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Úvodník

Drahí čitatelia,
chcem sa Vám priho-

voriť ako nový šéfredaktor 
nášho časopisu  

Sme OK. Aj keď nie som 
žiadny nováčik, po- zícia šéfredaktora je 
predsa len o niečom inom. No pevne dúfam, že 
tento časopis spolu niekam dokopeme.

Časopis od septembra prešiel novým zlo-
žením redakčnej rady Do redakcie sme prijali 
nováčikov a zmiešali sme ich so starou krvou 

Tak ako každý šéfredaktor, aj ja som za-
čínal od nuly(bol som obyčajným redakto-
rom). Bol som zodpovedný na kultúrnu rub-
riku, ale zamiešal som sa aj do iných oblastí 
študentského života. „Hľadal som „špinu“ aj 

tam, kde nebola.“ 
A  pevne verím, že nové zloženie našej re-

dakčnej rady bude nasledovať moje kroky 
a spolu pôjdeme až pod kožu. 

No a  čo na úvod nakoniec? Verím a dúfam 
aj v to, že úspechy, ktoré venčili do dnes tento 
časopis, pod mojím vedením nijak neohrozím.
Práve naopak, že tento časopis nakopnem do 
ešte prestížnejších kruhov.

„V tom mi redakčná rada pomáhaj.“  
        šéfredaktor Sme OK Fero Hrnko

Foto: archív VMV

Obálka vpredu: Novozvolený predseda žiackej školskej rady vchá-
dza bránou Mokrohájska počas Imatrikulácie 2015, obálka vzadu: foto Imatrikulácias 2015,   foto:archív VMV. 
Redakčná rada: František Hrnko (šéfredaktor), Mária MIeresová, Alexandra Petrášová, Matej Kasaš,  Miroslava 

Jánošíková, Patrik Váha, Michal Gábor, Matúš Barát, Dominika Szabová, Mgr. Viera Mrocková
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Imatrikulačný program pozostával 
z viacerých častí, ako napríklad: sláv-
nostné zapísanie mien našich milých 
prvákov do školskej kroniky, rôzne 
internátne scénky, alebo zloženie 
slávnostného sľubu, ktorým sa nová-
čikovia zaviazali k vernosti voči našej 
drahej škole. 

Miesto v  imatrikulačnom progra-
me sa tu však našlo aj pre tých, ktorí 
prišli svojim spevom a  tancom po-
tešiť nielen našich prvákov, ale aj 
omnoho staršie ročníky.

Oči  prítomných ľudí sa však naj-
väčšmi rozsvietili pri imatrikulačných 
disciplínach, v  ktorých  si naši žiaci 
mali možnosť navzájom zmerať svoje 
sily a v ktorých mal svoje zastúpenie 
napríklad hod loptičkou do diaľky, 

Keď som v roku 2009 
spieval na našom Sláviku (internátna 
spevácka súťaž) pieseň Načo pôjdem domov, tak som si v tej chvíli nepo-
myslel, že toto všetko na tejto škole sa raz skončí (aspoň pre mňa). Postupom 
času som ale zisťoval, že v máji odchádzajú tí najstarší, teda maturanti. Vedel 
som, že aj ja raz budem maturant a potom sa poberiem „domov“, alebo do 
práce.  Čo som aj chcel, ba aj vyhlasoval od začiatku. Na koniec sa to ale zme-
nilo. Po maturite som sa rozhodol, že tu ešte dva roky s Vami pobudnem a pôj-
dem na pomaturitné štúdiu Verejná správa. Na čo toto vlastne píšem? Koho 
to zaujíma? Píšem to preto lebo cez tohtoročné prázdniny sa udialo niečo ne-
zvyčajné. Bol som prijatý do zamestnania. A tak teraz nastáva ta chvíľa, aby 
som sa rozlúčil so školou. Všetko to, čo som robil šesť rokov sa nakoniec vytratí 
a prídu iné veci na starosť. Predovšetkým sa chcem poďakovať VŠETKÝM, ktorí 
mi pomáhali s tvorbou časopisu (Áno, ste to vy, redaktori!). Moja veľká vďaka 
patrí aj pani vychovávateľke za to, že som mohol spolupracovať na Sme OK 
a naučil som sa kopec vecí ktoré môžem zúžitkovať ďalej.  Ale predovšetkým 
sa chcem rozlúčiť s Vami, milí čitatelia. Nebojte sa! Časopis bude pokračovať 

ďalej s novými ľuďmi a tak vy môžete sme-
lo čítať ďalej. Veľmi sa teším, že tohto roku 
je prihlásených kopec záujemcov o prácu v 
časopise.  

Keďže ja odchádzam, tak stála predo 
mnou jedna otázka: Kto bude novým šéfre-
daktorom časopisu? Ešte pred posledným 
podaním ruky prebehli v redakčnej rade 
nové voľby. Šéfredaktorom sa stal Fero 
Hrnko, ktorého si  redaktori slobodne zvo-
lili. Odovzdávam mu štafetu a verím, že po-
beží so Sme OK ďalej! 

Tak Vás teda vítam, všetci noví redaktori! 
Smelo do toho! Naskladajte všetko, čo sa v 
internáte udialo.

exšéfredaktor Sme OK Jozef Dančík, 
foto: archív VMV 

Rozlúčovník Sme OK

Načo       pôjdem      domov…
 Na konci septembra sa na našej škole tradišne uskutočnili imatrikulácie. 

Väčšine prvákov mohli pripadať ako stresujúca udalosť. Ako sa však časom 
ukázalo, nebolo to nič, čoho by sa bolo treba obávať a naši statoční prváci to 
zvládli ľavou zadnou.  

Vyklepaní prváci 

a nažhavení mazáci 

Foto: archív VMV
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A čo vy na to?

tanec s  balónom vo  dvojiciach, ale 
aj závody v zbieraní cukríkov za po-
moci čínskych paličiek či šarády. 

Ba čo viac, po skončení každej 
z týchto disciplín čakala na žiaka, kto-
rý sa jej zúčastnil, sladká odmena.

Tieto disciplíny boli podľa môj-
ho skromného názoru príjemným 
spestreným nášho, už aj tak dosť 
zábavne nabitého imatrikulačného 
programu.

A ja, ako aj celá naša škola, pokorne dúfame, že to takýmto spôsobom vní-
majú aj naši milí prváci (pozn. redakcie: dúfame, že to aj redaktorka Saška - 
jedna z prvákov - takto vníma) a že sa už teraz cítia byť súčasťou rodiny menom 
SOŠ Mokrohajská.  

Na záver ostáva dodať už len jedno: „Vitajte, prváci!!!
“

Pre Sme OK redakčne spracovala „prváčka“ Alexandra Petrášová

 A ako sa vám páčili imatrikulačky? Hľadať medzi vami odpoveď sa rozbehli 
nažhavení redaktori Sme OK. Jedny s dotazníkom v ruke, iní s perom a appierom 
a iní so záznamníkom. A toto uvarili pre vás spoločne v redakčnej kuchyni

Ako sa ti páčilo prijatie do internátu a jeho kolektí-
vu (prechod bránou...)?

Prijatie úžasné, kolektív super.
Čo hovoríš na imatrikulačný program a hry?
Super! Zo začiatku trocha nudné, ale po čase to za-

čala byť sranda. Najviacsa mi páčil hod guľou.
Čo ti na imatrikulačkách chýbalo a čo by si zmenil?
Hudba a zábava. Pridal by som viac zábavných prvkov.
Ako by si si to predstavoval ty?
Lepšie občerstvenie, veľa rôznych úloh s disciplína-

mi pre skupiny i jednotlivcov.
                                                                                        Braňo Vozár

Ako sa ti páčilo prijatie do internátu a jeho kolektí-
vu (prechod bránou...)?

Cítila som sa trápne, keď som musela skladať prísa-
hu. Keď bola diskotéka, na trápnu prísahu som zabudla.

Čo hovoríš na imatrikulačný program a hry?
Imatrikulačný program bol fajn. Najviac sa mi páčila hra s čínskymi palička-

mi - bola to veľká pravda.
Čo ti na imatrikulačkách chýbalo a čo by si zmenila?
Nič by som nemenila na imatrikulačkách.                      
                                                                                                      Kristína Hajtmánková

To je ona - naša nová 
redaktorka SaškaPetrášová
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Ako sa ti páčilo prijatie do internátu a jeho kolektívu (prechod bránou...)?
Kolektív celkom ujde a prijatie fantastické.
Čo hovoríš na imatrikulačný program a hry?
Celkom to ušlo. Páčili sa mi disciplíny, ale najviac diskotéka. 
Čo ti na imatrikulačkách chýbalo a čo by si zmenil?
Chýbalo lepšie občerstvenie a zábava na konci. Nepáčili sa mi pesničky na 

diskotéke. Asi by som zmenil aj nudný začiatok.
Ako by mali podľa teba vyzerať imatrikulačky?
Viac disciplín, viac srandy a hudby aj cez program , nielen cez diskotéku.
Aké si mal teda pocity? Bolo to pre mňa celkom zaujímavé a poučné.

Matej KasašAko sa ti páčilo prijatie do internátu a jeho kolektívu (prechod bránou...)?
Bola som veľmi milo prekvapená z vrúcneho prijatia na internát a do ko-

lektívu. Dnes môžem len povedať, že som veľmi rada, že som sa rozhodla na-
stúpiť do tejto školy.

Čo hovoríš na imatrikulačný program a hry?
Imatrikulačný program a hra boli podľa mňa príjemným spestrením celých imatrikulácií. 
Čo ti na imatrikulačkách chýbalo a čo by si zmenila?
Nič mi nechábalo, páčila sa mi na imatrikulačkách hlavne ich atmosféra. 

