odpovedať, pretože som sa jej 
z  rodinných dôvodov nezúčastnil. (Veľmi si ceníme Aaronov zmysel pre 
humor a jeho miestami až komicky vyznievajúcej úprimnosti, ktorá nás 
všetkých pobavila. A  jedným dychom súčasne dodávame že by z  neho 
podľa nás mohol byť celkom dobrý novinár, pozn. redakcie: )

  Peter Kubík 1. MO
1. Výborné, mám radosť z  toho,že ma takýmto spôsobom prijali do 
kolektívu. 
2. Najviac sa mi páčili disciplíny, v ktorých sme súťažili a celkové priví-
tanie do kolektívu. 
3. Nebolo nič, čo by sa mi nepáčilo, teda až na tie modré klobúky, lebo 
sme ich museli mať počas sľubu vernosti stále na sebe.
4. Nemal som o nich žiadnu predstavu. 
5. Sprvu áno ale potom to prešlo. 
6. Nič, teda až na klobúky.

(Koľko chutí, toľko ľudí - nám sa zas práve tie klobúky najviac páčili 
a pravdaže prváci v nich - možno nabudúce organizátori vymyslia pa-
pierové lodičky zo starých čísel nášho časopisu Sme OK, pozn. redakcie)

7. Na diskotéke som nebol, nie som tanečný typ.

V mene všetkých redaktorov Sme OK a všetkých čitateľov ďakujem 
za rozhovory a prajeme všetkým prvákom úspešný štart a radostný ko-
niec štúdia na našej almamater.            Lexi, Majo, Fero, Matej... Foto:archív VMV

Prváci sú už naši! Imatrikulácia 2016 je históriou, ale prváci budú prvákmi ešte dlhóóó. Aby sme sa v re-
dakcii dozvedeli, ich čerstvé pocity „PO TOM VŠETKOM“, prepadli sme ich s našim redaktorským mikrofónom. 
Éterom zaznelo sedem otázok:

1. Aké sú tvoje pocity po Imatrikuláciách?
2. Čo sa ti na nich páčilo najviac?
3. Čo sa ti na nich naopak nepáčilo?
4. Aká bola tvoja predstava o Imatrikuláciách?
5. Obávala/a si sa ich alebo nie?
6. Čo by si na nich zmenil/a?
7. Ako sa ti páčila poimatrikulačná diskotéka?

A tu sú odpovede štyroch z Vás - milí prváci v modrých klobúkoch a čapiciach.

Po TOM všetkom Mário Kelemen 1.E.

Aaron Rigler PT   

  Peter Kubík 1. MO

Soňa Mária Antalová 1. ZK 
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Na rovinu hemisféry

Ani sme v redakcii netušili koľko polemiky vyvolá 90 minút slávenia Hallowe-
nu.  Po rozhovoroch v chodbách  internátu sme zistili koľko rôznych názorov je 
medzi nami. Od ignorácie Hallowenu, po jeho ospevovanie, alebo jeho odsudzo-
vanie zo strany kresťanstva a tiež odmietanie z  dôvodu amerikanizácie nášho 
Slovenska. Prinášame  Vám pár názorov, ktoré sme si vypočuli medzi spolužiak-
mi a dospelákmi našej školy. 

Asi by ste sa pýtali, aký bol tohto
ročný Halloweenský večierok? A či 
sme si ho aj nejako užili... Aj áno, ale 
ani nie. Viete prečo? Mohlo by sa to 
nazvať, že stroskotaný Hallowen.  No 
nebolo to celkom tak. Prežili sme spo
ločný večer. Bol plný zábavy, smiechu, 
tvorivosti na tvárach, aj na tekviciach. 
Bolo teda viac srandy, ako strachu. Ale 
samozrejme, že sme sa snažili splniť 
všetko, čo sa na Hallowen patri. Boli 
sme pomaľovaní ako strašidlá, snažili 
sme sa tak aj obliecť, pomaľovali sme 
aj tekvice... Tak ako sme boli pomaľo
vaní bolo fakt zaujímavé.  Väčšina z 
nás mala na sebe nejakých pavúkov, 
zombíkov a podobne... Niektorí boli 
pomaľovaní až tak, že naozaj boli 
hneď na zľaknutie. Mysleli sme, že si 
budeme rozprávať  strašidelná príbe
hy, ale nič z toho nebolo. Dôvodom 

Toľko jeden z názorov, ktorý sa nám 
dostal do redakcie. Nebolo by správne 
nedať priestor aj iným názorom mla
dých či starších na slávenie Hallowe
nu. Práve preto sme zaradili tento člá
nok do rubriky „Na rovinu hemisféry“. 

Pre mňa je Sviatok všetkých svä
tých a následná Pamiatka na zosnu
lých skôr sviatkom svetla než tmy, 
skôr sviatkom života než smrti, skôr 
sviatkom nádeje než strachu. Pre 
mňa je teda Hellowen veľmi smutný 
a desivý, strašidelný až komický, Pre
to nemám rád tento druh zábavy.

  Janči

Milujem tento sviatok, je to aký
si priestor pred karnevalom oprášiť 
zopár masiek. Snažím sa nevynechať 
ani jednu oslavu v mojej blízkosti.

Peťo

V  čase mojej mladosti sa tento 
sviatok vôbec nespomínal. Ani veru 
neviem, kedy to prišlo, ale dnes sa 

bolo, že sme sa snažili spraviť v parku 
niečo s ohňom. Po nejakom čase nám 
doplo, že sme spálili strašidelné prí
behy kvôli ohňu. Ale čo už:) možno 
na budúce. Veď strašidelné príbehy 
majú dávnu tradíciu v literatúre – tak 
je z čoho čerpať. 

A aký mám ja názor na tento svia
tok? Píšem sama za seba. Tak ja som 
vo svojom živote nejako tie Hallowe
ny neoslavovala, pretože som z  ve
riaceho prostredia. A počula som, že 
Hallowen ku kresťanstvu nepatri, do
konca sa objavil aj názor, že Hellowen 
je ezoterizmus. Ak si chcete oslavo
vať Halloweny, dobre teda. Ja však 
namiesto návštevy Halloween party 
odporúčam účasť na vigílnej sv. omši 
zo Sviatku všetkých svätých.

Mária

Dobrodružný Halloween
 N a  ro v i n u  h e m i s fé r y
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rád zapojím do tekvicové oslavy. Aj 
u  nás vo farnosti slávime Hallowen 
vyrezávaním tekvíc, po zotmení ich 
rozsvietime a  oblečieme sa do rôz
nych masiek rôznych svätých, anje
lov, čertov a roztočíme zábavu okolo 
ohňa – ak to pravdaže počasie dovolí 
a skorý sneh nezasype ohnisko.                                 

Juraj

Mám pocit, že niekedy zabúdame 
na naše korene a na naše sviatky. Pre
čo musíme všetko bezhlavo preberať 
z  Ameriky? Nemáme dosť pôvodín 
– teda tradičných slovenských, či eu
rópskych sviatkov, ktoré stoja  za to 
oslavovať?

Slávka

Íri migrovali okolo r. 1590 do Ame
riky. Našli tam množstvo tekvíc, ktoré 
boli od malej repy dostatočne veľké 
na to, aby boli vyrezávané a zbavené 
dužiny. A tak tekvice nahradili repu a 
stali sa lampášom Jacka. Používajú sa 
v noci na Všetkých svätých, pretože 
sa predpokladá, že nepokojné duše 
mŕtvych, ktoré sa pokúšajú, tak ako 
Jack, vrátiť domov, sa budú držať ďa
leko. Rád oslavujem Halloween ako 
osvetlenie noci.

P.T.

Je to pecka. Vždy sa teším na Hal
loween u nás v škole. Tekvice už na
háňam niekoľko dní pred koncom 
októbra, aby keď to vybuchne som 
bola pripravená.                              

Anči

A  ešte pridávame zopár  názorov, 
ktoré sme našli na internete.

Slovom “hallows” označovali v Bri
tánii a v Írsku”svätých”. A “All Hallows 
Even” alebo “Hallowe’en” znamená 
v slovenskom preklade “predve
čer sviatku všetkých svätých”. Preto 
je úplným nezmyslom povedať, že 
Halloween je pohanský sviatok. Bo
hužiaľ, dnes toto slovo evokuje skôr 
sekularizované maškarády, ktoré už 
dávno zabudli na pôvodný zmysel 
tohto slova. Halloween je len staro
anglickou verziou “Sviatku všetkých 
svätých”. A pohania všetkých svätých 
predsa neoslavovali. Oslavovala ich 
Cirkev už od prvých storočí.

Halloweenske tekvice sa začali stá
vať súčasťou Halloweenu až po prí
chode britských a írskych kolonistov 
do Ameriky a pôvodne 
sa vyrezávala repa. Je 
pravdepodobné, že aj 
tieto zvyky sú pozo
statkom keltských osláv 
úrody. Zvyk obliekať sa 
do masiek pochádza 
z  Francúzska a je spo
jený s  obrazom “tanca 
smrti”, ktorý v deň du
šičiek pripomína pomi
nuteľnosť života a po
treby dobrej prípravy 
na smrť. 

Dialóg kultúr neznesie povrchnosť. 
Každý sa kultúrne prejavuje podľa 
svojho presvedčenia a ľudských hod-
nôt, ktoré vyznáva, a nikomu sa nedá 
nanútiť viera, ani kultúra. 

Niektorí váhajú či ísť na halloween
skú oslavu, obliecť či neobliecť sa za 
strašidlo, vyzdobiť či nevyzdobiť dom 
tekvicami. Lenže práve v tom väzí 
osídlo obranného valu, v ktorom sme 
sa ocitli. Súčasný tzv. “Halloween” má 
viac rovín. Bezprostredne ide o zába
vu dávajúcu životu niečo výnimočné, 
tajomné, vytrháva z každodennosti, 
nudy. To sa týka aj “žúrov», keď si mla
dí povedia: “Teraz sa ide žiť”. Zážitok 
vlastne znamená intenzívne prežíva
nie okamihu. To nemôže ignorovať 
žiadna kultúra. Každá kultúra má však 
svoje spôsoby osláv  hlbšie, hodnot
nejšie, i povrchnejšie, i škodlivé, i zlé. 

