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Editoriál

Milí čitatelia,
Ako ste si už iste stihli všimnúť opäť
k nám zavítala jar, ktorá je nielen obdobím prebúdzania prírody ale aj obdobím oblievania a šibania dievčat a pre
niektorých z nás nanešťastie aj obdobím jarného upratovania. Teda aspoň
tak by toto obdobie opísala väčšina ľudí.
Pre mňa je však jar predovšetkým obdobím nových začiatkov,
kreatívnych nápadov tvorivého
chaosu a prebúdzajúcej sa fantázie.
Takže namiesto toho aby som Vám
tu písala dlhé detailné litánie o kráse
prebúdzajúcej sa jari, Vás radšej nechám aby ste zavreli oči, nadýchli sa
čerstvého vzduchu. a predstavili si tú
krásu sami. Čo vidíte hmm?? Možno
vidíte zelené slnkom zaliate pastviny
a na nich pasúce sa ovce, bosé deti
skotačiace v tráve plnej lúčnych kvetov, jasnú jarnú oblohu odrážajúcu sa
v očiach Vami milovanej osoby alebo
slnečné lúče odrážajúce sa v priezračne modrej vode zurčiaceho potôčika. Skrátka nech už vidíte čokoľvek,
predstava o jari je pre každého člo-

Obsah
veka odlišná. A preto mi neprináleží
vnucovať Vám tú moju. Ale len ticho
dúfať, že si aj Vy po prečítaní týchto
riadkov vytvoríte tú svoju. A možno
mi raz o nej prídete s úsmevom na
tvári porozprávať.
Než sa však tak stane, prajem Vám
veľa krásnych jarných zážitkov, jasnú
modrú oblohu a veľa pozitívnej energie.
A s touto vetou na perách
sa po špičkách vraciam
k svojmu písaciemu stolu,
aby ste,
až budete chcieť
vyrozprávať hŕstku
svojich jarných príbehov,
pri mojom hľadaní
nemali smolu.
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Obálka vpredu: Internátne Fašiangy 2018. Foto:
archív VMV. Obálka vzadu: Diplom za 1. miesto v
súťaži časopisov Pro slavis 2017. Foto na obálke
vzadu: archív Sme OK. Foto v čísle: archív IPR..
Archív VMV, archívy autorov článkov, ilustrácie:
archív FR, SDB, Martin Tobiáš.
Redakčná rada: Alexandra Petrášová (šéfredaktorka), Fero Hrnko, Mário Golík, Matúš Barát,
Enriko Ján Blaho, Filip Ficek, Tomáš Čurda, Soňa
Antalová, Anna Mária Škárová (ilustrácie), Martin
Tobiáš (ilustrácie), Mgr. Viera Mrocková.
Časopis SME OK vychádza trikrát do roka s finančnou podporou Občianskeho združenia Bez
bariér.
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Sme OK

Interaktívny podvečer

V jeden januárový utorok sme opäť odkrývali talenty. Nové, doteraz skryté,
známe i prekvapujúce. V jedálni sme si vytvorili komorné prostredie a s pomocou
modernej techniky sme predviedli čo v nás je. Moderátorkou a jednou z organizátoriek večera bola tradične pani vychovávateľka Bobocká.

PREDVEĎ, ČO
V programe nám spevácky talent predviedli: Frederik Korcsmáros v modernej hudbe, Simonka Blahová, Rebeka Jasečková a Veronika Jarotová v ľudovej piesni, Filip Žampár hrou na flautu a Patrik Laššo hrou na gitare.
Okrem hudby sme videli aj vizuálne umenie
a síce kresby a grafiky Martina Tobiáša,
a fotografickú tvorbu Martiny Szabovej.
Rečnícky talent spolu
s autorskými radami
ako prekonať prekážky v živote predviedol Lukáš Húska.
Prednesom originálnej verzie Červenej
4