Možno to znie divne, ale nezmenila by som nič.
Alexandra Petrášová 

A teraz na slovíčko bez otázok...
Páčil sa mi program, súťaže aj diskotéka. Najprv som mal trému, 
ale keď imatrikulačky začali, bolo to celkom fajn.               Patrik Váha

Zo začiatku som mala obavy z toho čo ma tam čaká a aké to tam asi bude. 
Postupom času zo mňa však nervozita spadla a vystriedala ju dobrá nálada.  Jej 
príčinou bola kola zábavných a smiech prinášajúcich disciplín, ktorých som sa 
mala možnosť zúčastniť. A tak som aj urobila. Avšak zlatým bodom programu bola 
podľa mňa poimatrikulačná diskotéka, na ktorej som si užila veľa srandy a našla 
som si kopu nových kamarátov. Po imatrikuláciách sa cítim byť súčasťou kolektívu 
našej školy a za to som vďačná.                                                               Kristína Hajtmánková

Z imatrikulácií som mal od začiatku dobrý pocit. V ich priebehu sa mi páčil tí-
mový duch, spolupráca a priateľská atmosféra.                          Martin Lederleitner

Ako sa ti páčilo prijatie do 
internátu a jeho kolektívu (pre-
chod bránou...)?

Dobre.
Čo hovoríš na imatrikulačný 

program a hry?
Super!
Čo ti na imatrikulačkách 

chýbalo a čo by si zmenil?
Nič.
Peter Kmotorka

(Pozn. redakcie: Peťo, ty asi nie si veľmi ukecaný? Svedčia o tom tvoje jed-
noslovné odpovede. Ešteže si čoci pridal...)

Mal som z imatrikulačiek dobrý pocit. Program a spoločenské hry, aj diskotéka 
boli výborné. Rád by som si to ešte niekedy zopakoval.

Peter Kmotorka

Matej Kasaš - ďalšia nová tvár v redakčnej rade Sme OK
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 vychovávateľka: 
Do štúdia hor sa hor,
človek prahne po poznaní, 
vzdelávania-chtivý tvor.
 Od dávna sa v ľudstve skrýva, 
ušľachtilý múdry duch...
A otvorte trochu okno,
je tu príliš ťažký vzduch.
 Viete to, že veda píše,
dôkazov je veru dosť,
pravidelné učenie sa...
                                   žiak:   Spôsobuje 
nevoľnosť.
Ešte to tak, aby telu, 
urobil som taký šok,
čítal, učil, prepisoval,
takú kopu poznámok.
 Jasne vidieť, štúdium má,
ako svoj rub tak aj líc,
preto platí prísny zákaz,
dotýkať sa učebníc!
 Písomečka, neva, klídek,
chce to pokoj, žiaden stres,
dáko bolo, dáko bude,
ako včera, tak aj dnes.
 
 
 

Hra so slovíčkami a rýmom je coolová! Jej výsledkom je tohto-

ročná imatrikulačná báseň  INTERNÁTNY NEPORIADOK

žiak: Odkedy som 
povyrástol žije sa mi hola-hej,

 odkedy som trochu starší,
 odkedy som na strednej.
 Nové veci pochopiť mám,
 veľa nových pravidiel,
 no ja som si ku každému,
pridal aj svoj vlastný diel.
 Bývame tu v jednej izbe,
 ja a tuto kamarát
a náš nový denný režim,
rozpoviem vám veľmi rád.
 Keď už prídeš na internát,
dobrú radu ja ti dám
 hneď prvé máš za úlohu,
vyhýbať sa nástrahám.
 Keď sa krúžky záujmové, 
 o tvoju priazeň začnú biť,
ty odolaj, rozhodni sa, 
energiu ušetriť!
 Chráň sa pred tým 
rozhodnutím,
bojuj ty zo všetkých síl,
 že by si sa, nedaj Bože,
na nejaký prihlásil.
 Ako by to vyzeralo
zmysluplne tráviť čas...
           vychovávateľka:    Mám ťa 
nechať na pokoji?
          žiak: Konečne niekto 
chápe nás.
Keď odbije sedemnásta...
     

  vychovávateľka:   
Aký veľký optimizmus,
srší z týchto zopár viet,
                                žiak:    Pozitívne 
myslenie je prístup, ktorý hýbe svet.

  vychovávateľka:   
Koľký nadhľad, pevná viera,
odhodlaná smelá reč,
radšej si ja pozriem izbu,
prázdne fľaše, či sú preč.
 Ale chlapci, posteľ, stoly,
papierikov na mraky,
                                 žiak:   Nie je vidieť 
našu snahu? Neviem robiť zázraky.
    vychovávateľka:   
Každý deň sa venujeme,
stále tomu istému,
                                  žiak:   Nechápete, 
bolo by to porušenie systému. 
Teória chaosu nech,
drží ťa po celý rok, 
nie že veci poukladáš,
nie že spravíš poriadok!
 Cez štúdium neuveríš,
veľa toho stihnúť dá sa,
sused vedľa aj oproti,
overená stará trasa.
  Len tak trochu pokecáme,

prečítame dáky blog,
veď najnovšie vo výučbe,
moderný je dialóg.
 Pospať taktiež nezaškodí,
to keď driemoty ťa berú,
aby svieži oddýchnutý,
utekal si na večeru. Po nej...
         vychovávateľka:   
Čo tam postávate?
Kam tak bežíš poza dvor?
                                  žiak:   Viete jak nám 
dobre padne, s cigaretkou rozhovor?

                               vychovávateľka:   Keď 
si potom mesiac v splne,
na oblohu modrú sadne,
prečítaj si beletriu,
                                žiak:   to mi ani 
nenapadne.
   vychovávateľka:   
Uložiť sa do postele,
 vždy len triezvy,
                                 žiak:   ak sa dá,
         vychovávateľka:   
zaspať pekne pred polnocou,
                                  žiak:   to je ťažká 
zásada.
 Milý prvák, dobre je tu,
smutnú hlavu nevešaj,
                                  vychovávateľka:   
vždy tvrdíme, že tu žiaci,
majú taký malý raj.
 Každé ráno, ľahká hlava,
tri budíčky, radosť žiť.
                                    žiak:   No tak 
poďme do tej školy,
keď už to tak musí byť.
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prázdninách. Boli najdlšie a teda som 
mala čas na všetko, čo som mala rada 
a  na to, čomu som sa kvôli učeniu 
na najdôležitešiu skúšku v  mojom 
živote vzdala. Počas prázdnin som 
konečne mohla otvoriť projekt, do 
ktorého som sa pustila ešte minulý 
september. 

Projekt – História medicíny bude 
čoskoro na konci a v rukách profeso-
riek, ktoré to využijú buď ako príklad 
pre študentov ako napísať súbornú 
prácu na Dejepis, alebo ako mi už na-
šepkala jedna profesorka, že to bude 
využívať ako jednu z  učebných po-
môcok. Aj takáto motivácia vie člove-
ka nabudiť na ďaľšiu a ďaľšiu prácu. 

Okrem tohto dlh-
šieho projektu, ktorý ma 
veľmi zaujal, som sa ako 
každé leto pustila do pa-
ličkovania. Nakoľko som 
mala zaslúžené, predĺže-
né letné prázdniny, mohla 
som sa v  kľude pustiť aj 
do väčších paličkovaných 
obrazov. Akurát, že tento 
rok to neboli paličkované 
obrazy, ale paličkované 
obrusy pre moju mamin-
ku, ktorá sa im veľmi po-
tešila. Ale ako už kedysi 
naznačila, že budem ro-
biť aj vianočné ozdoby 
pre internát, tak som sľub 
splnila a  pár ozdôb sa mi 
podarilo v  auguste spra-
viť. Ale najlepšie na tom 
celom je, že od septembra 
stíham robiť viac vecí, ktoré ma bavia a to ma aj neskutočne teší. Predtým 
som na takéto drobnosti nemala ani pomyslenie, nie to ešte začať ich robiť. 
A to napríklad: paličkovanie, čítanie, projekt, častejšie som s kamarátmi, ale 
samozrejme sa aj stíham popri tom učiť a ešte mám aj energiu na rozdávanie. 
Dokonca mám čas aj na moje bláznivé telo, takže rehabilitáciu budem vidieť 
častejšie ako minulý rok. A v každej tejto oblasti mám aj svoje plány, čo by 
som rada dosiahla do konca školského roka. Dúfam, že sa mi to podarí.

 
No proste milujem toto bláznivé obdobie čo ma postretlo a dúfam, že ma 

tak rýchlo neopustí, a verím, že dosiahnem aj tie ciele, ktoré som si dala na za-
čiatku školského roka.

Pre Sme OK Miroslava Jánošíková

 Možno sa vám to nezdá, ale ten 
papier vo formáte A4 otvára dvere, ktoré 
boli predtým zatvorené. Možno nie tak, 
ako keď máte v občianskom preukaze 
titul pred menom a za priezviskom, ale 
naskytá sa človeku väčšia šanca uplat-
niť sa na trhu práce, ako keby ten malý 
zdrap papiera nevlastnil. Aby som mala 
ešte väčšiu šancu sa v práci uplatniť, tak 
som sa dala istými ľudmi nahovoriť na 
ďaľšie dvojročné pomaturitné štúdium 
Verejná správa. Možno nebudem robiť 
moju vysnívanú prácu, ale budem ju ro-
biť najlepšie ako viem. 

Zatiaľ sa vytešujem konečne zo 
„štúdijného života“. Prečo konečne? 
Lebo doteraz to malo ďaleko od štu-
denského, pohodového života. Väčši-
na mojich dní bola o tom, že som nad 
knihami presedela hodiny, ako neja-
ká trubka. Ale aspoň som nemusela 
robiť opravné skúšky z maturity, ako 
moji niektorí ex-spolužiaci. Síce sa 
budem musieť učiť, ale sa nebudem 
musieť kockovať ako predtým. 

Budem mať čas na seba, kama-
rátov a  na iné veci, do ktorých som 
sa predtým nemohla ani pustiť. Veci 
zapadnuté prachom som začala 
oprašovať až keď som bola doma na 

 Milujem toto obdobie môjho bláznivého života. Predtým to bol stres, 
stres a nič iné iba zase len stres. Ale odkedy mám v rukách papier s nadpisom 
Maturita, môj svet sa z čiernej diery zmenil na krásnu, farebnú dúhu. 