Halloween 2016
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Nejde tu len o to, či máme dovoliť, 
či zakázať ponuky halloweenských 
zábav. Ide o to, že všetci chceme a 
potrebujeme “sláviť”, potrebujeme aj 
zážitok, aj zábavu. Ide o to, aby to vy
vieralo z nášho vnútra, bolo  v jednote 
života a v kultúrnej tvorivosti. 

Súčasná halloweenská “móda” pri
náša úplne nové prejavy amerického 
slávenia Halloweenu, masky rozličných 
kostlivcov, príšer, strašidiel, pavúkov, 
netopierov, halloweenske párty spo
jené so zábavkami, tancami, strašením 
a pod. Tento spoločenský kultúrny 
prúd sa nedá celkom ignorovať, netre

ba sa ho ani báť, či proti 
nemu bojovať. Máme 
opäť tvoriť kultúru v dia
lógu s novými impulza
mi  aj keď nie vždy sú 
tieto kultúrne impulzy 
len pozitívne. 

So slovom “Hallowe
en” sa spája veľa pre
javov, tradícií, zvykov, 
ktoré majú mnohoraký 
pôvod v rozličných ob
dobiach, národoch, kul
túrach a náboženstvách 
a chcelo by to dôkladnú 
historickú štúdiu, aby 
sme si urobili v tej spleti 
nejakú predstavu.

PROSLAVIS - cena pre Sme OK

Dom Matice slovenskej v  Žiline si 
Vám dovoľuje oznámiť,  že Vaša škola 
získala v  celoslovenskej súťaži   tried-
nych a školských časopisov MŠ, ZŠ, SŠ, 
ŠŠ a školských zariadení a škôl v zahra-
ničí s výučbou jazyka slovenského PRO  
SLAVIS 2016         1.  miesto 
v IV. kategórii - školské ča-
sopisy - za časopis SME OK

Srdečne Vám blahoželáme a pozývame 
Vás na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

Porota povedala „MŃAM“
No uznajte, mohli sme neprísť? Ale 

ako plánujeme, tak sa to nie vždy po
darí. Mali sme ísť v istej zostave, ale... 
ako to už býva ale vylučuje „isto“! 
Chýbalo auto, vlak pre niektorých 
nezvládnuteľný, autobus zdĺhavý. Po 
všetkých problémoch sa však k nám 
cena i diplom dostali. Dnes nie je dô
ležité akou cestou, ale... kokso zas to 
ale... ale tentokrát je fakt dôležité, že 
sme TOP Sme OK časák a to si všimla 
aj porota v Žiline. Ďakujeme!

Foto: archív VMV

Foto: archív VMV

Niektorí z Vás Halloween príliš “neriešia”, iní sa na to hnevajú, lebo to nie je naša 
kultúra, a sú aj takí, ktorí to vidia ako škodlivé a pre iných je zas Halloween príleži-
tosť na srandu, zábavu, tvorivosť. Aj v tejto téme teda platí, že sme ľudia rôznych 
vyznaní a názorov a je dobré sa tolerovať a pritom sa nezhadzovať a neubližovať 
si. Zachovajme dedičstvo toho, čo vytvorili a odovzdali nám naši predkovia, ale 
buďme aj tvoriví, nie muzeálni, a reagujme v duchu viery na kultúrne impulzy na-
šej doby, aj keď sú často sekularizované a zmätené.

zdroj: www.vkontexte.sk, Foto: archív VMV
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Na potulkách

Biskupické rameno 
už nedosahuje šírku 
stoviek metrov ako 
v minulosti, rovnako 
nie je napojené na 
priamy tok, ale len na 
priesakový kanál vod
ného diela. Osud bol 
však k nemu priazni
vejší ako k obľúbené
mu Hrušovskému ra

menu, ktoré zatopila zdrž alebo Jaroveckému ramenu, ktorého niekdajšia časť 
sa využíva ako štrkovňa. V roku 1976 bolo územie vyhlásené za štátnu prírod
nú rezerváciu. Preži
lo aj následky lesnej 
činnosti – čistenie 
a zalesňovanie vy
schnutého lužné
ho lesa, dočkalo sa 
projektu prívod
ného kanála v réžii 
Asociácie priemyslu 
a ochrany prírody a 
odoláva aj spádu zo 
spaľovne, ktorej ko
míny hyzdia pohľad 
z územia smerom 
na severovýchod.

Turisti z Mokrej

zdroj: http://hiking.sk/
hk/ar/370/ostrov_ko
pac.html

http://www.vypadni.
sk/sk/ostrovkopac

Keďže počasie prialo jesenným dňom, tak sa mohol uskutočniť dlho očaká-
vaný výlet na ostrov Kopáč. Pán vychovávateľ Martin Kubálek zobral skupinu 
žiakov, ktorá mala možnosť oboznámiť sa s  výnimočnou atmosférou, faunou 
a flórou ostrova. Užili sme si krásne jesenné počasie pri Dunaji v nefrekventova-
nej časti Bratislavy

Dunaj v minulosti netiekol ustá
leným korytom, ale spleťou ramien. 
Následkom zvýšených prietokov 
počas povodní si hlavný prúd občas 
vybral novú cestu. Ako dokazujú his
torické mapy, niekedy v druhej po
lovici osemnásteho storočia si prúd
nica Dunaja zvolila práve Biskupické 
rameno.

neZABUDNUTÝ 
Ostrov Kopáč

Prírodná rezervácia Ostrov Kopáč, 
súčasť zriadenej CHKO Dunajské luhy, 
bola vyhlásená za štátnu prírodnú re
zerváciu v r. 1976. Rezervácia je známa 
a charakteristická najmä svojou vege
táciou. Hlavným predmetom ochrany 
sú lesostepné porasty tzv. dunajskej 
hložiny. Toto svojrázne prírodne spo
ločenstvo pripomína africkú savanu.

Foto: archív VMV



22 23

V našej knižniciSme OK

Literárne zdroje sú pre žiakov, či už popri 
štúdiu, alebo vo voľnom čase dôležité, pre-
to sa nielen prváci mali možnosť zoznámiť 
so spôsobom fungovania   knižnice. Viac 
ako dvadsať žiakov prišlo v  jeden deň do 
knižnice spolu so svojimi vychovávateľmi. 
Okrem preštudovania zoznamov kníh, kto-
ré sú k dispozícii, sa dozvedeli aj desať dô-
vodov prečo sa oplatí 
čítať knihy pravidelne. 
Viacerí žiaci už niektoré 
výhody poznali. Niekto-
rí návštevníci knižnice 
sa aj zahrali na knihov-
níkov a svojpomocne si 
podľa evidenčného čís-
la vyhľadali titul, ktorý 
ich zaujal a potom si ho 
aj zapožičali.

Knihomoľ, v
eru bol…

  v knižniciTakto nejako znie oficiálna správa 
o  našej internátnej knižnici. Ale pre
ložené do študentského nárečia – ide 
o priestor,  síce zariadený ako prabab
kina obývačka, ale predsa len drevo 
je drevo. Dodáva útulnosti viac tepla, 
ktoré tu nájde každý, kto sem zablúdi. 

Ak chceš čítať, poke
cať si,  pozrieť  si časáky, 
alebo len tak pri dobrej 
hudbe prežiť pár chvíľ – 
pre teba je presne ten
to priestor! Za sklenými 
dverami sa ukrýva bo
hatstvo v  knihách, ale 
aj v  ľuďoch – to, ktoré 
sem prinesie každý z Vás, 
ale aj to, ktoré objavíte 
v iných ľuďoch. 

A  naša kultúrna referentka Han
ka Vorobjov má vždy pre Vás 
pripravené malé prekvapenie, 
niekedy sladké, inokedy slovné. 
Tak neseďte ako peciváli pri peci, 
ale poďte do knižnice na prvom 
poschodí. 

Pre SmeOK napísali 
miestni knihomoli, 
Foto: archív VMV
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Sme OK Záložka spája slovenské školy

Naša pani vychovávateľka Ivona Jandová sa spolu so žiakmi pustila do 
celoslovenskej súťaže v rámci realizácie 5. ročníka celoslovenského projektu 
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY na tému Knihy rozprávajú 
príbehy. Tento projekt je už niekoľko rokov jej doména a každý rok vymyslí niečo 
nové. Nebolo tomu inak ani tento rok.

Žiaci mohli záložky vyrábať 
ľubovoľnou technikou na určenú 
tému «Knihy rozprávajú príbehy».  
Na záložku sme maľovali, kreslili 
literárnych hrdinov, písali citáty 
z kníh a používali rôzne iné 
techniky. Dôležité bolo, aby to bolo 
z oblasti literatúry a aby každý 

Nezaložené záložky a nelietajúce šarkany

žiak pri výrobe záložky myslel na 
svojho kamaráta, ku ktorému sa 
záložka v rámci výmeny dostane. 
My sme si vymenili záložky so 
školou zo Sobraniec. Kolegovia 
študáci nám poslali nielen záložky, 
ale aj informácie o Sobranciach, 
letáky a mapu – aby sme v tomto 
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Záložky zo Sobraniec

kúte Slovenska nezablúdili, keď 
sa tam ocitneme. Len tak pre 
zaujímavosť balík prešiel krížom 
cez Slovensko z východu na 
západ až 494 kilometrov. 

Okrem samotnej výroby a výmeny záložiek sa s touto akciou spojilo veľa 
sprievodných akcií. Napríklad exkurzie a poznávanie literatúry a načerpanie 
inšpirácie v knižnici. Záložky z minulých ročníkov s citátmi sa použili pri výrobe 
nádherných jesenných šarkanov, ktorí až do adventu zdobili náš vestibul. Šarkany 
sa tak stali nositeľmi myšlienok, ktoré spájali minulé ročníky so súčasným.

Foto: Hanka Vorobjov
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V  jedálni sa zišlo osadenstvo internátu, aby si 
vychutnalo kultúrny umelecký program, ktorý nás 
sprevádzal „čertanjel“ Mariana Pirťanová, dvojica 
rozhádaných kamošov a Mikuláš s Mixcoolashom. 
Všetci si nakoniec uvedomili, že aj keď máme rôzne 
očakávania, či presvedčenia, je dôležité, že sa máme 
radi a  vie-
me sa na-
vzájom po-
chopiť.

Vianoce, čo toto na prvý pohlaď jednoduché, našim ušiam čarovne znejúce 
slovo, vôbec symbolizuje? A čo je vlastne tou vecou, ktorá robí Vianoce Viano-
cami a každoročne tým pádom vyčaruje tisícky úsmevov na tvárach mladých, 
starých ale aj tých najmenších z nás?

