
1

Sme
Stredná odborná škola pre žiakov 

s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava

3.
Ročník VII.

školský rok 2016/
17

Nástrahy 
elektronickej horúčky

Partnerský test

Prečo milujem hip - hop



ObsahEditoriál

 4 Beseda o ľudských právach 
     Internátne hranolky
  5 Kvíz Cudzie slová
  6 Čítanie v pyžame
  8  Generácia a mobilománia 
14  Svet novinárskych podivností
18  Rozhovor s Ing. Mačicovou
20  Stres - spev - radosť
26  Pumba a Mumba
27  Kráska a zviera
       Povinné čítanie - inak 
28  Koncert Belasého motýľa
30  Lovestory 
33  Fotoalbum
37  Strojári sa uTRHli   
38  Noc literatúry 
39  Filipov koncert
40  Prečo milujem hip - hop
44  Spravodajské okno 
        Matúša Baráta
46  Kto som?
48  Spomíname
50  Domáce hospodárenie
53  Canisterapia s Bendžim
54  Gigantický nezmysel
56  Kontrasty prichádzajúcej jari
58   Rakovina
66   Krátke správy zo športu

O 

B 

S 

A 

H

Obálka vpredu: Adela a Viktor v akcii v porote 
na Sláviku 2017. Foto: archív VMV.  Obálka vza-
du: Śéfredaktorka Lexi Petrášová preberá Cenu 
pre časopis Sme OK na Štúrovom pere 2017. 
Foto v čísle: archív VMV., ilustrácie: archív FR, 
Anna Mária Škárová, Mgr. Marián Višňovský.
Redakčná rada: Alexandra Petrášová (šéfredak-
torka), Matej Kasáš, Miroslava Jánošíková, 
Fero Hrnko, Mário Golík, Matúš Barát,  Soňa 
Antalová,  Anna Mária Škárová (ilustrácie), 
Mgr. Viera Mrocková. 
Časopis SME OK vychádza s finančnou podpo-
rou Občianskeho združenia  Bez bariér.

Milí čitatelia, 
Koniec školského roka nám už po

maly, ale isto netrpezlivo klope na 
dvere. A väčšina z Vás sa už isto iste 
vidí niekde na slnkom zaliatej plá
ži leňošiac so širokým úsmevom na 
tvári. 

Len Vy, vzdialený šum mora, hre
jivé lúče slnka nežne hladiace Vašu 
pokožku a horúci piesok pod nohami 
a možno ešte rádio hrajúce najnovšie 
pecky od Lany del Rey, (teda aspoň 
v  mojom prípade). Aká to nádher
ná predstava, však? V  tejto chvíli asi 
mnohí z  Vás dumajú nad tým, kam 
asi tak mierim, nemám pravdu?

Nebojte sa, o  chvíľu sa to dozvie
te a tých kritickejších z Vás uisťujem: 
„Nie nesnažím sa Vás nalákať na naj
novšiu ponuku cestovných zájaz
dov od Hydrotouru.“ Len sa snažím 

poukázať na to, 
čo ste si možno 
ešte neuvedo
mili. A to na fakt, 
že aj Vaše leto 
môže byť ča
rovné aj napriek 
tomu, že možno 
nevystrčíte päty 
z  baráku a  Vaša 
noha neprekročí 
hranicu Sloven
skej republiky. 

A ako to viem? 
No predsa takto. 
Možno si mnohí 

z Vás pri čítaní prvých 
riadkov tohto úvodníka neuvedomi
li, že na malú chvíľu divoko popustili 
uzdu svojej fantázii a nechali sa ňou 
unášať. No veď, povedzte, neocitli ste 
sa aj vy pri čítaní týchto riadkov, na 
chvíľu na slnkom zaliatej pláži spolu 
so mnou? Ak áno, tak Vám gratulu
jem, že ste si napriek ubiehajúcemu 
času zjavne dokázali zachovať veľkú 
dávku detskej predstavivosti a obra
zotvornosti. Tá by podľa môjho názo
ru mala ostať súčasťou nielen každé
ho dobrého spisovateľa, ale aj každej 
usporiadanej ľudskej bytosti. A ktorá 
sa s  najväčšou pravdepodobnosťou 
stane Vašim verným spoločníkom 
pri zažívaní neobyčajných vecí. Ak na 
druhej strane patríte medzi zarytých 
realistov, ktorým tento zážitok na
nešťastie dopriaty nebol, nezúfajte. 

Garantujem Vám, že ak zapojíte pred
stavivosť a spontánnosť a necháte sa 
ňou aspoň na chvíľu unášať, tak aj 
Vaše letné zážitky sa môžu podobať 
jednému z  tých dych vyrážajúcich 
dievčenských románov, ktorý prá
ve teraz tak dychtivo čítate(teda za 
predpokladu, že ste dievča). Ale to, 
či sa tak naozaj stane, je len a len na 
Vás. Nebojte sa, keby to náhodou 
nevyšlo podľa Vašich predstáv, stále 
máte mňa a moju bandu. Takže načo 
ešte čakáte upaľujte zažiť leto svojho 
života! Neobyčajné a  nezabudnuteľ
né letné zážitky Vám želá 

Bláznivá šéfredaktorka 
časopisu Sme OK Lexie Petrášová

Foto: súkromný archív
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Z internátnej kronikyZ internátnej kroniky

Čo môžem a čo chcem? Čo keď môžem, čo nechcem? A čo keď nemôžem, čo ch-
cem? Najlepšie je, keď nemôžem, čo nechcem a chcem to, na čo mám právo! To 
je ale poriadne zamotané...

Na prvom poschodí sa udiala zaujímavá beseda. Pani vychovávateľka Kup
ková a  Zsákovicsová pre žiakov pripravili prezentáciu o  ľudských právach. 
Porozprávali im o Medzinárodnom dohovore o ľudských právach a o myšlien
ke, že naša sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého človeka. 
Potom nasledovala diskusia a aktivita zameraná na stereotypy. Dvojice dos
tali za úlohu nakresliť typické dievča a typického chlapca a skúmali spoločné 
či rozdielne vonkajšie znaky. Zaujímavé podujatie bolo zakončené filmom 
z prostredia druhej svetovej vojny Život je krásny. 

Be s e d a 
o   ľ u d s k ýc h  p rá vac h

I n te r n á t ne 
h ra no l k y

Zemiaky sme kúpili v (skrytá rekla-
ma - Tescu) a potom sme v našej 
kuchynke umývali, šúpali a krájali 
o  dušu.  Už  chápeme,  prečo  niek-
to uprednostní mrazený tovar. 
Našťastie  sme  v  dobrej  kondícií 

a  dve  kilá  sme  spoločnými  silami 
zvládli spracovať a vypražiť v oleji. 
S fanúšikmi a morálnymi podpor-
ovateľmi  z  jednotlivých  poschodí 
sme sa radi podelili.

Jarná očista, ne-jarná očista, so 
zdravým stravovaním to netre-
ba preháňať. Pokúsili sme sa 
o výrobu vlastných hranoliek.
ako iné gastrofirmy

Simonka Bláhová 

Používaním cudzích termitov hrozí isté rizoto... Aby sme eliminovali riziko z ne-
správneho používania cudzích termínov, tak sme zložili kosti na biele stoličky 
našej internátnej zasadačky a čakali čo bude.

Dobré veci radi opakujeme, preto ani 
tento rok u nás na internáte nemohlo 
chýbať podujatie, vďaka ktorému si 
rozširujeme obzory. Za krásne ilustrá
cie v tradičnom kvíze “CUDZIE SLOVÁ” 
vďačíme pánovi vychovávateľovi 
Višňovskému a za moderovanie a or
ganizáciu pani vychovávateľke Solo
majerovej a Bobockej. Dostali sme 
novú príležitosť roztočiť závity a  na
mastiť zhrdzavené ozubené mozgové 
kolesá.  Oprašovali, či obohacovali 

sme si vedomosti z  gréckych mýtov 
a bájí, z latinčiny, či dokonca z esper
anta. V duchu toho, čo sme sa naučili 
si dovolíme tvrdiť, že „tento event bol 
sofistikovaný a  kreatívny“  Šikovní 
z nás si odniesli a vychutnali aj slad
ké ceny, ktoré si vyslúžili či už indi
viduálne alebo vďaka tímovej práci. 
Na záver treba teda poďakovať aj 
občianskemu združeniu BEZ BARIÉR, 
ktoré nám osladilo deň sladkými 
zdravými cenami. 

Cu d z i e  „te r m i ty “ ?

Foto: Archív VMV

Foto: Archív VMV
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Vďaka pani Jan
dovej a pani Boboc
kej dievčatá ochut
nali knihu na každý 
spôsob. Jej pôvod
nú knižnú voňavú 
formu, jej filmové 
spracovanie i  au
dioknihy. 

Čítan ie     
    

  v
 pyžame

„Nezabudni si doma pyžamo. Budeš ho potrebovať!“ Znelo celou chodbou v piatok pri 
odchode na víkend. „A na čo? Veď je teplo a spať sa dá aj v tričku...“ - „Uvidíš, len ho pri-
nes! Bude to stáť za to!“

Z internátnej kroniky Z internátnej kroniky

Začalo to popoludním s knihou. Do
niesli sme svoju knihu a hrnček a potom 
sa už pustili do súťaženia i maškrtenia. 
Precvičili sme si čítanie s porozumením, 
zamysleli sa nad citátmi slávnych ľudí, 
trénovali si priraďovanie autorov k  ich 
dielam a zamysleli sa nad tým, prečo 
vlastne radi čítame.

Poriadne zahriati prvým 
kolom sme sa na druhý deň 
započúvali do audioknihy po
viedky Martina Kukučína Pred 
skúškou a Z teplého hniezda. 

Tento knižný maratón vyvrcho
lil obľúbeným tradičným podujatím 
Čítame v pyžame. Inštrukcie boli jasné: 

obleč si svoje najkraj
šie pyžamo, do
nes si dob
r ú 

ná
l a d u 

a  neboj sa 
s nami báť. Usedení 

sme boli na na gaučoch, 
karimatkách aj tuli vakoch. 

Napriek tomu, že Nosferatu je 
nemý film, vystrašil nás aj tak :)Na 
plátne sme si okrem neho premietli aj 

novší film Dracula od režiséra F. F. 
Coppolu, ktorý získal až 5 Oscarov. 
Pre umocnenie hrôzostrašnosti si 
náš hlavný premietač, pani Jandová, 
nasadila upírske zuby. To nám už ne
bolo všetko jedno :)

Ponorili sme sa do fascinujúceho 
príbehu grófa Drákulu, ktorý nás 

poctil svojou návštevou nielen 
vo forme knižnej ale aj vo forme 
filmovej. A dal tým pádom 

nám, rozmaznaným dec
kám, vyrastajúcom 

vo vate 21. 
storočia, 

mož
nosť vidieť 

začiatky hororo
vého filmu ako takého. 

A uvedomiť  si aké veľké 
úsilie muselo byť vynaložené na 

jeho výrobu. Napriek tomu že drvi
vej väčšine z nás nám čiernobiela 

nemá verzia hrôzostrašného grófa 
Drákulu zimomriavky nenahnala, v 

niektorých prípadoch dokonca spô
sobovala záchvaty nekontrolovateľ

ného smiechu, myslím, že budem 
hovoriť za všetkých keď sa odvážim 

povedať že to bol super večer.

Pre Sme OK Lexi Petrášová

Foto: Archív VMV

Foto: Archív VMV
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Generácia a Mobilománia
 N a  ro v i n u  h e m i s fé r y

Tentokrát sme v redakcii vymysleli útok na mobily. Výzva sa okamžite rozľahla 
v éteri a bolo zaujímavé sledovať prvé reakcie. Šéfredaktorka vyzvala všetkých – 
teda tých, čo sa na to budú cítiť, aby sa vzdali mobilu na 48 hodín! To bol výbuch! 
Čo ti preplo? To kto vymyslel takú blbosť? Bez mobilu ani deň! Potrebujem mať 
mobil, aby mi mohli rodičia volať! A to ako by som v škole vydržal? Inú kalkulač-
ku pri sebe nemám! Potrebujem mobil večer, aby som vedel čo sa cez deň dialo. 
A to by som potom nemohol písať frajerke! S mobilom robím projekty, to si mám 
nebodaj informácie ťahať z kníh? To bolo len zopár vybratých reakcií. Ale na zá-
ver môžeme povedať, že tentokrát výzva ostala iba výzvou a „ani jeden muž, ani 
jedna dáma“ sa nepridali. Možno nabudúce.

Generácia maniakov 
(Generácia technologicky 
vyspelých ľudí)

Ako sa tak prechádzam z praxe do 
jedálne, do očí mi padne veľký pla
gát. Bol tam nakreslený dotykový 
mobil za mrežami a  pod zámkom. 
Ten obrázok mi absolútne stačil 
k  tomu, aby mi to hneď mohlo do
cvaknúť. Ja, ako správna teeneger
ka, som sa hneď zamyslela. Kto by 
mohol vymyslieť takú koninu! ? Je
dine Lexi a  spol. Zamyslela som sa 
ešte raz a tentokrát som nezaháľala 
a veľmi silno dumala nad tým, čo sa 

tým chce vlastne docieliť. Prvé čo mi 
napadlo bolo, že si šialená Lexi 

: )  zasa, ako vždy, z nás robí srandu. 
Ale na ten druhý pokus som si pred
stavila mladých v  autobusoch ako 
do tých „ultraľahkých a ultratenkých“ 
bední stále čumia a  prehrabujú sa 
v správach, hudbe, videách, alebo po
zerajú na svoje vlastné selfíčka. Nech
ce sa mi veriť, ale mala pravdu. Aspoň 
na také dva dni si dať voľno od týchto 
smart technológií by bolo na nezapla
tenie, nemyslíte? Ale zasa, aby sme ho 
chudáka toľko nehejtovali...

Poviem vám čo taká správna 
baba tam musí mať... Tak napríklad 

dorozumievacie aplikácie, hry, ale 
to najdôležitejšie  úprava fotiek. My 
dievčatá predsa potrebujeme na fot
ke vyzerať úžasne a svetovo, aby sme 
sa za seba nemuseli hanbiť. :) A kopu 
kopu ďalších apiek, „ktoré ani nepo
trebujeme“!

Ale mám nápad – čo keby sme 
odložili tie mobily na dva dni a začí
tajme sa do nejakej zaujímavej knihy, 
alebo poďme von so psom, mačkou, 
zajacom, alebo bárs aj so slonom! Ale 
prosím vás – neberte so sebou mobil! 
Tak, ak dovolíte, odložím aj ja ten svoj 
tlačitkový a  idem sa túlať mestom 
s  mojím prerasteným mamutom :)
Tak čaute!

Vaša Anka I.ZK 

Mobil - výhoda, či nevýhoda?

Je to fakt problém dnešnej doby.
Ako prvé by som začal s  výhoda

mi. Komunikácia kedykoľvek a  kde
koľvek. Pomocou telefónu si v spoje
ní s kamarátmi, s rodinou, s blízkymi 
osobami a to aj cez pol sveta. Rýchla 
pomoc. Nech by sa stalo čokoľvek, 
vďaka mobilnému telefónu si môže
me rýchlo a  takmer okamžite privo
lať pomoc priamo k  sebe. Mobilné 
telefóny sa nepoužívajú už len na 
telefonovanie. Určite ste si už všimli 
že moderné telefóny sa nepoužívajú 
len na komunikáciu, ale aj na zábavu 
a  hlavne na počúvanie hudby ale aj 
na pozeranie vtipných videí a filmov. 

Osobný majetok . Mobilný telefón má 
obvykle len jedného vlastníka. Ten si 
môže vybrať veci aké sa mu páčia, to 
je len na vás, čo si tam dáte. Čiže mô
žete tvoriť vlastný dizajn, zvonenie, 
šetrič obrazovky a ostatné veci.  

Ale má to aj nevýhody, ktoré si 
málokto uvedomuje. Ako prvé by 
som začal s asi najväčšou nevýho
dou a  tou sú peniaze. Či už na sa
motný mobil, kredit alebo paušál, 
tak či tak to nestojí malé peniaze. 
Častá kontrola rodičov. Dospievajú
cich ľudí nebavia na ceste telefonáty 
s  rodičmi typu: „Kde si? A čo robíš? 
A  kedy prídeš?“ Ďalšia nevýhoda 
je závisť. V dnešnej dobe je závisť 
na dennom poriadku. Ľudia si závi
dia všetko, aj mobily. Kto má drah
ší, krajší, väčší, ale aj lepšiu značku. 
Závislosť na mobilných telefónoch 
je v 21. storočí asi najväčší problém. 
Dokonca je to väčšia závislosť ako 
na počítačových hrách, podľa mňa. 
Bez hrania hier deň prežijem, ale bez 
mobilu?! Ako poslednú nevýhodu 
by som pridal len stratu času. Vravte 
si čo chcete, ale najväčšia strata času 
je mobilný telefón. Stratíme na ňom 
viacej času ako spánkom. A prečo ho 
teda stále používam? Lebo som na 
ňom závislý tak, ako aj skoro všetci, 
ktorých poznám.

Pre SmeOK Braňo Vozár 
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Na rovinu hemisférySme OK

Mobilový internet
V dnešnej dobe trávia mladí ľudia 

kus svojho dňa za mobilnými tele
fónmi. Majú v nich rôzne filmy, hry, 
aplikácie a hudbu . Väčšinu času trá
via v izbe. Ležia na posteli a kukajú 
do svojich telefónov. Zo zariadenia, 
ktoré malo slúžiť na komunikáciu 
sa vyvinul nový druh zábavy. Mla
dí ľudia pri ňom trávia veľa času (a 
nielen mladí – pozn. redakcie), pre
dovšetkým kvôli internetu. Tým, že 
na ňom trávia toľko času, izolujú sa 
od sveta a nevedia, čo sa okolo nich 
deje. Uzatvárajú sa pred svetom a ne
chcú, aby o nich niekto vedel. Výho
dou mobilného telefónu je to, že sa s 
nimi môže volať , písať na sociálnych 
sieťach a vyhľadávať informácie . Ne
výhodou je závislosť, izolovanosť  a 
tiež aj prístup k citlivým informáciám 
o vás. Najväčším problémom sú he
keri, ktorí sa dostanú   do telefónu a 
zneužívajú vaše informácie a osobné 
údaje proti vám. Čím viac chodíte na 
internet na nevhodné stránky, tým 
viac pútate na seba pozornosť. Ale 
existujú antivírusy, ktoré chránia vaše 
zariadenie. “

Pre SME OK Mário Golík

Ale ako ochrániť samých seba pred 
vírusmi a  mobilnou nákazou? Ľudia 
teoreticky vedia a rečnia, že to nie je 
dobré lepiť sa sústavne na mobil, ale 
kde čerpať zdroj riedidla na toto le
pidlo? Odpoveď musí hľadať každý 

sám v sebe   je v nás. Sebaregulácia je 
jediná možnosť, keď už nebudú v do
spelosti brzdou rodičovské zámky.