 Maturita sfarbila          
  svet na dúhu

Foto: súkromný archív
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Rozhovor

1. Si teraz novozvoleným šéfredaktorom, aký 
máš z tejto skutočnosti pocit?

Keď som zistil že som bol zvolený do funkcie 
šéfredaktora bol som v miernom šoku, ale po čase 
som sa s touto skutočnosťou vyrovnal.   

2. Vyvoláva v  tebe táto nová funkcia istý pocit 
zodpovednosti alebo si myslíš že to bude ″mali-
na″?

Funkcia nového šéfredaktora je veľkou, ale ve-
rím tomu, že s mojimi skúsenosťami to spoločne 
s mojím tímom zvládneme. 

3. Akým spôsobom ako novozvolený šéfredaktor 
plánuješ ďalej viesť náš časopis?

Tento časopis budem viesť v rodinnom duchu ale s prísnou rukou.“ 

4. Mal si už od mala vzťah ku knihám alebo novinárske ambície?
Áno, jednou z mojich detských túžob bolo pracovať v médiách podob-

ného typu.Som rád, že som sa stal redaktorom Sme OK.

 5. Je niečo čo by si chcel týmto spôsobom odkázať našim čitateľom?
Našim čitateľom by som chcel odkázať, že ak čítajú tento časopis, tak sú 

správni ľudia a som im za to vďačný.
Pre Sme OK rozbehaného Fera Hrnku vyspovedala Alexandra Petrášová, 

foto: archív VMV

Nebude to malina... 

Nový šéfredaktor Sme OK v akcii počas besedy s riaditeľom 
TV Markíza na Štúrovom pere 2015

 Slávnostné odovzdávanie cien v rám-
ci celoslovenskej súťaže Proslavis- 
súťaže triednych a školských časo-
pisov za rok 2015 je tu. Nastúpení 
sme - tak nech to už konečne začne! 
Žilina, miesto organizátora súťaže 
Matice slovenskej nám dnes ukáže 
svoju dobrú tvár. 

Časopis Sme Ok sa umiest-
nil na 1. mieste v kate-

górií špeciálnych škôl. 
Slávnostné vyhodnotenie sa začalo 
príhovorom riaditeľa Domu Matice 
Slovenskej PaeDr. Branislava Kohúta.

U porotcov mali úspech najmä články  
ako: „Uberte sme v puberte, Peniaze 
nie sú smeti “ alebo aj článok o našich 
školských a učiteľských frkoch.

Sadnúť do auta a vyraziť - to bola moja vízia v ten deň od rána. Aké to bude? Na 
ktorom mieste sme sa ocitli? To boli len dve z tisíc otázok, ktoré sa mi túlali hlavou. 
Vedela som len to, že ideme pre cenu - ale akú - to bolo tajné! Adrenalín stúpal s 
pribúdajúcimi metrami. Bol to super pocit - idem pre cenu za časopis, ktorý bol 
dielom tých starších, veď ja sa len rozhliadam v pozícii nováčika prváčika. Otvoriť 
si oči a uši bolo treba, ak sa chcem niečomu ako redaktor priučiť. 

Novinár 
nikdy nespí

Atmosféra na odovzdávaní cien 
tejto novinárskej súťaže  bola viac 
než príjemná, nielen že sme si mali 
možnosť vypočuť talentované hráčky 
na husliach a flaute zo Žilinského 
konzervatória, ale aj povznášajúci 
básnicky prednes, ktorý nám vš-
etkým vyčaroval úsmev na tvári, 
privodil nám zimomriavky a prebudil 
v nás národnú hrdosť a pocit spolu-
patričnosti k našej vlasti. 

Každopádne sa celá naša redakčná 
rada teší z tohto veľkého úspechu 
a rozhodne dúfa, že nebude pos-
ledný. Na to aby sme však takýto 
úspech zopakovali, netreba zaspať na 
vavrínoch. Ale to my však rozhodne 
neplánujeme, práve naopak! „Veď 
predsa dobrý novinár nikdy nespí!“

Pre Sme OK  Alexandra Petrášová 
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Tý, ktorý ma poznáte viete, že 
som za každú vec, ktorá sa týka zdra-
via, zdravotníctva a  všetkého čo sa 
toho týka, teda aj takýchto pochodov. 

V sobotu sme sa vybrali na výlet 
dve baby s  najlepšou profesorkou 
na našej škole. Ako takú rannu roz-
tvičku sme mali veľmi rýchlu chôdzu, 
len preto, aby sme stihli spoj a tým sa 
dostali na miesto kde sme mali mať 
prednášky na tému Správnas výživa. 
Takáto jedna prezentácia vás nau-
čí viav ako by ste sedely celý týždeň 
v školskej lavici a to na prezentácií ste 
len chíľku. Ja som sa počas prezentácií 
toho veľa dozvedela, hlavne také veci 
čo by som musela veľa kníh otvoriť, 
len preto aby som sa dozvedela jed-
nu jedinú informáciu. A tu som toho 
mala veľa informácií, v  jednej kocke 
a dokonca aj s diskusiou. A verte mi, 
kebyže môžem, tak by som satakých-
to dobrých prezentácií zúčasťovala 
častejšie. Ale nevedí, aj z  takejto jed-

Deň ako každý iný I.

Dvadsiatyšiesty september - kla-
sická sobota ako každá iná až na dva 
drobné detaili. Jedným z n ich bol fakt, 
že som počas víkendu bola v Bratisla-
ver na internáte - čo u mňa nie je bež-
né. Druhý dôvod prečo som osatala 
v hlavnom meste bol Avon pochod.

nej príležitosti sa dá veľmi dobre čer-
pať. Napríklad do ďaľších prezentácií, 
ktoré budem robiť na rôzne akcie, pre-
zentácie o zdravý, ktoré robím na je-
den z krúžkov na, ktorý chodím. Tento 
keúžok má na starosti tá istá profesor-
ka s ktorou sne boli na Avon pochode.

Po prezentáciach sme mali asi 
dve hodiny čas na presuz z hotela na 
miesto kde sa už konal pochod na 
ktorý sme sa celý deň tešili. 

Ešte pred pochodom sme sa stihli 
pofotiť všade kde sa len dalo! Ale ja som 
blázon a aj v ten deň sa to potvrdilo!!! 
Všetci viete o tom, že ja žijem, dýcham 
pre záchranárov, a na takýchto akciách 
bývajú záchranári skoro na každom kro-
ku. Teraz sme stretli iba jednu zásahovu 
jednotku. Vtip je v tom, že som za každú 
srandu  a nakoľko sú pre mňa všetkým, 
tak som sa Simony spýtala, že či je za 
každý sradnu, predtým než som jej po-
vedala čo mám v pláne spraviť. Ona, že 
áno. Keď som jej to povedala chytil ju 

smiech a potom na chvílu aj mňa a išlo 
sa na vec! 

Ako sme tak išli mne bylo srdce 
tak rýchlo, silo, že som mala čo robiť 
aby som sa tvárila, že všetko je v po-
hode. ASle samozrejme po celý čas 
sme sa bavili a a ja som bola vysmiata 
od ucha k uchu a teraz keď to píšem 
tak pri spomienke sa mi smile vyčaril 
na tváry. Keď sme už tam prišli, tak boli 
veľmi mili a v kľude sa s nami bavili. Ja 
som sa im stihla proznať aj s  tým, že 
milujem ich prácu, ale bola som o tom 
ticho, že hlavne prácu ich lietajúcich 
kolegov. Dokonca boli aj ochotný sa 
s nami odfotiť, ale s tým, že fotku ne-
zverejním nakoľško každá jedna fotka, 
ktorá bola fotená v ten deň bola fote-
ná mojím mobilom. Ja som im na to 
samozrejme povedala, že sa z môjho 
mobilu nikomu nedostane. A  verte 
mi, že je iné sa s nimi stretnúť keď vy 
potrebujete pomocť, alebo keď po-
máhate vy a  potom ona a  úplne iné 

keď nikomu nič nie je, proste keď sú 
všetdci zdravý a môžete na ních hodiť 
jeden úsmev a ešte k tomu si s nimi aj 
hodiť kec.  Radšej ich takto vidieť ako 
s tých predchádzsjúcich dvoch prípa-
dov. Ale podľa mňa by bolo uplne, že 
tom – pracovať v ich blízkosti =) =) =)

Po takomto zážitku nám bolo jed-
no, že je teplo ako uprostred augusta, 
ale aspoň nám nepršalo. Tento rok sme 
mali o  čosi zložitejšiu trasu ako pred 
troma rokmi, ale ani tento fakt nás ne-
odradil od zúčastnenia sa na udalosti. 
Pekné ružové trička zo srdciečkom na 
prednej strane s  ružovým balonom 
v ruke a išlo sa pochodovať. Prešli sme 
dlhšiu trať ako minule ked sme boli na 
pochode, ale nám to nevadilo. Videli 
sme toho veľa a  dlho nám tento deň 
ostane v pamäti. 

A  verte mi, že neľutujem, že som 
tu ostala. Víkend, ale hlavne tá Sobota 
za všetky drobné. Veľa som sa naučila 
a mám uýastné zážitky z toho dňa.

Pre Sme OK Miroslava Jánošíková
                          foto: súkromný archív

Ružová sobota
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Tridsiaty september dvetisíc pätnásť - no streda ako každá iná, ale predsa 
len iná. Bol to deň, na ktorý len tak ľahko nezabudnem.
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Ako každý stred týždňa, tak aj 
v tento deň som mala ísť na prax, 
na ktorú som sa vždy tešila. No ten-
tokrát sa mi nechcelo ani z  postele 
vyliezť, nie to ešte ísť na prax a polku 
dňa sa paprať s  počítačom. Ale, ako 
to už u mňa býva, tak aj vtedy som sa 
stihla prekonať. S úsmevom som išla 
na prax, len preto aby si nikto nevši-
mol, že sa mi do ničoho vôbec, ale že 
vôbec nechce. 

