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Tak už som vyšiel, už som tu!
Pozrite sa, prosím dnu.
Prinášam vám čosi nové
o internáte a živote.

1.

Meno mám celkom staré.
Vystihuje to, čo je už známe. Nájdite si času kúsok,
Sme tu všetci „okej“,
prečítajte každý článok.
spolubojovníci na Mokrej.
Chcem byť priateľ vám veselý,
aby takým stal sa intrák celý.
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Internátny časopis „Sme OK“
IPR a SOŠ pre žiakov s TP

Sme OK

Aktuálny úvodník
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Práve sa Vám dostalo do rúk prvé číslo nášho časopisu, ktorý sme vytvorili pre Vás i pre Nás. Zrodil sa pod taktovkou tých,
ktorí spolu zdieľajú svoj život na tomto internáte a rozhodli sa
o ňom napísať čosi viac.
Prvé stretnutia odvážlivcov sa niesli v duchu hľadania
názvu a obsahu časopisu. V tvrdom zápase s bulvárnou konkurenciu napokon zvíťazil názov „SME OK“ s bližším určením
polohy internátu – SME na M OK REJ. Chvíľu sme sa zamýšľali
nad tým, či uviesť oficiálny názov Mokrohájska cesta. Napokon
sme sa rozhodli dať do názvu slogan, ktorý je známy medzi
nami: ,,Idem na Mokrú….“
V novom časopise nájdete okrem iného aj tieto témy:
Aktuálny úvodník, postrehy z internátnych akcíí, svedectvá zo života, rozhovory, webový a PC kútik, z vlastnej tvorby,
športový teleskop, slovo do srdca, mračiť sa zakané
Veríme že si každý nájde to svoje okienko. Budeme sa tešiť,
keď budete rubriky tvoriť spolu s nami ako autori nových a zaujímavých príspevkov.
Príjemnú zábavu pri čítaní časopisu vám praje
za celú redakciu Mária Mieresová
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Chcela by som,
aby ste sa tu
cítili dobre...
Školský rok 2010/2011 je už v plnom prúde a prípravy prvého čísla
nového internátneho časopisu vrcholia. V každom z čísel Vám chceme
predstaviť osobnosti medzi nami. Tentokrát sme sa rozhodli zaťať na
internáte najvyššie a poprosili sme o rozhovor pani zástupkyňu riaditeľky pre Výchovu mimo vyučovania, PaedDr. Petrou Húrošovú, ktorá
je od augusta 2010 novou „šéfkou internátu“.
1. Prajeme Vám pekný deň a hneď bez okolkov sa pustíme do rozhovoru. Položíme Vám teda prvú otázku: „Odkiaľ pochádzate ?“
Pochádzam z takej peknej malej dedinky zo stredného Slovenska,
ktorá sa volá Hotianské Nemce. Tam som sa narodila a tam som chodila i na základnú školu.
2. Ktoré predmety ste mali rada a ktoré Vás naopak nebavili ?
Na základnej škole... hm... ani si to veru nevybavujem aké predmety som mala najradšej, či aké nie...Asi všetky predmety mi sedeli.
Bola som taká dobrá žiačka. Podľa mňa mi išla slabšie - tak na dvojku
matematika. Iné to potom bolo na strednej škole v Banskej Štiavnici
na Gymnáziu. Viac ma bavili humanitné predmety, vedela som sa však
naučiť čokoľvek, čo bolo treba. Nebolo mi to proti srsti. Ale predsa len
humanitné predmety som mala najradšej. Slovenčinu, ale aj cudzie
jazyky, aj keď nie som talent na cudzie jazyky a musela som sa ich veľa
učiť. Tiež som mala rada aj biológiu.
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3. Zaujímali ste sa o angličtinu od školských čias ?
Pravdu povediac už na základnej škole, teda skutočne od školských
čias. Som z generácie, ktorá sa začala učiť Ruštinu, ale iba chvíľu, pretože prišiel prevrat a mohla som si vybrať ako dobrá žiačka Angličtinu.
Začiatky vyučovania Anglického jazyka boli také rozpačité, učitelia
základnej školy neboli na ta dostatočne pripravení. Veľa som z tej
Angličtiny veru nevedela. Neskôr na strednej škole sme mali lektorov
a to bolo oveľa zaujímavejšie. Dostali sme priamo učiteľov z Ameriky
a Anglicka. Na hodinách nás to bavilo a pomerne veľa sme sa naučili.
Len potom vo štvrtom ročníku ma to odradilo, pretože sme mali veľmi
prísnu angličtinárku, ktorá nám dávala najavo, že nič nevieme, a že
všetko vie len ona. Potom som začala študovať na vysokej škole a Angličtine som sa venovala iba kvôli tomu, lebo som si od 15 rokov písala
s jedným chlapcom z Anglicka po Anglicky. Tento chlapec mal starých
rodičov zo Slovenska z dediny, odkiaľ ja pochádzam. To bol teda taký
hnací motor pre mňa.
4. Čo ste teda študovali ?
Študovala som na Pedagogickej fakulte špeciálnu pedagogiku,
taký trochu komplikovaný odbor, ktorý sa volá „Pedagogika emocionálne a sociálne narušených“. Takým mojim snom či cieľom bolo pracovať v detskom domove Držalo ma to už od obdobia medzi strednou
a vysokou školou. Blízko nás bol detský domov, dnes už nie je. Celé
prázdniny som tam praxovala a vždy keď som mala voľno na vysokej
škole, tak som tam robila vychovávateľku. Preto som si vybrala práve
tento odbor. Moja mama nechápala, prečo nechcem byť učiteľka a viac
ma láka vychovávateľstvo. Tu na výchove, podľa mňa, je to bližšie k deťom. Neotravuje ma nejaké zvonenie, také nejaké prestávky, stále som
v kuse v takom kontakte s vami a to sa mi páči.
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5. Učili ste okrem Angličtiny aj iný predmet ?
Nie, nie, nie, ja mám vlastne iba aprobáciu na Anglický jazyk,, ktorú
som si potom som si dodatočne spravila, keď ma pred niekoľkými rokmi
zavolali učiť, nakoľko vedeli, že viem po Anglicky (Otázka „sem“ ? „Áno
tu.“ ) Súčasne som však pracovala aj vo výchove, ako už mnohí viete.
6. Ako dlho tu pôsobíte ?
Prišla som sem hneď po vysokej škole v roku 2002. Som tu už teda
osem rokov (Mária ostala prekvapená a poznamenala: “Dlhá doba!“).
Dlhá doba? Pre niekoho snáď áno.
7. Tento rok ste sa stali zástupkyňou riaditeľky pre Výchovu
mimo vyučovania. Je to náročná úloha ?
Áno, je to náročné. Táto funkcia vyžaduje veľkú zodpovednosť a citlivý prístup nielen k vám žiakom, ale aj k mojim kolegom – vychovávateľom. Doteraz som bola ich kolegyňa a teraz som ich nadriadená. Máme
však veľmi dobré priateľské vzťahy, tak dúfam, že to nenaštrbí nejaké tie
vzťahy na pracovisku..., ale je to hlavne o zodpovednosti, to hlavne.