K téme mobilov nám poslal do 
redakcie svoj príspevok aj pán ria-
diteľ Inštitútu PhDr. Dušan Piršel s 
ilustráciami MUDr. I. Satka

Nástrahy 
elektronickej horúčky

V súvislosti s „elektronickou horúč
kou” našej mladej generácie si kladiem 
otázku, kam smeruje. Že by k čiastočnej 
nesamostatnosti uvažovania a konania.

Obrázok ukazuje, ako asi vyzeral a 
vyzerá mozog priemerného zdra
vého človeka od dávnych čias až po 
súčasnosť, kedy sú obe hemisféry 
(racionálna aj intuitívna) v rovnováhe 
a symetrické. 

Druhý obrázok 
ukazuje, ako sa asi 
bude vyvíjať pod 
obrovským tlakom 
informácií a kon
zumácie všetkých 
tých videí a „zdie
ľaných” článkov od 
množstva kamará
tov zo sociálnych 
sietí. Intuitívna 
zložka bude výraz
ne potlačená a rá
cio v nás hypertro
fuje rovnako ako tá jedna hemisféra. 
Kedysi ľudia aj pri výrazne obme
dzených technických možnostiach 
vnímali prírodu a okolie oveľa in
tenzívnejšie a osobnejšie. Dnes mla
dého človeka ani nenapadne večer 
zdvihnúť hlavu a za jasnej oblohy sa 
pokochať pohľadom na hviezdy, ako 
sme to robili my a  naši predkovia. 
Hviezdnu oblohu si dokáže „vygú
gliť” v oveľa väčšom rozlíšení, podob
ne ako rôzne animácie, prečo by mal 
byť taký retro... Ortodoxný „mobilma
niak” už nedokáže ani vystrieť krk, 
ktorý mu stuhol v predklone, o čom 
hovorí druhý obrázok.

Neviem, či sa dá tento trend zvrátiť, 
keď nám internet – najmä nastupujú
cej generácii  tak intenzívne zasahu
je do života. Spoločnosť sa polarizuje, 
na jednej strane sú šikovní a kreatívni 
jedinci, ktorí maximálne využívajú 
možnosti a dostupnosť informácií, 

ale je tu aj „armáda” demotivovaných 
mladých ľudí (ktorí sa nechajú vydr
žiavať starnúcimi a opotrebovanými 
rodičmi), nesúca sa na vlne dezilúzie, 
že tak či tak nič nezmením a najlepšie 
je ostať pasívny. 

Nuž a ako z toho von? Domnie
vam, sa, že v mnohom „elektronickej 
horúčke” podľahli aj dospelí, ktorí 
sa na jednej strane sťažujú, že deti 
stále „čumia” do mobilov (čo mnohí 
dospelí často robia tiež), na druhej 
strane sú schopní dieťaťu robiť scé
ny, keď im nezdvihne mobil, lebo sa 
s kamarátmi šmýkalo na ľade a mobil 
zostal v taške, aby sa nerozbil. Nuž, 
asi až dnešná mladá generácia, keď 
dospeje, bude možno vedieť, ako to 
„nastaviť” pre svoje deti.

Áno, dnes sa dá vygúgliť všetko, 
teda takmer, lebo vôňu lesa alebo 
rozkvitnutej lúky nevygúglime. V 
dnešnej uponáhľanej dobe si čoraz 
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Na rovinu hemisférySme OK

(v tom strašnom komunizme) duálne 
školy, ktoré skvele fungovali a podni
ky si priamo vychovávali svojich bu
dúcich zamestnancov. Po dvadsiatich 
rokoch sme sa „inšpirovali” úspešným 
duálnym školstvom vo Švajčiarsku a v 
Nemecku a teraz je to u nás novinka...

Zároveň typická slovenská vlast
nosť  závisť  ruka v ruke s hašteri
vosťou spôsobuje, že na Slovensku 
sa konflikty a  rôznorodé názory ne
riešia diskusiou, argumentovaním, 
ale hneď založením novej politickej 
strany, iných odborov, „trucpodni
kov”, ohováraním... Preto máme napr. 
viaceré školské odbory, komory zdra
votných sestier, mali sme Pravú SNS a 
„pôvodnú” SNS. Príkladov je mnoho.

Vráťme sa však k elektronickej ho
rúčke. Podľa Alexandra Kibitova, ve
dúceho Laboratória molekulárnej 
genetiky, závislosť od sociálnych sietí 
funguje rovnako ako závislosť od al
koholu, drog či toxických látok s je
diným rozdielom, že je „nechemickej 
(nelátkovej) povahy”. Zároveň pouka
zuje na to, že genetické markery závis
losti od internetu a sociálnych sietí sú 
na 80 percent zhodné s markermi pre 
závislosť od alkoholu a drog. Myslím 
si, že na každú zbraň sa časom nájde 
protizbraň. Čoraz častejšie čítam, ako 
ľudia intuitívne siahajú po rôznych 
východných technikách, aby si zabez
pečili vnútornú duševnú rovnováhu, 
aby odbúrali stres a pod. Možno aj 
návrat k starým, rokmi prevereným 

technikám prinavrátenia samých k 
sebe môže byť jedna z ciest. Možno 
usilovne hľadáme to, čo už ľudstvo 
dávno objavilo. Problém je v tom, že si 
to nedokážeme priznať a neustále sa 
staviame do polohy chytrejších.

Určite majú sociálne siete svoje vý
hody aj nevýhody. Pokrok ide ďalej a 
ľudia sa prispôsobujú dobe. Čoraz viac 
sa však na sociálnych sieťach objavujú 
rôzne poplašné správy a nepravdivé 
informácie a ľudia ich potom slepo 
šíria ďalej ako zaručenú pravdu. Boj 
proti tomu je určite dôležitý, je super, 
že na tom už niektoré krajiny pracujú a 
verím, že sa pridajú aj ďalšie. Virtuálna 
realita bez reálnych skúseností môže 
byť nebezpečná. Sociálnym sieťam ako 
nástroju pre rýchle informácie 
ÁNO, no NIE, keď šíria nenávisť.

Dnes pri autonehode mla
dí ľudia (česť výnimkám) ne
rozmýšľajú, ako postihnutým 
pomôcť, ale z akého uhla je 
to najlepšie točiť, aby sa to 
vynímalo na sieťach alebo ne
dajbože aj v správach komerč
ných televízií a dotyčný si užije 
svojich päť minút slávy...Asi si 
musíme odžiť túto dobu a až 
keď to začne aj mládeži liezť 
na nervy, pochopíme, ako sa 
spomedzi nás vytráca ľudskosť 
a spolupatričnosť, resp. schop
nosť komunikácie. Mladí dnes 
nerozmýšľajú, koľko informácií 
sa musia v školách naučiť, lebo 

však všade sú online a všetko si vygú
glia. Aj postup pri prvej pomoci. Ale 
čo ak pri nehode sa poškodí aj mobil? 
Z civilizácie sa masívne vytráca zdra
vý sedliacky rozum.

Pre Sme OK 
PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ IPR

Tak, čo vy na to? Mladí ľudia? Rozprúdi 
tento článok krv vo vašich žilách, za-
čnete medzi sebou horúco diskutovať 
na túto tému, alebo si budete písať 
cez Messenger, alebo inú sieť? Ak máte 
mobil, môžete si s ním dokonca aj na-
vzájom zavolať a vyjadriť svoj postoj!  

Pre Sme OK Lexi Petrášová, 
Anna Mária Škárová, 

Braňo Vozár a Mário Golík 

menej a menej mladí ľudia nájdu čas 
na zamyslenie a „prežutie” každoden
ných skúseností a nadobudnutých 
znalostí (aj v škole). Napriek enorm
nému zvýšeniu dostupnosti infor
mácií (či práve preto?) sme vystavení 
stresu: ako to všetko zabudovať do 
našej „schránky”. Ako by asi dopad
li živočíchy s vonkajšou ochranou 
(kraby, korytnačky), keby rástli oveľa 
rýchlejšie, ako napríklad rastú infor
mácie v  dnešnej dobe. Ich panciere 
by ich asi dlho neuchránili.

Tak aj naša mládež nemá čas, aby 
im ochranné „panciere” dozreli a vy
tvrdli, aby ich ochránili pred čoraz 
komplikovanejším svetom. Zrejme 
je naozaj potrebná hlboká reforma 
školstva. Myslím si, že ešte sme ne
dosiahli terapeutický efekt v procese 
vzdelávania . Možno aj preto, lebo 
všetko, čo tu bolo v minulosti, bolo 
vraj totálne zlé. Tradície sa „vytrhávali 
aj s koreňmi”, zmeny sa diali nesys
témovo. Žiadne diskusie o tom, čo z 
minulosti má pretrvať, čo je života
schopné, čo treba prijať nové.

Nielen v oblasti vzdelávania platí, 
že ak treba zmeny, tak treba zohľad
ňovať nejakú postupnosť, nadväz
nosť, kontinuitu a prijímať aj racionál
ne prognózy, vízie, neodtrhnuté od 
reality. Napr. tradícia britského škol
stva je pevná  základné princípy sa 
nemenia, iba formy výučby. A kam 
to Oxford a iné britské školy dotiah
li... Ale aj na Slovensku sme už mali 

Ilustrácia: Anna M
ária Škárová
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Štúrovo pero

A bolo to tu. Dni, kedy sa opäť bu
dem schopná cítiť ako ryba vo vode 
a  byť obklopená búrlivými vodami 
sveta novinárskych podivností. Príle
žitosť spoznať sa s ďalšími bláznami, 
ktorých celoživotnou láskou je novi
nárčina a  literatúra. Ideme na výlet 
do novinárskeho neba na Zemi, sen 
každého knihomoľa a  milovníka za
peklitých viet a  zvedavých otázok, 
ktoré sú súčasťou každého dobrého 
študentského časopisu. Novinárska 
cesta za začala za zvukov štartujúce
ho motora našej starej, ale spoľahli
vej internátnej dodávky. A hoci sme 
to v tom momente ešte netušili, na
ozaj zaváňala poriadnym dobrodruž
stvom. 

Po príchode na miesto určenia 
sme totiž s nevoľou ráčili zistiť, že náš 
starý známy  drahý priateľ škriatok 
tlačiarenského chaosu sa rozhodol 

Svet novinárskych 
podivností

Sme OK

Novinárski nadšenci sa kaž-
dý rok v apríli zbiehajú zo 
všetkých kútov Slovenska 
do  Zvolena na vyhodno-
tenie súťaže príspevkov a 
školských časopisov. A my 
sme boli pri tom. Tak, ako 
už niekoľko rokov predtým.. 

narobiť paseku nielen medzi riadka
mi nášho milovaného časopisu, ale aj 
pozmeniť písmenko v  adrese mailu, 
ktorý potvrdzoval našu účasť na sa
motnom Štúrovom pere. 

Po tomto šokujúcom zistení sme si 
chvíľu mysleli, že nám azda neostane 
nič iné ako vyliezť na najbližší strom 
a s neveľkou radosťou, ale predsa, sa 
aspoň na chvíľu stať súčasťou zvo
lenského ekosystému. Či už ako ve
veričky, sovy, sokoly, alebo iní zvie
rací návštevníci Zvolena. Pred týmto 
hrôzostrašným osudom nás však za
chránili organizátori Štúrovho pera, 
ktorí nám obetavo poskytli 4 voľné 
postele. Čiže žiadne kempovanie 
v štýle Tarzana sa chvalabohu neko
nalo, za čo im patrí naša veľká vďaka. 

Nakoniec bolo kde spať a  ani od 
hladu sme samozrejme neumreli. 
O  naše žalúdky sa obetavo starali 

pani kultúrna referentka Vorobjov 
a pani vychovávateľka Zsákovicsová. 

Po výdatnej hostine sme sa ta
xíkom presunuli do mestskej Kniž
nice Ľudovíta Štúra, kde sa konalo 
slávnostné zahájenie Štúrovho pera 
a kde sme sa s radosťou ráčili vrhnúť 
do náručia dych vyrážajúceho sveta 
novinárčiny. V ňom na nás čakali dva 
namáhavé, ale veľmi obohacujúce 
dni novinárskych tlačoviek, diskusií 
a  iných zaujímavých chvíľ. Moja ma
ličkosť si mala možnosť prehodiť pár 
slov s  Henrichom Krejčom,  generál
nym riaditeľom publicistiky v Markí
ze, z čoho som mala neopísateľnú ra
dosť. Počas tlačovky som mu položila 
dve otázky. Jedna sa týkala reklám.

 „Aké kritériá určujú dĺžku a počet 
reklám v  televíznom vysielaní a  či 
existuje zákon, ktorý obmedzuje po
čet reklám vo vysielaní ? Odpoveď 
bola jasná a dlhá a posunula nás do 
reality, že reklamy sú potrebné, ne
vyhnutné, regulované zákonom za 
cenu mastnej pokuty a  nám – divá
kom – neostáva iné, len to prežuť.

V priebehu ďalšej tlačovky som neobiš
la otázkou ani Patrika Hermana a poriad
ne som mu naložila otázkou o upadajúcej 
novinárskej etike a o príčine jej upadania. 
„Tak toto je otázka, ktorú si môžeme polo
žiť večer pri dvojhodinovom sedení pri ká
vičke alebo čajíku, lebo toto je téma o nás. 

Novinárska etika je v každom z nás. Od-
kiaľ pokiaľ – máme svoje hranice a ako my 
dokážeme uchopiť svoj názor. Niekto to 

dokáže, niekto 
nie.“

A  to ne
bolo všetko. 
Vyspovedala 
som aj jeho 
pocity z toho, 
že v  súčas
nosti ako pe
dagóg stojí 
pri zrode možných novinárskych ta
lentov a  formuje ich. „Keď je niekto 
pedagóg, chce pretvoriť tých študentov 
na svoj obraz. Nie im niečo prikázať, aby 
robili podľa vás, napodobňovali, papa-
gájovali, ale chcete ich niečo dobré na-
učiť. Naučiť ich o  čom tá novinárčina 
je. Ale buďme otvorení a  povedzme si, 
akých máme študentov. O tom by vedeli 
rozprávať aj kolegovia pedagógovia. Je 
to tak pol na pol. Sú tam študenti, ktorí 
tam prišli len preto, lebo potrebujú dip-
lom, rodičia si želajú... treba urobiť neja-
kú školu, ktorá ale nie je zárukou toho, 
že ma potom niekam zoberú. Ale potom 
mám študentov, ktorí sa naozaj snažia. 
Tým sa snažím dať čo najviac. Dnes si 
treba jednoducho uvedomiť, že ten me-
diálny priestor je obrovský konkurenčný 
trh. Nikto vás, žiaľ, nečaká s otvorenou 
náručou, nikto nečaká len na vás. kedy 
tam vy prídete ako absolventi napríklad 
žurnalistiky.“ Otázky na tlačovkách sa 
sypali z každej strany. Únavu sme pre
máhali dúškami kávičky za básničky. 
Ako svieži vánok zapôsobili na naše 
telá slová porotcov.

Foto: Archív VMV



16

Štúrovo pero

17

Sme OK

Ja, ako neinter
nátna, som mohla ísť 
s internátnymi žiakmi 
našej školy na Štúro
vo pero 2017. Bol  to 
super zážitok. Všetko 
sa mi tam páčilo, či už 
diskusie, alebo „hej
tovanie“ časopisov. 
Náš časopis SmeOK 
sa pánovi porotcovi 
Vitkovi páčil a  udelil 
nám štyri jednotky, 
čo je podľa mňa vyni
kajúci úspech. V piatok 
sme mali diskusiu s markizák
mi a mohli sme sa ich otvore
ne všetko opýtať. „Majitelia“ 
svojich časopisov sa postavili, predstavili a pýtali sa... Bol tam týpek, čo dosť 
kritizoval Markízu a nadŕžal RTVS. Ale zasa mal pravdu, lebo niektoré progra
my sa naozaj nedajú pozerať. Všetci mu začali tlieskať.

Kto by to bol povedal, že aj ja som našla odvahu a položila som otázku. Síce 
sa mi triasol hlas, ale nadýchla som sa a vypľula to zo seba. 

Na druhý deň bolo vyhodnote
nie časopisov a  príspevkov stre
doškolákov a  vysokoškolákov. 
Dúfala som, že sa umiestnime 
na nejakom fakt dobrom mieste 
a oni ma zabili tým, že sme boli na 
treťom mieste v kategórii Sloven
skej sporiteľne. Dosť ma to pre
kvapilo, ale zase fajn, lebo sme sa 
nemuseli umiestniť vôbec. Máme 
ešte na čom pracovať a verím, že 
na budúci rok to dáme!