Prax prebiehala ako každá iná 
v  tomto školskom roku. Naša super 
majsterka nám zadala hneď ráno 
prácu, ktorú sme mali mať hotovú 
do pol druhej poobede. Nechcem sa 
veľmi chváliť, ale nakoľko som stíhala 
spraviť svoju prácu, tak počas praxe 
som pomáhala nášmu spolužiakovi 
s tým, čo nám zadala majsterka a po-
pri tom som mu ukazovala grifi ako 
sa to da rýchlejšie a  jednoduchšie 
spraviť. A potom som ďalej pokračo-
vala vo svojej činnosti, do ktorej som 
bola tak „zažratá“, že som nevnímala 
okolie. Nevnímala som vôbec čo sa 
kde deje. 

Píšem si ja píšem, keď tu zrazu po-
čujem otvorenie dverí. Nedvihla som 
ani zrak od práce, lebo som si myslela, 
že asi je to majster, ktorý niečo zabudol, 
alebo má nejakú ďaľšiu bojovu úlohu 
na nás, alebo na majsterku. Ale žiaden 
mužský hlas nebolo počuť. Tak som to 
nechala tak. Zdokonaľovala som svoju 
prácu, ktorú som mala dosť dobre roz-
robenú. 

V  činnosti ma prerušilo, že nie-
kto vyslovil moje meno. Nedalo mi 
to a  zdvihla som hlavu. A kohože 
som vo dverách nevidela? Našu su-

per majsterku s  najlepšou profkou 
na škole, no proste najlepšiu kombi-

náciu aká len môže byť!!! Hneď si ma 
k sebe privolali a majsterka hovorí, že 
pani profesorka B. Vojteková niečo 
odo mňa potrebuje. Mala som v tom 
okamihu úsmev od ucha k uchu, nie 
preto, že vypadnem z  praxe (samo-
zrejme že aj preto), ale preto, že nie-
čo potrebovala odo mňa profesorka, 
ktorá bola jedným z  tých ľudí, ktorí 
ma prehovárali, aby som pokračovala 
ďalej v štúdiu a nevzdávala to. Po ces-
te ku schodom to bolo také milé na-
pätie. Netušila som čo asi  odo mňa 
potrebuje, lebo sa v kuse iba usmie-
vala a nič mi nechcela povedať. 

Keď už sme namiesto toho, aby 
sme išli do školy, zabočili smer telo-
cvična, hneď mi bolo jasné koľká bije! 
(Aby ste boli v  obraze v  ten týždeň 
mali naši tretiaci branné cvičenie: prvá 
pomoc, civilná ochrana a  športové 
aktivity, poprípade výlet von do príro-
dy.) Dve tretiačky Katka a Sára na mňa 
spolu s  profesorkou ušili také milé 
prekvapenie, ktoré bolo pre mňa aj 
veľmi poučné.

Pýtate sa prečo? Preto, lebo už 

veľmi dávno rozmýšlam nad tým, 
že by som si našetrila peniaze a  išla 
na kurz prvej pomoci, ale popri ško-
le som rada, že som a  nie ešte aby 
som takéto niečo plánovala. Nakoľko 
baby vedeli, že ja a naši záchranári to 
proste ide ruka v ruke, tak mi spravi-
li drobné prekvapko, v  ktorom sme 
sa niečo naučili, nasmiali a  trošku 
boli mimo z človeka, ktorý nám robil 
prednášku. Verte mi, že práve my sme 
mu dávali najviac otázok a to takých, 
z  ktorých bol niekedy aj mimo pre-
vádzky, ale aspoň sme sa nasmiali...

Veru verte mi, že z  tých XY pre-
trhnutí praxe, táto bola najlepšia a to 
mi fakt verte, že by som si to v kľude 
zopakovala a to s tymi istými ľuďmi.

Tak teda, bol to deň ako každý iný? 
Nie! No proste tridsiaty september bol 
fakt deň, na ktorý sa len tak ľahko ne-
zabúda. Ešte aj teraz keď tieto riadky pí-
šem, mám veru úsmev od ucha k uchu.

Pre SmeOK Miroslava Jánošíková

Ja a záchranári - ruka 
v ruke

Deň ako každý iný II.

Foto: súkromný archív 
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aj Erasmus. Týmto sme začali náš po-
sledný spoločný deň. Zo stretnutia so 
študentami mi práve v  pamäti ostal 
príbeh jedného mladého muža. V tre-
ťom ročníku bakalárskeho stupňa 
s odborom prekladateľstvo v kombi-
nácii nemčina – holandčina sa rozho-
dol pre niečo iné. Prežiť jeden semes-
ter vrámci Erasmu v Antverpách (Bel-
gicko). Odhodlal sa na tento neľahký 
krok, no neľutuje to.

Kto prišiel mal možnosť získať bo-
hatý balík informácii prostredníctvom 
sústredenia, ktoré sa i  vďaka veľkej 
podpore partnerov konalo 26  -  29 
apríla 2015 po dlhšej prestávke a  po 
prvý krát v Bratislave.

Mária Mieresová, 
foto: súkromný archív

nemčiny je vítaná. Firma sa snaží aj o 
spájanie rôznych kultúr, aj napríklad 
takým netradičným športom, ako je 
Curling. Výsledkom je zaručená zába-
va a upevnenie kolegiálnych vzťahov. 

Išli sme aj na menší prieskum 
bezbariérových internátnych izieb. 
,,Vedeli ste, že na Mlynoch vo výťa-
hoch sú brailovým písmom napísané 
poschodia?“ Neskôr sme mali priateľ-
ské stretnutie s  tými, ktorí sa nedali 
odradiť a vyskúšali, no najmä vydrža-
li a  ešte ich to neomrzelo študovať. 
Vypočuli sme si rôzne príbehy, ale 
každý z nich nás povzbudzoval ,,Máš 
jedinečnú šancu – Využi ju!“

Jediná som na ďalší deň mala už 
o  ôsmej hodine ráno prednášku na 
Prírodovedeckej fakulte. S  asistent-
kou sme prišli včas. Aj keď sme na 
začiatku trošku blúdili, našli sme tú 
správnu prednáškovú miestnosť. Po 
dvoch hodinách  pocity boli naozaj 
ťažko opísateľné. Moje kroky vied-
li ku konzultantke, ktorá bola veľmi 
milá a na každú moju zvedavú otázku 
sa mi snažila čo najlepšie odpovedať. 

Spoločný program sme mali 
v  neskorších poobedňajších hodi-
nách. Dvaja sympatickí páni poroz-

Sústredenie stredoškolákov

Keď už som bola na tom správ-
nom mieste, mohol sa ten štvordňo-
vý maratón informácii začať. Najskôr 
sme si čo to povedali o  sebe, ale 
najmä o tom, aký odbor máme v bu-
dúcnosti záujem študovať na vysokej 
škole. Ten záujem bol naozaj veľmi 
odlišný, aj keď nás bolo len pätnásť. 
Až na pár chlapcov sme každý mali 
vo svojom výbere niečo iné. Vo vše-
obecnosti sme si povedali svoje prá-
va, ale aj s tým súvisiace povinnosti, 
ktoré so sebou prináša vysoká škola.

Na druhý deň ráno sme začali ak-
tívne nielen počúvať, ale najmä prak-
ticky sme si mohli vyskúšať pomôcky 
pre nevidiacich. Ako nestratiť hlavu 
v kreditovom systéme, to je fakt dô-
ležité vedieť. Po chutnom obede sme 
sa presunuli do spoločnosti DELL, 
konkrétne do showroom-u kde nám 
okrem počítačov od tých drahších, až 
po tie lacné modely, predstavili pod-
robnejšie čím všetkým si táto spo-
ločnosť prešla na veľmi dynamickom 
trhu a  aké sú jej najbližšie plány do 
budúcnosti.

Mnohí zamestnanci začali svoju 
kariéru už počas štúdia na univerzi-
te. Znalosť cudzieho jazyka najlepšie 

právali o  možnostiach osobnej asis-
tencie. Naozaj  je veľmi veľa spôso-
bov ako sa nám dá pomôcť. Viacerí 
sme sa zhodli na tom, že najťažší 
bude začiatok. O tom sme sa otvore-
ne porozprávali so psychologičkou.

Možností ubytovania počas 
štúdia je viacero. Práve jedno z nich 
ponúka už vyššie spomenutá Druž-
ba. Tých špeciálne upravených izieb 
je len pár, ale sú plne prispôsobené. 
Nedá mi nespomenúť slečnu kto-
rá nás srdečne privítala a  energicky 
nám poukazovala snáď všetky záku-
tia útulného bývania aj s poriadnou 
dávkou humoru. J

,,Ťahá ťa to do zahraničia?“ Dá sa 
vycestovať za vzdelaním cez rôzne 
projekty a granty. O tom je napríklad 

„Máš jedinečnú šancu – Využi ju!“                          
Nepozrieť si vo svojich emailoch kôš a tak si v nedeľu poobede pobehovať v okolí fa-
kulty MatFyzu a pri tom som mala byť už dávno na internátoch Družba. Aj takýto za-
čiatok malo Sústredenie stredoškolákov so zdravotným postihnutím pre mňa.
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Mikuláš 2015

Možno aj tieto slová 
zazneli počas progra-
mu na Mikuláša v 
našej jedálni. Tento-
krát totiž prišiel nielen 
Mikuláš, ale aj zlodej 
v Mikulášskom pre-
strojení. Ešteže naša 
polícia nespala...
Tak mohol program 
nerušene pokračovať 
ďalej. Hudba, tabec, 
slovo sa striedali a 
desiatka žiakov ten-
tokrát nacvičila ozaj 
pestrú zábavu.  

Volajte číslo 158

Oznam na dverách už visel pár dní

Príde teda Mikuláš?

Aha! Jeden je už tu!

A dokonca aj s čertom!

V tom sa objavil aj druhý

Polícia robí poriadky

Tak toto čaká na nás? 
No Mikuláš, daj sa do roboty!Foto: archív VMV
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Mikulášsky večierok

Program sa vydaril a aj obsah balíčkov bol parádny. Za štedrý sponzorský dar 
patrí tentokrát vďaka Adele Banášovej, ktorá si na nás spomenula, hoci už od 
jej účinkovania v našej porote Slávik 2015 ubehlo pár mesiacov. K jej daru 

čo - to pridalo aj občian-
ske združenie Bez bariér. 
Ako býva zvykom na záver 
programu sa objavil aj čert 
s Mikulášom z n.o. Zdra-
vý vývoj aj s nažhaveným 
disjokejom. Po rozdaní ba-
líčkov sme rozprúdili krv v 
žilách disco parádou. 