11. Aké budú zmeny na internáte ?
Chceli by sme, aby ste sa hlavne vy cítili dobre. Keď sa vy budete
cítiť dobre, tak to bude fajn. Pripravujú sa zmeny časov príchodu na
internát, ale to je v rámci organizačných zmien a personálnych zmien.
Pre vás je podstatné, že sa spúšťa wiﬁ pripojenie na 3. poschodí, ktoré
by malo pokryť čiastočne aj ostatné poschodia. Plánujú sa celointernátne akcie, ako prvý je imatrikulačný večierok pre prvákov To je taká
najbližšia akcia, čo nás čaká. (Poznámka redakcie: v čase uzávierky
tohto prvého čísla je už po Imatrikulácii).
Ďakujeme Vám za milý rozhovor, ako aj za ochotu odpovedať na
naše otázky a za čas, ktorý ste nám venovala. Prajeme Vám veľa sily,
radosti i úspechov v pracovnom i osobnom živote.
pani zástupkyňu PaedDr. Petru Húrošovú
za Vás vyspovedali:
Mária Mieresová a Jozef Dančík.

8. A ako sa v tom cítite, zatiaľ ?
Hmmm... no tak ako je to na začiatku ešte všetkého... Celkom sme si
zadelili prácu, viem ako postupovať, ale aj tak ma to ešte pohlcuje celý
deň. Mám taký pocit, že som tu nie 6 hodín, ale skoro 24 hodín, lebo aj
v noci o vás premýšľam. Takže je to náročné na čas a na energiu.
9. A čo teda máte všetko na starosti ?
Na starosti tu mám skoro všetko, aj to, čo predtým, lebo mám rada
prácu so žiakmi. Okrem toho mám vlastne na starosti kolegov, či už
v dennej službe, alebo nočnej službe, zadeľovanie určitých povinností –
teda to, čo vlastne riadiaca funkcia obsahuje: kontrolovať, usmerňovať.
10. Čo rada robíte vo voľnom čase ?
Vo voľnom čase, keď vôbec mám voľný čas, ale snažím sa si ho
nájsť, hoci ho mám teraz menej, rada plávam, alebo som len tak doma
a oddychujem.
6

Na vychádzke so žiakmi
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Imatrikulácia prvákov... alebo
bolo to COOLové!
Už dlhšiu dobu rezonovalo po internáte slovo „Imatrikulácia“. Je
to cudzie slovo, ktoré sa u nás udomácnilo. v slovníku cudzích slov je
deﬁnovaná ako zápis do matriky, na vysokej škole a na iných školách
ako slávnostné zaradenie prvákov do radov študentov. na našej škole
„imatrikulačky“ sú už starou tradíciou. Mysleli na ne tí, čo ich pripravovali, i tí, ktorí nimi museli prejsť, aby sa navždy zapísali do kroniky
školy. Horúce prípravy vyvrcholili slávnostným „galaprogramom“ , zábavnou časťou plnou súťaží a smiechu a napokon diskotékou pod hudobnou taktovkou združenia „Zdravý vývoj“. Perličkou programu bol
spev Stanislava, tanec Veroniky a spev víťaznej piesne „Slávika 2010“
Horehronie. Tentoraz v podaní nie Zuzky, ale našich konferencierok
Ivky a Katky, ktoré na jednotku zvládli celý program. (Až na tie ubolené
Ivkine nohy v parádnych topánkach – poznámka redakcie.)
Búrlivú rekciu plnú potlesku a smiechu vyvolalo najmä „Vyznanie
lásky“ všetkých prvákov a prípravkárov:
Nikto nikdy nezničí moju lásku k tebe.
Moja láska k tebe bude verná, stála a nesmrteľná.
A ja viem, čo hovorím.
A ja sa nebojím a chcem to večne opakovať.
Nahlas i potichu, sebe i vám všetkým chcem opakovať:
Že ťa ľúbim, ľúbim moja láska.
Moja škola, Mokrohájska.
Budúci prváci a prípravkári potom ešte zložili slávnostný sľub:
„Sľubujem na svoju študentskú česť, že na pedagógov
nikdy neotočím päsť. Sľubujem, že sa nenechám nikdy
zviesť, dosiahnuť všetky výhody iba cez klamstvo a lesť.
8