Pre SmeOK Anna Mária Škárová

   Internátno 
 neinternátny 
   zážitok

Boli to slová najmä Pavla Vitka, 
ktorý nás povzbudivo vytrhol z novi
nárskej driemoty: 

„SmeOK, internátny časopis, Bratislava 
Mokrohájska, siedmy ročník, vychádzajú 
trikrát ročne. Poďakovanie patrí Ferovi 
Hrnkovi a  spol. Tu som ich stretával, tá 
partička bola vynikajúca. Uvidíme, čo 
teda ukážu redaktori novej šéfky Lexie 
Petrášovej. Úvodník má dobrý. Je to niečo 
ako programové vyhlásenie vlády, ten sa 
mi páči. Nepáči sa mi takýto úvodník: „Je 
už len dva dni do vydania časopisu a mňa 
teraz bolí hlava, čo napísať. Navyše je 
blbé počasie a je to ešte horšie, ako som 
si myslela, ale niečo predsa len napíšem 
blablabla...“ Ale tento bol perfektný, be-
riem. Máte pekný článok o  Imatrikulácii, 
pekné fotky, trocha mi chýbali medziti-
tulky. Je o tom výborná anketa. Máte tam 
mená, fotky. V  tej ankete máte dokonca 
názory – nie je to kratučké, sú tam hod-
notenia – super.  Pri Helloweene sú názory 
podpísané iba „PT“,„Anči“ – namietam, 
takých ankiet si vymyslím za desať minút 
dvadsať, tam by som to konkretizoval.  
Spoveď narkomanky – super. Čítal som to 

aj v súťaži Tvár 
s  úsmevom 
milosrden-
stva. Škoda, že 
to situuješ do 
Wiliamsbur-
gu, Greenpo-
intu a  po-
dobne. Prečo 
tento príbeh 

nesituuješ do Pezinka a  Modry? Mňa až 
tak nezaujíma, čo sa deje v Greenpointe 
– viem, je to beletria – ale radšej by som 
si prečítal niečo s  beletristickou väzbou 
z nášho prostredia. Teda okrem všetkých 
dobrých novinárskych vecí, ktoré tu máte, 
je tam aj beletria. Toto bola výborná po-
viedka,  aj napriek malinkej námietke. 
Moje celkové hodnotenie: dobré, nápa-
dité, talentované... Alexandra je super-
talent. Dávaj si pozor aj na redigovanie, 
nielen na tvorbu; v  redigovaní ešte máš 
rezervy. Dávam o pol boda viac ako vlani: 
štyri jednotky – potlesk.“

  
Nabitý dvojdňový program sa 

chýlil ku koncu. Chýbalo už len malé 
vzdanie úcty Ľudovítovi Štúrovi 
v  podobe položenia kytice k  jeho 
pamätníku. A očakávané a najmä ad
renalínové vyhodnotenie časopisov 
a príspevkov za rok 2016. Medzi oce
nenými, na naše veľké prekvapenie 
a radosť, zaznelo SmeOK. Bol to neo
písateľný pocit, keď som si uvedomi
la, že práve náš časopis sa umiestnil 
na 3. mieste v kategórií ceny Sloven
skej sporiteľne. 

Bolo pekné vidieť, že tvrdá práca 
sa vyplatila a že sme ustáli generač
nú výmenu časopisu celkom dobre. 
Domov sme si odniesli nové poznat
ky, pekné spomienky, diplom, cenu 
radosť, dobrý pocit, balík jedla a chuť 
robiť časopis lepším ako predtým...

NO A O ROK SME TU ZAS! 
Pre Sme OK Lexi Petrášová

Foto: 
Archív VMV
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RozhovorSme OK

Vždy, keď sa niekto nový objaví na chodbách školy, plánujeme v redakcii jeho 
spoveď. Veď každý by sa rád niečo dozvedel o novej učiteľke, novom majstrovi, či 
vychovávateľovi v pedagogickom zbore. Preto patria rozhovory medzi obľúbené 
články v Sme OK. Neváhali sme a aj do tohto čísla sme jeden naplánovali. No sťa-
by sa vrece roztrhlo tento školský rok s novými pedagógmi. Nestihli sme osloviť 
všetkých, ale tentokrát sme si odchytili pri redakčnom  
rozhovore p. učiteľku odborných predmetov, 
pani Ing. Henrietu Mačicovú.

Čo bolo vašim snom?
Mojím životným snom bolo stat sa 

učiteľkou. A teraz som si ho vyplnila.

Čo vás sem priviedlo?

Priviedlo ma sem práve moja 
túžba stat sa učiteľkou.

Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam z obce Kukučínov. Je 
to malá dedinka v okrese Levice.

Ako vnímate žiakov?

Vnímam ich ako šikovných žiakov, 
ktorí majú veľký potenciál a ja dúfam, 
že im ho pomôžem rozvinúť.

Ako sa vám tu páči?

Každý deň ináč . 

Názor na kolegov?

Nemôže byť nič lepšie, ako keď sa z 
vašich kolegov stanú vaši priatelia. A 
tých som tu našla…

Najobľúbenejšie predmety, ktoré 
učíte?

Technické kreslenie a materiály. 

Prečo ste chceli byť uči-
teľkou?

Ako som už bola bývala 
spomenula, bol to môj naj
väčší sen už od detstva.

Najobľúbenejšia trieda?

Všetky triedy, ktoré 
učím, mám rada. Určite si 
s niektorými žiakmi alebo 
s triedami vytvorím hlbší 
vzťah, ale to neznamená, 
že ich mám radšej.

Čo by mali podľa vás ro-
biť žiaci, aby mali lepší 
prospech?

Vzájomne si pomáhať, 
vždy sa snažiť podať čo 
najlepší výkon, rozvíjať 
vzájomnú dôveru učiteľ – žiak.

Aké sú vaše záujmy?

Medzi moje záľuby patrí upratovanie, bicyklovanie, ručné práce a to najdô
ležitejšie, moje deti.

Čo rada robíte vo voľnom čase?

Venujem sa tomu, čo mám rada, svojej rodine a svojim záľubám.

Aké máte životné motto?

Deti sú môj život. 

Čo by ste odkázali našim čitateľom?

Všetkým čitateľom časopisu Sme OK želám pekné prázdniny.

Za rozhovor a váš čas ďakuje 
Mário Golík.

Splnený sen

Foto: súkromný archív 
p. Ing. Mačicovej
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sestričky, pani psychologičku a keď 
tam dokonca bola aj moja triedna, 
prepadol ma zkľučujúci pocit. Vô
bec som nečakala, že prídu. Ale po
tom som si povedala: dobre, sú tu a 

čo...a dám to a aspoň sa z nás budú 
tešiť, aké spevácke talenty učia :D :D 
Tak sa začala naša spevácka jazda.

Porotou boli teda Adela Banášová, 
Viktor Vincze, naša pani vychovávateľka 

Májový úspešný večer plný spevu, hudby, slova, radosti, sĺz dojatia, ale najmä 
adrenalínu, odštartoval už svoj sedemnásty ročník. Táto akcia patrí dlhodobo 
medzi TOP záujmy spevákov, ale aj celebrít zo showbiznisu. Vystriedali sa u nás 

už Samo Tomeček, Zdenka Predná, Zuzana Smatanová, Peter Modrovský, 
Petra Humeňanská a Adela Banášová (už druhýkrát)- pozn.  

redakcie: dnes Vinczeová s Viktorom Vincze.Stres - spev - radosť

SPEV AKO DAR… s touto myšlien
kou sa  ako každoročne konal  Slavik.
Vďaka  tomu k nám zavítali aj vzácni 
hostia. Adela Banašová a Viktor Vin
cze. Ak mám povedať pravdu, tak 
toto bol môj prvý Slavik v živote. Keď 
som prvýkrát počula od našich pani 
vychovávateliek, kto má tento rok za
vítať na náš internátny Slávik, skoro 
som neverila vlastným ušiam. A tak 
som si povedala: Uverím až keď uvi
dím. A tak sa aj stalo. 

Adelu Banášovú som mohla vidieť 
na živo a dokonca sa s ňou aj odfo
tografovať.  Bola som zvedavá aj na 
toho jej Viktora, ale na Adelu som sa 
tešila viac. Obidvaja sa mi veľmi za
páčili a bola som veľmi šťastná, že 
budú hodnotiť našho tohtoročného 
Slávika. Ale to, čo ma najviac prekva
pilo, bolo, že sa na náš Slávik prišli po
zrieť aj naše učiteľky..dokonca aj pani 
Zástupkyňa. Keď som videla vchá
dzať do jedálne naše pani učiteľky, 

Bobocká a dokonca do poroty zavítala 
aj moja naj kamoška a šéfredaktorka 
časopisu SME OK Alexandra Petrášová. 
:) Bola som veľmi rada, že v porote bola 
aj ona a bola som na ňu hrdá.

Na tohto ročnom Sláviku vystúpili: 
Filip Źampár, Tomáš Čurda,Frederik 
Korcsmáros, Veronika Jarotová, Milan 
Kamaráš, František Hrnko, Karin Vajze
rova, Barbara Hladíkova A JA :D.

Každý z nás sa na Slávika pripra
voval najlepšie, ako vedel. Veľa z nás 

cvičilo s našou hudobnou skupinou 
Mokrohraj. Ja som tiež jednou z  nich.  
Na súťaž  som sa pripravovala s tým, 
že chcem druhým predviesť aj niečo 
iné, okrem mojej hudby  , teda spev. 
Osobou, ktorá ma na Sláviku najviac 
podporovala, bola moja super kamo
ška a spolužiaka Anka. Som jej veľmi 
vďačná, že tam bola so mnou a držala 
mi palčeky, aby som to dala. Ďalšou 
mojou veľkou fanúšičkou bola moja 
triedna. 

Foto: Archív VMV

Foto: Archív VMV
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Porota v akcii

Bol to pre mňa stres, ale aj radosť. 
Už predtým som mala príležitosť vy
stupovať pred viacerými ľuďmi po
dobne ako na Sláviku, ale nespievala 
som. Najskôr som sa strašne obávala, 
že sa mi začne triasť hlas. Ale chvala
bohu sa to nestalo. Každý predviedol 
pesničku podľa svojho výberu.  Ja 
som spievala Amnestiu na neveru. 
Táto pesnička sa mi veľmi páčila, lebo 
sme ju veľa spievali s pani Vorobjov. 

Adela s Viktorom síce na začiatku 
povedali, že budú veľmi ostro hod
notiť a budú aj slzy, ale my sme ich 
prekvapili. Na porotcoch sa mi páčilo, 
že hodnotili spravodlivo. Mali dobré 
porotcovské rady a každému z nás 
sa snažili povedať čo najviac pozitív
nych a povzbudzujúcich vecí do bu
dúcna. Bola som rada, že ma hodno
tila Lexie. To, čo povedala, ma veľmi 
potešilo. 

Vďaka tomuto zážitku som sa nau
čila vystupovať pred ľuďmi bez stresu 
a strachu. Slávik mi dal toho veľa a te
ším sa, že si to na budúci rok budem 
môcť zopakovať.

Naši porotcovia nás po spevackom 
vystúpení obdarili krásnymi diplo
mami a sladkosťou. To, čo ma pote
šilo bolo, že som mohla spievať pred 
Adelou, ze som sa umiestnila na dru
hom mieste, že som dostala diplom, 

že v porote bola Lexie, že na Sláviku 
bola aj Anka. 

Ďakujem Ti Bože, že som tam mohla 
byť a zažiť môj prvý Slávik, a že som 
mohla spievať pred Adelou. Ďakujem 
Ti, že si tam bol so mnou. A že si mi dal 
pri tom veľa sily a istoty.

TEŠÍM SA NA ĎALŠIEHO SLÁVIKA.

Pre SmeOK Soňa Mária Antalová, 
redakčne spracované

Foto: Archív VMV

Foto: Archív VMV

Ilustrácia: Mgr. Marián Višňovský
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Partnerský test

Pár dní pred svadbou absolvovala 
Adela a Viktor u nás predsvadobné 
otázky na telo, ale aj partnerský test, 
v ktorom celkom obstáli. Občas do
šlo aj k prudkej výmene názorov pri 
zdvihnutých portrétoch. 

Kto vynáša smeti? 
Kto varí rannú kávu? 
Kto vyberal miesto svadby? 
Kto doma viac rozpráva?
Kto má väčšiu trému pred svadob

ným „Áno“?
Kto má radšej sladké koláče?

Od Adely a Viktora:
Ďakujeme vám, 
naši najmilší :-)
a partnerský test nám 
v našom manželstve 
veľmi pomohol:-)))) 
Opatrujte sa :-)

.. „To myslíš vážne?  to predsa ro
bím ja!“, zaznelo sálou.Úsmev na tvá
rach však odhalil ich spoločné šťastie

. 

Po slávnostnom vyhodnotení, gra
tuláciách víťazom a odovzdaní cien a 
diplomov aj našim dvom špeciálnym 
hosťom v porote, nasledovala auto
gramiáda a fotenie.

Poslali sme 
im blahožela
nie k svadbe a 
SMS  kou prišla 
bleskurýchla od
poveď hneď po 
návrate z kaštieľa 
v Tomášove, keď 
odprevadili po
sledných hostí.

Vzácna partnerská zhodaTo myslíš vážne?

Foto: Archív VMV
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Krátke správy z kultúry

„Tak čo povieš na naše nové pô
sobisko?“ – obrátil Pumba spýtavý 
pohľad  na priateľa. – „To vieš, že si 
to neviem vynachváliť,“ – odkroch
kal Mumba naspäť. „Len nechápem, 
ako vo vedení vedeli, že som športo
vo založený,“ zauvažoval pri rezkom 
pobiehaní po atletickej dráhe. Dvo
jica lesných diviakov sa rozcvičovala 
v športovom areáli pri IPR. Svoju vďa
ku za pozvanie sa snažili vyjadriť pre
orávaním slabo obrobenej pôdy. Za 
pozvánku považovali dieru v  plote. 

a

Akoby sa vrece roztrhlo so správami, že kde tu po Slovensku blúdia pri ľud
ských príbytkoch zvierací návštevníci. Raz sú to medvede, niekedy divé sviňe... 
A neobišli ani náš areál. Diviaky medzi nami  to vám teda poviem, ešte nikdy 
sa tak pomaly neotvárali lietačky do internátu, ako v ten deň! Nohy na plecia, 
brigáda  nebrigáda  fukoty do bezpečia! Ale Pumbovi a Mumbovi  také sme 
im dali mená  sme zjavne nevadili  ryli si a ryli, ako keby hlina a blízke políčko 
zemiakov patrilo len im. Potešení odišli, ale na druhý deň boli späť.

V divadle hrali ľudia bez domova a s postihnutím. Je podľa mňa pekné, že 
ich režisér zavolal takto si zahrať a aj sa zabaviť, aby nemysleli na to, čo ich 
trápi. Bol to príjemný zážitok. Vidieť ľudí, ktorí nemajú ľahký život a napriek 
tomu sa spojili a niečo vytvorili. Na javisku sa predstavili aj dvaja vozíčkari. 
Veľmi zaujímavá bola aj   diskusia s  tvorcami, s  pánom režisérom Patrikom 
Krebsom a hercami. Miestami som mal zimomriavky, ale to aj preto, že mi v 
priestore, kde hrali, bola zima. Ja napríklad mám dosť nestabilnú psychiku a 
dosť pochybujem, že by som zvládol postaviť sa pred ľudí. Viem, že na tomto 
predstavení boli aj zo školy doobeda, a môjho spolubývajúceho, ktorý rapuje 
vybrali z publika na javisko a tak sa im páčil, že možno s nimi začne hrávať. 
Ale vôbec na neho nežiarlim.. Jemu to ide, baví ho to a mňa zas bavia iné veci.                                                                          

Filip Žampár

Stredy patria vychádzkam. Každý si vyberie to svoje. A na našom in-
ternáte je viac než dosť žiakov, ktorí milujú filmy. Pani vychovávateľka 
Kupková je špecialista nielen na animáky a komédie. 

Tentokrát  sa  vybrali  na  nové  spracovanie  klasickej  disneyovky  Kráska 
a zviera, kde titulnú rolu krásnej Bell stvárnila očarujúca Emma Watson, 
známa  ako  legendárna  mladá  čarodejnica  Hermiona  z  úspešnej  série 
kníh  a  filmov  Harry  Potter.  Film  bol  podľa  žiakov  očarujúci,  napínavý 
a dojemný zároveň. 

Kráska a zviera

Povinné čítanie - inak

Kúsok od Hlavnej stanice sa 
nachádza nádherný Pisztory-
ho palác, ktorý poskytol svoje 
ľavé krídlo ako domovskú 
divadelnú scénu preDivadlo 
bez domova. 

Pumba

M

umba

„Ty, a prečo tie detváky tak pištia. Že 
by na privítanie?“ zauvažoval opäť 
Pumba. „Vieš ty čo?“ znervóznel 
Mumba: „Na jednom mieste za ohra
dou cítim hustý dym. Určite tam nik
to nefajčí, veď v celom areáli je fajčiť 
zakázané. Poďme my radšej zavolať 
hasičov!“ Tak sa dvaja bratia vychytili 
a o chvíľu po nich neostal ani smrad. 
Ostali len fotky. 

Očitý svedok udalosti dňa  
Juraj M. mladší

Foto: Archív VMV

Foto: Braňo Vozár
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Belasý motýľ

29

cieľ informovať verejnosť o vážnom 
ochorení svalová dystrofia a získať 
finančné prostriedky na sociálnu 
pomoc a nákup kompenzačných po
môcok pre ľudí, ktorí s týmto ocho
rením žijú. Svalová dystrofia je ocho
renie svalov celého tela, spôsobuje 
bezvládnosť, odkázanosť na pomoc 
druhej osoby a rôzne pomôcky. Naj
ťažšie formy ochorenia spôsobujú 
odkázanosť na dýchanie pomocou 
umelej ventilácie v domácom pro
stredí. Ochorenie má postupne sa 
zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá 
zastaviť a je nevyliečiteľné. Postihuje 
bábätká, deti aj dospelých

Myšlienku kampane podporili 

Sme OK

Sme veľmi radi, keď umelci podporujú 
dobrú vec. V pondelok 6. júna sa na Ná-
mestí Slobody v Bratislave uskutočnil 13. 
ročník benefičného Koncertu belasého 
motýľa. Tolerancia, hudba, empatia, ne-
závislý život, boli hlavnými črtami 13. roč-
níka hudobného Koncertu belasého mo-
týľa. Všetci účinkujúci vystúpili bez nároku 
na honorár a vyjadrili tak spolu s nami 
podporu ľuďom so svalovou dystrofiou a 
myšlienke nezávislého života.  

Na pódiu sa predstavili ľudia so 
svalovou dystrofiou, ktorí statočne 
zvládajú jej ťažké dôsledky, a to aj 
vďaka pomôckam, na ktoré sa im 
prispelo z verejnej zbierky Belasý 
motýľ. Kampaň Belasý motýľ má za 

V zlietni belasý motýľ aj dnes, tak ako roky predtým... vzlietni a pomôž 
tým, ktorí to potrebujú. Si ich modrou nádejou... Sme radi, že sa v spo-
ločnosti nájdu ľudia s otvoreným srdcom pre trápenie iných, hoci ich ani 
osobne nepoznajú. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, aj tým, 
rozozvučali hudbou námestie v Bratsilave.

KONCERT                BELASÉHO 
             MOTÝĽA 

vystúpením Horkýže Slíže, Dorota 
Nvotová, Marián Varga, Saténové ruky. 