DOKÁŽEŠ
čiapočky sa blysla u nás už legendárna Barborka
Hladíková. Naše žiačky Miriam Lipovská a Tatiana
Mikundová predviedli pôsobivé „tlmočenie“ do
posunkovej reči, ktoré nás chytilo za srdce. Kiko
Krajčovič nahodil kimono a ukážku z kata, spolu
s fotkami pôsobivých umiestnení na viacerých karate majstrovstvách. Dominika Szabová nám prečítala článok od Majky Mieresovej, spolu s video
odkazom od nej.
Na konci programu sme degustovali chutné pagáčiky, ktoré upiekli na krúžku žiaci Kubík
a Blaho pod vedením pani vychovávateľky
Zsákovicsovej. Sme nadšení koľko zaujímavých a
jedinečných talentov v nás drieme. Už sa nevieme
dočkať nasledujúceho ročníka.
-r5
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Fašiangy 2018

Pred Popolcovou stredou musíte mať kus odvahy, aby
ste blúdili po internátnych chodbách. Spoza rohu na Vás
vybehne bosorka, tlupa trpaslíkov so svojou vychovávateľkou Snehulienkou, Anna zo Zeleného domu a ešte veľa
rôznych skutočných i rozprávkových postáv. Ale namiesto
strachu objavíte aj veľkú srandu,… ktorá vyvrcholila aj
tento rok fašiangovou diskotékou
V predvečer sviatku svätého
Valentína sa teda v jedálni nášho internátu zjavilo viacero podivných
osôb, osobností, či proste podivínov?
Správne hádate, že k slovu, a neskôr
tancu v rámci diskotéky sa dostali
maškary. Žiaci boli naozaj kreatívni.
Na karnevale sa stretlo 7 trpaslíkov so

MASKOVANÉ BYTOSTI
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Snehulienkou a bosorkou, z rozprávok nechýbala ani Červená čiapočka,
na plynulý priebeh dozeral člen súkromnej bezpečnostnej služby, major
v uniforme aj šarmantná policajtka.
Medzi hosťami sa mihol aj knižný pár
z diela Anna zo zeleného domu. K zábave sa pridala aj bosorka, ministerska
školstva, dvaja šialení patológovia, zázračný smrtiaci jednorožec, pankáč
s „kamoškou“ a iné tvory. Víťazmi sa
stali trpaslíci a menšiu či väčšiu cenu
dostala každá maska, keďže každá
jedna bola výnimočná.
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3. MIESTO
Červená Čiapočka (Barbara Hladíková)
Major Hraško (Ľubko Hraško)

Na regulérny priebeh večera a oprávnené odovzdávanie cien dohliadalo aj pozorné
oko našej redaktorky Lexie Petrášovej, ktoré pre Vás zapísala všetko podstatné, čo
sa v ten večer odohralo, ako aj mená a maškary víťazov, pre prípadné vyhľadanie
pohrešovaných zamaskovaných bytostí v archíve Sme OK. Tu sú teda jej zápisky.

Maškaráda očami redaktorky
Ako každý rok aj tento rok sa teda
v priestoroch našej, vynovenej a tematicky vyzdobenej, školskej jedálnikonala utešená veselica internátnych
strašidiel a iných či už menej alebo
viac známych rozprávkových alebo
knižných alebo reálnych bytostí, ktoré
do nášho skromného internátu zavítali z rôznych kútov sveta. A tak nám
internátnym deckám nezostávalo nič
iné než sklopiť uši a našich podivuhodných hostí privítať ako sa patrí. Začali
sme teda promenádou masiek aby sa
nám každý z našich podivuhodných
hostí mal možnosť patrične predstaviť. Pokračovali sme súťažou o najkrajšiu bytosť/masku večera. O osude do
súťaže zapojených bytostí/masiek samozrejme nerozhodoval nikto iný ako
naša dych vyrážajúca porota, v zložení
Mačka Škľabka (pani vychovávateľka
Ivona Jandová), Oblak (pani vychovávateľka Réka Zsákovicsová, Peruánska