Sľubujem, že Internátny poriadok, ak sa dá, poruším, no
kamarátsku dohodu určite nezruším. Sľubujem, že napriek
všetkým nástrahám chcem sa vyučiť a za žiadnych okolností nedám sa zo školy a internátu vylúčiť. Tak sľubujem.
V tejto chvíli sa títo noví spolužiaci neodvolateľne stali súčasťou nášho cechu študentského. Držíme im palce, aby sa im podarilo
úspešne študovať a školu ukončiť. Naša veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa na úspešnej príprave Imatrikulácie podieľali a neľutovali
obetovať svoj voľný čas pre druhých, ako aj našim p. Vychovávateľom,
ktorí trpezlivo a s láskou so žiakmi pripravovali scenár, absolvovali
denne nácviky a pomohli zabezpečiť všetky potrebné rekvizity. Vďaka
Občianskemu združeniu Bez bariér si žiaci v tento večer odnášali nielen spomienky, ale aj zopár školských pomôcok, ktoré isto budú čoskoro potrebovať.

„Radšej zdrhnem“ a iné pocity pred a po...
A ako naši „prváčikovia“ prežívali blížiacu sa slávnosť? Tréma, obavy, strach a napätie pred prvým verejným vystúpením neboli veru
malé. Vyspovedala som za vás niekoľkých z nich.
Ako prežívate posledné dni pred imatrikulačkami?
Erika: Mám stresy a veľmi sa bojím.
Václava: Neviem, čo tam bude, beriem to tak: čo má prísť, tak príde.
Suzan – Je mi to jedno, ja sa nebojím, ja to poznám.
Miriam – Nemám rada imatrikulačky.
Katka a Mirka – Netešíme sa na ne, máme veľké stresy.
Barborka – Neviem si to predstaviť, aj sa toho bojím, ale vydržím.
Mirka – Radšej zdrhnem.
Simonka – Hrozne sa bojím.
Lenka – Prežívam normálne a v pohode.
9
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Veronika – Strašne sa bojím, že čo tam bude.
Roman – Cítim sa v pohode, ja viem o čo sa tam jedná.
Gyula – Prežijem to.
Dominik – Nemôžem spávať, bojím sa.
David – Mám veľmi rád imatrikulačky.
Stanislav – Neviem, čo to je, ale moc sa na to neteším.
Miroslav – Zle, nemôžem spávať už 4 noci.
Róbert – Ani moc dobre nie, nechce sa mi tam ísť.
Gabriel – Ja sa toho nebojím, ja som v pohode.
Filip – Áno, prežijem to.
Vladimír – Už som mal, nejdem, viem čo to je, už som to zažil v roku 1993.
Denis – Som v pohode, teším sa na ne.
Michal –Cítim sa v pohode.
Marek – Cítim sa normálne.

A hneď po...
Roman – Celkom to ušlo, disco 0 bodov.
Dominik – Bolo to výborné, bavil som sa.
David – Bolo to dobré, ale disca zlá.
Stanislav – S mojím výkonom som spokojný.
Miroslav – Dobre, ale mohlo byť aj lepšie.
Róbert – Bolo dobré disco. Som rád, že to mám za sebou.
Gabriel – Program bol dobrý, ale disco 0 bodov.
Viktor – Celkom to ušlo.
Denis – Bolo to COOLové! Ale disco za dve veci: nudná a zlá.
Michal – Dobre bolo, páčilo sa mi to.
Marek – Čakal som, že bude horšie.
Katka – Mám super pocit.
Suzan – Mám strašné pocity.
Lenka – Veľmi dobre. Veľmi ma to bavilo.
Simonka – Konečne už pokoj.
Erika – Konečne už nebudem mať imatrikulačky.
Gyula – Dobre.
Iva Pospiechová a Lukáš Kubík
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PRAŠNÍK 2010
Kurz na ochranu zdravia a prírody
Prašník je to miesto, kde sme sa bavili... kde sme pár dní prežili... a na
školu na chvíľu zabudli. Dobre sme sa mali a vonku hrali. S profesormi
tancovali... aj oni sa zabávali. Ja som tancovala s pánom Áčom... jéj to
bolo dačo. Nikdy na to nezabudnem a pamätať si to budem. Aj pani
riaditeľka fajn bola, aj keď sa jej sem – tam nejaká duša bála. Bavila sa
ako jedna z nás, ba priam bola jednou z nás. A myslím, že nezabudne
nikdy, na čas strávený medzi nami. Večer sme si pri ohni opekali, aj sa
zohrievali. Bol to skutočne pekný čas, keby sme ho tak mohli prežiť
ešte raz.
Perom si zaspomínala jedna z Vás – Zuzana Pulščáková

Tematické vychádzky 2010

Návšteva Bibiany – výstava „Človek hravý“ spojená s prehliadkou Bratislavského kultúrno – informačného strediska