My sme si koncerty užili a neča
kaný lejak sme brali ako spestrenie a 
výzvu, ktorú sme hravo zvládli spolu 
s pani vychovávateľkami Jandovou, 
Zsákovicsovou a Kupkovou.

Foto: Archív VMV

Foto: Archív VMV

Marek Púchor, Frederyk Korcsmáros a Vilko Verner
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V povetrí sa prenikavo ozývali du
nivé kroky náhliacich sa ľudí. Vo vzdu
chu bola cítiť jeseň a hŕstka pestrofa
rebných listov s  pôvabom tancovala 
svoj veterný tanec. Zlomyseľný jesen
ný vietor sa preháňal preplnenými 
mestskými ulicami a zarýval sa ľudom 
až do kosti. Bol to deň ako každý iný, 
teda aspoň som si to myslela, keď som 
vtedy v  to osudné jesenné poobe
die, v  doprovode svojho vtedajšieho 
priateľa, kráčala na vlakovú stanicu. 
V ústrety svojmu osudu, ešte netušiac, 
čo ma tam postretne.

Keď som konečne dorazila na už 
spomínanú vlakovú stanicu a  pred 
jej vchodom dala strohé, neprecí
tené zbohom svojmu úbohému, 
nič netušiacemu chlapčenskému 
doprovodu, spoza môjho chrbta sa 
ozval hurónsky výbuch zvonivého 

Poviedka

Lovestory 
s   m e n t o l o vo u 
príchuťou

Ako by sme mohli charakterizovať jednou 
vetou to, čo sa odohrá? Deň, na ktorý ne-
zabudnem nikdy... Každý z nás občas nie-
čo zažije, čo prekvapí aj jeho samého. A to 
sa stalo aj aktérou tohto príbehu.

chlapčenského smiechu. Celá roz
čarovaná som sa namrzene zvrtla, 
aby moje oči mohli spočinúť na dr
zom pôvodcovi tohto nesmierne 
neomaleného zvuku. Na moje veľké 
prekvapenie tam stál ON. Chrbtom 
a  chodidlom ľavej nohy sa opieral 
o  zájdenú tehlovú stenu staničnej 
budovy a  s  výrazom nesmierneho 
nezáujmu poťahoval dym už z  na
poly vyfajčenej mentolovej cigarety. 
Bol nádherný, to som musela uznať, 
bol nádherný takým tým svojským 
anjelským spôsobom. Jeho bledú 
anjelskú tvár lemovala záplava kudr
natých gaštanových kučier a  v  jeho 
očiach bolo toľko modrej, že ste sa 
v  nich mali nutkanie utopiť. Keď na 
sebe ucítil môj pohlaď, nepatrne za
klonil hlavu a  vyfúkol z  úst obláčik 
mentolového dymu. Bezprostredne 

po tom, čo tak urobil, sa jeho aqama
rínovo modré oči na zlomok sekundy 
stretli s tými mojimi. 

„Bravo, Petersonová, bravo.! V   ži
vote som nevidel lepší herecký vý
kon. Keby som ťa nepoznal, bol by 
som možno fakt na sekundu uveril, 
že toho chmuľa naozaj miluješ, “ po
vedal s  úsmevom. „Čo odo mňa do
čerta chceš, Boswell?“ vyštekla som 
naňho celá podráždená a už už som 
sa chystala zvrtnúť na odchod. On 
ma však schmatol za zápästie a otočil 
ma k sebe. Už sa neopieral o staničný 
múr. „Minútu tvojho času, to je snáď 
jasné nie?“ povedal vážnym tónom 
a   naposledy si potiahol z cigarety 
ešte predtým, než ju ráčil zahasiť. 
Podráždene som si vzdychla. Bolo mi 
jasné, že sa z  tejto našej malej kon
verzácie len tak nevyvlečiem. Koniec 
koncov boli sme kamaráti už od útle
ho detstva. „Počúvam,“ dodala som 
úsečne.  „Prečo to robíš?“ spýtal sa 
zvedavo. „Prečo robím čo?“ neoma
lene som mu skočila do reči. „Prečo 
sa tváriš, že ti na ňom záleží, aj keď 
obaja veľmi dobre vieme, že to tak 
nie je?“ dokončil úsečne pre zmenu 
on a jeho modré oči sa pri tom vpíjali 
do tých mojich. Podráždene som si 
odfrkla. „Ty si ten posledný, ktorý ma 
má právo súdiť. Lucas, čo ty o  tom 
vlastne môžeš vedieť, nikdy si nikoho 
naozaj nemiloval, otočíš sa za každou 
sukňou, ktorá prejde okolo!“ pove
dala som ostro a  venovala som mu 

jeden zo svojich najlepších nevra
živých pohľadov. „To nie je pravda,“ 
povedal s mrazivým tónom v  hlase, 
dvoma prstami mi podvihol  bradu 
a zadíval sa mi priamo do očí. „Čo nie 
pravda?“ opýtala som sa zmätene. 
„To, že som nikdy nikoho nemiloval,“ 
povedal šeptom a  znenazdajky mi 
na pery vtisol lačný bozk. Chystal sa 
k  tomu ešte niečo dodať, to už však 
nestihol. A to z jedného prostého, ale 
prekvapivého dôvodu  rozbehla som 
sa preč. Nie však preto, že by sa mi 
prestal pozdávať spád nášho nevraži
vého staničného rozhovoru, alebo že 
by som mala pred ním potrebu ute
kať. Urobila som tak preto, lebo som 
ponad plece svojho otravného suse
da, nenapraviteľného sukničkára a lá
mača ženských sŕdc Lucasa Boswella 
videla na zájdený ciferník starých, no 
presných staničných hodín. Ten mi 

Ilustrácia: Archív FR
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sa upokojiť? Ja sa mám upokojiť? 
Uviazli sme v  tejto diere na najbliž
šie tri hodiny a ja sa mám upokojiť?!“ 
„Ale no tak, to bude v pohode, poď
me si zatiaľ krátiť čas pri čerstvej káve 
v nejakej kaviarni, čo ty na to?“ pove
dal Lucas s chlapčenským  úškrnom. 
Nepatrne som prikývla. Tak sme teda 
išli. Po hodine a pol sme  sa z kaviar
ne, už v lepšej nálade vrátili na vlako
vú stanicu. Ostávala nám ešte hodina 
a  pol zdĺhavého čakania a  tak som 
sa rozhodla, že si trochu zdriemnem. 
Prebrala som sa až vo vlaku, za okna
mi už bola tma, sedela som v sedačke 
vo vlakovom vozni a okolo seba som 
mala obmotaný Lucasov jesenný ka
bát. Rozhliadla som sa po vozni a sna
žila sa ho nájsť pohľadom. Márne. 
Zrazu sa ku mne s  úsmevom naklo
nila pani, ktorá sedela v sedadle cez 
uličku a  veselým hlasom povedala: 
„Prepáčte slečna, ak hľadáte svojho 
priateľa nemajte strach, išiel ešte do 
vlaku naložiť zbytok vašej batožiny.“ 
„Hneď tu bude.“ Nepokúšala som sa 
ju vyviesť z omylu tým, že by som jej 
povedala, že s  Lucasom vlastne ne
chodím...zatiaľ! Iba som sa zdvorilo 
usmiala a poďakovala jej.

A  vzápätí som si pomyslela, že je 
asi pravda čo sa hovorí, že láska si vás 
nájde vždy a všade a práve vtedy keď 
to vy sami možno najmenej čakáte.     

Lexi Petrášová

práve nemilosrdne ráčil oznámiť, že 
vlak v ktorom sme mi dvaja ja a Lu
cas, mali už dávno sedieť, o  minútu 
odchádza zo stanice. Ešte predtým 
než môj mozog stihol vôbec úplne 
spracovať túto nelichotivú informá
ciu som sa samozrejme, ako inak, 
s  Lucasom v  pätách nadzvukovou 
rýchlosťou ráčila rozbehnúť na štvr
té nástupište. Ani naša nadzvuková 
rýchlosť nám však v  tomto prípade 
nebola nič platná. Vlak sa rozbehol 
na odchod zo stanice práve v  tej 
chvíli, keď sa naše chodidlá dotkli 
posledného ošúchaného schodu 
štvrtého nástupišťa. „Skvelé, paráda, 
fakt skvelé, uviazli sme v  tejto diere 
a to len kvôli tebe!“ každé svoje slo
vo v tejto vete som dramaticky zdô
raznila jedným silným buchnátom 
do Lucasovho pleca. „Upokoj sa Ann, 
no tak“, povedal Lucas pokojným tó
nom a vtiahol si ma do náručia. „Mám 

FOTOALBUM 
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Strojársky veľtrh – Je to trh, na kto

rom sa každoročne predstavujú a uka
zujú nové výrobky a stroje, ktoré uľahčia 
strojárom trochu prácu. Sú tu vystavo
vané rôzne druhy zariadení: vŕtačky , 
frézy , sústruhy , tepelné kamery , vir
tuálne skúšačky , stroje na skenovanie 
a výrobu predmetov. Majú rôzne funk
cie a použitie. Z tohto dôvodu sa musí 
s nimi vedieť správne zaobchádzať. Pri 
nesprávnom používaní môžu vzniknúť 
problémy, ktoré by nemuseli mať rieše
nie. Veľtrh ponúka nové možnosti ako 
mať lepšiu a o trochu bezpečnejšiu prá
cu.  Prácu, ktorá je dôležitá ako pre nás, 
ktorí ešte študujeme, tak aj pre ostat
ných, ktorí pracujú v oblasti strojárstva.
Práca vo Volkswagene je v  prvom 
rade práca vo veľkom kolektíve a prá
ca na špičkových produktoch. 

  Kolektív tu je značne veľký a za
meraný na veľa druhov profesií.

  Pracujem tu s manželkouuž 16 rokov.

Strojári 
sa 
uTRHli

    Keby som sa mal rozhodnúť zno
va, kde pracovať, opäť si vyberiem 
Volkswagen.

 Pracujem na pozícii nastavo
vačpassunger, teraz v našom novom 
tíme, ktorý rozbieha  nový typ áut

  Čo sa týka iných liniek, tie po
znám samozrejme dobre. Po rokoch 
práce poznám dobre aj iné haly. Po
znám dôverne aj iné pobočky – Por
sche Lipsko a Volkswagen Volfsburg.

   V týchto podnikoch je predsa len 
viac mužov. Pre ženy by to bola pred
sa len ťažká práca. 

Ak sa žiaci rozhodnú pracovať u nás, 
dostanú sa k špičke vo svojom odbore. 
Je to jeden z  najmodernejších podni-
kov na svete. Pokiaľ tam zostanú pra-
covať, budú aj náležite ohodnotení. 

Pre SmeOk sa s rodičmi o ich práci 
porozprával Mário Golík.

Naši strojári patria medzi študentov, ktorí majú možnosť uplatniť sa vo via-
cerých firmách na Slovensku. Dnes prinášame rozhovor syna Mária Golíka 
s rodičmi, ktorí pracujú vo Volkswagene a on sám je žiakom v obore Mechanik 
- opravár strojov a zariadení. 

   

ŠTÚROVO PERO 2017

ŠTÚROVO PERO   2017

ŠTÚROVO PERO   2017
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Na začiatku mája sme sa vybrali na 
podujatie, ktoré na internáte spopu-
larizovala pani vychovávateľka Ivona 
Jandová, keď ešte pracovala ako kul-
túrna referentka. Tento rok nás zobrali 
na noc literatúry pani vychovávateľka 
Zsákovicsová a  pani kultúrna Vorob-
jov. A bola tmavá noc - aj keď na fot-
kách s bleskom to vyzerá ako cez deň 
- ešte že sú vidieť záblesky reflektorov.. 

Táto zaujímavá kultúrna akcia 
spočíva v  tom, že na netypických 
miestach, v okolí námestia SNP, zná
me tváre čítajú literárne diela. Stano
víšť bolo veľa a boli veľmi rôznorodé. 
Išlo o  strechy a  terasy, nočné kluby, 
kaviarne, Hlavnú poštu, Tesco a mno
ho iných. V  orientácii nám pomohla 
mapka podujatia a  jasné označenie 
miest plagátmi a balónmi. Pri objavo
vaní sme sa cítili ako detektívi. Dosta
li sme sa do nočného klubu Luna i na 

strechu obchodného domu Tesco, 
kde čítal pán herec Vladimír Kobiel
sky. Bol dokonca ochotný odfotiť sa 
s nami. A nakoniec, žiadna dobrá ak
cia nemôže skončiť lepšie, ako v na
šom obľúbenom Happy Kebabe.

Lexi Petrášová, Ľubko Hraško, Kika Hejtmánková

Noc literatúry Som jeden z vás. Obdarený talentom 
a vzťahom k umeniu. Ako malý chlapec, 
tak asi desaťročný, som chodil na výtvar
ný odbor do umeleckej školy. Bolo ťažké 
a únavné kresliť v kuse dve a pol hodi
ny. Postupne som zistil, že to nie je ono. 
Okrem kreslenia som sa vrhol aj na spev 
– spieval som v  triednom zbore, ale pri
šlo mutovanie a bol koniec. Na štyri roky 
som sa upísal klavíru, lebo to bol povin
ný obligátny nástroj k spevu. Štyri roky 
som vydržal... ale stačilo. Od šiestich do 
šestnástich rokoch som sa zdokonaľoval 
v speve, vyhral som na umeleckej škole 
trikrát prvé miesto v  Sláviku a  potom 
som schytil do ruky flautu. Chcel som 
niečo, čo zlepšuje dýchanie a mama mi 
poradila práve flautu. Tretí rok sa už teda 
intenzívne venujem flaute a budúci rok 
by som mal skončiť absolventským kon
certom. Potom by som chcel ešte pokra
čovať v speve. Asi to nie je márne, veď 
aj tento rok som získal prvé miesto v Slá
viku na našom internáte. Som síce na 
škole už tretí rok, ale kvôli zdravotným 

Filipov koncert
problémom som sa mohol zapojiť do 
súťaže až tento rok – a hneď sa mi poda
rilo vyhrať. 

Tento školský rok som absolvoval 
koncert s  hrou na flautu so zameraním 
na klasickú hudbu. Bolo to v Dúbravskej 
ZUŠke Eugena Suchoňa. 

S  akými pocitmi som prežil tento 
triedny koncert? Potešilo ma, že som 
mal v obecenstve aj internátnu rodinu 
a  kamarátov. Povzbudzovali ma, aby 
som to zvládol. Bol som v strese – a dal 
som to! Od začiatku som vedel, že to 
dám, ale nevedel som, ako – s chybami 
či bez nich. Zopár chybičiek sa objavilo, 
ale celkový dojem bol podľa obecen
stva dobrý – veď som dostal pochvalu 
a kopu sladkostí. Rád by som vám všet
kým touto cestou poďakoval za to, že 
ste ma nenechali koncertovať bez vá
šho povzbudenia.  Ešte pár mesiacov 
školy v  hre na flautu mám pred sebou 
a decembri by mala byť prvá časť absol
ventského koncertu. Držte mi palce!

Pre SmeOk Filip Žampár

Nenechali sme si ujsť koncert talentované-
ho Filipa Žampára. Venuje sa hre na flautu 
už pár rokov, takže mu nerobilo najmenší 
problém predviesť svoje umenie pred pub-
likom. Držíme mu palce, aby na ZUŠ - ke Eu-
gena Suchoňa rozvíjal svoj talent aj ďalej. 
A čo nám v redakcii o sebe prezradil?

Foto: Archív VMV

Foto: Archív VMV
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Z tohtoročného Slávika si odniesol dve 
ceny: Cenu obecenstva – Slávik sym-
paťák a Cenu za original a autorský 
vklad. Požiadali sme ho v redakcii, aby 
nám porozpával niečo o svojom koníč-
ku, ba priam “koni”. Neodolal - a bolo 
ho veru ťažké zastaviť, keď spustil reč o 
tom, čo je jeho srdcovka. Dokázal by o 
tom hovoriť, hovoriť, hovoriť... Tomáš 
Čurda a jeho láska HIP HOP.

Dostal som sa k nemu pomerne 
skoro. Už ako šesť alebo sedem roč
ný som počúval dnes už legendárne 
slovenské albumy ako E.R.A. od Kon
trafaktu, Kvalitný material od H16 ale
bo 3 mená 4 písmená od legendárnej 
petržalskej skupiny LUZA. Všetky tie
to albumy sú dnes v kruhoch sloven
ského a českého hip hopu považo
vané za niečo podobné ako Marshall 

   Prečo            milujem hip hop?
Mathers LP od Eminema v Amerike.

Vždy som proste považoval tento 
hudobný žáner ako aj samotnú hip 
hopovú subkultúru za niečo výni
močné a fascinujúce. Aj keď samo
zrejme som v tých časoch ešte vôbec 
netušil, že jedného dňa sa tomuto 
žánru budem sám aktívne venovať. 
V začiatkoch som teda počúval hlav
ne interpretov z Čiech a Slolvenska a 
pomaličky som začal zisťovať, že toto 
bude cesta, ktorou v budúcnosti asi 
chcem ísť. A ako čas plynul začínal 
som sa pomaly dostávať hlbšie do 
tejto kultúry zatiaľ však stále iba ako 
poslucháč a sledovateľ. Prenikal som 
postupne ku koreňom samotného 
hip hopu prostredníctvom skupín 
Public Enemy, N.W.A. a Wu tang clan. 
Tie ma asi najviac ovplyvnili. Páčili a 
dodnes sa mi páčia ich nadpozemské 
flowy (flow = štýl, spôsob rapu) hra 
so slovami, proste premakaná lyrika 
a surové beaty (beat = hudobný pod
klad), ktoré na rok 1988 naozaj zneli 
nad mieru dobre a taktiež, keď si uve
domíme, že to boli jedny z prvých 
hip hopových skupín, takpovediac 
priekopníci tak to vôbec nebola ľah
ká úloha. Je veľa faktorov, ktoré ma 
ovplyvnili ale keby som ich tu všet
ky mal vypísať prehrial by sa počítač 
čiže späť ku mne. 