Keby ste tieto dve otázky položili 
môjmu šesťročnému ja, dozvede
li by ste sa, že Vianoce symbolizujú 
čas, kedy zimné víly tancujú po sto
najúcej zemi znavenej a  doráňanej 
ľudskými krokmi. Nie však preto, aby 
našej doráňanej a mrzuto vzlykajúcej 
zemi ešte viac ublížili, ale preto aby 
na jej rozhorúčených krvácajúcich 
boliestkach zanechali chladnú vzoro
vanú snehovú prikrývku. Prikrývku, 
ktorá s istotou ochladí a zacelí aj tie 
najškaredšie rany, spôsobené nedba
losťou ľudských chodidiel.   

Dozvedeli by ste sa, že je to čas 
kedy pani Zima pretvára svojim be
lobným chladným dychom ušmudla
né okenné tabule na umelecké diela. 
A  potom sa so zvonivým smiechom 
prizerá prekvapeniam v  ľudských 
tvárach, keď čiesi pozorné oči uzrú 

Večierok bol postavený ako tele
vízne pásmo a  okrem televíznych 
novín sme videli aj formát „Mokroháj
ska má talent“, kde sa s  vianočnými 
i  nevianočnou pesničkou predstavila 
skupina „Mokrohraji“ a  ďalší speváci. 
Vyvrcholením večera bol celovečerný 
film respektíve v našom poňatí vtipná 
scénka Popoluška. 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa 
zapojili do prípravy progra
mu, pani vychovávateľkám a 
vychovávateľom za prípravu a 
nácvik, našej kultúrnej za réžiu 
a cenné rady pri príprave a re
alizácii bielo  červeného veče
ra. Ostatným, ktorí prišli našich 
hercov uzrieť a povzbudiť, ďa
kujeme za potlesk. Po progra
me k nám spolu s diskotékou 
Zdravý vývoj zavítal Mikuláš 
a  Anjel (Tentokrát sme boli 
lepší, preto čerta vystriedal 

mrazivú krásu jej umeleckého diela.
Dozvedeli by ste sa, že podstata 

a duch Vianoc tkvie v hĺbke ľudských 
sŕdc, v  súdržnosti, v  schopnosti od
púšťať, bezpodmienečne milovať, 
dávať, ale aj prijímať.  

Takto farbisto a poeticky by Vám 
podstatu a  ducha Vianoc opísalo 
moje šesťročné ja.

Zatiaľ čo moje ufrfľané skeptické 
osemnásťročné ja by vám akurát tak na
mrzene povedalo, že Vianoce sú svatky 
gýčových ozdôb, na nervy lezúcich vša
de prítomných vianočných  kolied, ne
ustáleho stresu, zhonu a  pravidelného 
prežierania sa. A k tomu by ešte ráčilo 
otrávene dodať, že má pocit, že sa duch 
Vianoc začína v dnešnej modernej upo
náhľanej dobe postupne vytrácať.

A v  istom zmysle by nebolo ďale
ko od pravdy, to by však bol ale iba 

Vianočný čas
biely anjel) a  každému žiakovi poda
roval mikulášsky balíček so sladkými 
dobrotami, za ktoré ďakujeme O.Z. Bez 
bariér. Potom sme sa zábavali a tanco
vali s modernými hitmi až do ... dokiaľ 
neprišla nočná hodina :)

Programom i baléčkom potešení 
redaktor SmeOK 

ČERTA 
vystriedal

ANJEL

Mikulášsky večierok

Foto: archív VMV

Ilustrácia: Miroslav Solovyj
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Čas stretnutí

Vianočný čas? Je to čas, kedy sa 
všetci stretneme a sme spolu. Všetci 
sa radujeme, rozprávame sa ale hlav
né je, že  sme spolu. Dávame si dar
čeky, ktorými sa snažíme dať najavo, 
ako máme radi svoju rodinu, čo pre 
nás znamenajú.

Vianoce sú sviatok, kedy sa všetci 
z  rodiny stretnú. Sú pre nás najlep
ším sviatkom práve pre radosť a  lás
ku, ktorú zažijeme. Zmyslom Vianoc 
teda nie sú darčeky, ale čas s rodinou 
a blízkymi nášmu srdcu.

Mário Golík

jeden z ďalších, podotýkam nie veľmi 
optimistických, pohľadov na vec.

Ani názor môjho šesťročného ja by 
však na skeptických váhach pravdy 
dnešných racionálnych dospelákov 
úplne neobstál. Ba čo viac, určite by 
bol viac než spochybňovaný pre ne
dostatok vedeckých faktov.  Ale kde 
je teda pravda a  podstata tohto ča
rovného sviatku? Nuž ja osobne sa 
nazdávam, že niekde uprostred me
dzi názorom môjho šesťročného ja 
a môjho osemnásťročného ja. 

Vianoce sú predsa také, aké si ich 
urobíte a ak sa na ne aspoň na chvíľu 
budete zas schopní dívať detskými 
očami, garantujem vám že ich čaro 
pred vami neostane utajené.         

      V mene redakcie Sme OK Vám 
krásne Vianoce želá Lexi Petrášová

Pečenie medovníkov

Každoročne štvrté poschodie roz
voniava sladkým pečivom a premení 
sa na takú menšiu vianočnú továreň. 
Nákup ingrediencií, príprava cesta, 
vykrajovanie, pečenie, zdobenie. 
Proces, ktorý krásne vyplní vianočný 
čas a  poteší tak tvorcov, ako aj kon
zumentov. Nie je tomu inak ani tento 
rok a  pani vychovávateľky Bobocká 
a Jandová so žiačkami ukázali kuchár
ske  vianočné umenie. Krásne perníky 
sa tak ocitli na Vainočnom posedení 
na každom poschodí internátu. Ale 
ani chlapci nezaostali. Na druhom 
poschodí s  pani vychovávateľkou 
Zsákovicsovou upiekli medovníkový 
koláč so super čokoládovou polevou 
– ej ale chutila voňal! FOTOALBUM 

CIRKUS-KUSCIRKUS-KUS

POD STROMČEKOM

PEČENIE MEDOVNÍKOV



FOTOALBUM  

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

MIKULÁŠSKY VEČIEROK

VIANOČNÉ POSEDENIE 
I. a II. POSCHODIE

VIANOČNÉ POSEDENIE 
IV. POSCHODIE

VIANOČNÉ POSEDENIE 
III. POSCHODIE

V SADE JANKA KRÁĽA
VYCHÁDZKA NA OSTROV KOPÁČ 

FESTIVAL SVETLA 
V BRATISLAVE 
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V divadle

Ako aj minulý rok tak aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili anglického divadelného  predstavenia , toto di-
vadelné predstavenie sa volalo Oliver Twist . Áno, hádate správne ide o jedno z najslávnejších diel Charlesa Dikensa 
pretavené do divadelnej podoby.  Na tomto divadelnom prestavení sa zúčastnili vyššie ročníky aj nižšie ročníky našej 
školy, ktorým sledovanie divadelného stvárnenia príbehu Olivera Twista prišlo zaujímavé a taktiež obohacujúce 
v oblasti štúdia anglického jazyka.  

Možno sa pýtate či som divadelnému pred-
staveniu rozumela, áno priznám bolo to o  niečo 
náročnejšie lebo ani jedno slovko nebolo v  slo-
venčine , taktiež bolo náročné sledovať samotný 
dej divadelného predstavenia, kulisy , a  ešte aj 
hercov ktorí hovorili v  anglickom jazyku . Prizná-
vam trochu som sa obávala že nebudem rozumieť 
divadelnému predstaveniu v  anglickom jazyku , 
pretože som bola na divadelnom predstavení v an-
glickom jazyku prvý krát v mojom živote ale bola 
som rada lebo som počula aj inú angličtinu akou sa  
nám prihovára pani učiteľka na hodine anglického 
jazyka .   Pretože toto divadelné predstavenie hrali 
herci z Anglicka a hovorili celkom pomaly tak som 
aj rozumela čo som bola prekvapená. Dej predsta-
venia bol dotvorený peknou hudbou , ak vám mám  
povedať ktorá postava stvárnená v  divadelnom 

OLIVER TWIST 
v Bratislave

predstavení sa mi páčila bol to Oliver Twist lebo 
podľa odhadov Olivera hrala  žena, je zaujímavé 
sledovať ako mužskú rolu hrá žena a diváci čakajú 
ako sa s tým popasuje a porovnávajú to s mužom. 
A tak isto sa mi páčil jeho divadelný kostým. A aj 
to, ako mám to herci podali a vtiahli nás do deja 
divadelného predstavenia , a  ako jednotliví herci 
prežívali svoje divadelné postavy .Páčil sa mi aj 
fakt, že divadlo je vlastne kolektívna práca a všet-
ci herci sa snažia podať čo najlepší výkon aby  sa 
to divákom páčilo a aby im na konci divadelného 
predstavenia zatlieskali . Týmto by som chce-
la pochváliť všetkých hercov čo toto divadelné 
predstavenie hrali . celé divadelné predstavenie sa 
mi veľmi páčilo a dúfam že  sa niečoho takého bu-
dem môcť zúčastniť aj v budúcom školskom roku . 

Pre Sme OK spracovala Zuzka Jurisová

F
O

T
O

A
L

B
U

M
 

IM
A

TR
IK

U
LÁ

C
IA

 

H
A

LL
O

W
EE

N

H
A

LL
O

W
EE

N
 

P
R

O
SL

A
V

IS
 Ž

IL
IN

A

IM
A

TR
IK

U
LÁ

C
IA

 



36 37

Vyznanie

N o č n é 
ulice Wil
liamsbur
gu boli po
kryté sivastou 
brečkou polo
roztopeného sne
hu a v povetrí sa ozý
valo nepokojné hun dra  
nie náhliacich sa ľudí.

Postávala som v špinavej, odpad
kami zapáchajúcej uličke na rohu 
Williamsburgu a  Greenpointu. Kole
ná sa mi klepali nielen od náhleho 
prívalu ľadového nočného vzduchu.

Zrazu sa uličkou rozľahli ťažké, du
nivé mužské kroky. Na chvíľu sa mi 
azda od ľaku zastavilo moje poplaše
ne bijúce srdce. 