Prehliadka svätoštefánskej
koruny v Dóme sv. Martina

„EKOTOPFILM“ Palace Cinemas – Aupark
Filmy:
1. Komu patrí more? Zápas o posledné zdroje.
2. Žralok veľrybí
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Dostal som manželku...
Keď sa človek zastaví a uvedomí si, aká je dnes uponáhľaná doba,
a aké nároky sa dnes kladú na človeka či už v škole, v práci, či v spoločnosti, ani nezbadá ako ten čas letí. Je to už štrnásť rokov, čo som
tu študoval. Keď sa ma niekto spýta, či surfujem po internete, alebo
či si s niekým píšem na facebooku a ja odpoviem, že počítač neviem
ani zapnúť, pozerajú na mňa ako keby som spadol z Marsu... alebo ma
nebodaj pustili z väzenia... ale aj tam už majú internet. V tých chvíľach
si uvedomím, že je to už štrnásť rokov, čo som naposledy ťukal do klávesnice. Ale nie o tom som chcel písať.
V rokoch 1993 – 96 som na tejto škole študoval za knihára. Boli to
pekné roky, dobrá partia, spolužiaci, profesionálny tým pedagógov,
zdravotných pracovníkov... slovom paráda. Keby som nebol chorý, asi
by som sa sem nikdy nedostal. Po škole som hneď nastúpil do zamestnania. Pracoval som v tlačiarni. Po troch rokoch sa mi zdravotný stav
zhoršil. Ostal som doma na invalidnom dôchodku a na nasledujúcich
päť a pol roka sa mojím najbližším a najvernejším priateľom stal dialyzačný prístroj Bez neho by som neprežil, pretože mi zlyhali obličky
a dialýza ich nahrádzala. Na tento prístroj som chodil trikrát do týždňa
na päť hodín a to aj v pracovných dňoch i vo sviatky. Verte, či neverte,
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bolo to veľmi ťažké na psychiku. Keď vidíte kamarátov, ktorí sú zdraví,
ako sa tešia zo života, ktorí môžu ísť kam chcú a kedy chcú a vy nemôžete...Bolo to ťažké. Najhoršie bolo, keď z dialýzy odchádzali dva
typy ľudí: jedni na transplantáciu a druhí... to nechám na Vás, aby ste si
domysleli. Čakal som, či budem mať šťastie...Pri živote ma držala moja
rodina, kamaráti a vášeň, ktorej sa nemienim vzdať, pokiaľ budem vládať – rybačka. Vravel som si, že sú na tom ľudia aj horšie ako ja. Bolo to
však náročné obdobie. Nakoniec sa na mňa usmialo šťastie. Zavolala
mi lekárka, že majú pre mňa obličku a či súhlasím s transplantáciou.
Čoby nie, risk je zisk. 7. júla 2007 som sa prebral v bolestiach (podľa
slov niektorých ľudí – to bol môj sobášny deň). Plačem ešte aj dnes,
keď si na to spomeniem. V tej chvíli snáď nebolo na svete šťastnejšieho
človeka ako mňa. Kamaráti sa smejú, že som dostal manželku obličku...
keby aj svokru... Snažím sa o ňu starať najlepšie ako viem a nedal by
som ju za nič na svete.
Keď som v roku 1996 po skončení školy odtiaľto odišiel, bolo mi to
ľúto. Bolo mi tu veľmi dobre, pretože som tu bol medzi svojimi. V živote
platí: „Zdraví majú všetko a chorí chcú len jedno.“ Za žiadne peniaze na
svete si človek zdravie nekúpi, preto si ho chráňme – a aj to, čo nám
ešte zostalo. Zdravie je krehké a nezaplatiteľné. Nemáme si čo závidieť,
sme svoji.
Váš spolubojovník Vlado Pukančík
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Dnes viem,
čo od životaa chcem...
Keby mi niekto kedysi dávno povedal, že sa vrátim naspäť do školy
po niekoľkých rokoch. Neverila by som mu. A prečo som sa vlastne vrátila? No viete život je niekedy nevyspytateľný. Ja sama som si myslela,
že ma do školy už nikto nedostane.
No, ako sa hovorí, človek mieni, Pán Boh mení. Okolnosti v mojom
živote, boli také, že som potrebovala, aby sa môj život radikálne zmenil. A nabral nový zmysel.
Dostala som ponuku, aby som sa vrátila študovať. A keďže som tu
na škole prežila veľa pekných vecí a ostali mi pekné spomienky na čosi
dávno minulé, ani chvíľu som neváhala. A ponuku prijala. A dnes viem,
že to bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote.
Stali sa práve tu na škole udalosti, ktoré spríjemnili môj život.
Ako vtedy puberťáčka som spoznala jedného úžasného človeka,
ktorý mi veľmi pomáhal a stál pri mne a s hrdosťou môžem povedať,
že stojí dodnes.
A ako to že som opäť tu, vnímam dnes? Viete, keď má človek šestnásť, svet sa mu zdá ako gombička. Nemá žiadne starosti, nič ho netrápi. A ak predsa, tak sú to len samé hlúposti (v tom veku dôležitosti),
ktoré s realitou nemajú nič spoločné.
No žiaľ, to si človek uvedomí, až keď dospeje. Začne sa na svet pozerať úplne inými očami a realita už preňho nebude taká cudzia. Aj so
mnou to bolo tak, aj keď ja som musela veľmi skoro dospieť.

Vďaka tomu, že som tu, som sa vrátila do mladosti a niekedy mám
pocit, že sa pri týchto šestnástkach znova aj ja ňou cítim. Je však pravda, že je to zvláštny pocit opäť tu byť.
Skoro každý vás tu pozná a vie, aká ste. Je to dobrá skúsenosť do života. Táto škola mi dala strašne veľa, vďaka nej som dospela. Keď sa tak
pozerám na tých mladých, ktorí sú tu, mnohokrát sa len pousmejem.
A uvedomím si, že život je o inom.
Neľutujem to, že som opäť tu, pretože teraz to všetko vnímam
úplne inak, ako pred rokmi. Zdvihla som si sebavedomie a hlavne už
presne viem, čo od života chcem.
Jednoducho povedané som iná, ako kedysi.
Všetko je pre mňa také zaujímavejšie a mám
iné hodnoty. Ktokoľvek by si to mohol skúsiť a zistiť, aké je to zaujímavé tu byť po
rokoch.
Keď je človek starší, má oveľa
väčšiu chuť sa učiť a prekonávať
prekážky. A ani to nie je také ťažké, stačí len trochu chcieť.
Toto všetko má predsa
malú chybičku krásy. Chýba
mi tu človek, vďaka ktorému
mám krásne spomienky. Keď
sa túlam po chodbách tohto
zariadenia, vracajú sa mi
všetky nádherné chvíle tu
prežité, na ktoré nikdy v živote nezabudnem.
Zuzana Pulščáková
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Sme OK
ilustračné foto