Už zhruba viete čo ma ovplyvni
lo a aké sú moje vzory. Nejak okolo 
roku 2011 som napísal svoj prvý text, 
ku ktorému neviem nájsť slušné slo
vá, čiže sa zdržím ďalších komentá
rov k mojej prvotnej tvorbe a ideme 
ďalej, kde ale tie texty stále neboli 
bohviečo. Písal som trápne rýmy o 
tom ako tancujem v klube so žena
mi a vozím sa na drahom  aute (kto
ré som pravdaže nemal a nemám 
ho dodnes).  Samozrejme, keď som 
sa  pred niekým vtedy zmienil, že si 
píšem texty a rapujem, vysmiali ma 
a bol som pre nich blázon. Zo za
čiatku ma to štvalo a bol som z toho 
neštastný. Predsa len vety typu: “Si 
kripel, nemôžeš rapovať”, “Si trápny”, 
“Nešaškuj, nezvládneš to” a podobne 
nie sú nič príjemné, ale po čase som 
sa naučil to ignorovať a ísť si za svo
jím… Samozrejme, že som vedel, že 
to bude ťažká cesta, ale povedal som 
si: Prečo by som to nemohol dokázať, 
ak to zvládlo toľko ľudí predo mnou? 
A tak aj cez všetky posmešky a urážky 
som si ďalej budoval svoj sen. Začal 
som sa viac angažovať, chodiť na rôz
ne eventy ako napríklad freestyly v 
kluboch, alebo hip hopové festivaly, 
ako napríklad: festival HIP HOP ŽIJE 
na Zlatých pieskoch, ktorý sa tu koná 
každoročne tri dni od 1. do 3.  Júla a Slávik 2017

Slávik 2017

Foto: Archív VMV
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HIP - HOP

stretáva sa tu takmer celá hip hopová 
scéna z Čiech a Slovenska, plus neja
ký zahraničný headliner. 

Čiže, toto bola pre mňa obrovská 
šanca sa niekam konečne dostať a sa
mozrejme, že som  po nej skočil. Sna
žil som sa otravovať každého, koho 
sa dalo, a tak som sa prechádzal po 
celom tom priestranstve a snažil sa 
nájsť človeka, ktorý by bol ochotný 
si aspoň vypočuť čo od neho chcem. 
Tak som prišiel k producentovi me
nom G – Bod a pýtal som sa ho na 
všetky veci, ktoré som potreboval 
vedieť k tomu, aby som sa dostal 
do štúdia, t.j. či mu môžem poslať 
na mail moju demo skladbu, koľko 
by ma stálo nahrať singel u neho v 
štúdiu, kde má to štúdio a podobne. 

Dopadlo to tak, že: mi dal na seba 
email, na ktorý som mu mal poslať 
svoju tvorbu. Ja, celý natešený, som  
sa mu pekne poďakoval a aj s kama
rátom Petrom, s ktorým chodím do 
toho štúdia a riešime všetky tieto 
veci od začiatku spolu (robil produk
ciu aj na prvej skladbe R.I.P. R.A.P.) 
sme sa vybrali ďalej si užívať festival. 
Bol mimochodom úplne skvelý. Vy
stúpili na ňom mená ako Majk Spirit 
a H16, Adiss, celý Není problem label, 
Kontrafakt, DMS atď. Čiže po skonče
ní festivalu sme dúfali v to, že sa nám 
konečne podarilo posunúť sa niekam 
ďalej, no nebolo to tak. Na ďaľší deň 
som písal na mail, ktorý som dostal 
od producenta G Boda. 

Neozval sa žiaľ ani po mesiaci ča
kania a tak som usúdil, že ma asi má 
na háku. Chvíľu som bol smutný, ale 
keďže mám veľké ego a to mi dlho  
nedovolí byť smutný a skľúčený, 
rýchlo som sa vrátil k svojej arogan
cii, ktorá mi mimochodom v tomto 
biznise len pomáha. Čiže, šiel som 
pokúšať štastie ďalej na freestyle bat
tle v Bratislavskom klube Square. Fre
estyle battle spočíva v tom, že porota 
proti sebe postaví  dvoch náhodných 
raperov (väčšinou  náhodne vybe
rú dve mená z nejakého zoznamu). 
A ich úlohou je v čase stanovenom 
porotou zdiskreditovať protivníka. (V 
tomto prípade to boli zo Slovenska 
Čistychov a Zverina a z Čiech legen
dárny Tafrob) Mal som v tom čase 

Text vlastnej skladby
Progress – Reštart

Život je hra ktorú každý z nás kaž
dý deň furt hrá je len na tebe jak sa 
tvoj postup vyvíja je podobná jak 
šach len s tým rozdielom že na výhru 
nestačí len figúrkami pohýbať často
krát aj zvolíš správny ťah lenže prob
lém nastáva keď není to ten správny 
vzťah nastáva zvrat pád krach reštart 
tiež sa mi to stalo párkrát v hlave za
hučalo a veril som slepo všetkým tým 
ostatným až na konci som potom 
zistil že som pre nich bol nepotreb
ný jak vokatív asi sme to obaja chy
tili z koncov opačných sebeckí ľudia 
čo labyrintom zvaným len bezcieľne 
blúdia myslia len na seba a ostatných 
okolo len bezdôvodne súdia teraz si 
každý jeden z vás naleje do pohára 
čistého vína a úprimne mi  povie či 
na takýto prípad si nespomína se
bectvo závisť a mamon ja chcem mat 
to čo má on poctivý je vás fakt málo 

no svíň by som nas*al celý vá
gon milióny z vás sú výčitkami 
natlakovaní jak hydrofor mám 
pre vás len jednu radu vyklop 
to jak som už raz povedal život 
je hra tak svoje činy pravidlám 
ty prispôsob.

(Zverejnený text podlieha au-
torským právam Tomáša Čurdu, 
akékoľvek zneužitie je trestné)

17 rokov a postavili ma proti 21 
– ročnému chalanovi, od ktoré
ho som síce dostal “výprask”, ale 
bolo mi to jedno, lebo aj tak ma 
všetci extrémne ocenili. Obrov
skí, holohlaví týpci ma tľapkali po 
chrbte a hovorili mi, že: “zadelil si 
to jak pán”, “cením ťa” a podobne. 
Cítil  som sa úžasne, aj keď sa na
šli aj hnusní ľudia, ktorí si zo mňa 
strieľali, ale tí su mi voľní. Nedo
siahli ani nedosiahnu nikdy ani 
polovicu z toho, čo som už stihol 
dosiahnuť ja v tak mladom veku.

Takže dnes je to so mnou tak, 
že si chodím nahrávať single k 
DJovi Mikromanovi do KSU štú
dia a v najbližšom období chys
tám klip a časom aj album. No a 
teraz si vychutnajte ukážku môj
ho “bohužiaľ” cenzurovaného 
textu, ktorý musel byť cenzurova
ný, lebo lieky na mŕtvicu pre celý 
pedagogický zbor nezaplatím z 
invalidného :)

Pre SmeOK Tomáš Čurda

Definícia 
hip hopu

Preberanie cien Slávik 2017

Foto: súkromný archív 
V
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Spravodajské okno
Matúša Baráta

EMERITNÝ PÁPEŽ OSLAVOVAL

Foto: archív VMV

 Akoby symbolicky na Veľkonoč
nú nedeľu 2017 vyšlo významné ži
votné jubileum  emeritného pápeža 
BENEDIKTA XVI., vlastným menom 
JOZEFA RATZINGERA. K  tomuto vý
znamnému výročiu mu zablahoželal 
aj jeho nástupca na Petrovom stolci 
pápež FRATIŠEK. BENEDIKT XVI. bol 
prvým pápežom, ktorý sa rozhodol 
po vyše 600 rokoch odísť z Petrovho 
stolca. Urobil tak 28. februára 2013 
o 8:00 hod. Po odstúpení pápež BE
NEDIKT XVI. opustil Apoštolský palác 
a odsťahoval sa do pápežského sídla 
v CASTEL GANDOLFO, ktoré bolo až 
donedávna letným sídlom pápežov. 
Po jeho odstúpení nastalo ,,SEDE VA
CANTE“ obdobie bez pápeža. BENE
DIKTA XVI. kardináli zvolili za pápeža 
v  roku 2005. Po svojom zvolení po
vedal : ,,Po veľkom pápežovi JANOVI 
PAVLOVI II. ctihodní kardináli zvolili 
mňa, jednoduchého  a  pokorného 
robotníka v Pánovej vinici.´´

Futbal je jedným z  najpopulárnej
ších športov na Slovensku. Ani také 
mesto ako sú Zlaté Moravce nie je 
výnimkou. Jedným z najväčším úspe
chov tohto klubu je, keď sa pred de
siatimi rokmi dostali na futbalovú 
mapu Európy.  Stali sa víťazmi Slo
venského pohára vo futbale v sezóne  
2006/2007. Vtedajší tím pod vedením 
trénera Jána Rosinského postupne vy
radil z futbalového ringu také mužstvá 
ako FC Nitra , Banská Bystrica, Petržal
ka a iné. Zlaté Moravce sa prebojovali 
až na futbalový slovenský OLYMP. Ten
to úspech teda stojí za pripomenutie. 
Preto sa majiteľ  klubu pán VILIAM ON
DREJKA  rozhodol zorganizovať futba
lový zápas vo VION ARÉNE, na ktorý 
pozval vtedajších bývalých víťazov  
slovenského pohára. V  sprievodnom 
programe vystúpil  spevák a  zároveň 
rodák zo susednej obce Topoľčianky 
ROBO KAZÍK, ktorý priamo na štadió
ne zaspieval svoje legendárne hity. Di
vákov pobavili aj ďalší umelci vrátane 
detí a hudobné kapely.   Jedna z nich 
uviedla novú hymnu FC VION. Všetci sa 
tešili hlavne na zlatý klinec programu 
 futbalový zápas víťazov slovenského 
pohára a  súčasného tímu. Potom už 
na hraciu plochu za neutíchajúceho 
aplauzu vybehli futbalisti, ktorí svojimi 
výkonmi pobavili fanúšikov. Rozhod
com stretnutia bol poslanec NR SR 
pán MARIÁN KÉRY. Nádhernú atmo
sféru podujatia spestril neutíchajúci 
ohňostroj. 

Európske spoločenstvo si tento rok 
pripomína 70 rokov od podpísania 
základného dokumentu známeho aj 
ako Rímske zmluvy. Tento dokument 
znamenal začiatok Európskej únie. 
Preto sa lídri 27 štátov EÚ rozhodli 
vrátiť do večného mesta. Prvé kroky 
lídrov smerovali na súkromnú audien
ciu k  pápežovi FRANTIŠKOVI. Pápež 
v príhovore vyzval  čelných predstavi
teľov ale aj ďalších lídrov EÚ k solidari
te. Po spoločnom stretnutí sa lídri EÚ 
s  pápežom aj odfotili. No ten hlavný 
program čakal lídrov EÚ až v  sobotu 
25. marca 2017. Rokovanie výročné
ho SUMITU sprevádzalo aj podpísa
nie novej dohody o  Európskej únie 
na ďalšie desaťročia. Tento dokument 
obsahuje pasáže o  budúcnosti Euró
py. Podpísalo ho všetkých 27 krajín 
EÚ vrátane Slovenska ale bez Britov. 
Výhrady k  dokumentu mala jedine 
Poľská republika. Taliansky premiér 
PAOLO GENTILONY po podpise do
hody povedal, že pri vzniku Európskej 
únie bolo 6 krajín a teraz je ich tu 27. 

Pre Sme OK Matúš Barát

Publicistika

RÍMSKE ZMLUVY
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Prečo som sa prihlásil do školy 
na Mokrohájsku?

Rozhodol som sa tak preto, lebo 
táto škola pomáha ľuďom, ako som 
ja. A  tiež aj preto, lebo sa tu spája 
prax s  teoretickým vzdelávaním. 
Momentálne som v prvom ročníku 
učebného odboru Mechanikopra
vár strojov a  zariadení. Snažím sa 
mať dobré výsledky, aby rodičia 
mali zo mňa radosť. V  budúcnosti 
by som chcel pracovať vo Volkswa
gene ako rodičia. 

Rád píšem básne…

Keď píšem článok alebo báseň, 
snažím sa predstaviť si všetko z po
hľadu druhých; čo je pre nás najlep
šie, ktoré slová nás inšpirujú a po
máhajú nám. Pri básňach sa snažím 
odpútať od života a nechávam ply
núť svoje pocity a emócie. Emócie, 
ktoré sú pre  mňa dôležité ako spo
mienky, radosť, voľnosť.

Aká bola moja prvá báseň?
Vnútorný pokoj. Napísal som ju 

v  siedmom ročníku na základnej 
škole. Najprv som sa v škole nudil, 
potom som sa uvoľnil a začal som 
si všímať okolie okolo seba. Báseň 
hovorí o  poznaní seba samého, 
o tom, čo človek chce dokázať. Kaž
dý pozná sám seba, keď zistí, kto je 
a čo chce v živote dokázať. V škole 
ma volali školský filozof, lebo som 
neustále filozofoval.

Ktorá je pre mňa TOP báseň?

Jej názov je Destiny. Je to báseň 
o osude. Ľudia by si mali svoj osud 
vziať do vlastných rúk a žiť tak, ako 
im hovorí srdce, duša, svedomie. 

O čom píšem najradšej?

O  slobode, o  pokoji, o  prírode – 
tieto témy sú moja srdcovka. V bás
ňach je môj odtlačok, odtlačok 
môjho myslenia, prežívania, života.

KTO SOM?
Prečo sa trápiš minulosťou, keď ti dáva iba smútok?  
Nebuď stále iba v minulosti, ale rob to, čo ti dáva nádej. 
Nerob to, čo ti tvoje srdce nikdy neodpustí. 
A buď človekom, ktorý je múdry a spravodlivý. 
Nebuď tým, čím nie si a rob to čo máš. 
Rob to o čo srdce žiada a buď spravodlivý.  
Nauč sa byť tým čím máš a ver tým, čo ťa majú radi. 
Ver v svojich kamarátov a v sám seba. 
Buď správnym a ver v budúcnosť.

Mário GOLÍK

NÁDEJ
Prečo si stále v temnote, 
keď ti svetlo dáva slobodu? 
Prečo niekomu nepovieš čo cítiš a čo ničí tvoje srdce? 
Prečo sa nezmieriš s tým, 
že samota ničí tvoje vnútro a dušu... 
Prečo temnota vie všetko o tebe a zato všetko nenávidíš...
Prečo nejdeš za kamarátmi, ktorí ťa vedú a dávajú ti nádej?
Prečo máš taký hnev a nepovieš prečo... 
Prečo sa nezmieriš s tým, že všetko nejde tak ako si myslíš. 
Musíš mať nádej, ktorá ti pomôže... 
Choď za svetlom,            ktoré ťa vyvedie z temnoty.

MALÍ A VEĽKÍ

Autorská tvorba z rokov 2014-2016

Čo ma inšpirovalo k písaniu básní? 
Prečo som ich začal písať?

Inšpiroval ma dedo. Bol dobrák 
od kosti. Žiaľ, mojej prvej básne sa 
už nedožil, ale v  mojich spomien
kach je stále so mnou. 

Každý človek 
má svoje miesto v histórii ľudstva. 

Človek sa narodí, vykoná skutky 
a keď má šťastie zapíše sa do histórie. 
Všetci sa rodíme z nejakého dôvodu. 

Človek sa učí nové vedomosti, 
predá ich ďalšej generácii a zomrie. 

Dôvod prečo žiť 
je zažiť čo najviac radosti a dobrodružstiev 

a nechať na tomto svete niečo, 
čo povie ostatným o našich skutkoch.  

Mário Golík 

Foto: súkromný archív, 
ilustrácia: archív FR

Vraciam sa po čase k svojim starým 
básňam?

Áno, každú z  nich si odkladám 
napotom. Keď príde to „potom“, 
vrátim sa k nej a tak si pripomínam 
minulosť.           
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Spomíname

Niekoľko desiatok rokov pracoval v  našom zariadení, ešte 
známom pod názvom Výcvikové stredisko, lekár p. MUDr. 
Stanislav Strmeň. Do posledných chvíľ sa k nám rád vracal 
a ešte aj v staršom veku si mal čo povedať s mladými ľuďmi. 
Usmiateho a plného života a plánov sme ho mohli takmer 
denne stretnúť v  našej jedálni. Až...  Jeho miesto ostalo 
prázdne aj v radoch slovenských hádankárov a krížovkárov.

Česť
   jeho pamiatke! 

V máji 2017 nečakane skonala legenda slovenskej há
danky, pán MUDR. STANISLAV STRMEŇ. Profesiou bol fy
ziatrik, koníčkom hádankársky teoretik a autor známy pod 
prezývkou Sestra. Spolu s celoživotným kamarátom Vikto
rom Šimčiskom bol spoluautorom publikácie Hádankárske 
paberky, ktoré do dnešných čias nik neprekonal. Stanko 
Strmeň bol v roku 1990 aj spoluzakladateľom novodobého 
Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov. Okrem pseu
donymu Sestra bol ako autor známy aj pod prezývkami Repík, 
Hubák, Muco, SO. Desiatky rokov organizačne zabezpečoval Turnaj 
Dunajcov a neskôr Turnaj Danubia v Bratislave, ako aj majstrovstvá Slovenska v 
riešení hádaniek či už jednotlivcov alebo družstiev. Je veľmi ťažké sa lúčiť s ta
kýmto človekom a nie sú slová, ktorí by boli vhodné v takúto chvíľu. Osobnosť, 
ktorá sa stala legendou slovenskej hádanky už počas života opúšťa naše rady. 
Nie však naše spomienky. Tie zostanú natrvalo. Kto ho poznal, nech mu venuje 
tichú minútu. Za jeho charizmatičnosť, pohodu a celoživotné dielo, ktoré nám 

*  

ostatným odovzdával si to s veľkou úctou zaslúži.
Slová dlhoročného priateľa Viktor Šimčisko

MUDr. Sanislav Strmeň

Spomíname

Z jeho slov vyberáme:
Prvý názov tejto inštitúcie bol Vý

cvikové stredisko pre občanov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou, 
ktorí stratili schopnosť vykonávať svoje 
povolanie. Postupne sa znižoval počet 
vojnových invalidov a pribúdali ľudia, 
ktorí nemohli pracovať v dôsledku pra
covných úrazov, ochorení, havárií. Taký 
bol teda rozbeh tejto inštitúcie.

Raz k nám prišiel istý mladík, kto
rý sa pri hľadaní vhodnej práce stále 
vyhováral: „Toto nemôžem, tamto ne
môžem, nemám predsa nohu, som in
valid...“ Istý čas som ho počúval, ale po
tom mi nedalo: „Invalid – neinvalid, kto 
čo chce, to dokáže. Nič sa nebojte, keď 
sa budete snažiť, dosiahnete výsledky. 
Isto budete na čas strávený v tomto za
riadení, pekne spomínať.“ Chlapec sa 
naozaj veľmi snažil a dosahoval dobré 
výsledky v škole i na praxi.