“Dante?” šepla som prestrašene a 
prekrížila som si ruky na hrudi v obran
nom postoji. Vedela som, že by som 
tu nemala byť, no nemohla som si po
môcť; môj absťák bol silnejší ako ja. Z 
tieňa pri kontajneri vystúpila vysoká, 

štíhla, až nezdravo vyzerajúca mužská 
postava v tmavom ošúchanom kabáte. 

“Ahoj, Mína! To je ale krásny nesko
rý večer, však?” spýtal sa Dante ako
by len tak medzi rečou; lenže v tóne, 
akým to povedal, bolo niečo, z čoho 
človeku naskakovali zimomriavky a 
ježili sa mu všetky vlasy na šiji. Mimo
voľne som sa striasla. Dante pristúpil 
bližšie ku mne a mne sa od strachu až 
zahmlilo pred očami. Bola som veľmi 
drobná a nízka osôbka a už len pred
stava toho, že by som sa dostala do 
situácie, v ktorej by som sa musela 
ubrániť pred Dantem, ma desila. 

“Ale no, Mína, snáď sa ma nebo
jíš?!” poznamenal pobavene Dante, 
keď si všimol ten nenápadný záblesk 
strachu v mojich modrozelených 
očiach. 

Následne sa pomalým lenivým 
krokom došuchtal až ku mne na ko
niec uličky. V mdlom svetle neďalekej 
pouličnej lampy bolo zreteľne vidieť 
jeho svetlohnedastú pleť a výrazné, 
ostré, surovo vyzerajúce črty na jeho 
už aj tak jazvami kruto zohavenej 
tvári.

“Nie, šibe ti? Ja – a báť sa? To je 
teda riadna hlúposť.” povedala som 
a rozum sa mi až pozastavil nad tým, 
že som tak bleskovo dokázala nájsť 
klamlivú odpoveď, ktorá znela zjav
ne dosť presvedčivo, ako som o pár 
sekúnd neskôr s nevôľou ráčila zistiť.

Dante si premýšľavo prehrabol 
svoje dozadu začesané oslizlo vyze
rajúce čierne vlasy, poškrabal sa na 
neupravene vyzerajúcej čiernej bra
de a v očiach sa mu usalašil výraz, 
aký máva mačka, ktorá práve ráčila 
zahnať myš do kúta.

“Už ti niekto povedal, že si naozaj 
nádherné dievča?” – povedal úlisne 
Dante a už aj bral do tých svojich špi
navých prstov jednu z mojich dlhých 
hustých blonďatých kučier a snažil sa 
pritiahnuť si ma k sebe. 

“Áno, ale každý, kto sa opovážil 
oznámiť mi to takým hrubým spô
sobom, dostal odo mňa jednu me
dzi oči,” vyštekla som naňho totálne 

nahnevaná a pokúšala som sa mu 
vytrhnúť, ale márne. Moja snaha bola 
bezvýsledná.

“Psst, ale no tak, zlatíčko, nebuď 
hysterická, nepristane ti to,” povedal 
Dante a mne v tej chvíli mysľou pre
blysli slová, ktoré by dobre vycho
vanej slečne nemali vôbec zablúdiť 
na jazyk. Lenže ja som nebola práve 
ukážkový príklad dobre vychovanej 
slečny, takže vo chvíli, keď sa Dante 
opovážil strčiť mi do úst ten svoj ne
umytý kreténsky jazyk, som to proste 
nevydržala a z celej sily som ho kop
la do píšťaly. Potom som sa dala na 
útek. 

Veľmi ďaleko som však nedobehla, 
pretože po tom, čo sa Dante aspoň 
trochu spamätal, schmatol akúsi 
dlhú železnú tyč, ktorá bola done
dávna len tak nevinne opretá o jeden 
z uličkových kontajnerov a začal ma 
ňou mlátiť hlavanehlava. 

Keď ma tou železnou tyčou udrel 
prvýkrát, vykríkla som od bolesti, 
zviezla som sa na zem doluznačky a 
snažila som sa doplaziť na začiatok 
uličky. Márne. Zdrapil ma za vlasy, 
obrátil na chrbát a napľul mi do tváre. 

Tesne predtým, než ma udrel druhý 
raz, pomyslela som si, že sa odtiaľto 
nedostanem živá – a mala som bohu
žiaľ pravdu. Tyč ma zasiahla do temena 
hlavy a ja som v ústach pocítila mede
nú kovovú pachuť krvi. Tesne predtým, 
než sa moja pokožka mala tú česť opäť 
stretnúť so studeným, nemilosrdne 

S p o v e ď   n a r k o
m
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tvrdým kovom, som sa naposledy z 
plných pľúc nadýchla a pred očami mi 
prebehol celý môj dosavadný sedem
násťročný život. Obrazy z môjho života 
krúžili vo vzduchu kdesi nado mnou a 
neodbytne mi pripomínali krutú prav
du, že som v živote ublížila tým, kto
rých som milovala najviac. 

Mizéria môjho života sa začala, 
keď som po prvý raz vyskúšala tvr
dú drogu. Bolo to týždeň po mojich 
pätnástych narodeninách. Bola som 
vonku s novou partiou a v snahe za
padnúť som sa nechala od mojich 
nových v úvodzovkách “kamošov” 
prehovoriť, aby som vyskúšala herák.

Nebudem vám klamať, bola to pre 
mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. Ale 
všetky takéto skúsenosti s drogami 
sa skôr či neskôr zvrhnú v niečo veľ
mi bolestivé a vy s tým nedokážete 
nič robiť, lebo ste príliš slabí a príliš 
naivní na to, aby ste si priznali, že z 
vás ostala len groteskne pokrivená 
napodobenina človeka, ktorým ste 
kedysi ráčili byť. A keď hovorím že z 
vás neostane ani len polovica z toho, 
čo z vás bývalo, nerobím si srandu. 

Videli ste už niekedy narkomana 
ráno pred prvou dávkou? Ja áno; či 
už ráno pri pohľade do zrkadla, ale
bo pri pohľade na mojich takzvaných 
kamošov, ktorí sa ráno polomŕtvi 
hrabali von z postele brutálne roz
trasení so závratmi hlavy a neboli 
schopní udržať telo vzpriamene. Vy
zerali, akoby mali k rukám priviazané 

tonové závažie, ktoré ich ťažkopádne 
ťahalo k zemi a prehýbalo ich chrb
ticu do neprirodzeného tvaru. Keď 
som to videla po prvý raz, ani by ma 
nenapadlo, že všetko, na čo človek v 
takomto stave dokáže myslieť je to, 
kedy dostane ďalšiu dávku.

Ale to ešte bohužiaľ nie je všetko 
to, čo patrí k tomu, keď ste narko
man. Čas a pravidelné užívanie hero
ínu urobí svoje – a to tak dôsledne, 
že postupne začínate strácať hádam 
ten najsilnejší pud, aký hádam exis
tuje – pud sebazáchovy. Akonáhle 
sa totižto dostanete do tohto bodu, 
je vám už úplne jedno, že tak rapíd
ne strácate na váhe, že z vás pomaly 
ostáva už len kosť a koža. Je vám jed
no, že vás vaša vlastná rodina začína 
nenávidieť, že sa od vás dokonca 
dištancuje. Dokonca máte tú drzosť 
si v tej svojej vo finále úplne prefeto
vanej hlave myslieť, že na vine sú oni 
a nie vy, že vy za nič nemôžete. 

Ale to je len výplod vašej chorej 
mysle. A až potom, ešte len potom prí
de naozajstné nefalšované peklo. Pre
tože postupne vám všetky dávky, ktoré 
ste si pichali predtým, prestanú stačiť a 
vy v holom zúfalstve siahate po čoraz 
väčších a nebezpečnejších dávkach. A 
než si to vôbec stihnete uvedomiť, ste 
buď mŕtvi – to je ten lepší prípad – ale
bo zavretí v studenom pekle menom 
odvykačka. Ja som do tohoto stude
ného pekla zavítala celkom  šesťkrát. 
Vždy sa mi ale odtiaľ podarilo zdrhnúť. 

stať doktorkou a zachraňovať ľudské 
životy. A pretože môj život dopadol 
inak a nebolo mi to umožnené, tak 
sa snažím takýmto, pre vás mož
no podivným spôsobom, zachrániť 
aspoň ten váš. Moje meno je Mína 

Buď som preliezla múr, alebo niečím 
nadopovala personál. 

Ale teraz s odstupom času, keď 
viem, ako som dopadla, si myslím, 
že som tam mala radšej ostať a trpieť 
365 dní, ale potom začať odznova, 

Vyznanie

ako skončiť takto ako mŕtva, zavraž
dená prefetovaná socha, ležiaca me
dzi smetiakmi na rohu Williasburgu 
a Greenpointu. Nikto si takto totiž 
to podľa mňa skončiť nezaslúži bez 
ohľadu na to, čo urobil. 

Ešte predtým, než som upísala 
dušu diablovi a mala tú česť skončiť 
takto, mala som sen. Chcela som sa 

Firefordová a mala som čerstvých 
sedemnásť, keď ma 4. decembra za
vraždili. Od mojej smrti ubehli už 
štyri roky, no ja od tej doby dávam 
pozor na každého z vás, ktorého by 
niekedy mohlo napadnúť upísať svo
ju dušu diablovi zvanému droga.

Alexandra Petrášová
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Krátke správy so Sme OK Krátke správy so Sme OK

V novembri sme sa už tradične zú
častnili 19. Medzinárodného veľtrhu 
cvičných firiem, ktorý sa konal v  In
chebe Expo Bratislava.

Tento rok sa zapojilo 63 cvičných 
firiem. Z  celkového počtu boli šty
ri z  Rakúska, štyri z  Rumunska a  tri 
z Českej republiky. Súťažilo sa v tých
to kategóriách:

•	 katalóg cvičnej firmy
•	 imidž stánku cvičnej firmy
•	 slogan cvičnej firmy
•	 elektronické prezentácie cvič

ných firiem

Firma, ktorá dosiahla najviac bo
dov vo všetkých kategóriách, získala 
cenu absolútneho víťaza.

Cieľom veľtrhu cvičných firiem bolo 
predstaviť, čo sa žiaci naučili v  rámci 
podnikateľského vzdelávania (pre
zentovali schopnosť žiakov pracovať 
v tíme, komunikovať, rozhodovať, kri
ticky a samostatne myslieť a i.). 

V  celkovom bodovom hodnotení 
sa naša cvičná firma Čertovo železo, 
s. r. o. umiestnila na 11. mieste.