alebo malú guľu nášho družstva alebo súpera, na ktorú sme vopred
upozornili rozhodcu. Hod Volo spočíva v tom, že sa snažíme priamo
traﬁť vlastnú alebo súperovu guľu alebo palino tak, ako to predtým
oznámime rozhodcovi resp. súperovi. Guľa zahraná hodom Volo teda
letí celú dráhu vzduchom a mala by dopadnúť na vybraný cieľ. Každý
hráč má 1 minútu na hodenie gule.

Bodovanie

Boccia

Každý zápas sa skončí pri 15. bode. Ako jeden bod sa ráta každá
guľa, ktorá bude k palinu bližšie ako najbližšia guľa súpera, t.j. v jednej
výmene je možné dosiahnúť až 4 body.

Hracia plocha
Boccia (Boča) je triafacia športová hra, v ktorej sa väčšie gule hádžu k cieľu - malej guľke. Boccia je talianska národná hra, ktorej korene siahajú až do antického Grécka. V roku 1898 založili Piemontskú
úniu Boccioﬁla. Medzinárodná federácia boccie (CBI) usporadúva od
roku 1947 Majstrovstvá sveta a od r. 1954 aj Majstrovstvá Európy.
Boccia je nenáročná na priestor a herné náčinie, môže ju hrať každý aj
vo vysokom veku. Na vyššej hráčskej úrovni je už boccia náročná na
švihovú silu paže, zručnosť hodu a koncentráciu.

Základné pravidlá
Hráči sa usilujú hodiť - prikotúľať svoju guľu čo najtesnejšie k malej
guľke a oddialiť od nej súperovu. Preto hádžu guľou rôznym oblúkom do
tesnej blízkosti malej guľky alebo priamo na súperovu guľu. Gule sa držia
nadhmatom a hádžu švihom zdola. Spiatočná rotácia guľu pribrzďuje.

Hody: Punto, Raffa a Volo
Hod Punto znamená, že sa veľká guľa kotúľa s úmyslom čo najviac sa priblížiť k palinu (malej guli). Podstata Raﬀy spočíva v tom, že
s pomocou alebo bez pomoci podlahy hodíme guľu na inú, či už veľkú
18

Boccia sa hrá na dokonale vodorovnej priamej ploche. Hracia plocha je ohraničená drevenými mantinelmi, ktorých výška je 25 cm. Dĺžka
plochy je 24 - 26,5 m, šírka 3,80 - 4,50 . Pri rekreačnej hre nie je nutné
ohraničenie plochy mantinelmi, vhodné je však vyznačiť hraciu plochu.
Náš tip : antukové tenisové ihrisko.

Všetko o hráčoch
Družstvá môžu byť trojaké:
1. Jeden proti jednému ( 1 - 1) - obaja hráči majú po 4 gule
2. Dvaja proti dvom ( 2 - 2 ) - všetci hráči majú po 2 gule
3. Traja proti trom ( 3 - 3 ) - všetci hráči majú po 2 gule

Vybavenie hráčov
Malá guľa (palino) je zo syntetickej hmoty, je okrúhla a ťažisko musí
mať v strede. Jej priemer je 4 cm. Hmotnosť 60 g.
Veľké gule : priemer 11 cm, hmotnosť 920 - 1000 g.
Hmotnosť a farba sú rovnaké pri všetkých členoch družstva.
Z internetu spracoval Jakub Mišík
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Športový teleskop

PROFIL športovca
Meno : Tomáš Dančo
Znamenie : Kozorožec
Narodený : 05.01. 1989
Farba očí : hnedá
Značka náradia : Handy Life
Klubová príslušnosť : Športový klub ALTIUS
Obľúbené podujatie : Majstrovstvá Slovenska a
Obľúbený povrch : parkety
Moja slabosť : dievčatá
Moja silná stránka : trpezlivosť
Môj najväčší úspech : Majster Slovenska za rok 2007
Môj športový vzor : Roger Federer
Moje najobľúbenejšie ...
- farba : strieborná, biela
- jedlo : všetko čo sa dá zjesť
- nápoj : pivo - občas
- ﬁlm : Narnia
- kniha : veľmi nečítam
- skupina : Nigtwish
- herečka : Salma Haiek
- osobnosť : Marián Hossa
- miesto na svete : Egypt
- iné športy : tenis, futbal, hokej
Koníčky : PC ,sledovanie akéhokoľvek športu
Vlastnosť, ktorú si najviac cením - na sebe : úprimnosť
- na ostatných : pretvárku
Neznášam ... - na sebe:
neúprimnosť
- na ostatných: neúprimnosť
Splnený sen : účasť na prvom medzinárodnom turnaji
Nesplnený sen : medaila na niektorom z vrcholných podujatí
20