Na mládež v tomto zariadení sa prešlo 
postupne, keď sa „minuli“ dospelí. Spo
čiatku to boli výnimky, dnes je to samo
zrejmosť. A čo sa týka všeobecného po
hľadu, tí starší vždy hovoria, že „my sme 
boli dobrí...“ Aj dnešní mladí sa cítia dobrí. 
Mne je už ťažko hodnotiť, čo je morálne. 
Predsa už mám vyše 80 rokov. Ak však 
chce niekto nadávať na mladých, nech 
nadáva na seba. Lebo kto tých mladých 
doviedol k tomuto stavu?! – aj spoloč
nosť dospelých (starších).

Pri zrode IPR stál v roku 1964 aj pán Šúkola, ktorý až do 
roku 2005 spravoval financie zariadenia a bol zástup
com riaditeľa pre ekonomický úsek. Ešte nedávno sme 
ho videli na chodbách IPR, kde sa rád vracal. Telo slablo, 
ale duch bol mladý, čo bolo vidieť aj na usmiatej tvári. V 
júni 2017 odišiel tam, odkiaľ niet návratu. 

Česť jeho pamiatke. 

Mária Mieresová, 
Jozef Dančík s p. Šúkolom

Ing. Mikuláš Šúkola

Foto: Archív VMV
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OKejko gazduje

Maturita je za mnou a stávam sa aktívne zarábajúcou zložkou domáceho tímu. 
Posledná možnosť naučiť sa hospodáriť pod krídlom rodičov, kým si založím vlast-
nú rodinu...  Čo by som mal vedieť, aby som zvládal domáce gazdovanie?

D
o

m
á

c

e 
g a z d o     
   v a n i e .  

Trochu teórie nezaškodí  peniaze 
sú totiž guľaté a ľahko sa rozkotúľajú! 
Finančná gramotnosť  slovíčka, ktoré 
sme aktívne skloňovali už v školských 
laviciach, ale opustil som bránu ško
ly „FINANČNE GRAMOTNÝ“? To už 
musíte posúdiť vy, čitatelia Sme OK, 
keď sa zahĺbite do mojich múdrych 
odporúčaní, ktoré som za posledné 
roky nazbieral, aby ste sa aj vy, ako sa 
to darí mne, vyvarovali chýb v domá
com hospodárení.

1. Rozpočet nie je tipovačka

Premyslite si pri tvorbe rozpočtu, 
kam poputujú vaše peniaze. Tipovač
ku neodporúčam, aj tak miniete viac, 
ako ste si mysleli. Najprv sa pozorujte 
mesiacdva, zapisujte si, čo ste platili 
a potom sa pokúste ušiť si rozpočet 
priamo na seba. 

2. Rezerva

Nikdy nezabudnite rezervu v aute ani 
v banke. Starajte sa o svoj sporiaci 
účet ako o frajera(ku).

3. Očakávania mimo reality

Dobre si zaveste svoju latku. Berte 
do úvahy čísla, ktoré sú reálne. Ani 
extrémne držanie sa rozpočtu nie 
je dobré. Rozumnejšie je vziať si pár 
drobných s odhadom na najbližší 
deňdva.

4. Hrubý príjem = rozpočet je 
stavbou na piesku

Len skutočné príjmy s odpočítaním 
poistenia a ďalších zrážok sú betóno
vým základom pre dobrý rozpočet. 

5. Lacnejšie nie je vždy horšie

Chcete znížiť náklady? Skontrolujte si 
platby za účet, porovnávajte posky
tovateľov a ceny, nárokujte si zľavy a 
špeciálne prémie.

6. Radšej viac peňazí ako účtov

Inou cestou nebudete mať prehľad o 
tom, čo, kde, kedy a ako ste platili a 
ľahko si narazíte nos za prekročenie 
debetu, zabudnutie splátky..

7. Veľké oči

Nelietajte vo vzduchu. Prilepte sa no
hami na zem a rozmýšľajte, čo si fakt 
môžete dovoliť z vašich peňazí, aby 
vám nepriškrtila hrdlo nerozumná 
hypotéka alebo úver.

8. Neprepínajte v sporení

Ako ďaleko vás pustí vaša peňa
ženka? Nerozbiehajte sa viacerými 
smermi, lebo sa môže stať, že viac 
cieľov šetrenia spôsobí, že nedobeh
nete ani do jedného.

Ilustračné foto, VMV
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Z internátnej kronikyOKejko gazduje

Aký druh terapie sa skrýva za tajom-
ným slovíčkom canisterapia? To sme 
sa dozvedeli v  pondelok 29.5. Múdre 
knihy ju definujú takto: Canistera-
pia využíva pozitívne pôsobenie  psa 
domáceho na fyzickú, psychickú a 
sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa 
hlavne ako pomocná psychoterapeu-
tická metóda v situáciách, keď iné 
metódy nemožno použiť, alebo nie 
sú účinné. Kladie dôraz na riešenie 
psychologických, citových a sociálno - 
integračných problémov. Pôsobenie na 
fyzické zdravie človeka je u canistera-
pie druhotné, motivuje k rehabilitácii a 
povzbudzuje imunitu prostredníctvom 
psychiky. Nás prišiel navštíviť novo-
pečený psí terapeut Bendži. Bendži bol 
úžasne trpezlivý a  pokojný. Tešíme sa 
na repete aj s ďalšími psíkmi.

Canisterapia
Mal som doma dvoch psov – ale 
malých. Bendži sa rád hral s  loptou, 
skákal mi na chrbát. Veľmi sa mi páčil. 
Je veľký, ale kamarátsky. Neštekal 
vôbec, iba na mňa pozeral veľkými 
čiernymi očami. Vôbec z  neho nešiel 
strach. Keby som ho stretol samého na 
ulici, asi by som však zacúval.

Účastník psačieho stretnutia              
Kristián Krajčovič
Foto: Archív VMV

9. Variabilita v míňaní
Život prináša rôzne nečakané si

tuácie: novú zábavu, nové nákupy... 
Neprispôsobujte výdavky momen
tálnym chúťkam, inak stratíte nad 
rozpočtom kontrolu. 

10. To, čo platí dnes, zajtra ne-
musí

Buďte pripravení na zmeny v príj
moch a výdavkoch. Nezabudnite 
evidovať zvýšenie príjmu, ale aj jeho 
zníženie. Tvorte si vždy aktuálny roz
počet.

11. Software šitý na mieru

Pre domáce účtovníctvo je dnes 
veľa programov. Iný sadne Mišovi, 
iný Ferovi. Hľadajte to, čo je pre vás 
pohodlné. 

12. Keď ide o peniaze, nie kaž-
dý je kamarát

Dbajte na to, aby ste svoje penia
ze míňali s niekým, kto je na tom po
dobne, aby ste sa „neutrhli“ a s prázd
nym vreckom sa nesnažili zapadnúť 
do partie „plných vrecák“.

13. Partnerská dohoda
S partnerom vždy diskutujte, do

hadujte podmienky rozpočtu. Nikdy 
sa nestavajte do pozície diktátora.

14. Nečakané výdavky

Aj tieto výdavky odhadom švac
nite do rozpočtu. Týka sa to rôznych 
opráv, nečakaných daní , pokút...

15. Skok z položky do položky

Príde výpredaj, vy máte brutálnu 
chuť siahnuť do položky „údržba“. 
Minuli ste peniaze na kino, siahnete 
do obálky „jedlo“. Po pár dňoch príde 
chaos v rozpočte. 

16. „Ja rozpočet nepotrebu-
jem“ - zabudnite na tieto slová

„Keď mám peniaze, kúpim čo 
chcem. Keď nemám, nekúpim. Netu
ším, aké výdavky ma ešte čakajú, ale 
aspoň raz za týždeň sa nejakou drob
nosťou odmením...“ Viete, čo sa môže 
stať? V druhej polovici mesiaca ostane 
prázdna diera po peniazoch, ktoré som 
minul prvé dva týždne. „Nevadí, keď 
ma niečo prekvapí, prejdem na účte do 

debetu...“ Nerobte to pravidelne, je 
to tenký ľad! Žiť sa musí a bez pra
vidiel v peniazoch to nejde.

Toľko teda moje skúsenosti a 
na záver ešte jedna múdra rada: 
Nemíňaj, čo nie je tvoje. Každý 
nech žije za svoje. 

ekonomicky mysliaci OKejko
študent Tapkár

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1ci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1ci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
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Zamyslenie

Práve tento citát od kráľa drsných 
slov Charlesa Bukowského mi v po
slednej dobe nedá spať. Nie však 
pre jeho fatálnosť, ale pre množstvo 
nezodpovedaných otázok, ktoré vy
vstávajú z jeho kontextu. 

Napríklad, ak má Bukowski vážne 
pravdu a všetci spisovatelia  sú zúfalí, 
stratené existencie bez vízie svetlej 
budúcnosti, ako to že väčšina z nich 
je schopná prostredníctvom myš
lienok, viet, súvetí a slov od základu 
meniť ľudské životy? A kde k tejto 
schopnosti vôbec prišli? Je snáď vro
dená? Alebo sa dá nejakým podiv
ným spôsobom získať? A ak by aj 
náhodou predsa len nebola vrodená, 
môže byť práve zúfalstvo a bolesť jej 
pôvodcom? 

„Spisovatelia 
sú zúfalí ľudia. 

Akonáhle prestanú byť 
zúfalými, prestanú byť 

aj spisovateľmi.“ 
(Charles Bukowski)

Ale než budem samej sebe, ale aj 
Vám schopná odpovedať na tieto 
otázky, a tým sa vymaniť zo zložitej 
tŕňmi popretkávanej pavučiny neve
domostí, budem najskôr sama sebe 
musieť položiť ďalšiu chúlostivú a 
zapeklitú otázku. „Naozaj som natoľ
ko naivná a životom neskúsená, aby 
som brala za zbernú mincu tvrdenie 
niekoho, kto sa celý svoj život mal 
odvahu na svet pozerať len   čierno
bielo? Tvrdenie niekoho, kto dovolil, 
aby ho pokoril sám život? Tvrdenie 
niekoho, koho jediný spôsob riešenia  
problémov sa skrýval v hektolitroch 
whisky a v kúdoloch štipľavého ciga
retového dymu? 

Nemyslím si to.  Život ma totiž na
učil, že každá minca má dve strany a 

nič  nie je čiernobiele. A hoci sa mojim 
ušiam a očiam môže tvrdenie pána 
Bukowského zdať trochu nezmysel
né a pritiahnuté za vlasy, nie som tu 
od toho, aby som ho súdila. Práve 
naopak, som tu od toho, aby som sa 
snažila aspoň trochu pochopiť, čo ho 
k tejto myšlienke asi priviedlo. 

Niekto by mohol azda povedať že 
táto myšlienka pramení z jeho vlast
ného zúfalstva. To bolo citeľné  v kaž
dej slabike a  vete, ktorá pochádzala 
z pera tohto podivuhodného autora. 
Iný  zasa, že pri zrode tejto “spásonos
nej“ myšlienky stál alkohol, nespočet 
prebdených nocí a obdivuhodná ná
lož bezbrehého cynizmu, ktorá otra
sie vašou vierou v Boha, ľudstvo, svet 
ako taký a predovšetkým spoločnosť. 
A niekto by mohol iba sucho pozna
menať, že takéto úvahy nie sú ničím 
iným, než gigantickým nezmyslom a 
výplodom chorej mysle. 

Ja si však myslím, že pravda je nie
kde uprostred. A že, pán Bukowski 
má predsa len v niečom tak trochu 
pravdu, hoci to môže znieť bláznivo a 
neuveriteľne. Hoci jeho formulácia je 
podľa mňa trochu nepresná a hádže 
všetky deti literatúry do jedného ne
pekného slizkého vreca zúfalstva. 
Podľa môjho názoru je takým dru
hom spisovateľa, na akého Bukowski 
odkazuje vo svojom citáte,  práve ten 
spisovateľ, ktorý dopustí, aby spo
ločnosť pošliapala jeho sny a náde
je, jeho chuť do života. Aby umlčala 

jeho vnútorný hlas a aby ho donútila 
čo i len na moment spochybniť silu a 
dôležitosť literatúry a svojich vlast
ných myšlienok. Taký spisovateľ je , 
myslím, už len prekliatou prázdnou 
dušou uväznenou v okovách spoloč
nosti zvíjajúcou sa v mori vlastného 
zúfalstva a hlbokého smútku. 

Ja osobne dúfam, že sa takouto 
prázdnou zblúdenou dušou litera
túry nikdy nestanem.   A že aj ja raz 
budem schopná pomocou viet,  slov 
a myšlienok od základu meniť ľudské 
životy. To, či sa tak stane, alebo nie, 
však ukáže len čas. A mne preto za
tiaľ neostáva nič iné, než  rozjasňovať 
vaše dni prostredníctvom sily slova 
časopisu Sme Ok. 

S pozdravom Vaša šialená 
šéfredaktorka a kráľovná chaosu 

v jednej osobe Lexie Petrášová 

Gigantický nezm
ys

el?

Foto: Archív VMV
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Internátne stredy

 Príroda je všade okolo nás. Tvoria 
ju živočíchy, rastliny a  prostredie. Aj 
nás stvorila príroda. Sme jej súčasťou. 
A ona je našou súčasťou. Chráni nás, 
stará sa o nás, dáva nám jedlo, vodu. 
Je pre nás dôležitá – chráni celú pla
nétu. Keby nebolo jej a stromov, tak 
by sme tu mali otrávenú atmosféru. 
Objavili sa už aj takí ľudia, ktorí ju 
chcú ničiť, aby sa obohatili. Myslia si, 
že veci a suroviny, ktoré nám dáva, sú 
neobmedzené. 

Ale tak to nie je! Musíme ju chrániť. 
Vďaka tomu, že sme si ju nevážili a ni
čili, objavilo sa globálne otepľovanie  
a  ozónová diera. Stalo sa to hlavne 
kvôli tomu, že sme si mysleli, že ju 
môžeme využívať. Potrebu
jeme sa navzájom. Tak, ako 
ona potrebuje nás, tak aj my 
potrebujeme ju. Keby ne
bolo prírody, tak by sme tu 
neboli. Je dobré, že sa učí
me, ako v  nej žiť. Uvidíme 
svet jej očami. Je aj veľmi sil
ná. Keď ublížime my jej, tak 
ona ublíži nám. Napríklad 
zemetrasenia, zosuv pôdy, 
výbuchy sopiek, tsunami, 
záplavy, lavíny... To všetko sa 
deje hlavne kvôli tomu, ako 
sme sa voči prírode zacho
vali. Som síce rád, že máme 
vďaka nej to, čo máme, ale 
keď vidím, ako sa voči nej 
ľudia chovajú, tak mi je zle. 

Na potulkách 

Kontrasty 
prichádzajúcej

V prírode je naša budúcnosť a minu
losť.  Vedci sa snažia nájsť a oživiť mŕtve 
rastliny, aby zistili, prečo sú tak zvlášt
ne. Niektoré z  nich, napríklad stromy 
tu môžu byť až tisíc, ba až päťtisíc ro
kov staré. Ďalší dôvod prečo je pre nás 
príroda tak dôležitá. Môže nám ukázať 
časť našej minulosti. Ona je zdroj náš
ho života. Vďaka nej sme sa stali tým, 
čím sme teraz. Netvoria ju však len rast
liny či živočíchy, ale aj voda, ktorá tvorí 
väčšinu našej planéty. Veríme v  to, že 
keď prežije príroda, tak prežijeme aj 
my – ľudia. Musíme sa o ňu starať, aby 
bola v bezpečí. Mário Golík   

Jar prichádza a  s  ňou nádherná vôňa kvetín a 
chemických látok. Vôňa prebúdza včely, ktoré 
onedlho budú opeľovať postrekované kvetiny. 
Stromy ožívajú a  dýchajú znečistený vzduch 
benzínov, nafty a  chemických výparov. Ich su-
chá kôra pomaly opadáva. Na farmách sa budú 
o chvíľu pásť kravy a ovce. Ľudia znečisťujú prí-
rodu a do vody vypúšťajú chemické látky. Ryby 
umierajú... Na  jar prichádza Veľká noc a  s  ňou 
umierajúce zajace... A dievčatá zavíjajú od rados-
ti, keď ich prídu chlapci pošibať. Poľnohospodári 
už na traktoroch orú, drevorubači v  lesoch už 
zabíjajú stromy... Kvetiny voňajú, len ich zem je 
čierna...                                          Peter Kubík

 jari

Foto: Archív VMV
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4. kapitola 
POZVANIE

ERIKA 
„Neznáme číslo“... povedala som si pre seba 

a chystala sa otvoriť ju a prečítať, ale v tom mi priš-
la ďalšia... Ale túto viem, kto mi poslal. Je od toho, 
čo mi... no to je jedno. Otvorila som si ju a začala 
čítať, čo mi dnes píše.

„Ahoj miláčik, tak čo si dnes robila?: D – „Nič. 
A nehovor mi už tak!“ – „Ale prečo nie? Veď sa ti 
ľúbilo, keď som ti tak povedal - „Hej, ľúbilo, ale po 
tom, čo si mi spravil, ťa už len nenávidím! A už mi 
viac nepíš a ani mi nevolaj!“ - „Tak to máš smolu. Ty 
si a vždy budeš moja, a keď sa vrátim, tak budeme 
pokračovať v tom, kde nás tvoj brat vyrušil. Vypla 
som mobil a hodila ho pred seba. Prečo mi nedá 
pokoj a nepochopí to, že ja ho už nemilujem a ne-
chcem ho už nikdy vidieť! A ak sa ma len prstom 
dotkne, tak to poviem, Erikovi, aby ho zabil. .

Počkať, veď mi prišla ešte jedna SMS – ka. Urči-
te to je nejaká chyba... A čo ak to bol on?  Nie, nie, 
za to, čo som mu povedala, by mi určite nenapísal. 
Možno to ani nenašiel. Zo skrine som si zobrala 
modré kraťasy a čierny top. Vošla som do kúpelky 
a  všetko som si zo seba vyzliekla. Vošla som do 
sprchového kúta a  pustila som si studenú vodu, 
aby som sa trošku zrelaxovala. 