Vo voľnom čase sa veľa našich ka
mošov venuje šachu a  dáme. Páni 
vychovávatelia mnohých naučili 
pravidlá, a  tak sa podarilo nazbierať 
dostatok účastníkov na začatie ligy. 
Tabuľky sú zatiaľ vyrovnané a  prvé 
zápasy ešte nerozhodli o  víťazoch. 
Napätie pri  hre by sa dalo krájať. Po
kiaľ sú medzi dievčatami na interná
te nádejné „dámistky“, či „šachistky“, 
ktoré sa ešte nestihli, či neodhodlali 
pridať, srdečne ich k  týmto príjem
ným hrám pozývame.

Koncom novembra sa dievčatá zo 
štvrtého poschodia spolu s  vycho
vávateľkami vybrali na výstavu palič
kovanej čipky, ktorá sa uskutočnila 
v  pavilóne centra prevencie onkolo
gických chorôb. Okrem zážitku z ume
leckých dielok nabrali aj inšpiráciu pre 
vlastné paličkované výtvory.

Čertovo železo Výstava 
paličkovania

Turnaj v dáme 
a v šachu

Pri plánovaní tohto výletu boli 
niektorí žiaci v pomykove, či správne 
počuli a či majú namierené do múzea 
učenia alebo mučenia. Múzeum mes
ta Bratislavy – V Múzeu dejín mesta 
v Starej radnici otvorilo dlhodobú 
výstavu Barbarstvo mučenia. (Rep
liky mučiacich nástrojov zo 16. – 18. 

Výlet do múzea 
mučenia 

storočia/. V  pivničných priestoroch 
sme sa možno aj trochu báli a viacerí 
si isto povedali, že vypnutie wifi nie je 
vlastne ten najhorší trest. Vrcholom 
večera bolo, keď sa z pivnice dostali 
až úplne hore na radničnú vežu a vy
chutnali si čarovný výhľad na vianoč
ne vysvietenú Bratislavu.

V októbri hostila Bratislava a Šta
dión Ondreja nepelu hudobných 
hostí. A nie veru hocijakých. Dámy 
a pani, naskytla sa mi príležitosť, kto
rá sa neodmieta. Bol som pozvaný 
na mega koncert Mariky Gombitovej 
a  jej priateľov. Koncert bol jedineč
nýa užasný. Celým večerom nás spre
vádzal Štefan Skrúcaný. Narodenino
vá oslava sa mohla začať. Po privítaní 
všetkých divákov Mariky a Kamila Pe
teraja sa koncert mohol už naozaj na
plno rozbehnúť. Každý pozvaný hosť 
zaspieval pesničku z Marikinej dlho
ročnej hudobnej kariéry. Koncert tr
val dve hodiny a bol úplne úžasný. 

Ďakujem všetkým, vďaka ktorým som 
sa dostal na tento výnimočný koncert.               

Krásny Anjel

Ak áno, tak ťa čaká 
redakčná rada 
so svojou 
šáfredaktorkou 
Saškou Petrášovou

Pečené jablká a ba-
nány v rámci Dňa 
zdravej stravy a 
Dňa boja proti cuk-
rovke

Na štvrtom poschodí dlhodobo 
prebiehajú aktivity, ktoré motivujú 
žiakov k zdravej strave a alternatívam 
k sladkostiam. Žiaci na čele s pani 
vychovávateľkou Jandovou skúšajú 
rôzne vyvážené recepty, napríklad 
pečené jablká a pečené banány, kto
ré dokonale nahradia cukrom sla
dené dezerty. Nenásilnou, hravou, 
tvorivou a najmä chutnou formou sa 
môžeme dozvedieť viac o možnos
tiach správneho stravovania.

Fero



42 43

Zbierka so Sme OKKrátke správy so Sme OK

Milí naši čitatelia,
Ako ste už možno na chodbách in

ternátu a na nástenkách postrehli, tak 
sa robí najkrajší zber v tomto roku. Za
strešuje ho náš časopis Sme OK, aby 
tak pomohol cez Klub detskej nádeje 
detičkám v  Nemocnici s  poliklinikou 
na Kramároch.

Možno ste tie priestory sami zažili, 
alebo poznáte niekoho, kto si nejed
nu noc tam statočne prespal a tak je 
super, že aj napriek tomuto sa snažíte 
 a my všetci s vami   pomôcť.

Sama z  vlastnej skúsenosti vám 
môžem povedať, že dostať hračku 
od niekoho v  tých priestoroch, je 
akousi bielou vlajkou, že nie je všet
kým dňom koniec. Ja som ju dostala 
od jednej veľmi milej sestričky, kto
rá sa vždy potešila, keď ma videla. 
Samozrejme som sa aj ja potešila. 
Vedela som, že možno mamičku po
čas víkendov a  možno vôbec počas 
celého pobytu v  týchto prietoroch, 
neuvidím, ale vždy som mala úsmev 
na tvári, keď prišla. Povedala mi neja
kú vtipnú hlášku, priniesla mi hračku 
ako vtedy, keď ma potešila ružovou 

Po obede, v jeden novembrový pondelok sa žiaci s pani vychovávateľkou 
Kupkovou a s pani kultúrnou referentkou Vorobjov vybrali za audiovizuálnym 
animovaným zážitkom do kina v Auparku. Film Trollovia bol veselou rozpráv
kou o tom ako nájsť v živote šťastie. Žiaci si film užili. Niektorí z nich boli prvý
krát v kine – čo bol teda riadny zážitok.  Veľká moderná sála ich dostala a ešte 
tam niekedy radi zablúdia.

 Urobte deň krajším
Keď sa dobrá vec podarí, stálo to za to! Takto by sme si na konci našej akcie radi 

povedali aj v redakčnej rade. Ale k tomu potrebujeme aj vašu pomoc. Zastavte sa 
na chvíľu v ruchu všedných dní, všimnite si nás a oznamy na nástenkách a určite 
všetko dobre dopadne. Nečakajme na to, že len nám niekto bude pomáhať, ale 
skúsme si to na vlastnej koži aké je super pomôcť človeku.

opičkou, ktorá mala na hlave slamen
ný klobúčik proti úpalu a v ruke drža
la banánik. Áno, áno, verte mi, že aj 
obyčajná hračka vie dieťaťu v neľah
kej situácii rozjasniť deň a  pomôže 
mu veriť, že príde aj ďalší, ešte krajší 
deň a že raz pôjdu domov.

Hračka sem, hračka tam, robme 
detičkám radosť, úsmev na tvári, 
spravme im nádej, že príde aj lepší, 
krajší deň, než je ten dnešný. Ste za 
to robiť cezo mňa deťom radosť? Ak 
áno, tak sa pridajte a  ja vám sľubu
jem, že ďaľšie číslo bude o tom, ako 
časopis pomohol v dobrej veci =) 

Pre Sme OK Miroslava Jánošíková

V Múzeu hodín

Keďže nám záleží na tom, aby sme si nemysleli, že hodiny sú len jednou  
funkciou mobilu, pán vychovávateľ Kubálek sa rozhodol zobrať nás na výlet do 
minulosti do Múzea hodín v dome U dobrého pastiera. Expozícia múzea doku
mentuje históriu hodinárstva od konca 17. do konca 19. storočia. Nachádza sa 
tu napr. unikátny súbor prenosných slnečných hodín zo 17. – 18. storočia, rôzne 
typy stolových a nástenných hodín, budíky a ukážky vreckových hodiniek.



PublicistikaSme OK

Do oválnej pracovne Bieleho domu si zasadne najbohatší muž, ktorý sa 
kedy posadil do kresla prezidenta USA. Po britskej spoločnosti rezignácia 
americkej, ktorú čakal len málokto. Provokatér, realitný magnát, ktorý doká
zal rozdeliť aj najstaršiu stranu USA. TRUMP – prezident aj tak zostane pre 
mnohých naďalej TRUMP – podnikateľ, úspešný a kontroverzný. Novozvo
lený prezident sľúbil, že zjednotí Ameriku, ktorú v predvolebnom boji po
mohol rozdeliť. Pri zjednotení Američanov dostal pomocnú ruku od svojej 
demokratickej súperky HILLARY CLINTONOVEJ, ktorá uznala volebnú poráž
ku v tomto súboji. K volebným výsledkom sa vyjadrovali mnohí svetoví poli
tici. Pre mnohých z nich to bol šok, všetci však prejavili nádej na spoluprácu 
a prehlbovanie dobrých vzťahov s USA. No našli sa aj takí, ktorí nešetrili kri
tikou. Myslím si , že nový prezident bude pokračovať v ceste svojho pred
chodcu BARAKA OBAMU a že sa mu podarí zjednotiť a umierniť nepokoje 
vo svete.

 Aj takto by sa dalo povedať o 
summite EÚ, ktorý sa konal v našom 
hlavnom meste. Išlo o veľa, jednodu
cho povedané, o budúcnosť Európ
skej únie a bezpečnosť jej občanov. 
Stretnutie lídrov 27 krajín, už bez 
Británie by malo pomôcť únii nájsť 
pozície, ktoré stratila vplyvom ute
čeneckej krízy a brexitu. Výsledkom 
summitu je začiatok kreslenia Brati
slavského plánu pre EÚ. 

Do  Bratislavy v predvečer stretnu
tia  prišla delegácia z Bruselu na čele 
s prezidentom EÚ Jean Claude Jun
ckerom, predsedom európskeho 
parlamentu Martinom Schulzom a 
premiérom EÚ Donaldom Tuskom. 
Privítali ich najvyšší ústavní činitelia 
Slovenska. Na druhý deň dorazila aj 
zvyšná časť európskych lídrov. Čakal 
ich nabitý program. Všetko sa začalo 
na Bratislavskom hrade a pokračoval 
plavbou po Dunaji. Neprehliadnuteľ
ná bola nemecká vlajka na lodi lídrov, 
ktorá viala v zadnej časti lode.  Pô
vodne mali lídri EÚ absolvovať aj pre
hliadku múzea moderného umenia 

Spravodajské okno
Matúša Baráta

Historická udalosť 
pre našu krajinu

DANUBIANA, no táto časť programu sa nezrealizovala.   Keďže išlo o nefor
málny summit EÚ, písomné závery sa nezverejnia. Pevne verím, že summit 
reštartuje dianie v EÚ a prispeje k jej zachovaniu aj bez Britov..