Prečo si začal s týmto športom?
Chcel som si zvyknúť na život vo veľkom meste, zvyknúť si na
prostredie, ktoré mi malo pomôcť k tomu, aby som tu začal študovať.
Začal som okolo roku 2004. Prvý turnaj nedopadol najslávnejšie
ale postupne sa to začalo zlepšovať. Prišli prvé umiestnenia a neskôr
aj víťazstvá.
Čo znamená pre teba šport?
Šport je pre mňa dobrou príležitosťou prezentovať sám seba
a ukázať ľuďom to, čo je vo mne.
Kedy si prvý krát reprezentoval Slovensko na medzinárodnom
podujatí?
Moja prvá reprezentačná pozvánka prišla v roku 2006 a začala sa
majstrovstvami sveta v Brazílii v Rio de Janeiro. Bol to úžasný zážitok
a skvelý pocit reprezentovať našu krajinu. Dalo mi to veľa skúseností
do budúcnosti a tiež veľa sebadôvery.
Zúčastnil si sa aj na iných medzinárodných podujatiach?
Okrem spomínaných majstrovstiev sveta v Brazílii som sa tiež
zúčastnil Svetového pohára v Kanade vo Vencouvery. Mojou ďalšou
reprezentačnou skúsenosťou boli minuloročné majstrovstvá Európy
v Portugalsku v Povoá de Varazim a tiež tohtoročné majstrovstvá sveta
v hlavnom meste Portugalska v Lisabone.
Mojou túžbou, ako každého iného športovca, je zúčastniť sa letných paraolympijských hier a tiež dosiahnuť predovšetkým zlepšenie
reprezentačných výsledkov.
Aký je tvoj záverečný odkaz pre našich čitateľov?
Mojim odkazom pre všetkých je, aby ľudia okolo nás nečakali príliš
veľa od druhých, ale aby sa aj oni snažili urobiť niečo pre druhých, pretože príde čas, kedy to už nebude možné urobiť.
Za rozhovor ďakuje Jakub Mišík
21
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Niekoľko rád ako sa správať
na internete bezpečne
1. Nespúšťajte pripojené programy
v e-mailoch od ľudí, ktorých nepoznáte
a nesťahujte programy z neznámych a neoverených
overených serverov
Jedným z nebezpečenstiev, ktoré striehnu na používateľa internetu,
sú e-mailové vírusy a trójske kone. Väčšina vírusov k vám prichádza ako
program, pripojený k správe elektronickej pošty. Vírus prečíta obsah adresára a rozošle sa na všetky adresy, ktoré sa v ňom nachádzajú. Nastavte
svoj e-mailový klient tak, aby automaticky neotváral každú správu a nedovoľte mu automaticky sa pripájať na odkazy v správach pošty.
Na internete je množstvo nových a zaujímavých programov, ktoré
uľahčujú prácu s počítačom. Možno ich nájsť na veľkých oﬁciálnych
serveroch, ale aj na rôznych súkromných stránkach. V druhom prípade však často môže ísť o podvod alebo vtip zo strany majiteľa stránky
a program, ktorý si stiahnete, môže byť napadnutý vírusom alebo môže
oslabiť bezpečnosť nášho počítača a otvoriť ho útokom z internetu.

2. Nepoužívajte jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá.
Pri tvorbe hesla používajte čísla a špeciálne znaky.
Veľa ľudí má problém vymyslieť si ľahko zapamätateľné heslo.

Väčšina používa ako heslá mená rodinných príslušníkov, dátumy
narodenia, čísla 12345 atď. V dnešnej dobe sú programy na lámanie,
„crackovanie“ hesiel. Tie dokážu také jednoduché heslá uhádnuť.
Heslo by malo byť kombinované z čísel a znakov (prípadne dokonca
špeciálnych znakov ako „# & % ^“ a pod.), avšak nie príliš zložité, aby ste
si ho ľahko zapamätali a nemuseli zapisovať.

3. Chráňte svoje heslá – nezapisujte ich, neposkytujte ich iným ľuďom,
neukladajte si ich v počítači ani v jeho okolí. Dávajte pozor, kde uvádzate svoj e-mail!
Ja sám som už i na internátnych pc na III. poschodí objavil pár
nezodpovedných ľudí, ktorí majú uložené svoje heslo! Bez problémov
som sa dostal do ich schránky a hneď na to som im zrušil uloženie
hesla, aby tak neurobili aj druhí. Milí spolužiaci, nesprávajte sa takto
nezodpovedne, lebo sa vám to nemusí oplatiť. Schránka je plná súkromnej pošty a nikomu by nebolo asi príjemné, keby si ju niekto nepovolaný čítal, zverejnil, či ďalej rozširoval. Ak chcete predísť zneužitiu
vášho počítača či už doma alebo na pracovisku, je potrebné všetky prístupové heslá (a to nielen do počítača samotného, ale aj do e-mailovej
schránky či do internet bankingu) uchovávať mimo bezprostredného
okolia počítača. Najideálnejšie je, ak ich viete naspamäť.
Niektoré internetové prehliadače vám umožňujú zjednodušenie
práce s internetom tým, že si pamätajú prístupové mená a heslá. V prípade, že je táto funkcia zapnutá na verejne prístupnom počítači, môže
sa stať, že program pri prihlasovaní iného užívateľa na službu, ktorú
používate aj vy, automaticky vyplní vaše meno a heslo. Cudziemu človeku tak bude umožnený prístup do vašej poštovej schránky alebo do
diskusného fóra pod vaším menom. Preto je nutné vždy si overiť ešte
pred začiatkom práce, či sú všetky podobné funkcie vypnuté.