RÁNO
Zobúdzam sa na ranné slnečné lúče. Vstala som 
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jednu správu od E.  „Ahoj Matej, rada by som sa 
s tebou stretla Mohli by sme dnes o tej štrnástej 
v parku?“ Hneď ako som si to prečítal, odpísal som 
jej. – „Samozrejme, budem tam presne na minútu. 
A môžem vedieť tvoje meno? Po chvíľke mi prišlo: 
„Ja som  Erika.“ Chcel som si s  ňou ešte ďalej písať, 
ale už zazvonilo na hodinu a do triedy vošiel náš 
prísny učiteľ matiky. 

5. kapitola
(NE) VYDARENÉ STRETNUTIE

ERIKA
Po hodine som si dala učebnice do tašky a vybrala 

sa na ďalšiu hodinu: Fyziku. Z vačku som si vytiahla 
mobil a pozrela sa, či mi Matej niečo neposlal. Mám 
smolu. Nič mi neprišlo. Ale to nevadí, po škole sa s ním 
stretnem a hlavne sa mu môžem ospravedlniť za to, 
čo som mu povedala v nemocnici. Skôr, ako som stihla 
mobil vypnúť a dať si ho naspäť do vačku, niekto mi 
ho za mnou zobral z  ruky. Obzrela som sa za seba 
a uvidela, ako si Alex tam niečo na ňom pozerá. Mys-
lím, že by som vám mala o nej niečo povedať. 

Tak, je to najkrajšie dievča z našej triedy a aj na 
škole. Je dosť vysoká, môže mať aspoň takých 175 
cm, štíhla a  príťažlivá postava a  k  tomu jej prsia, 
ktoré jej závidia všetky baby a dokonca aj ja. Síce nie 
som až tak plochá, ale nie je to žiadna sláva. Má dlhé 
havrano – čierne vlasy s červeným melírom, jasno 
modré oči a snehobielu jemnú pleť.  Poznáme sa už 
skoro dva roky a len vďaka nej som sa spoznala s Pet-
rom, jej bratom. To je ten, čo mi včera písal, a ktorý 
mi pred rokom strašne ublížil.  Mimochodom, mám 
pätnásť rokov, teda budem mať a  som v  deviatok 
ročníku na základnej škole. Petrovi je šestnásť a Alex 
má už tiež pätnásť.  Alex je dobrá kamoška, vždy 
pomôže, keď je treba, vždy sa jej môžem zdôveriť, 
keď som na tom zle,  a nikdy som nemala pred ňou 

žiadne tajnosti. Ale Peter, je iba nadržané hovädo, 
vždy musí byť po jeho, nenechá si rozkazovať a keď 
ho niekto naserie, tak ho vždy zmláti až do krvi. Ja 
som už od neho dostala riadnu bitku, keď som mu 
nedovolila, aby ma pobozkal. Nechápem, prečo sa 
tí chalani chcú stále len bozkávať a  dostať nás do 
postele. No nie je to len banda zvrhlých opíc?

Postavila som sa zo stoličky a prišla som k Alex.  
– „Môžeš mi povedať, kto je Matej?“ Spýtala sa ma 
Alex a  dobre, že som jej jednu nestrelila za to, že 
strká nos tam, kam nemá. – „Nikto, tak teraz mi to 
vráť!“ Snažila som sa jej môj mobil zobrať z rúk, ale 
ona ho držala v jednej ruke a mala ho nad hlavou. 

Začala som vyskakovať, aby som na neho do-
siahla, ale nepodarilo sa mi to. Som jednoducho 
nízka a  len sa pri tom strápňujem.  – „Dám ti ho 
až keď mi povieš, kto je ten tvoj Matej a  kde ste 
sa spoznali. „ – „On nie je môj a ani nebude a zo-
známila som sa s ním  v nemocnici. Tak mi ho už 
vrátiš?“ Podala mi ho, a hneď som ho aj vypla. – 
„Erika, môžem sa ťa na niečo spýtať?“ Prikývla som 
jej, že áno.  – „Bráchovi si už odpustila?“

Počujem dobre? Ona chce, aby som mu odpusti-
la? – „Nie, nikdy mu to neodpustím, verila som mu 
a on to takto využil. Mám len šťastie, že tam prišiel 
Erik a  pomohol mi.“ Trochu zosmutnela, keď som 
jej to povedala. Ona sa dosť za neho hanbí, hlavne 
za jeho správanie. Keď sa to vtedy stalo, tak som sa 
s ňou, aj s ním, prestala rozprávať, písať si a volať. 
Myslela si, že ju za to viním, ale tak to nie je. 

„Nemôžem mu to odpustiť, aj keby som chcela. 
Jednoducho niečo také sa len tak nedá odpustiť a ešte 
k tomu, keď sa to stane na tvoje narodeniny. Vieš čo, 
potom sa budem s tebou o tom baviť, teraz  sa mi už 
na to nechce spomínať.“ Prikývla na súhlas. Vlastne 
som vám zabudla povedať, že ich rodičia sú rozvedení 
a Peter býva so svojím otcom niekde mimo mesta.

Rakovina (2)

Dnes vám prinášame druhé pokračovanie úspešného prí-
behu eriky a Mateja. Pôvodne sme chceli uverejniť len prvú 
ukážku, ale vzhľadom k tomu, že mnohí z vás majú záu-
jem dozvedieť sa čo bolo ďalej, tak, nech sa páči!

z postele a odišla so kúpeľne. Po hygiene som vošla 
do svojej izby prezliecť sa. Zo skrine som vybrala 
čisté spodné prádlo, dotrhané modré rifle a  voľ-
nejšie biele tričko. Zobrala som si tašku a odišla do 
kuchyne. Zo stola som si zobrala desiatu a  odišla 
do školy. Cesta mi trvala asi pätnásť minút. Vošla 
som do svojej triedy. Prišla som k svojej lavici, kto-
rá je v poslednom rade pri stene , ale nesedím tam 
sama. Práve teraz tam je moja BFF Alex. „Ahoj“, 
pozdravím sa jej a  ona sa postaví zo stoličky, na 
ktorej sedela.  – „Ahoj Er“, pozdraví ma a silno ma 
objíme. – „Ako sa máš,“ pustí ma a spýta sa ma.  – 
„Hej, všetko je v poho, ale včera mi písal tvoj brat.“  
„Čo ti písal?“ Vytiahla som mobil a išla som  jej to 
ukázať.  Všimla som si, že som si ešte neprečítala 
správu, čo mi včera prišla. Chystala som sa ju vy-
mazať, ale niečo mi v tom zabránilo. Otvorila som 
ju a začala čítať: „Ahoj E, ak by si chcela, tak by sme 
sa mohli stretnúť a  porozprávať sa. Napíš mi kde 
a kedy... a budem tam: D Matej. “

On mi napísal, ja tomu neverím! On mi naozaj 
napísal! Aj keď mám asi len päť minút do začiatku 
hodiny, začala som mu odpisovať. 

MATEJ
Prišiel som do svojej triedy a rovno som si išiel sadnúť 

do lavice. Je v druhom rade od konca pri okne. Vybral som 
si svoj mobil a pozrel sa, či mi náhodou neodpísala.  – Zase 
nič. Povedal som si pre seba a dával mobil do vačku.

V  tom som zacítil, ako mi začal mobil vo vač-
ku vibrovať. Vyberiem si ho a na display mi ukáže 
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MATEJ
Dnes nám skončila škola skôr, tak mám ešte dve 

hodiny do stretnutia s Erikou. Prišiel som na auto-
busovú stanicu a vrátil sa domov. Otvoril som dve-
re a zacítil, ako niekto niečo varí. Pozrel som sa do 
kuchyne a uvidel som ako mama varí voľajaké mäso 
a zemiaky. Prišiel som do obývačky, kde ležala Mar-
tina. Zas si píše na Facebooku s nejakým chalanom. 
Vošiel som do dlhej chodby a  na jej konci je moja 
malá izba. Tašku som si hodil vedľa postele a zapol 
si notebook. Sadol som si na svoj gauč a išiel tiež na 
Facebook. Nebývam tam veľmi dlho a ani teraz som 
nebol-. Prešiel som na inú stránku, na ktorej bývam 
vždy niekoľko hodín, na wattpade. Po nejakej chvíľ-
ke hľadania novej story na čítanie, som niečo zaují-
mavé našiel. Vola sa to Infikovaný od Verča Tinková. 
Začítal som sa až tak, že som skoro zabudol koľko je 
hodín. 13:25 – je na čase, aby som už vyrazil. Prišiel 
som na autobusovú zastávku a asi za pätnásť minút 
som sa dostal k ďalšej zastávke blízko parku, kde sa 
mám s Erikou stretnúť. 

Prišiel som do parku a sadol som si na drevenú 
lavičku, skade som mal dobrý výhľad na park. Už 
prešiel nejaký čas a Erika stále nikde. Vytiahol som 
si mobil a pozrel sa koľko je hodín. 14:13 – už tu 
mala byť pred trinástimi minútami. Dúfam, že sa 
jej nič nestalo. Pozrel som sa doľava a vtedy som 
zbadal, ako sa na mňa pozerá. V  momente, keď 
som sa na ňu pozrel ja, otočila sa a išla preč.

 
ERIKA
Zastala som na rohu jednej budovy, skade som 

uvidela Mateja ako sedí na lavičke. Mám veľkú chuť sa 
pohnúť a ísť k nemu, ale jedna vec mi v tom bráni. A tá 
vec nosí meno: STRACH. Strach z toho, že Matej bude ako 
Peter, aj keď viem, že taký nie je, ani nebude. Kvôli Petrovi 

žiadnemu chalanovi neviem veriť. Zrazu sa pozrel mojím 
smerom, ja som sa otočila a  išla preč. Spravila som asi 
desať krokov, keď som započula ako niekto povedal moje 
meno. Obzrela som sa a uvidela, ako sa Matej ku mne blíži. 
Pridala som do kroku a snažila sa mu utiecť. Vlastne ani 
neviem, či robím dobre. Po chvíľke som mu zmizla a scho-
vala sa do jednej uličky medzi dvoma panelákmi.

Matej sa zastavil a začal sa obzerať, či ma nenáj-
de. Po chvíľke to vzdal a odišiel. Chcela som stadiaľto 
odísť, ale niekto ma zdrapil za ruku a pritlačil k stene. 
Predo mnou stojí vysoký hnedovlasý chalan s modrý-
mi očami. – „Peter?“

6. kapitola 
PETROV NÁVRAT

„Peter?“, neveriacky som sa pozrela. – „Ahoj 
zlatko, už je tomu skoro rok, čo sme sa nevideli.“ Je 
strašne blízko pri mne, až cítim jeho dych na mojej 
pokožke. – „Nie som tvoja a už vôbec nie tvoje zlat-
ko!“ Vyštekla som na neho! – „Ale, no ták, čo nie si 
šťastná, že ma zase vidíš?“ – „Nie!“ – „Ale vôbec som 
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nečakal, že mi niečo také spravíš!“ 
Ja som mu niečo spravila?  - „A čo také?“, opýtala 

som sa ho.  – „Som ani nie rok preč a už ma podvádzaš 
s tým, ako sa volá, Matejom!“ Skade vie o ňom?  O tom 
viem iba ja a... nie, to by neurobila! Veď je to jeho mlad-
šia sestra.  – „Skade to vieš? A nie! Ja ťa nepodvádzam. 
A vieš prečo? Lebo už nie som s tebou!“  Trochu sa mu 
zvráskavelo čelo od zlosti a trochu išiel z neho strach.   
- „Tak za prvé: Ty budeš moja a bude sa ti to páčiť a za 
druhé: stačí na Alex trochu pritvrdiť a povie mi aj to, čo 
nevie! A vieš čo by som chcel práve teraz robiť?“ Jeho 
otázka sa mi vôbec neľúbi a to mi chce povedať, že ublí-
žil vlastnej sestre? 

„Nie, neviem, čo teraz chceš robiť a je mi to jedno!“ 
Naklonil sa ku mne a šepol mi do ucha... „Ja chcem... po-
kračovať  tam, kde nás Erik minule vyrušil.“ – „Pom...!“ 
Chcela som zakričať Pomóc, ale než sa mi to podarilo, 
tak mi jeho pravou rukou zakryl ústa a  pritlačil ma 
k stene. Jeho ľavá ruka sa pohybovala z môjho boku ku 
zadku a nahor pod tričko. Začal ma bozkávať na krk a vô-
bec sa mi to neľúbilo a hnusilo sa mi to! Po chvíľke sa mi 
začali z tej beznádeje tlačiť von slzy . Vtom ma napadlo, 
ako sa oslobodím od toho zvieraťa. Zahryzla som mu 
do jeho dlane a ešte som ho stihla poriadne poškriabať  
po tvári, než odo mňa odstúpil. Jeho tvár sčervenala od 
zlosti a teraz som sa ho začala báť, čo mi spraví. 

Prišiel ku mne a než som stihla zareagovať, tak mi 
dal poriadnu facku, pri ktorej som si udrela čelo o stenu. 
V ústach cítim sladkohorkú chuť mojej krvi a na čele nie-
čo vlhké. Dotknem sa čela prstami a hneď to oľutujem, 
keď zacítim nepríjemnú bolesť. Peter prišiel ku mne, ale 
už nebol naštvaný, ale vyzerá ako keby ľutoval čo spravil.  
– „Zlatko, prepáč mi to, to som nechcel!“ Počujem dob-
re? – „Nevolaj ma tak a hneď zmizni odo mňa!“ – „Tak 
za ním ťa teda nepustím!“ Schytil ma vyzerá, že nemá 
v pláne ma pustiť. Keď som skúsila všetko možné, tak 
ma napadla posledná možnosť. Pravým kolenom som 

mu udrela do rozkroku. Vydarilo sa. Pustil ma  a v boles-
tiach padal na kolená. Spravila som pár krokov dozadu 
a pozerala sa na neho. – „Ty... ty jedna malá... k..,. za toto 
mi zaplatíš, len počkaj!!! 

Hneď ako to dohovoril, tak som sa rozbehla rovno 
domov. Asi po dvadsiatich minútach som sa dostala do-
mov. Otvorila som dvere a v obývačke som uvidela ako 
rodičia pozerajú film  a  z  druhého poschodia je počuť 
hlasná rocková hudba. To znamená, že Erik je tiež doma. 
Vošla som do kúpeľne vedľa schodov na druhé poschodie 
a zavrela za sebou dvere. Prišla som k umývadlu a pustila 
vodu. Studenou vodou som si umyla čelo od zaschnutej 
krvi. Zobrala som si lekárničku a  z  nej som si vytiahla 
náplasť, ktorú som si prilepila na čelo. Dlhými hnedými 
vlasmi som si ju zakryla a vyšla von. Zamierila som si to  
do svojej veľkej izby a rovno som si išla ľahnúť do postele. 

Vytiahla som si mobil z vačku a išla som zavolať Alex. 
Vytočila som jej číslo a čakala, kedy mi to zdvihne. Po chvíľ-
ke som počula... plač?  - „P – prosím?“ 

Konečne sa mi ozvala. – „Alex, čo sa ti stalo, prečo 
plačeš?“ Chvíľku neodpovedala, iba som počula ako 
plače. – „Alex, prosím, povedz mi čo sa stalo.“ – „Pre-
páč mi, to som ja nechcela. ..“ Začala sa mi ospravedl-
ňovať, ale ja neviem za čo.  – „Hlavne sa upokoj a po-
vedz mi, čo sa stalo, dobre?“ - „Keď som prišla domov, 
tak som išla rovno do mojej izby  a v nej bol... Peter. 
Začali sme sa rozprávať a po čase prišla téma o tebe 
a vtedy som nechtiac niečo naznačila o tebe a Mate-
jovi. Keď som mu nič viac nechcela povedať, tak sa 
naštval a ...začal po mne kričať, nadávať a potom ma 
začal biť. Kým prišla mama do mojej izby, povedala 
som mu všetko. .. Prosím, prepáč mi to.“

Vedela som, že Peter je takýto, ale nechcela som 
veriť, že by to aj naozaj spravil.  – „Nie, neospravedl-
ňuj sa. Mám prísť za tebou?“ – „Nie, netreba, teraz 
by nebolo dobré, keby si sem prišla, tak aj už kon-
čím, pá.“ – „Čau.“ Zložila som a mobil som si položila  

Ilustrácie: Anna Mária Škárová
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na stolík po mojej pravej ruke. Ľahla som si a snažila 
som sa zaspať a  zabudnúť na to, čo som spravila 
Matejovi a čo sa stalo potom. Ani po tridsiatich mi-
nútach som nevedela na to prestať myslieť. Zobrala 
som si mobil a hľadala som Matejove číslo.

MATEJ
Už sa asi hodinu prechádzam po meste a rozmýšľam 

na d jednou vecou. Prečo, prečo musela utiecť, keď sme 
sa dohodli, že sa tam stretneme? Mohla  mi napísať, že sa 
nechce stretnúť, alebo dačo... ale nič. Myslím, že by som 
mal ísť čo najskôr domov, aby sa o mňa nebáli. Zahol som 
do jednej uličky, aby som sa rýchlejšie dostal na zastávku. 
Keď som bol asi v pol cesty, tak mi vo vačku začal zvoniť 
mobil.  To si robíš srandu? Keď som si ho zobral a pozrel na 
display, kto mi to volá, tak som nečakal, že to bude Erika. 
Chvíľku som rozmýšľal, či jej to zdvihnem, ale radšej nie. Aj 
tak asi viem, čo by mi povedala.  Zavesil som a išiel ďalej. 

Asi po piatich minútach mi prišla SMS-ka od 
Eriky. – „Hneváš sa na mňa?  -  „Nie, nehnevám, 
len to neviem pochopiť. Stalo sa niečo?“ – „Nie. len 
som sa na to necítila, prepáč mi to “  - „Mohla si 
mi napísať, že sa nechceš so mnou stretnúť.“ – Ja 
sa ale chcem s tebou stretnúť, ale je to trochu kom-
plikované.  “ – „Môžeme sa zajtra o  tom istom 
čase a mieste stretnúť a tam by si mi to vysvetlila?“ 
– „Môžeme... ale to druhé... ešte neviem.“ – Tak do 
zajtra si to rozmysli.“ – „Dobre.“ 

„Čau, ty si ten Matej?“, povedal niekto za mnou. 
Tak som sa k  nemu otočil. Je to vysoký, hnedovlasý 
chalan, ale nezdá sa mi, že by som ho poznal.  – „To 
som, ale prepáč, ty si kto?“ Prišiel ku mne bližšie a po-
dal mi ruku a ja som si s ním potriasol. – „Ja som Peter 
Herc.“ – „Matej Kasáš. A skade vieš ako sa volám?“ – 
„To je teraz jedno, teraz je len jedna dôležitá vec.“ – „A 
to je?“ –Odpoveď som dostal vo forme päste do zu-
bov. – „To, že si spoznal moju Eriku.“ Chytil ma za tričko 

a udrel ma druhýkrát, ale silnejšie. Po tejto rane som 
ostal na zemi.  – „Č – čo tým myslíš... tvoju Eriku?“ Nič 
mi nepovedal, iba ma začal stále kopať do brucha a do 
tváre, kým som nestratil vedomie.