Naše Mikulášske talenty

A aby tých Mikulášov nebolo málo, tak prišiel aj 
tretí zo Zdravého vývoja so svojím sprievodom

No tak Miki, veď sa neštvi a daj mi ten balíček! 
Mňam!
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Zborovňa ožila predvianočným duchom. Aby bolo čo zavesiť na stromček a 
aj ponúknuť na JUVYRe, tak sme sa pustili do roboty. A čo z toho vyšlo? No vytvo-
rili sme takéto krásne guľaté farebné čaro Vianoc.

Aby boli Vianoce 
farebnejšie

Štvrté poschodie ožilo predvianočným duchom. Aby bolo čo na stôl, tak šikov-
né dievčatá s pani vychovávateľkami upiekli a ozdobili veľkú kopu tradičných per-
níkov. No čuduj sa svete ako sa v medovníkovej vôni rozplýva umeleckých talent.

Aby boli Vianoce 
chutnejšie

Foto: archív VMV

Foto: archív VMV
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Všetko dobré čo urobíme, sa každému  z nás raz vráti. Vianoce sú aj o tomto. 
Sú to sviatky pokoja,lásky a ľudskej dobroty. .Ja vám všetkým prajem krásne 
a šťastlivé Vianoce.                                                                   Pre Sme OK Miro Solovyj

Redaktori Sme OK sa pripájajú k želaniu: Šťastné a veselé, milí čitatelia! Pra-
jeme vám krásny rok 2016, plnú náruč šťastia, zdravia a lásky. Zároveň vám želá-
me veľa radosti a pohody pri čítaní nášho časopisu, veľa tvorivých chvíľ pri jeho 
tvorbe., veď bez vás by neuzrel svetlo sveta. Spoločne si teda zaprajme, aby bol 
ešte dlho medzi nami.

Bliži sa pomaliy, ale isto zima. 
Zima, ktorá so sebou nesie chlad 
a odpočinok pre prirodu. Okrem toh-
to všetkého zima prináša do našich 
domovov Vianoce. Všetko to začína 
adventom, ktorý trvá štyri týždne. 
Jeho vyvrcholením sú Vianoce, kon-
krétne 24. december, kedy sa mno-
hí z  nás spoločne stretnú o  polnoci 
v  kostole na polnočnej svätej omši 
,aby oslávili narodenie Ježiša v  Bet-
leheme. Na druhý deň 25.12. sa po 
svätých omšiach z  každej farnosti 
vyberú skupinky koledníkov do ro-
dín, aby im svojím spevom a vinšami 
oznámili radostnú zvesť o  narode-
ní Ježiša Krista v  meste Betlehem. 
Zároveň popri ohlasovaní tejto ra-
dostnej zvesti zbierajú peniaze do 
pokladničiek, ktoré pomôžu zlepšiť 
život ľuďom v núdzi v krajinách, kde 

štát ako taký úplne zlyhal a  ľudia 
tam trpia maximálnou chudobou, 
čo znamená, že sú odkázaní na po-
moc neziskových organizácií, ktoré 
supľujú úlohu štátu. Vďaka týmto 
prostriedkom sa napríklad v Afrike 
budujú nemocnice, školy, centrá pre 
siroty, kupujú sa lieky, potraviny, fil-
tračné zariadenia na čistenie zne-
čistenej vody, bez ktorých by bola 
voda nepitná.Vianoce sú obdobím 
lásky, dobroty a  pochopenia jeden 
druhého. Toto je jedna z foriem, kedy 
máme možnosť  tým, ktorých nepo-
známe, ale o ktorých vieme, že potre-
bujú našu pomoc zmeniť im s našou 
pomocou ich ťažký osud. Pokúsme sa 
teda spoločne zmeniť niekomu jeho 
ťažký život. Niekedy stačí urobiť fakt 
len málo a život utrápeného človeka 
sa môže zmeniť na lepší a krajší život. 

Aby človek človeka 
mal rád

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 skla-

manie, 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

Ilustrácia: Miro Solovyj
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Už tradične posledný týždeň pred Vianocami patril adventným, či 
predvianočným posedeniam na jednotlivých poschodiach. všade roz-
váňal punč a počuť bolo aj známe koledy. Z druhého poschodia bolo 
počuť vinše v rôznych nárečiach, na treťom veselý smiech a zo štvrtého 
poschodia rozváňali perníky. 

pri spoločne 
prestretom stole

Čo tak chvíľu si 
posedieť...

Foto: archív VMV
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Spolu  pri sviatočnom stole

Dievčatá si aj tentokrát pripravili 
texty z betlehemských hier. Nástenka 
na stene odzrkadľovala všetky asoci-
ácie, ktoré v nich vyvolávalo slovo 
Vianoce. Na stole nechýbal punč, ani 
oblátky s medom a rozkrájané jabĺč-
ka. Kde oko dovidelo a ucho dopo-
čulo bolo cítiť Vianočnú atmosféru. 

Veď čas Vianoc je práve čas, keď 
sa stretáva rodina pri jednom 
stole. Každé poschodie na in-
ternáte tvorí takú malú rodi-
nu, preto je dobré  v závere 
adventu sadnúť si k spoločne 
prestretému stolu. a priblížiť 
si čas vianočný. Zaspomínať 
na tradície, zvyky vo svojich 
rodinách a prezradiť si tajné 
darčekové túžby. 

Vianoce už klopú 
na dvere

a pozývajú nás 
otvoriť srdce 

človeku

Foto: archív VMV, 
Martina Takáčová
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Asociácie na slovo Vianoce na 4. poschodí
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Úvaha

niečom vážnom rozprávajú. 
Ale nikto sa nepozerá na vý-
zdobu, nikto na nebo a jeho 
oblaky. Nikto. Kde je radosť 
očakávania, túžba? Nie som 
naivná, aby som si myslela, 
že mnohí Vianoce považujú 
za zaslúžený oddych. Čo je to 
len s nami? Prečo sa to všetci 
pýtajú a nič s tým neurobia? 
Prečo? To už láska môže byť 
len medzi  priateľmi, manžel-
mi alebo milencami?

Vianoce, tá časť roka, kto-
rá má byť o láske, o tom, že sa 
stretáva rodina. A čo vidím ja? 
Vianoce sú čas, kedy sa má slo-
venská ekonomika najlepšie. Je 
to čas stresu, napätia, nervozity 
a preplnených obchodov. Ruku 
na srdce, kto má Vianoce iné, 
teda aspon tú prípravu? 

Sedím na lavičke pred ob-
chodným domom. Sledujem 
ľudí, ako vchádzajú a vychádza-
jú. Niektorí telefonujú, iní sa o 

Odtiaľ, kde slnko vychádza, ... (hymnus)

Je to primitívne. A pritom 
mnohí chcú tak málo. Tak málo, 
ako objatie a uistenie ako pocit 
domova, ako pocit lásky. Každý 
si tým prešiel. Ten pocit, že nie-
koho milujete a túžite po ňom, 
ale nie ste si istí jeho reakciou. 
Možno ten človek má také isté 
obavy. Ten pocit neistoty zabí-
ja. Keby sa osmelil on, keby tak 
niečo povedal ako prvý… 

Každý sám nesie svoju 
dušu. A duša niekedy bolí. Mys-

Človek            a Vianoce

lím, že tak, ako keď rastú nohy a 
ruky, tak to bolí — a duša, keď 
sa “zväčšuje”, keď človek miluje, 
tak je šťastný a šťastie tak ako 
bolesť zväčšuje dušu. A najviac 
bolia platonické lásky; hlavne 
keď máte veľkú predstavivosť. 
A preto sú tu priatelia. Bez nich 
by bol život nanič.

Ďakujte za to, čo máte. Ja 
nemám nič, iba to! (Okrem lás-
ky, na ktorú čakám.)

               Tak buďte šťastní!  Ela  

Foto: Barbora Hladíková
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Život napísal

nicou  a  potom už za mnou chodie-
vala  len moja matka. Preto ma to tak 
prekvapilo, že po čase neprišla sama. 
kamarátka mi pomohla s vecami a ja 
som plakala ako malé dieťa.

Hneď ako sme prišli domov tak, 
celá bytovka ma videla aj s malou, ale 
prvá kto Eriku videl bola kamoškina 
mama  a potom ostatní. Keď som zba-
dala tých ľudí, mala som slzy v očiach.

Moja dcéra bola počatá z lásky. 
Na budúci rok oslavuje druhé naro-
deniny. No a aká je teda moja Erika? 
Je milá, šikovná, múdra, živá a malá. 
Bude mať len dva, ale už vie vyhodiť 
aj smeti do koša.

Keď som bola 
na materskej, chý-
bala mi však škola 
a kamaráti. Raz som 
sa chcela do školy 
vrátiť, inokedy nie. 
Neskôr ma mama 
presvedčila, aby 
som

išla späť do 
školy, aby som mala 
výučný list. Potom 
som už neváhala a 
išla. No bývalý spo-
lužiak mi niečo pri-
pomenul a hneď sa 
mi nechcelo ísť do 
školy, ale povedala 
som si, že aj keď mi 

Na začiatku ma ani nenapadlo, 
že by to mohlo takto skončiť... Moja 
matka ma zobrala ku gynekologičke.

Ultrazvuk ukázal, že som tehot-
ná. Doktorka mi pvedal: „Oblečte 
sa apočkajte na chodbe“. Zavola-
la si dnu moju mamu. Dostala som 
týždeň na rozmyslenie, či to dieťa 
chcem, alebo pôjdem na potrat. Naj-
prv moja mama nerváčila, ale potom 
ju to prešlo. Zo začiatku bola za po-
trat, ale potom sama povedala, žemi 
bude pomáhať, veď čo sa dá robiť, a 
teda že mi bude pomáhat ako vie.