Najbohatší muž Ameriky 
prezidentom.

http://www.hollywoodreporter.com/news/donaldtrumpdefendsrnci914650
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Sme OKSparavodajské okienko Matúša Baráta

V nedeľu 16.októbra 2016 ovládli 
slovenskí športovci dianie vo sveto
vom športe na plnej čiare.  Málokto 
čakal, že sa v jeden deň podarí sloven
ským borcom ovládnuť svoje disciplí
ny medzi tými najlepšími tak úchvat
ne, ako to napokon dokázali. Začalo 
to za veľkou mlákou v  NHL, kde za
znamenal Richard Pánik (Chicago) 
svoj prvý historický  hetrik v NHL v zá
pase Chicaga s Nashvillom (5:3). Po Pá
nikovi prišiel na rad  fenomenálny  Pe
ter Sagan, ktorý v katarskej Dauhe za 
pekelného tepla obhájil titul majstra 
sveta v cyklistike. Opäť ukázal, aký je 
vo svojom športe výnimočný. Ešte  si 
Slovensko nevychutnalo radosť z Pet
rovho víťazstva a prišiel skvelý úspech 
tentoraz tenistky Dominiky Cibuľko
vej v  Linci. Tá dosiahla svoje siedme 

Takto charakterizujem správu, ktorá 
obletela  v   októbrových dňoch kraji
nu.  Michal Kováč bol prvý prezident 
v ére samostatného štátu   volený par
lamentom v  roku 1993 tajnou voľbou. 
Jeho prezidentovanie poznačili spory 
s vtedajším premiérom Vladimírom Me
čiarom a jeho HZDS, no Michal Kováč sa 
nevzdal a bojoval až do samého konca. 

Všetci si mysleli, že nikdy nezomrie 
a  bude žiť večne! Žiaľ, opak je pravdou. 
Zomrel vodca kubánskej revolúcie a  člo
vek, ktorý pomohol zvrhnúť vládu nemi
losrdného diktátora BATISTU. FIDEL ALE
CHANDRO CASTRO RUZ je mŕtvy! Táto 
správa, ktorú oznámili kubánske úrady, 
obletela celý svet v  priebehu pár minút. 
Kubánska vláda vyhlásila za svojho bývalé
ho prezidenta deväťdňový  štátny smútok. 
Život na Ostrove slobody zastal. Ľudia pla
čú nad stratou svojho bývalého prezidenta 
a spomínajú. Voľakedajší komunistický pre
zident bol známy svojimi dlhými prejavmi, asi najdlhší prejav mal FIDEL CASTRO 
na  pôde OSN v roku 1960. Trval bez prestávky štyri hodiny. Preslávil sa aj svojím 
kritickým postojom k USA, za čo na jeho krajinu uvalili Američania hospodárske 
embargo. Podporoval komunistický režim na celom svete. FIDEL CASTRO mal 
slabosť na generálsku olivovú uniformu, ktorú mal stále na sebe až do momentu 
návštevy pápeža Jana Pavla II. na Ostrove slobody . No neskôr si potrpel na teplá
kovú súpravu značky ADIDAS. Dúfam, že po smrti komunistického vodcu nasta
ne vytúžená demokracia a Kuba bude slobodná. 

Smrť revolucionára 

Slovensko odprevadilo  svojho prvého  
prezidenta v novodobých dejinách

Určite jedna z najväčších káuz slovenskej 
politickej scény ,ktorá nie je zverejnená 
ani po jeho smrti. Áno, hovorím o únose 
syna pána prezidenta Michala Kováča 
ml. Páchatelia unikajú spravodlivosti už 
vyše 20 rokov. Možno až smrť preziden
ta otvorí Pandorinu skrinku, najškanda
lóznejšiu kapitolu novodobých dejín! 
Hoci  niektorí slovenskí politici z tohoto 

obdobia ,vrátane bývalého predsedu parlamentu a neskôr prezidenta Gašparovi
ča, už tomu nedávajú šancu. Myslím si, že aj osobnou prítomnosťou nás, študen

tov z  internátu 
za prítomnosti 
pána vychováva
teľa M. Kubálka, 
sme pánovi pre
zidentovi preja
vili úctu v  pred
večer pohrebu 
na Bratislavskom 
hrade.  

víťazstvo na okruhu WTA. Týmto tri
umfom sa ako posledná kvalifikova
la na výberový turnaj majsteriek do 
Singapuru, kde sa napokon stala  maj
sterkou sveta (23.  30. októbra). Záver 
krásnej športovej nedele našich špor
tovcov patril futbalistovi Jurajovi Kuc
kovi.   Strelou z diaľky otváral skóre zá
pasu talianskej Serie A medzi jeho AC 
Miláno s Chievom (3:1). Tieto úspechy 
našich športovcov výrazne zamiešajú 
karty pri udeľovaní ceny pre najlep
šieho športovca roka. Nemožno za
budnúť ešte  na olympijských  víťazov  
Mateja Tótha v  chôdzi a  bratrancov 
Škantárovcov na divokej vode. Možno 
v tomto roku bude udelená táto cena 
dvom , určite by si to zaslúžili všetci 
,no víťaz môže byť iba jeden.    

Pre Sme OK Matúš Barát

Úžasná nedeľa našich športovcov

Česť Vašej pamiatke, pán prezident!

http://sport.aktuality.sk/c/241689/video-fantasticky-panik-hetrikom-rozhodol-o-prvej-vyhre-chicaga/
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V  jeden deň skrsla v  hlavách 
myšlienka – čo tak zapojiť sa do 
programu, ktorý prinesie vzrúšo  
a  radosť pred Vianocami? Podsta
tou projektu bolo finančne vykryť 

vystúpenie Cirkusu Kus – kus v  na
šich priestoroch a  aspoň na chvíľu 
sa preniesť do cirkusovej rozpráv
ky. Tento projekt sa uskutočnil vďa
ka grantovému programu „Darujte 

Vianoce“, ktorý vyhlásila tento rok 
Nadácia Orange. Úspešný projekt 
pripravila, vypracovala a poslala do 
Orangu naša kultúrna referentka 
Vorobjov. Vianočný dar tak mohol 

doraziť k  nám na Mokrú. zložením.  
CIRKUSKUS JE POHYB, KREATIVITA 
A ŠIKOVNOSŤ.

V  utorok večer 13.12. 2016 sa in
ternát dočasne premenil na jedno 
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veľké šapitó, pretože doňho zavítal 
Cirkus Kus, prvá škola nového cir
kusu na Slovensku s  medzinárod
ným obsadením. Na začiatku sme sa 
stretli v  jedálni, kde nám cirkusanti 

predviedli svoje umenie a  náčinie. 
Po veselom úvode sme sa rozmiest
nili do klubovní a  na každom sta
novišti sme mali možnosť vyskúšať 
si umenie cirkusu na vlastnej koži. 

Robili sme akrobaciu, žonglova
nie aj klauniádu a  poriadne sme sa 
spolu nasmiali. Niektorí v  sebe od
halili cirkusantské nadanie, prípad
ne precvičili angličtinu pri tlmočení 

zahraničných cirkusantských lekto
rov. Úspešný grant sme dostali po 
vypracovaní podkladov našou kul
túrnou referentkou Vorobjov.

Workshop CirKUS — KUS

Foto: archív VMV
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Mám rybičku RUDY

Rozhovor

1.  Ako ste sa dostali k tejto práci? 
Čo Vás k tomu motivovalo ale-
bo inšpirovalo?

Motivovala ma bývalá robo
ta, lebo som to tam nezvládala 
a hľadala som čosi iné.

2. Čo ste robili predtým?
V bývalej robote som praco

vala s dospelými ľuďmi s mentál
nym postihnutím. Tam išlo viac 
o opatrovanie. 

3. Ako ste si zvykli na 
náš internát?

Tým, že som vám 
vekovo veľmi blízka, 
zvykla som si rýchlo 
a cítim sa tu veľmi 
dobre. Cítim sa tu ako 
doma.

4. Nevadia Vám uvreš-
ťaní mladí ľudia?

Vôbec. Ja som ta
kisto mladý človek, 
som vám vekovo blíz
ko, takže som na tom 
podobne.

5. Aké sú vaše hobby, záujmy?
Rada varím, robím vedúcu na 

táboroch pre deti, takže celý rok 
sa vlastne venujem deťom.

6. Aké aktivity máte na táboroch? 
Čo je tam v popise vašej práce?

Na táboroch som hlavná ve
dúca, mám pod sebou ostatných 
animátorov. Vždy mám na starosti 
jeden oddiel a tomu sa venujem 
celý deň. Máme športové aktivity, 
umelecké aktivity a podobne.

7. Je nejaká činnosť o  ktorej by 
ste mohli povedať, že vás napĺ-
ňa a radi ju robíte každý deň?

Spanie, varenie...

8. Prečo práve varenie?
Lebo strašne rada jem. A hlav

ne mäso. Takže rezne, slaninu, 
klobásy, jaternice, krvavničky...

9. Ako vyzerá vás bežný deň? 
Mohli by ste ho nejako opísať?

Ráno vstanem o pol  deviatej, 
samozrejme osobná hygiena... 
zapnutie telky, Súdna sieň... ran
ná rutina a potom väčšinou idem 
do roboty, alebo mám ešte jednu 
brigádu, kde upratujem firmu.

10. Zaujímate sa o  trestné právo, 
alebo o právo vo všeobecnosti?

Nie. To len kvôli tomu, že sa 
smejem, akí sú tam ľudia. A tiež 
preto, že som sama doma, tak 
aby mi nebolo smutno. 

11. Máte nejaké domáce zvieratko?
Áno, rybičku Rudy.

12. Prečo ste ju pomenovali práve 
menom Rudy?

Dali mi ju decká z tábora ako 
darček už aj s menom. A mám 
ešte priateľa. O toho sa tiež mu
sím furt starať. 

13. Čo sa vám na tejto práci páči 
o a čo nie?

Páči sa mi, že môžem robiť 
všelijaké krúžky, napríklad vý-
tvarno-tvorivostný, spoločen-
ské hry, plávanie... A potom, že 
som medzi mladými ľuďmi.

14. Vy ste vlastne vyštudovali ani-
mátora voľného času alebo po-
dobný odbor?

Áno. Strednú školu mám 
„Animátor voľného času“ a vy-
sokú „špeciálny pedagóg“.