4. Používajte antivírový softvér a pravidelne ho aktualizujte!
5. Používajte Anti-spyware softvér!
V posledných rokoch sa na internete objavilo nové riziko – spyware
a adware. Sú to programy, ktoré buď sledujú vašu aktivitu na počítači,
internetovú komunikáciu a údaje o nej (v horšom prípade aj s vašimi
prístupovými heslami) odosielajú výrobcovi softvéru alebo vám priamo na obrazovke zobrazujú nevyžiadanú reklamu.
Článok spracoval a vlastnými skúsenosťami doplnil Jozef Dančík
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Milí čitatelia,
Mladosť je krásne obdobie v živote nás – mladých ľudí, ktorí hľadáme
šťastie, pokoj, zmysel života, ale najmä
lásku. Kde ju máme nájsť? Čo nám ponúka svet okolo nás? Veľa informácií ako
byť In a COOL. Tlač, televízia, rozhlas,
internet nám podsúvajú názory, že ten,
kto nenosí značkové oblečenie, nefajčí, netúla sa po nociach a neužíva
si sexuálnej voľnosti, je vlastne chudák. Ale pozor, nedajme sa oklamať!
Čistota a sexuálna zdržanlivosť sú hodnoty, o ktorých nám mladým len
málokto povie. A predsa naše srdce túži po úprimnej láske. A skutočná
láska je čistá a verná a patrí k nej úcta a zodpovednosť k sebe navzájom. Svojimi slovami, milí čitatelia, milí kamaráti Vás chcem povzbudiť,
aby ste sa nebáli byť čistí a verní. Láska nie je len sex... skrýva v sebe čosi
viac... a sex nie je len láska. Vážme si seba, ľudí okolo, naše telo i srdce.
Veď promiskuita, teda náhodné či príležitostné sexuálne vzťahy, nás
neoslobodzuje, ale v konečnom efekte zväzuje a ničí. Prináša so sebou
veľa zranení, sklamania a bolesti z rozchodov a neuskutočnenej lásky.
Mnohých mladých ľudí potom trápia výčitky, pocit úbohosti a možno
aj hriešnosti. Žiaľ je medzi nami veľa dievčat i chlapcov, ktorým svedomie nič nevyčíta, výčitky sa neozývajú a svoje neviazané správanie
si ospravedlňujú sami pred sebou – „Veď je to dnes normálne! Prečo
by si človek nerobil, čo chce? Načo sa zapierať a odopierať si niečo, čo
je krásne...“ No chvíľková túžba môže poznačiť našu cestu ku šťastiu
a k pravým hodnotám. Ale nech si ktokoľvek a kdekoľvek a nech si
čokoľvek prežil, môžeš každý deň začať ešte raz a lepšie. Boh miluje
každého z nás takého, aký je. Prichádza nám na pomoc a dáva nám sexualitu ako krásny dar, ktorý napĺňa manželský vzťah ženy a muža. Veď
sex je veľkým krokom na ceste ku pravému
šťastiu len vtedy, pokiaľ ide ruka v ruke s vernosťou, slušnosťou a pravou láskou.

Láskavosti lačná som, nie tela,
vlhkým dychom dlaň mi precitá.
Mužom činu si, ja som však chcela,
dobývaná byť, nie dobytá.
Každým priblížením si ma strácal.
ako by si hmlu do náručia bral,
ako by si dom náš z vody budoval.
Láska bez slovka mám ťa rád,
je už zabudnutá, je to náš pád,
Láska sťa v rozprávke, láska,
nežnými slovami prekvitá.

Rkm. Martin Lukáč
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10. ROČNÍK

A ako teda dopadla tohtoročná Celoslovenská abilympiáda?

Zväz telesne postihnutej mládeže v spolupráci s partnermi: Ideálna Mládežnícka
Aktivita, Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov sozdravotným postihnutím a SOŠ a Odborné
učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím usporiadal 10. ROČNÍK
CELOSLOVENSKEJ ABILYMPIÁDY® v dňoch 7. - 10. 10. 2010.
Abilympiáda® je vlastne súťažná prehliadka pracovných schopností a zručnosti osôb so zdravotným postihnutím. Súťažiaci dostane
zadanie a v určenom časovom limite má splniť súťažnú úlohu.
Dobrou skúsenosťou z týchto podujatí je, že niektorým súťažiacim,
ktorí svojou činnosťou zaujali, sa vďaka týmto súťažiam podarilo získať
aj trvalé pracovné miesto.
Slovensko je od začiatku konania celosvetových abilympiád veľmi
úspešné. Počas siedmich ročníkov získalo 11 najvyšších ocenení. Ďalšia
celosvetová abilympiáda sa bude konať v Južnej Kórei, v mestečku
Soul a Slovensko na nej budú reprezentovať tí najlepší – víťazi z celoslovenskej abilympiády. No nebude to ľahké. Súťažiaci sa budú musieť
pripravovať svedomitejšie a intenzívnejšie, lebo konkurencia stále
rastie a pravidlá sú prísnejšie. Avšak za seba musím napísať, že zažiť
celosvetovú abilympiádu je neopakovateľný zážitok. Získame nové
priateľstvá, porovnáme svoju zručnosť a schopnosti s inými a spoznáme iný kontinent. Prajem si a želám, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou aj v Južnej Kórei, aby tí, ktorí ju budú reprezentovať, mohli opäť
stáť na stupni víťazov.
Celosvetová abilympiáda v Južnej Kórei sa bude konať v roku 2011.
Na túto súťaž by mali postúpiť víťazi z celoslovenskej Abilympiády
2010. (www.abilympiáda.sk)
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Tu sú výsledky:
Kategória: Výroba šperku:
1. miesto: Erna Décsiová
2. miesto: Evelina Kormošová
3. miesto: Johann Fadlala
Kategória: Knihárstvo
1. miesto: František Belica
2. miesto: Martin Alsódi
3. miesto: Dušan Debnár
Kategória: Tvorba Plagátu
1. miesto: Katarína Tóthová
2. miesto: Milan Bobuš
Kategória: Počítačová editácia
1. miesto: Angelika Čorbová
2. miesto: Alojz Žilinčár
VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁ CELÁ REDAKCIA „SME OK“!
Pololožili sme adeptom na cestu na celosvetovú abilympiádu pár otázok.