Január pomaly končil a moje te-
hotenstvo tiež. 27.01.2015 som mu-
sela ísť okamžite do nemocnice, lebo 
som začala ešte v ten deň krvácať. Na 
druhý deň ráno porodila malú Eriku.

to zlé spomenul, aj tak pôjdem! Ka-
šlem už na všetko. Teraz mám žiť pre 
niekoho iného a nie pre kamarátov.

Došla som naspäť po 2 rokoch 
a hneď ma bývalí spolužiaci dali na 
vedľajšiu koľaj.

Po čase sme si to vysvetlili. Bý-
valý spolužiak povedal, že ma nedali 
na vedľajšiu koľaj, lenže ja  k ním ne-
chodím do triedy a nerozprávam sa 
s nimi.

Rada so školou chodievam do 
divadla, alebo do kostola, keď sa dá. 
Celý týždeň som bez malej Eriky, ale 
v piatok sa na ňu veľmi teším. Nieke-

Rástlo mi dieťa 
pod srdcom

Hneď zrána som začala amť riadne 
kŕče. O siedmej sme mali vizitu a dok-
torka zbadala, že prišiel čas... Po vizite 
ma zavolala sestrička, aby som išla na 
vyšetrenie. V tom som začala rodiť...

Od bolesti som nevnímala, od 
vyčerpania som takmer zaspávala. O 
07.16 h sa Erika vypýtala na svet. Prvé 
tri dni som sa nevedela o malú posta-
rať. No mala som tam spolubývajúcu, 
čo už porodila 3 deti. Povedala mi, 
aby som sa vzchopila a keď nebudem 
niečo vedieť, tak mi poradí. Odvtedy 
sme boli kamarátky aj keď mala 40 
a ja som mala vtedy len 17 rokov.

Keď sa Erika narodila mala 48cm 
a 2800gramov. Bála som sa, že  dosta-
ne tú chorobu čo mám ja, alebo jej 
otec, ale  chvála Bohu ani jedna cho-
roba. Tešila som  sa, že ju mám, ale po 
pôrode som mala sem tam pôrodne 
stavy. Mala som pre malú veľa mlie-
ka, ale nevedela som kojiť, tak som 
musela mlieko odsávať.

Druhého februára sme mali me-
niny a  na druhý deň som išla z  ne-
mocnice domov spolu s kamarátkou 
a s mojou mamou. Keď mama bola za 
mnou v pôrodnici, ani nespomenula, 
že ešte s niekým príde.

Prvý deň po pôrode ma prišla 
pozrieť mama s neterou a so sester-

Vlny času
Vlny času

vôkol plynú.

Obávam sa

čakám inú

vlnu novej

nádeje.

Či ju vietor

priveje?
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Svedectvo

dy však prežívam smú-
tok. Prídem domov, 
ale Erika si ma vôbec 
nevšíma, týždeň je 
pre malé dieťa veľmi 
dlhý a odvykne si. No 
sú aj piatky, keď sa s 
radosťou za mnou roz-
behne. Vtedy vôbec 
nemám chuť v nedeľu 
odíť. je ťažké mať dieťa 
a ešte chodiť do ško-
ly. Bolo by pre obidve 
lepšie, keby sa to sta-
lo neskôr... Chcem ale 
povedať, že mať dieťa 
je krásne, ale prináša 
to veľa starostí.

Ako sa hovorí, tak 
spraviť dieťa je ľahké, ale 
vychovať ťažké, alebo ako 
sa ešte hovorí, že malé 
deti - malé starosti a veľké 
deti - veľké starosti.

Nerozkvitne
Púčik ruže

Nerozkvitne,
Ak mu nedáš
Kvapku rosy.

-Túžbou zhorí,
smäd ho skosí.

Ešte vždy zápasí
Studené striebro si sadá nám na vlasy.
V žilách sú zasiate životné zápasy. 
A žily tvrdšie sú, kameň v nich rastie.
Cez prizmu času len hľadáme šťastie. 
Pre nás ho málo jea veľa značí!
Pred tvárou vesmíru skromne sa kľačí.
Strieborná noc si sadá už na vlasy
a srdce o lásku ešte vždy zápasí.

Čo dodať na záver? Kým môžete, tak si užívajte slobodu, dôjde dieťa už 
to bude ťažké  a nebudete mať veľa času pre seba.

Erika Vörösová

Foto: súkromný archív
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malé chrobáčiky, vyrobené z  troj 
a jednomilimetrových korálok. Mám 
ich odložené v krabičke v izbe. 

Korálky sa postupne míňajú 
a  treba nové. Ako to zvládam fi-
nančne? Ide to. Občas niektoré vý-
robky rozdám, občas predám. Veď 
peniažky na nové korálky sa naozaj 
vždy zídu. So sestrou nakupujeme aj 
cez internet, tam sú korálky lacnejšie. 
Balia sa do  balíčkou rôznej gramáže.

Na internáte som raz učila kama-
rátku robiť z koráliek krokodíla. Nako-
niec sa jej to podarilo, ale tie nadáv-
ky pri tom... Ešte že to nepočul nikto 
z vychovávateľov. 

Keď sa ja chcem naučiť vyrábať 
niečo nové, viac mi vyhovuje videť 
ukážku, ako sa to robí, lebo nie vždy 
sa dá ľahko zorientovať v  návodoch 
a nákresoch v knihách.

Pre Sme OK Katka Brestovanská

Netradičný koníček

Keď mám voľnú chvíľu, tak vyrá-
bam. Že čo? No z korálok modelujem 
zvieratká, postavičky, náhrdelníky... 

Ako som sa k tejto zábave dosta-
la? Pred viacerými rokmi, ešte na zák-
ladnej škole som bola s mamou v ne-
mocnici na operácii. Tam sme to spolu 
odkukali od pani vychovávateľky. 
Mamina vyrobila pre mladšiu sestru 
náhrdelník. Tak sa jej zapáčil, že sa pri-
dala k nám. Dnes už sú korálkové vý-
tvory v každej rodine v našej blízkosti. 
Doma musíme prekonávať prekážky 
a pomedzi gorálky – najmä v sestrinej 
izbe – tvoriť chodníky na prechod. 

Ku ktorým výtvorom mám 
osobitný vzťah? Ja sama najrad-
šej vyrábam modely z  knihy, ktorú 
som dostala na Vianoce. Nachá-
dzam v  nej rôzne vianočné motívy, 
rôzne prívesky, napríklad v  podo-
be balónikov. Najviac sa mi páčili 

Tentokrát sme si v redakcii posvietili na kone, teda na koníčky. Veď nie každý 
medzi nami sa drží hesla: “Dnes sa mi nechce nič!” Aj keď občas predsalen... No 
ten, koho niečo baví, kto má nejaký koníček, ten sa tohto hesla nedrží denne a 
nechce poznať slovné spojenia typu: “Nudím sa”, “Najlepšie je nerobiť nič”...

Korálky od Natálky

Keď sa vám, milí čitatelia, výrobky páčia, smelo sa pustite do 
roboty. Určite to dokážete zvládnuť s radami od uja Googla.

Foto: súkromný archív
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 Dediny sa od roku 1972 tak 
znenávideli, že keď prišla noc, ľu-
dia z jednej dediny kradli veci ľu-
ďom z druhej dediny. No najviac 
rivality bolo cítiť pri futbalových 
zápasoch v oblastných súťažiach. 
Pri zápasoch medzi tunajším Kva-
šovom a súperom z Lednice bývajú 
emócie také vypäté, akoby sa malo 
hrať o ušatú trofej. 

Od starších občanov sa často 
dozvedáme, že táto rivalita vznikla 

Dokonca aj v  televízii a  súťažiach, 
a to nielen v tých, ktoré sú o  kráse. 
Skrátka bol to jeho osobný experi-
ment. Pýtate sa či sa podaril.

Zistíte, keď si kliknete: https://
www.stream.cz/porady/telo-pl-

ne-stesti 
Prajem vám príjemné pozeranie.

 JPre Sme OK Mária Mieresová

Niektoré slovenské obce na Slovensku sú známe svojou rivalitou, alebo veľ-
mi úzkou spoluprácou. Ako je to  s obcami kde žijú melenci a fazuliari? Prinášame 
Vám  kúsok histórie, alebo skôr legendu o rivalite troch malých dedín.

Všetci sme boli nedočkaví, čo sa za názvom ,,Tělo plné štěstí“ skrýva. 
Predpokladali sme, že to bude opäť niečo, čo bude veľmi nudné a  iba si to na 
prvom poschodí povinne odsedíme a pôjdeme domov.

   Mediálna 
                  dokonalosť

Opak bol však pravdou. Najskôr 
prišiel nejaký chlapík a sadol si do prvé-
ho radu pokým sa to všetko spustilo. 
Krátko sa nám predstavil a úplne si 
nás získal. Jiří Vávra vrámci svojho 
štúdia natočil dokument, ktorý skú-
ma či je možné, získať takú dokonalú 
postavu. akú nám ponúka bilboard 
na ulici, alebo v rôznych katalógoch. 

Už dnes je jasné, že jeho 
experiment nezapadol pra-
chom.Svedčí otom 141 938 
zhliadnutí cez internet.
Mohli by sme Vám hneď 
povedať ako to dopadlo 
s Jirkom po šiestich me-
siacoch, ale niejkdy raz 
stačí vidieť ako len počuť 
alebo si o tejto téme niečo 
prečítať. A tak ukajte a 
„lajkujte. 

Keď sa „koníčence“ 
a „fazuliari“ pobijú s 
„Melencami“...

ešte kedysi dávno kvôli zrúcanine 
hradu v Lednici. Asi sa pýtate, ako 
do toho zapadá tretia obec Horov-
ce? Odpoveď znie takto: Horovce 
sa preslávili chovom koní, preto ich 
spomínané dve obce nazvali „ko-
níčence“. No ani títo susedia ne-
ostali bez poznávacieho označenia. 
Kvašov pomenovali „meľence“ 
a  Ledničanom prischla prezývka 
„fazuliari“.