V posledných mesiacoch sa vrece roztrhlo s novými tvárami na internáte. A to 
nielen medzi žiakmi, ale aj medzi pedagógmi. Vyspovedali sme tentokrát jednu 
z nich, pani vychovávateľku Mgr. Silviu Kupkovú. Naša redaktorka ju vyobracala 
zo všetkých strán. Zvedavý novinár musí veru prekutrať všetky kúty – či už pra-
covné, alebo súkromné..., aby nám priblížil človeka z druhej strany mikrofónu.

Medzi žiakmi

S kolegyňou 



Sme OK

54 55

Rozhovor

15. Odkiaľ pochádzate?
Som originál blaváčka. 

16. Čo sa Vám na tomto meste páči, 
a čo nie?

Narodila som sa tu, je to môj 
domov. Ale snažím sa čo najčas
tejšie chodiť odtiaľto preč. – Cez 
víkendy alebo cez prázdniny.

17. Ako si spomínate na svoje škol-
ské časy?

Prvé na čo si spomeniem, sú štát
nice. Som rada, že mám po nich. Na 
strednej škole som bola dosť aktív
na, hlavne športovo. Hrávala som 
volejbal, vybíjanú, basketbal...

18. Vedeli ste vždy, že toto je to, čo 
by ste chceli v živote robiť?

Nie. Odjakživa som vedela, že 
chcem pracovať s deťmi, alebo 
aspoň s ľuďmi. Dala som si takú 
vekovú hranicu, že do 15 rokov. 
Možno tým, že bola kríza v bývalej 
robote a ponúkla sa mi táto mož
nosť, dostala som sa sem. Nebol to 
môj sen, ale som tu veľmi rada. Za 
mlada som mala sen byť animátor 
v táboroch – a to sa mi splnilo. A to 
si stále držím a robím to ďalej.

Nikdy som nechcela byť učiteľ
kou. Nie som formálny typ člove
ka, ktorý sa postaví a musí vykla
dať učivo. Radšej som v uvoľnenej 
neformálnej atmosfére, kde sa 
môžem so žiakmi rozprávať.

19. Takže nemáte rada bariéry...
Mám radšej rodinný, priateľský 

kontakt.

20. O  ktorom krúžku na internáte 
môžete povedať, že ho máte pod 
palcom, že ho máte obľúbený?

V pondelok mám v telocvični 
športové aktivity, v utorok mám 
plávanie, stredu mám voľnú, vo 
štvrtok mám spoločenské hry 
a tvorivo výtvarný krúžok. Taký 
naj sú pre mňa spoločenské hry. 

21. Prečo práve spoločenské hry?
Je to tým, že som veľké dieťa. 

22. Keďže sme v inštitúcii, ktorá nás 
má pripraviť pre budúci život, 

rada by som sa spýtala, či máte 
nejakého autora, ktorý ovplyvnil 
váš život nejakou myšlienkou...

Úha, asi nemám. Mám heslo 
mojej maminky: nikdy nerob 
iným, čo nechceš, aby iní robili 
tebe.

23. Máte nejaké životné motto; 
niečo, čím sa riadite?

Snažím sa byť večný optimista. 
To je takým mojím mottom. Nero
biť z malých problémov veľké. 

24. Povedali ste, že ste kreatívny 
človek. Máte nejakých obľúbe-
ných maliarov, umelcov?

Mám rada ručnú výrobu. Inšpi
rujem sa buď z internetu, alebo od 
známych. Náušnice, lyžičky, čo boli 
na JUVYRe, všelijaké prívesky... 

25. Je to činnosť, pri ktorej si aj od-
dýchnete?

Určite áno. Pri tom vypnem, 
pustím si rádio...

26. Ste tu už nejaký čas. Stretli ste 
sa so žiakmi, o ktorých môžete 
povedať, že sú napríklad vý-
tvarne nadaní?

Áno, stretla som sa napríklad 
s Ľubkom Hraškom, Zuzkou 
Venčekovou. Všetci, ktorí k nám 
chodia na krúžok, sú v niečom 
dobrí, pekní, špeciálni a tvoriví. 

27. Kedy ten výtvarný krúžok 
vlastne býva?

Vo štvrtok od pol štvrtej do 
piatej, niekedy do pol šiestej.

Tak ja by som prišla. Tiež rada 
kreslievam a každopádne vám ďa-
kujem za rozhovor. 

Pre Sme OK redakčne spracovala 
Alexandra Petrášová

Foto: archív VMV

S predsedkyňou ŽŠR 
Marianou Pirťanovou

V uliciach mesta počas Festivalu svetla
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Moji milí priatelia, tak a už som zas 
s Vami. Odkedy sme sa nevideli a ne
počuli, pretieklo veľa vody v potoku 
a  veľa mincí mi prešlo rukami. Ho
vorím mincí, lebo čo som zarobil na 
brigáde, sa už rozkotúľalo na účet do 
banky, ale aj do kasy v  obchodoch. 
Nejako však treba prečkať zimu a jar 
a  potom vyštartujem do študent
skej agentúry pre nejakú brigádič
ku na prázdniny. Jóóój... to je ešte 
ďaleko! Teraz sa nebudem zaoberať 

A  tu je už problém. Preto som 
v  úvode hovoril o  minciach, lebo 
toho vreckového je akosi málo... ale 
veď dobre viete, že ho nikdy nie je 
dosť. Vediem s  rodičmi debatu na 
tému výšky vreckového už poriadne 
dlho a  stále sa nevieme naladiť na 
rovnakú vlnovú dĺžku.

Aby sme sa pohli ďalej, zobral som 
si na pomoc, Vás, kamošov, ktorí ste 
mi v ankete ochotne napísali ako to 
u Vás s vreckovým. Niektorí dostávate 
vreckové mesačne, iní týždenne, nie
ktorí podľa potreby, a niektorí vôbec 
(ale len na konkrétnu vec).  Pripravil 
som si pre Vás pár otázok o tom koľ
ko, kedy, za čo, od koho a dokedy... 

A tu sú spomínané otázky: 
1./ Kedy som dostal prvé vreckové 

a od koho?
2./ Aká bola najväčšia a najmenšia 

čiastka vreckového?
3./ Na čo míňaš naviac svoje vreckové?
4./ Vieš si z  vreckového aj ušetriť 

a koľko je to za 1 rok?
5./ Dokedy si myslíš, že máš dostá

vať vreckové?

Ako rodič 
zapláta 
študentovi
deravé 
vrecko?

OKejko gazduje                                                       Sme OK

„Peniaze sú na ochranu,“ napísal kráľ Šalamún. (Kazateľ 7:12) Ale na ochranu ti 
budú len vtedy, ak sa s nimi naučíš dobre hospodáriť. Tým si posilníš sebadôveru 
a aj tvoji rodičia si ťa budú viac vážiť. „Peniaze sú teda na ochranu, ale výhoda 
poznania je v tom, že múdrosť zachová nažive tých, ktorí ju majú.“   (Kazateľ 7:12)

Najlepšie veci na svete sú aj tak 
zadarmo.

peniazmi, ktoré ešte nemám, ale 
radšej budem rozumne hospodáriť 
s  tým, čo mám. Zatiaľ musím teda 
gazdovať s pravidelným vreckovým. 

Nekontrolované míňanie peňazí je 
ako jazda so zatvorenými očami.

A tu sú už Vaše odpovede:
1. Mama, roky si nepamätám.
2. Najmenšia 1 €, najväčšia 500 €.
3. Cigarety, oblečenie.
4. Áno, šetrím 30 €.
5. Kým chodím do školy a neosa

mostatním sa.     (P.T.)

1. Nepamätám sa.
2. 20 €.
3. Pre kamarátov, rodinu, frajera.
4. Áno, ušetrím.
5. Do študovania.     (J.R.)

1. Tuším, že keď som mal 2 roky, 
od otca.

2. Najmenej 5 €, najviac 500 €.
3. Najviac na kamarátoch.
4. Neviem šetriť.
5. Dokedy študujem.      (F.H.)

Ilustrácie: Marián Višňovský

Kto sa naháňa za peniazmi, 
ten ich nikdy nedohoní. Hľaď 
si prácu, rob ju lepšie než iní 
a peniaze za tebou 
pribehnú samé.       Tomáš Baťa
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1. 8 rokov, mamina.
2. Najmenej bolo 10 Sk, najviac 40 €.
3. Na seba, jedlo.
4. Neviem šetriť, možno 2 €.
5. Dokiaľ chodím do školy.   (S.A.)

1. 8 rokov, otec mi dal 10 korún.
2. Najviac som dostal 100 €, naj

menej 2 €.
3. Kupujem si jedlo, hry a  kom

ponenty do PC.
4. Áno, viem ušetriť 100 € ročne. 
5. Je to na rodičovi, dokedy on 

bude chcieť mi dávať vrecko
vé. (J.M.)

Čo to vlastne znamená 
mať osemnásť? Okrem toho, 
že ste trestno-právne zodpo-
vední za svoje činy, samy za 
seba a predovšetkým za všet-
ky prúsery, ktoré  vyvediete?

Túto otázku som si ja, sleč
na patologický knihomoľ, 
v deň svojich osemnástych 
narodenín kládla dosť často 
a  preto ma aj dosť znepo
kojoval fakt, že som na ňu 
nevedela nájsť jednoznačnú 
odpoveď.

Tato otázka bola však len 
jednou z tisícok otázok, kto
ré mi pred “veľkým dňom 
D“ nemilosrdne kradli spá
nok. Nemala by som sa 
v deň svojich osemnástych 
narodenín stať lepším, zod
povednejším, alebo snáď 
dokonalejším človekom?

A nemalo by sa mi v ten
to deň snáď prihodiť niečo 

1. Prvé vreckové som mala ako 
7ročná. Dala mi ho mama.

2. Raz mi mama nedala nič, naj
viac mi dala 200 €.

3. Vreckové mám s  kamarátmi na 
kávu, posedenia, hygienu a pitie. 

4. Každý mesiac si odkladám 10 
€, čo mi ostáva z týždňa.

5. Myslím, že by mi nemuseli dá
vať vreckové, lebo mám svoj 
dôchodok a  chcem ísť praco
vať.  (D.G.)

Takže to by sme mali – vreckové má 
väčšina z Vás... ale koľko? Tak to bolo zlo
žité vypátrať... vraj kvôli ochrane osob
ných údajov neprezradíte... ale niektorí 
boli predsa len otvorenejší. Vreckové sa 
pohybovalo vo výške od 10€ až do 30€ 
mesačne. V  tom nebolo zarátané ces
tovné a  peniaze môžete použiť podľa 
vlastného rozhodnutia. Niekto eurá roz
fláka hneď, iní dávate prednosť šetreniu. 
Ale mení sa to u každého z Vás aj podľa 
situácie, podľa mesiacov, podľa narode
nín blízkych, podľa toho, či sú prázdniny 
a viac sa míňa...