1. Aké pocity si mala pred a po súťaži?
Katka Tóthová: Pred súťažou som svoje pocity veľmi nevnímala
a po súťaži som sa ponáhľala domov, takže myšlienkami som bola úplne niekde inde.
Erna Décsiová: (smiech)Pred súťažou som sa aj bála, lebo som si
nebola istá, či stihnem urobiť výrobok za tých šesť hodín. Po súťaži som
si poriadne vydýchla s pocitom, že je to za mnou a tešilo ma, že som
všetko stihla...
Angelika Čorbová: Ťažko sa to dá opísať. Do súťaže som išla s tým,
že budem prepisovať text. A po súťaži si veľmi na pocity nepamätám,
ale brala som to tak, že som sa aspoň na súťaži zúčastnila.
27
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Vedomostná súťaž

2. Ako si prijala to, že si vyhrala práve ty prvé miesto?
Katka: Vôbec som netušila, že to budem práve ja. Spočiatku som
tomu nemohla uveriť, aj keď mi to ešte pred vyhodnotením všetci tvrdili. Vážne som tomu uverila, až keď som dostala diplom.
Erna: Z toho všetkého som bola veľmi prekvapená. Vôbec som to
nečakala, ale bude to náročné, budem mať veľkú zodpovednosť ďalej
reprezentovať našu školu.
Angelika: Spočiatku som tomu neverila, ale zároveň ma to veľmi
potešilo.

3. Tešíš sa do ďalekého Soulu?
Katka: Áno, ale budem cestovať prvýkrát do zahraničia, tak to
bude pre mňa zvláštne. Uvidím, ako sa mi tam bude dariť.
Erna: Jasné, teším sa, bude to zážitok na celý život.
Angelika: Teší ma to, to je jasné. Uvidím, ako to celé dopadne.

A kde by to teda vlastne mali odletieť na celosvetovú abilympiádu naši
úspešní spolužiaci o rok?
Ak všetko dobre dopadne, tak do Kórejskej republiky (hovorovo označovanej aj ako Južná Kórea) Je to štát ležiaci na juhu Kórejského polostrova. Hlavným mestom je Soul. Má 11 miliónov obyvateľov. Jeho severným
susedom je Kórejská ľudovodemokratická republika - hranicu tvorí tzv.
demilitarizovaná zóna. Je to pás zeme dlhý 248 km a široký 4 km, ktorý rozdeľuje Kórejský polostrov na dve časti – Severnú a Južnú Kóreu – tvoriac
nárazníkovú zónu v okolí 38. rovnobežky (západná časť sa zvažuje južne od
rovnobežky, východná severne). Je to najnepriechodnejšia a najstráženejšia
hranica na svete. V blízkosti Južnej Kórey sa nachádza Japonsko, Čína a Rusko. Návštevníci krajiny sa môžu porozprávať v angličtine, japončine, kórejčine. Víťazom teda odporúčame zabrať najmä v angličtine, z ktorej už aké také
základy majú, alebo sa vrhnúť na štúdium zvyšných dvoch jazykov.
Informácie spracoval Lukáš Kubík
a rozhovor s víťazkami viedla Mária Mieresová
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Aké informácie vieš zistiť o vozidlách MANN?
Kto vyhľadá najviac info správne trafí,
určite sa mu niečoodmenou dobré pritrafí.

SILNÉ VOZIDLÁ
SI ŽIADAJÚ SILNÝCH CHLAPOV
V BOHATSTVE ZNALOSTÍ.
Vedomostnú súťaž pre „našich chlapov“ vyhral

Stanislav KIČIN . Srdečne blahoželáme!
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Z vlastnej tvorby

Mračiť sa zakázané !
Nedopusť, aby som si robil veľa starostí o to,
čo sa tu rozťahuje
a hovorí sa mu „JA“.
Tomáš Morus

V ŽIVOTE
V živote hľadáme mnoho krás, no predovšetkým láska sa skrýva
v nás. Ten nádherný ľudský cit, čo naučil nás ľúbiť.
Ako krásne to slovo znie, v ňom nájdeme nehu, vášeň, no i sklamanie,
sú to všetko city, čo ešte nepoznáme no pomaly ich spoznávame.
Sme v tom slabí, to priznávame, tak čo vlastne chceme a čo hľadáme.
Je naozaj láska, ten zmätok čo v duši máme,
alebo sa iba bojíme povedať, že ľúbime verne odovzdane.
Možno naozaj nevieme čo chceme, ale jedno určite vieme,
že bez lásky, žiť nedokážeme.
Tá nám dáva silu prekonávať prekážky a prijať aj oplzlé narážky.
Od Ľudí čo kameň v srdci majú, bolesť, trpkosť a zlobu rozdávajú.
Ich duša je prázdna a skazená, nedokážu dávať málo ani priveľa.
Nevedia, čo od života chcú a ani to akú majú cenu.
Zuzana Pulščáková

človek skľúčený
O smiechu vznikla nová veda a nazýva sa gelotológia.
Zaoberá sa nielen tým, prečo sa ľudia smejú,
ale aj vplyvom smiechu na ľudský organizmus.

Urob niečo pre svoje zdravie
a skoč si s nami do... vody

NIKDY
Nikdy neopúšťaj toho, koho miluješ,
pre niekoho, kto sa ti páči.
Pretože ten, kto sa ti PÁČI,
ŤA OPUSTÍ PRE TOHO, KOHO MILUJEŠ.
Iva Pospiechová
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