 Na záver už len spomeniem menšiu časť obce Kvašov, ktorá sa volá 
Močiare. „Kvašovčania“ ich nazvali „tuľeňe“. Pevne verím, že aj ľudia 
mimo Trenčianskeho kraja poctia raz tieto obce svojou návštevou.

Foto: súkromný archív

https://www.stream.cz/porady/telo-plne-stesti
https://www.stream.cz/porady/telo-plne-stesti
https://www.stream.cz/porady/telo-plne-stesti
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Žurnalistika

Dňa 15. septembra 2015 sa v 
americkom New Yorku začalo jubilej-
né 70. zasadnutie Valného zhromaž-
denia OSN. 

Na zasadnutí sa zúčastnilo viac ako 
100 lídrov z celého sveta vrátane komu-
nistického štátu Kuba, ktorú nedávno 
navštívil pápež  Fratišek. Už v úvodnom 
príhovore generálneho tajomníka OSN 
Pan- Ki- muna, ktorý vysielali naživo 
televízne stanice do celého sveta, bolo 
zdôraznené, že 70. zasadnutie Valné-
ho zhromaždenia OSN bude svedkom 
významných rozhodnutí vzhľadom na 
rastúci počet kríz po celom svete. Zro-

V  predvečer  sviatku Všetkých 
svätých  sa Slovensko  rozlúčilo s jeho 
eminenciou  Otcom kardinálom 
Jánom  Chryzostomom Korcom. Po-
sledná rozlúčka sa konala na nitrian-
skom hrade v katedrále sv. Emeráma  
v  sobotu 31. októbra 2015. V  tento 
deň  už od skorých ranných hodín 
smerovali kroky veriacich na hradný 
kopec katedrály. So zosnulým kardi-
nálom Korcom sa prišli rozlúčiť najvyš-
ší predstavitelia štátu, cirkvi a veriaci. 
Hlavným celebrantom svätej omše 
bol bývalý sekretár Svätého otca Jána 
Pavla II. a krakovský arcibiskup kardi-
nál Stanislaw  Dziwisz, ktorý povedal:“ 
Lúčime sa s  človekom, na ktorého 
môže byť slovenský národ právom 

Spravodajské 
okienko 
Matúša Baráta

maždeniu a celému svetu sa prostred-
níctvom televíznych kamier prihovoril 
aj Svätý otec František. Bola to v poradí 
piata návšteva pápeža v newyorskom 
sídle svetovej medzivládnej organizá-
cie. Vo svojom prejave pripomenul, že 
nastal čas na múdre a neodkladné roz-
hodnutia, svoj príhovor uzavrel týmto 
požehaním: ,, Požehnanie Najvyššieho, 
pokoj a prosperita nech sú s vami všet-
kými a so všetkými vašimi národmi. 
Ďakujem.´´ 

V rámci rozpravy vystúpili aj 
americký prezident Barack Obama, 
čínsky prezident Si Ťin- Pchink i rus-

ký prezident Vladimír Putin. Prejav 
ruského prezidenta nezaujal ukrajin-
skú delegáciu vedenú prezidentom 
Porošenkom, ktorá nečakane opusti-
la rokovaciu sálu.  Slovensko podpo-

Sme OK

Valné zhromaždenie OSN

ruje posilnenie a zefektívnenie OSN, 
aby svetové spoločenstvo dokázalo 
účinne riešiť všetky celosvetové výzvy. 
V New Yorku to deklaroval podpred-
seda vlády a minister diplomacie a eu-
rópskych záležitostí Miroslav Lajčák. 

Zbohom kardinál
hrdý.“ Nitriansky biskup Viliam Ju-
dák označil svojho predchodcu za 
človeka pevného vo viere a žijúceho 
v pravde. Podľa jeho slov bol kardinál 
Korec darom pre cirkev aj pre národ 
a  vzorom hodným nasledovania.  
List od hlavy katolíckej cirkvi pápeža 
Františka prečítal bratislavský arcibis-
kup metropolita Stanislav Zvolenský.

Kardinál Korec za komunizmu brá-
nil ľudskú slobodu, za čo zaplatil rokmi 
prenasledovania, až väzenia. Západná 
tlač ho nazvala biskupom v  monté-
rkach, keďže u  nás bol pokladaný za 
vlastizradcu. Zomrel v  Nitre v  sobotu 
24.októbra popoludní vo veku 91. ro-
kov. Bol prvým predstaviteľom kardi-
nálskeho kolégia za Slovensko.
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(ne) tradičný koníček

národného mužstva Zdenovi Cígerovi 
a novému manažérovi Róbertovi 
Švehlovi. Myslím si, že táto zákopová 
vojna medzi zväzom a  Lintnerovou 
skupinou, ktorej hovorca je Michal 
Handzuš ,nevyrieši  ekonomický 
mechanizmus financovania nášho 
úspešného športu a  hlavne aby 
nemala katastrofálny dopad na 
vystúpenie hokejistov pred blížia-
cim sa nemeckým pohárom. .Ako 
fanúšik našej reprezentácie si želám, 
aby počas blízkej budúcnosti sa dres 
s  dvojkrížom obliekal s  hrdosťou 
a chuťou reprezentovať našu krajinu. 
A  nemať strach  na šampionátoch 
a  olympiádach s  papierovo slabších 
súperov  napríklad  ako je Maďarsko 
na najbližšom svetovom šampionáte 
v roku 2016 v Rusku. 

Pre Sme OK redakčne spracocval 
Matúš Barát

Žurnalistika

Vojna v slovenskom hokeji
  Naše bývalé a  súčasné hviezdy sa 
pokúsili o  zmenu  v  našom hokeji.  
Richard Lintner  sa rozhodol zabojo-
vať  o kreslo šéfa SZĽH , podporu  mu 
vyjadrili  Peter Bondra, Michal Hand-
zuš, Miroslav Šatan  a  ďalší zo zlatej  
gӧteborskej  éry. Koncom júna sa 
konali voľby na post prezidenta  SZĽH.
Výsledky volieb neuspokojili Lintner-
ovu skupinu ,čo vyvolalo zákopovú 
vojnu v  našom najpopulárnejšom  
športe. Táto vojna nemá priaznivý  
dopad na dianie v našom hokeji. Dôka-
zom toho je bojkot  reprezentantov – 

obliecť si dres 
s  dvojkrížom 
na blížiacom 
sa nemeckom  
pohári. Tento 
stav  komplikuje 
prácu novému 
trénerovi 

Filatelistický krúžok sa za-
oberá poštovými známkami.

Naučí vás niečo nové 
o známkach.

Tento krúžok je zábavný, 
lebo sú tam samé súťaže a za 
súťaž dostaneš 5 nových poš-
tových známok.

Neviem,  či ste už o po-
dobnom krúžku počuli. Sídli 
v mojej bývalej škole na Vlaste-
neckom námestí.

Známky, ktoré máme ale-
bo ktoré dostaneme sú pre nás 
tie najkrajšie. 

Jediný filatelistický krúžok 
s bohatou a úspešnou činnos-
ťou pre deti a mládež v Bratisla-
ve Mladfila, pod vedením pani 
Mgr. Daniely Schmidtovej, po-
zýva do svojho kolektívu 

Krúžok mladých filatelis-
tov je zameraný na získavanie, 
triedenie a výmenu známok. 
Filatelisti sa učia pod vedením 
skúsenej filatelistky základom 
filatelie a učia sa veľa aj o kraji-
nách, z ktorých známky pochá-
dzajú, o  technikách s ktorými 
sa známky tlačia, o základných 
motívoch a tvorcoch známok.

Výstavy filatelistických 
exponátov robíme každý rok 
aj na niektorej z  pobočiek 
knižnice. Cieľom projektu je 
inšpirovať deti a mladých ľudí 
k  učeniu a  povzbudzovať ich 
k vytrvalosti, trpezlivosti, cieľa-
vedomosti a precíznosti.

Vedúca krúžku pani Schmi-
tová učí deti základným filate-
listickým pojmom, spoločne sa 
pripravujú na každoročnú slo-
venskú filatelistickú olympiádu.

Cieľová skupina: Deti 
a študenti od 6 do 21 rokov.

Termíny a spôsob dojed-
nania stretnutí: prihlásiť sa dá 
kedykoľvek priamo na poboč-
ke, alebo prísť na pondelkové 
stretnutie, ktoré začína o 17,00 
hod, alebo sa obrátiť aj na ve-
dúcu krúžku pani Schmitovú 
na tel. č. : 0903/346 896

Mladí filatelisti pracujúci 
v  krúžku dosiahli aj mnohé vý-
znamné slovenské filatelistické 
ocenenia.

Pre Sme OK redakčne spra-
covala Erika Vorosová

Známky pochádzajú zo 
súkromnej zbierky

Zbieram, zbieraš?

Známky, známky, známky... to je súčasť študentského diania aj u nás. Ale tento-
krát ide o ine známky. O aké, to sa dozviete, keď sa začítate ďalej.



50 51

OKejko gazduje

Vyznanie 
v internátnych chodbách

Čo s peniazmi, keď ich nemáš? Čo s peniazmi, keď ich máš? Potrebuješ pe-
niaze? Sú pre teba zbytočné? Mať ich či nemať ? - Hamletovská otázka má od-
poveď v každom z vás. No ale povedzte dá sa dnes žiť bez peňazí? A čo potom 
bývanie, jedlo, mobil...?

Na úvod...
Môj postoj k  peniazom je veľmi 

rozporuplný, na jednej strane som 
toho názoru, že peniaze sú v dnešnej 
dobe niečím, čo je nevyhnutné pre 
prežitie človeka, ba čo viac majú veľ-
ký vplyv na život človeka a na realitu 
v ktorej človek žije. Oslnivým príkla-
dom tejto situácie môžu byť naprí-
klad deti zo sociálne slabších rodín 
ale to je teraz vedľajšie.

Na druhej strane si myslím že sú 
však veci, ktoré si za peniaze len tak 
ľahko nekúpite. Ako napríklad láska, 
zdravie, šťastie, alebo uznanie a  do-
konca v niektorých prípadoch aj život.