Toto fakt nie je jednoduchý oriešok na prelúskanie. Ešte teč vodička v potoku, teč 
a ja zatiaľ budem dávať s rodičmi o vreckovom reč!   

Pre Sme OK redakčne spracoval ekonomicky mysliaci študent OKejko

Kapitánka 
Po Odpovediach Lačná Lex 
a búrlivé vody novinárskej mysle

V programe na MikulášaPeniaze nikdy neboli mojou mo
tiváciou, iba ukazovali moje skóre. 

Pravé vzrušenie bolo hranie hry.
Donald Trump
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magické, niečo čo úplne zmení celý 
môj svet a môj pohľad na život? Ne
stane sa zo mňa  počnúc týmto dňom 
niekto úplne iný?

A ak aj áno, budem sa svojho no
vého obrazu v zrkadle desiť alebo ho 
privítam s ľadovým pokojom?              

Takto zneli ďalšie atramentom na
siaknuté otázky vpíjajúce sa do plachiet, 
na horizonte sa knísajúcich lodí, ktoré 
brázdili vody mojej nepokojnej mysle.   

Z  môjho podvedomia sa totiž 
medzičasom stala rozbúrená hladi
na mora. Na nej sa tieto dotieravo 
znejúce, hrôzu naháňajúce otázky 
ráčili plaviť v podobe neohrozených 
pirátskych lodí. A  že ich bolo teda 
neúrekom! Neboli to však len také 
nejaké obyčajné pirátske lode, boli to 
lode, pri  ktorých mocný vietor svo
jím dychom rozhodne nešetril. Práve 
naopak, robil všetko pre to, aby ich 
poriadne potrápil. A keď sa tak stalo 
a  tieto staré pirátske lode sa dopla
vili na obzor môjho vedomia a staré 
záplatami posiate dotrhané plachty 
sa ponížene sklonili pred silou vetra, 
stala som sa svedkom niečoho úžas
ného a hrozivého zároveň.  

Spolu s  náhlym studeným pory
vom vetra, ktorý sa ráčil nemilosrdne 
zaryť do už aj tak dosť zničených za
tuchnutých pirátskych plachiet, sa to
tiž vo vzduchu vznášalo ešte čosi iné.  

Pravdepodobne všetci teraz so 
zatajeným dychom kdesi v  priesto
roch internátnych chodieb hádate 

čo mohlo byť vecou, ktorá ma doká
zala ohromiť a úplne vyviesť z miery 
zároveň. Bol to azda lietajúci kroko
díl? Vo vzduchu sa vznášajúci kanón, 
alebo snáď atraktívne vyzerajúci člen 
posádky rozhliadajúci sa do diaľky 
z bezpečia vetrom ošľahaného, živla
mi skúšaného lodného koša? 

Možno vás teraz sklamem, keď 
vám po tomto všetkom napínaní po
viem, že to bohužiaľ nebola ani jedna 
z tých úžasných vecí,  ktoré som vám 
pred chvíľou ráčila spomenúť. 

Tou hrozivou vecou ktorá ma do
kázala tak rýchlo vyviesť z miery bolo 
totiž zistenie, že som sa stala zblú
dencom plaviacim sa v  mori svojej 
vlastnej mysle. Čo to počujem? Že 
vás dôvod môjho vyvedenia z miery 
nejak zvlášť nezaujal ani neohromil?

Ale to je v poriadku. Mojim cieľom 
nie je vás ohromiť, ani zaujať. Mojim 
cieľom je sa spolu s vami priplaviť do  
pokojných vôd a  ukázať vám, že je 
niekedy v  poriadku sa cítiť stratený 
a zmietať sa v príboji vlastných myš
lienok. Tých myšlienok, ktoré z  vás 
spolu so šumením mora zmývajú aj 
tie posledné zvyšky toho, kým ste 
boli. A  niekedy dokonca navádzajú 
vašu loď na zradné útesy nezodpo
vedaných otázok, poloprávd strosko
taných lodí, lások nášho života, alebo 
trpkých sklamaní, po ktorých pohla
dení už nejedna majestátna loď mala 
tú česť stretnúť sa s morským dnom. 

Čože som to započula cez ten  

hurhaj otravne znejúcich a na oblohe 
poplašene poletujúcich čajok?

Nezdá sa vám, že cítiť sa stratený 
a  zmietať sa v  mori vlastných myš
lienok  je v  poriadku? Pochybujete 
o správnosti môjho tvrdenia, dokon
ca by ste veľmi radi zo mňa dostali 
vysvetlenie, alebo objasnenie toho, 
prečo je to podľa mňa v poriadku?

Nuž máte ho mať. Občas sa bezcieľ
ne zmietať v mori vlastných myšlienok 
je podľa mňa úplne v  poriadku, a  to 
z toho dôvodu, že život je nevyspyta
teľný a  niekedy nás prekvapí niečím, 
čo nás poriadne vyvedie z rovnováhy, 
alebo nás dočasne ozbíja o niečo čo je 
pre nás veľmi dôležité.

Aby sme svoju rovnováhu alebo 
to, čo nám je drahé, opäť našli, mu
síme sa niekedy  či už chceme ale
bo nie  vydať aj na také strašidelné 
miesto akým sú temné a  často ešte 
neprebádane vody našej vlastnej 
mysle. Pýtate sa ako to všetko viem? 
Nuž povedzme, že aj ja som sa pred
nedávnom musela vydať na menší 
výlet do studených neprebádaných 
vôd svojej mysle. 

A čo som tam hľadala? Svoj stra
tený zmysel pre rovnováhu a zodpo
vednosť. Našla som ich? 

Podľa mňa áno . A čo som sa pri
tom naučila? Naučila som sa, že 
zodpovednosť nie je niečo, čo vám 
zázračne spadne do lona v  deň keď 
prekročíte prah dospelosti. Zodpo
vednosť je vec, ktorej sa učíme každý 

deň a ktorá do života prichádza spolu 
s vekom a životnými skúsenosťami. 

A  čo by som rada odkázala mla
dým moreplavcom a  pirátom, ktorí 
sa podobne ako ja pred nedávnom, 
zmietajú v temných morských vlnách 
svojej zmätenej mysle?

Nepoddávajte sa zúfalstvu, kor
midlo svojej lode držte pevne, útesom 
sa postavte neohrozene a nenechajte 
sa demotivovať kvílením morských si
rén, ktoré sa vás snažia utopiť.

Priaznivý vietor do plachiet na plav-
be životom vám želá

 
Po Odpovediach Lačná Lex Kapitánka 

bláznivých novinárov 
a uletených nápadov. 
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V čokoládovni v Rakúsku

Pán vychovávateľ Kubálek nás v jeden 
októbrový deň zobral na zdravý „podľa 
iných nezdravý ale chutný“ výlet do blíz-
keho zahraničia. Konkrétne do továrne 
na výrobu čokolády v rakúskom Kittsee. 

Po krátkej ceste mikrobusom 
sme sa ocitli na kraji malej dedin
ky priamo pred bránou továrne na 
výrobu sladkej maškrty v rôznych 
podobách. Bola to jedinečná mož
nosť priamo v továrni sa dotknúť jej 
90 ročnej histórie. Bolo zaujímavé z 
balkóna sledovať zamestnancov pri 
práci a  oboznámiť sa s  výrobnými 
procesmi pri výrobe čokolády a jej 

VRAJ nezdravá, ale chutná
produktov.  Hmýrilo sa to tam cukrík
mi, bonboniérami, ale už aj Mikuláš
mi a farebnými ozdobami na strom
ček, ktoré avizovali predvianočný 
nákupný ruch. Aby sme všetkému 
rozumeli, tak sme za malú zálohu 
vyfasovali na uši MPtrojky so sloven
ským prekladom prehliadky továrne. 
Znalí miestnych pomerov sme sa už 
utierajúc si slinky presunuli do Čoko 
csárdy, kde sme mohli delikatesy do 
sýtosti ochutnávať a  ešte si nakúpiť 
sladkosti a  odniesť suveníry domov. 
Nateraz sme už mali aj sladkého dosť 
a tajne sme dúfali, že nás bude čakať 
na internáte slaná večera. 

Ej veru, ani sa nám nechcelo ísť na 

internát, ešte že sme mali pri sebe 
sladkú výslužku, ktorá nám ešte istý 
čas pripomenie návštevu čokoládov
ne v Kitsee v Rakúsku.

Táto malá dedinka je len 
pár kilometrov od Bratislavy 
a preto v predajni bolo počuť 
miešanú nemčinu s prevažujúcou 
slovenčinou. Aj predavačky s nami 
rozprávali našou rodnou rečou. 
Ppredpokladáme, že aj ony prišli do 
roboty spoza hraníc. Sladká návšteva 
výrobne čokolády nám potešila bru
chá, ale aj oči sme si popásli. A to ne
bolo všetko. Dozvedeli sme sa veľa aj 
z histórie tohto miesta. 

Rodinnú firmu založil v roku 1949 
Franz Hauswirth ako malú cukráreň 

v  terajšom hlavnom meste Rakúska 
vo Viedni. Postupne ako sa už úspeš
ná firma rozrastala a  stále viac pro
sperovala, rozhodol sa jej majiteľ pre 
zmenu a  tak presunul koncom 60
tych rokov výrobu do svojej rodnej 
obce – Kittsee. Neskôr firmu prevzal 
syn Franz Hauswirth mladší a  vďaka 
spojeniu inovácií a tradičných postu
pov sa stala známou po celom svete.

Od roku 2006 vedú podnik bratia 
Roman a Peter Hauswirth už v tre
tej generácii. A  robia to veru dobre. 
Svojimi výrobkami sú slávni nielen 
doma, ale aj po celej Európe, v Ame
rike, v Austrálii a niektoré ich čokolá
dové dobroty sa už začali predávať aj 
v našom Tescu. 

Pre Sme OK milovníci čokolády     – r 
–

Foto: archív VMV
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