 
7. kapitola

PREPÁČ
ERIKA
Keď som skončila písať si s Matejom, tak som 

si mobil položila na stolík vedľa postele. Vyskoči-
la som z nej a odišla ku dverám. Otvorila som ich 
a v tom istom momente vyšiel zo svojej izby Erik. 
Chcela som zísť dole po schodoch, ale schytil ma 
za ruku. – „Čo sa ti stalo na čele?“ Nesmiem mu to 
povedať, nesmiem mu povedať, že to spravil Peter. 
Vlastne prečo mu to nepoviem, však mi je úplne 
ukradnutý, alebo nie? – „Ale, iba som si nedala 
pozor, ale nič to nie je.“ Usmiala som sa na neho 
a odišla po schodoch dole do kuchyne, kde už boli 
moji rodičia. 

MATEJ
Otvoril som oči a zobudil som sa v tmavej zapá-

chajúcej uličke, kde som stretol toho Petra. Pomaly 
a  bolestivo som sa postavil na nohy a  išiel rovno 
k  autobusovej zastávke. Keď som sa tam dostal, 
všetci ľudia okolo sa na mňa pozerali a niečo si šuš-
kali. Nastúpil som do autobusu a sadol si do posled-
ného radu k pravému oknu. 

Vrátil som sa domov a otvoril vchodové dvere. Pred 
nimi stála moja ségra. – „Čo sa ti sakra stalo?“ Vyzul som 
sa a prešiel popri nej a kompletne som ju ignoroval. Zašiel 
som do malej kúpeľne, prišiel k umývadlu a začal som 
si umývať špinu a krv z tváre. Vyšiel som von a vošiel do 
svojej izby. Zapol som notebook. Otvoril som si facebo-
ok – nič, potom wattpade – tiež nič, len pár odpísaných 
komentárov. Vypol som notebook a sadol som si na svoju 
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malú posteľ. – Takže, zajtra čo? povedal som si pre seba 
a hlavu som si dal na kolená. Musím jej to zajtra povedať, 
musím, lebo čo ako sa toho nedožijem. Bude lepšie, ak to 
bude vedieť skôr, ako by bolo neskoro. 

ERIKA
NA DRUHÝ DEŇ
Prišla som do školy a začala som hľadať Alex. Našla 

som ju v učebni fyziky, ktorú budeme mať ako prvú. Už 
diaľky som si všimla pár modrín na jej tvári a polámané 
nechty, asi ako sa bránila. – „Čauky,“ pozdravila som sa jej, 
keď som si k nej sadla. – „Eriko, čo sa ti stalo, nehovor mi, 
že to spravil Peter.“ Neodpovedala som jej, iba som priký-
vla na súhlas. – „A to stretnutie s Matejom?“ Keď som po-
čula jeho meno, tak som zacítila, ako sa mi tlači slzy z očí. 
Ale prečo? – „Nič, nič nebolo, ja... ja som utiekla pred ním.“

Ja som teda mrcha, dohodnem si s ním stretnu-
tie a  ja mu utečiem, ale dnes sa s  ním porozprá-
vam, aj keby som preto mala spraviť nemožné. 
– „To kvôli Petrovi si utiekla?“ – „Hej.“ – „Počúvaj 
ma, musíš to niekomu povedať. To, čo robí Peter, je 
čisté zverstvo. A ako ty to nepovieš, tak to pôjdem 
povedať tvojim rodičom, rozumieš?“ – „Ale veď to 
je tvoj brat, a  ty by si ho...“ Chcela som pokračo-
vať, ale práve zazvonilo na hodinu. Sadla som si 
na svoje miesto, čo je o tri rady pred Alex. Hodina 
je celkom nudná a učka nedáva pozor, tak som si 
položila hlavu na lavicu. 

MATEJ
PO ŠKOLE
Dnes som išiel rovno do toho parku, kde sa 

mám stretnúť s Erikou. Keď som prišiel pred park, 
uvidel som ju, ako sedí na tej lavičke, kde som ju 
ja čakal. Keď ma zbadala, postavila sa a  krokom 
išla ku mne, a ja tiež. –„Čau, Eriko.“ Pozdravil som 
sa jej a pritom sa trochu usmiala a dala si prameň 

vlasov za ucho. – „Ahojky,“ odzdravila sa mi a mne 
ako keby sa prepadala pevná zem pod nohami. 
Nevedel som odtrhnúť oči od jej krásnych hnedých 
vlasov, očí a jej pier, ktoré by som chcel práve teraz 
pobozkať. – „Vieš, Maťo, musím sa ti ospravedlniť 
za to, ako som sa k  tebe správala v  tej nemocni-
ci a  včera, keď som utiekla pred tebou. Prepáčiš 
mi to?“ Keby sa len teraz videla, aká je roztomi-
lá! – „Samozrejme, však nič zlé sa nestalo, alebo 
áno?“ – „Nie, ale mňa to fakt mrzí.“ – „Nie nemusí, 
a nechceš sa na chvíľu prejsť?“ – „Veľmi rada.“ 

Už sa asi dvadsať minút prechádzame po parku 
a  kecáme o  rôznych blbostiach, ale myslím, že je 
čas, by som spravil to, čo som už chcel spraviť vče-
ra. Postavil som sa pred ňu a bol som od nej len pár 
centimetrov. – „Vieš, toto som ti chcel povedať už 
skôr, ale nemal som na to odvahu.“ Zahryzla sa do 
spodnej pery a pozrela sa mi priamo do očí. – „A čo 
to je?“ – „Ja... ja som sa do teba zamiloval. Viem, 
poznáme sa veľmi krátko, ale za tú dobu som sa 
do teba zamiloval až po uši a... chcem byť len s te-
bou.“ Spravila dva kroky dozadu a sklonila hlavu. 
– „Matej, ja... ja teba ale nie... prepáč.“ 

Keď mi to povedala, zacítil som, ako sa niečo vo 
mne roztrhalo na tisíc kúskov. Do očí sa mi začali 
tlačiť slzy, ale potlačil som ich. – „Jasné... Chápem, 
som aspoň rád, že som sa mohol s tebou na chvíľ-
ku porozprávať.“ Prešiel som vedľa nej a išiel som 
k najbližšej zastávke domov. – „Matej, počkaj!“ Za-
kričala za mnou, ale ja som sa tváril, že ju nepoču-
jem, a to mi tiež ublížilo. Keď som sa vrátil domov, 
zamkol som sa v  izbe, sadol si na posteľ, hlavu 
som si položil na kolená a začal som plakať. Asi po 
desiatich minútach som počul, ako mi niekto za-
klopal na dvere. – „Hej, krpec, čo sa stalo? Prečo si 
zamknutý?“ Síce je to moja sestra Martina, ale aj 
tak som jej nechcel odpovedať. – „No táááák, čo sa 
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stalo?“ – „Choď preč a nechaj ma teraz samého!“ 
skríkol som a o chvíľke som počul jej kroky, ako sa 
vzďaľovala od mojich dverí. Už ďalej nevládzem! 
Stres z toho, že môžem kedykoľvek zomrieť, a teraz 
toto... Chcem to mať čo najskôr za sebou. Postavil 
som sa z postele a zo skrine som si zobral svoj vrec-
kový nožík. Odomkol som, odišiel do kúpeľne a za 
sebou privrel dvere. Do umývadla som si napustil 
vodu až po okraj a nôž som si položil na zápästie. 
Zatlačil som do hĺbky a zo zápästia sa mi začala va-
liť tmavočervená krv. Porezanú ruku som si vložil 
do vody a čakal, kedy to príde. Asi po piatich minú-
tach som začínal strácať vedomie, až pokým som 
sa nezrútil na zem a nestratil kompletne vedomie. 

8. kapitola 
KRV

MATEJ
Začal som pomaly otvárať oči, ale ostré biele 

svetlo ma začalo oslepovať. Keď som ale párkrát 
zažmurkal, tak to bolo lepšie. Pozrel som sa oko-
lo seba a  zistil som, že ležím v  malej bielej izbe 
s  jedným veľkým oknom, skriňou a  boli tu dvoje 
dvere. Po chvíľke sa jedny otvorili a  podľa osoby, 
čo prišla do tej malej miestnosti som hneď vedel, 

kde som. Som v  nemocnici. Do mojej izby vošiel 
jeden postarší doktor. Bol celý v bielom, v ruke mal 
nejaké papiere, na očiach okuliare a jeho vlasy boli 
šedivé. – „Ále, už si sa konečne prebudil?“ Trošku 
ma to prekvapilo, ale po tom, čo som si spravil, sa 
nemám čo čudovať. Sadol som si na kraj postele 
a chcel sa postaviť, ale bol som veľmi slabý. – „Nie, 
nie, ešte sa nesmieš hýbať. Stratil si veľa krvi a bol 
si pár dní bez vedomia a potrvá, kým sa zotavíš.“ – 
„Ako som sa sem dostal?“ – „Tvoja sestra ťa našla 
v  kúpeľni v  bezvedomí a  hneď nato zavolala sa-
nitku. Musím ti povedať, že keby prišla len o päť 
minút neskôr, tak by si už nebol medzi nami.“ Od-
vrátil som od neho oči a začal som sa hanbiť za to, 
čo som spravil, ale však čo iného som mal robiť? 
– „Ale aj to tvoje dievča sem pravidelne chodilo.“ 
Naspäť som sa na neho pozrel s prekvapeným vý-
razom. – „Moje dievča?“ spýtal som sa ho a on sú-
hlasne prikývol. – „Dvakrát denne sem príde, dá si 
stoličku vedľa tvojej postele. Niekedy som ju počul 
plakať a niekedy som ju počul, ako sa ti ospravedl-
ňovala.“ – „Ako vyzerá?“ Radšej som sa ho to spý-
tal, aby som mal istotu, či je to práve ona. – „No, 
je nízka, má hnedé vlasy a  je dosť pekná.“ Niet 
pochýb, to dievča, čo vraj za mnou chodí, je Erika. 
Ale prečo? Žeby jej svedomie, alebo je to niečo iné? 
Tak či onak, je mi to už úplne jedno a ona mi je tiež 
už ukradnutá. Nie že by som ju nenávidel, len už 
nemám o ňu záujem. 

– „A ešte jednu vec ti musím povedať,“ povedal 
vážnym hlasom a mňa zamrazilo. „Tá operácia, ktorú by 
si mal mať až v utorok, čiže o štyri dni, sa ti presunula 
na zajtra.“ – „Čo? Ale prečo?!“ – „No, chcú mať z teba tie 
vzorky skôr, ako sa zabiješ. Obleč sa, o dvadsať minút 
príde sestrička, ktorá ti spraví pár testov.“ Hneď, ako to 
dopovedal, vyšiel von z  izby a  zavrel za sebou dvere. 
Vstal som z  postele, zhodil som zo seba nemocničné 
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oblečenie a zo skrine som si vybral modré rifle a čierne 
tričko s bieločiernymi teniskami. Keď som sa obliekol, 
tak niekto zaklopal na dvere. – „Matej, si oblečený?“ 
Bol to nejaký ženský hlas, asi tá sestrička. – „Hej, som,“ 
odpovedal som jej a do izby vošla mladá žena celá v bie-
lom a s čiernymi vlasmi spletenými v cope. – „Poď, nech 
to máme čo najskôr za sebou.“ Prikývol som a vyšli sme 
von z izby. Predo mnou bola dlhá chodba a po oboch 
stranách niekoľko dverí. Vošli sme do jedných na pravej 
strane a ukázala mi, nech si sadnem na stoličku vedľa 
bieleho stola. Keď som si už sadol, tak tá sestrička prišla 
ku mne s táckou plnou rôznych vecí. Najprv mi zmerala 
tlak a potom, neviem prečo, mi odobrala krv. Ale nechá-
pem, načo to robia, však som sa chcel zabiť. Ale radšej 
sa jej nebudem na nič pýtať, lebo aj tak by som to ne-
pochopil. Asi po pol hodine rôznych testov sme skončili. 
Potom prišiel ten doktor, čo prišiel za mnou a odviedol 
ma späť do mojej izby. 

„Už som volal tvojej mame. Vraj za hodinu pre 
teba príde.“ Konečne dobrá správa, ale čo by som 
mal tú hodinu tu robiť? Ľahol som si na posteľ a asi 
po desiatich minútach premýšľania som si zobral 
mobil, ktorý som si nechal v rifliach. Pripojil som 
sa na wifi (heslo som už dávno vedel) a  spustil 
som si wattpad. Keď som si pozrel, čo je nové, bol 
som celkom sklamaný, lebo za tých pár dní, čo 
som bol v  bezvedomí, nikto nič nepridal. No nič, 
tak hurá do hľadania, povedal som si pre seba 
a  začal so hľadať nejaký zaujímavý príbeh, čo by 
som začal čítať. O chvíľku som natrafil na príbeh, 
čo ma zaujal hneď, ako som ho začal čítať. Volá sa 
Hlavu hore, princezná od FleurWaldner. Keď som 
si ho dočítal a napísal komentár, tak som sa začal 
nudiť, lebo ešte neprišla mama a to už tá hodina 
dávno prešla. Keď už ale konečne prišla mama aj so 
sestrou, obe so slzami v očiach ma začali objímať. 
Keď som sa im asi desaťkrát ospravedlnil za to, čo 

som spravil a povedal im, že zajtra budem mať ten 
zákrok, odišli sme z izby a boli sme na ceste k vý-
chodu. Vtom som pred sebou uvidel toho Petra, 
ktorý a zbil. Cítil som, ako vo mne stúpa adrenalín 
a dostal som chuť otrieskať mu hlavu o stenu, ale 
nemohol som. Vyšli sme na parkovisko, nastúpili 
do maminho auta a odišli domov. 

ERIKA
Práve nám skončila posledná hodina (matika) 

a  ja som spolu s  Alex odišla do skrinky po veci. – 
„Tak čo, aj dnes pôjdeš za tým tvojím Matejom do 
nemocnice?“ spýtala sa ma, keď som si práve zam-
kýnala skrinku. – „Pôjdem, a nie je môj.“ Otočila som 
sa jej chrbtom a odchádzala smerom von zo školy. 
– „Ale máš ho rada, alebo sa mýlim?“ Neotočila som 
sa k nej, ani som jej na to neodpovedala, lebo aj keď 
ho mám rada, tak si to nechcem priznať. 

MATEJ
Keď sme dorazili domov, zatvoril som si dvere, 

pustil hudbu a išiel som si čítať svoju knihu Láska je 
chyba v programe. Keď som si prečítal si dve kapito-
ly, zacítil som na svojej tvári niečo vlhké. Dotkol som 
sa toho a keď som uvidel svoje prsty od krvi, tak som 
hneď utekal do kúpeľne. Pozrel som sa do zrkadla 
a  z  nosa sa mi prúdom púšťala tmavočervená krv. 
Síce to nič nie je, ale ešte mi nikdy v živote netiekla 
krv z nosa, teda aspoň dúfam, že to nie je nič vážne. 

Príbeh sa poriadne zauzluje. Ak chcete poznať 
jeho pokračovanie, napíšte nám do redakcie: Chce-
te, aby bol Matej s Erikou, alebo chcete, aby si každý 
z nich našiel niekoho iného? 
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Sme OK Krátke správy zo športu

Florbal je šport, ktorý hráme na inter
náte už dlho a radi. Tohtoročného flor
balového turnaja pod vedením pána 
vychovávateľa Mariána Trusu a pani vy
chovávateľky Simony Solomajerovej sa 
zúčastnili 3 chlapčenské družstvá. Hralo 
sa systémom každý s každým.   

FLORBALOVÝ   TURNAJ

V piatok 26. sa na ihrisku kona
la Májová tisícka. Súťaž, v ktorej sa 
športuje v disciplínach: beh, skok do 
diaľky, hod granátom a kriketkou. Na 
súťaži nie je podstatné vo všetkom 
vyhrať. Ide hlavne o to užiť si zábavu 
a zúčastniť sa. Každý mal možnosť 
ukázať, čo dokáže. Prekonať svoje 
prekážky a ísť až na samé dno svojich 
síl. Bolo to zaujímavé. Ja sám som sa 
zapojil do disciplíny Beh. Sledoval 

Po napínavých a  vyrovnaných 
stretnutiach zvíťazilo družstvo „DEAF 
CLUB“. Najlepším strelcami sa stal Ke
vin Horváth a Matej Supek. Ďakuje
me žiakom za ukázanie športového 
ducha a citu pre fair play.

M Á J O VÁ  T I S Í C K A

Tradičné dámové a šachové turnaje v tomto roku skonči
li.V dáme sa odohralo viac než 70 partií. Hralo sa systémom 
každý s každým. V šachu do finále postúpili štyria hráči. Sú
ťaž v dáme suverénne vyhral druhýkrát po sebe Branislav 
Vozár. Druhé miesto patrí Denisovi Kolárikovi a na treťom 
sa umiestnili dvaja hráči: Michal Gábor a Jaro Šperka. Pán 
vychovávateľ Trusa dohliadal na organizáciu a fair play. 

Šachistov viedol pán vychovávateľ Kubálek. Na prvom 
mieste v šachu sa umiestnili až dvaja hráči: Gergö Renczes 
a Jaro Šperka. Druhé miesto obsadil Branislav Vozár a tretie 
miesto Michal Gábor. 

som všetkých, ako sa snažia a prekra
čujú svoje limity. Išli ďalej, až kým im 
stačili sily. Ku koncu sa udeľovali dip
lomy za prvé, druhé a tretie miesto. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 
muži a ženy. Bol to deň, v ktorom mo
hol každý dokázať sebe, aj ostatným, 
čo v ňom je . A mohol si s pokojom v 
srdci povedať: „Som rád, že som súťa
žil a nabudúce to skúsim zas.“

Pre Sme OK Mário Golík
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