Veď sa nad tým zamyslite môže-

Na úvod sa Vám musíme v redakcii priznať, že vzhľadom na pálčivú tému zve-
rejnenia osobných údajov ohľadom financií neuverejňujeme v ankete fotky autorv 
názorov... abyže by to vraj niekoho neišpirovalo „privlastniť si kartu s eurami... Prachy sú 

prachy... Keby som mala veľa peňazí, tak 
by som niečo dala rodičom, niečo 
do detských domovov. Od rodičov 
síce dostávam vreckové, ale nikdy mi 
dlho nevydrží. Hneď všetko miniem.

Miša, 17 r.
Peniaze sú v pohode keď ich ne-

máš, ale keď ich máš, tak sú skaza. Pe-
niaze sú najlepšie vtedy, keď si skrom-
ný. Uvedomujem si, že takmer všetko 
prejem, lebo strašne žeriem.

Fedor, 24 r.
Peniaze patria k životu. Peniaze robia 

človeka. Uvedomujem si, že keď nebu-
dem mať peniaze, budem bezdomovec.

Ján, 17 r.
Peniaze sú dôležité?  Fakt si myl-

sím, že áno. Ale pre koho? No pre kaž-
dého, kto na ne musí stále myslieť - buď 
ich nemá a musí ich naháňať, alebo 
ich má a musí ich niekde minúť. Ak sa 
podarí možno aj dobre investovať. Je 
lepšie míňať alebo šetriť? Ťažko by ste 
niekomu hovorili, aby šetril, keď nemá 
z čoho a žije z ruky do úst. No a ťažko 
by ste hovorili iekomu aby nemíňal 
zybtočne, keď na to má a chce mať 
hneď všetko alebo aj viac:

 N a  ro v i n u  h e m i s fé r y

te byť hoci aj Róbert Geissen ale lás-
ka, šťastie, zdravie a  tobôž nie smrť 
nie sú predsa nijakí obchodníci aby 
sa s nimi dalo obchodovať.

Láska je slepá a hluchá, Pani Šťas-
tena vrtkavá, zdravie nestále a smrť je 
nekompromisným prievozníkom nás 
všetkých a či chceme či nie, všetci skôr 
či neskôr pocítime jej chladnú náruč. 

A preto je podľa mňa úplne 
zbytočne polemizovať nad tým, akú 
veľkú moc majú v dnešnom svete pe-
niaze, áno ich moc je síce veľká ale aj 
v dnešnej dobe sa chvalabohu nájdu 
veci na ktoré sú aj peniaze prikrátke 
a tak to ma byť.   

Alexandra Petrášová

Peniaze sú často skloňované a s 
nimi je ťažko, no bez nich ešte ťažšie. A 
tak kto šetrí - má za tri - alebo babka k 
babce (euro k euru) budú kapce.

Eva, 27 r.
Peniaze neriešim, na to sú rodičia, 

ale keď „vyrastiem“ rád by som si našiel 
dobrú robotu a potom aj dobrú ban-
ku. No zatiaľ  sa musím v škole mučiť. 
Vreckové dostávam pravidelne - niečo 
do ruky, niečo na študentský účet. Je to 
výhodné, lebo  si konečne aj niečo ušet-
rím. Predtým som dostával prachy len 
do ruky a všetko som minul. Teraz keď 
nemám, tak sa rodičia zľutujú a pridajú 
pár drobných na kino, či kolu. Vraj na 
účte si mám peniaze radšej šetriť ako 
míňať, hoci mám aj kartu na výber - do-
konca bezkontaktnú. 

Juraj, 15 r.
Peniaze sú potrebné, no nie sú dôle-

žitejšie ako zdravie a rodina. Snažím sa 
šetriť, no takmer nikdy sa mi to nedarí...

Michal, 16 r. 
Toľko pár názorov. A čo ty na to, milý 

čitateľ? Sú peniaze dôležité alebo nie? Sám 
hľadaj odpoveď a ak budeš mať chuť, mô-

žeš nám o tom do redakcie napísať.                 
Alexandra Petrášová
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Aj toto sme  objavili  s palcom 
                       na   spúšti

Foto: súkromný archív
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Poznávame  regiónyTo naše Slovensko čarovné a hrdé 

Na veľký piatok bol v rodinách 
prísny pôst, niekde sa nesmelo jesť 
vôbec nič. Cez sviatky sa požívali 
hlavne jedlá, ktoré mali upevniť zdra-
vie a silu. Obilniny mali mať pozitívny 
vplyv na úrodu, bravčové mäso malo 
priniesť bohatstvo a blahobyt. Veľký 
význam mali vajíčka, ktoré symboli-
zovali plodnosť, obnovenie a nepre-
tržitosť života. Neodmysliteľnou sú-
časťou Veľkej noci bola aj oblievačka. 
Kúpačov v každom dome pohostili 
varenou šunkou, vajíčkami a koláčmi. 
Malých chlapcov a dievčatá odmenili 
vlastnoručne maľovanými vajíčkami. 
V regióne Liptova ich pred zdobením 
najskôr uvarili v cibuľových šupkách 
a potom na povrchu škrupiny vyškra-
bávali.  Dnes a nielen na Liptov e sa 
odmeňuje aj eurami.

Na našom internáte sú žiaci z každého 
kúta Slovensak, preto sme sa rozhodli 
viac spoznávať históriu krajinu. V rám-
ci Slovenska je niekoľko regiónov, kto-
ré si držia svoje tradície a zvyky. Dnes 
sa spolu s našou redaktorkou Erikou 
Vörösovou pozrieme na Liptov. 

Štedrá večera bez oblátok bola 
nemysliteľná. Pekával ich učiteľ, 
ktorý bol aj organistom. Peniaze za 
oblátky sa dali učiteľovi do obálky. 
K stolu sa schádzali členovia rodiny. 
Poumývali sa pre zdravie v čerstvej 
vode, otec rodiny sa pomodlil, mat-
ka zaintonovala pieseň. Jedlo sa zo 
spoločnej misy. Cesnak sa nielen 
jedol, ale hospodár ním potieral i 
dvere domu, maštale. Okrem ope-
kancov boli zaužívané jedlá ako 
kyseľ,  šoudra, pila sa pálenka s me-
dom a rôznymi liečivými korienkami 
bylín. Gazda zo štedrovečerného 
stola zaniesol aj dobytku. Gazdiná 
sa nesmela pohnúť od stola, ani od 
neho vstať. Nesedeli by vraj dobre 
sliepky a husi. Vianočný stromček 
nebýval v každej rodine, iba v tých 
zámožnejších. Bol malý, uviazaný na 
tráme povaly, ozdobený doma vyro-
benými cukrovinkami. I keď kedysi 
neboli darčeky, všetci sa tešili. Tešili 
sa sviatkom – vinšovali, spievali via-
nočné koledy. 

Liptov
Veľká noc Vianoce

Sú späté predovšetkým s tradič-
nými etapami ľudského života a jeho 
bytia v jednotlivých obdobiach roka. 
Cirkevný rok a jeho sviatky, Vianočné 
a novoročné tradície (živý Betlehem, 
koleda) Hromnice, fragment z Nového 
zákona - Obetovanie Pána, Fašiangy, 
fašiangová zábava, bursa, Veľkonočná 
vigília, Veľkonočná oblievačka, Vyslu-
hovanie a slávenie sviatostí - krštenie, 
prvé sväté prijímanie, birmovka, sva-
dobné tradície, pohreb, Významné a 
pamätné dni, Jubileá, Salašnícke (va-
lašské a pastierske tradície), práce na 
poli - kosenie a hrabanie sena, varenie 
halušiek, tradičné jedlá. 

Stravovanie obyvateľov Liptova 
bolo v minulosti založené najmä na 
domácich zdrojoch. Ľudia jedli to, čo 
si dopestovali, prípadne dochovali vo 
svojich domácnostiach. Od 19. storo-
čia sa stali zemiaky nepostrádateľnou 
zložkou potravy. Jedli sa ako hlavné 
jedlo ako príloha a používali sa ako 
prísada do rôznych jedál. Mäso sa na 
stole objavovalo len príležitostne na 
sviatky. Konzumovalo sa hovädzie a 
bravčové mäso. Zužitkovávali sa aj 
vnútornosti zvierat vyrábala sa mať, 
slanina, droby plnené zemiakmi, po-
chúťka bola uvarená krv. Hydina a 
ryby sa konzumovali veľmi málo. V 
ľudovom stravovaní prevládali jedlá 
slané. Cukor sa používal málo, len do 
kávy, čaju a vo sviatok. Med sa použí-

Tradície

val len na Vianoce vo väčšom množ-
stve ho užívali len rodiny včelárov. 

Obľúbeným nápojom bola žitná 
káva a bylinkové čaje. Dôležitou sú-
časťou ľudovej stravy v minulosti bolo 
ovocie ( jablká, hrušky, lesné jahody, 
čučoriedky a brusnice). Najtradičnej-
šie jedlá sú halušky, pirohy, šúľance.V 
súčasnosti sú liptovské tradičné jedlá 
založené hlavne na mlieku a mlieč-
nych výrobkoch. Najväčší dodáva-
teľ mliečnych výrobkov je Liptovská 
mliekáreň, a.s. založená v roku 1979. 

Základné informácie o Liptove: 
Rozloha : viac ako 2000 km2 
Najvyšší bod : 2495 m .n. m (Kri-

váň - Vysoké Tatry) 
Najnižší bod : 430 m .n. m (hladi-

na Váhu pri Kraľovanoch) 
Počet obyvateľov : cca 140 000 

ľudí
zdroje: www.liptov.sk, 
www.regionliptov.sk, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Lip-
tov, 

 
redakčne spracovala Erika  Vörösová



Imatrikulačky sme 
zavŕšili 
zoznamovacou 
diskotékou 
s oťukávaním 
nových párikov. 
Vďaka 
n.o. Zdravý vývoj!“
.

Takto sme to natočili... 
hry, zábava, disco... paráda 

Foto: archív VMV
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