Indiánka (pani vychovávateľka Jozefína
Bobocká), Čierna mačka (p. kultúrna
ref. Hanka Vorobjov) a naša internátna
kolegyňa Dominika Szabová.
Po dlhom úmornom rozmýšľaní dospela naša milá porota k jednoznačnému rozhodnutiu. A s úsmevom na tvári udelila tieto ocenenia:
1. MIESTO
Porota sa veľmi dlho radila, rátala
hlasy a napokon niekoľkokrát skontrolovala počet bodov. Ale tentokrát
to fakt vyšlo až na tri prvé miesta.
Uznávam, bolo ťažké vybrať tých najlepších v tak silnej konkurencii.
Snehulienka a SEDEM trpaslíkov
(pani vychovávateľka Silvia Kupková,
Fero Hrnko, Denis Kolárik, Kiko Krajčovič,
Gergo Rencecz, Kevin Horváth, Vladko
Kovačič a Matej Supek)
8

Zem spieva – tanečnice (Simona
Blahová a Rebeka Jasečková)
Anna Shirleyová a Gilbert
Blythe (Moja maličkosť a moja
úžasná spolubývajúca slečna Kika
Hajtmánková) Kiki dík, že si bola
ochotná prezliecť sa za Gilberta. P.S.
bola si kus chlapa.

2. MIESTO
Zlá ježibaba (Katka Malá)

CENA SYMPATIA
Policajtka (Miriam Lipovská)
CENA KREATIVITA
Jednorožec(Michal Veselý)
Po uvznesení poroty sa v priesto-

roch našej internátnej jedálne konala
diskotéka, po ktorej sme sa žiaľ s našimi drahými podivuhodnými priateľmi museli rozlúčiť.
Takže nám teraz neostáva nič
iné, než len dúfať, že ich podivuhodné tváre uvidíme aj na budúci rok.
A že nám aj oni niekedy na oplátku
vystoja nejaký ten candrbál.
Pre Sme OK Lexie Petrášová
9
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Valentín 2018

Čo je Valentín? Americký výmysel,
alebo príjemné pripomenutie si lásky
a zaľúbenosti? U nás na internáte sa
Valentínskeho šantenia chopili pani vychovávateľky Zsákovicsová a Kupková.
Vzali si pod palec nádhernú srdiečkovú
výzdobu, výrobu valentínok a valentínskych pozdravov, tajnú valentínsku
poštu, pečenie sladkých srdiečkových
dobrôt a slávnostné vyhodnotenie tohto celého Valentínskeho happeningu.
Tak to bol Valerntín ako sa patrí na
správnych teenegerov a dospelákov
zaľúbených až po končeky uší!
Láska vládne celému svetu, detstvu i dospelosti, o mladosti ani nehovoriac! Z lásky sa človek rodí, lásku životom v srdci nosí… V láske sa hýbe,
lásku prijíma i rozdáva. Láska je trpezlivá, nenadúva sa, ani nevypína. Láska
nezmýšľa zle, ale raduje sa z pravdy. Nie je sebecká, proroctvá pominú, no
LÁSKA NIKDY NEZANIKNE. A preto stojí za to na ňu nezabúdať…
-r-

VALENTÍNSKE
INTERNÁTNE
ŠANTENIE
Simonka Bláhová
10
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Na lyžiach
hore brehom
Bola to časť školy, ktorú si podľa
môjho názoru užila väčšina žiakov a
učiteľov . Naučili sme sa nové veci,
užili sme si veľa zábavy, spoznali sme
nové prostredie.
Krásna zasnežená Orava nás privítala ako sa patrí: dobrým jedlom
(nielen chlebom a soľou), kopou
snehu a srdečnosťou ľudí. Zažili sme
v Zuberci veľa dobrého, uvoľnili sme
sa po ťažkom čase, ktorý sme strávili
v škole.
Prekonávali sme seba samých,
dávali sme najavo kto sme, čo už vieme, čo sa vieme naučiť a to, čo v nás
ešte stále drieme. Chodili sme na vychádzky a spoznávali sme nádhernú
krajinu a vôbec - svet okolo nás. Toto
všetko sme zažili na lyžiarskom výcviku. Najviac upokojujúci bol blízky
aquapark. Uvoľnili sme sa v príjemnej vode, zaplávali sme si a zrelaxo-

vali. Potápali sme sa, oddýchli sme si
my - a rovnako aj naši učitelia a pedagogický zbor. Bolo to oslobodzujúce
a plné nádherných spomienok a zážitkov, na ktoré iste nezabudneme
a budeme si ich pamätať po zvyšok
nášho života.
Je príjemné čas od času sa uvoľniť, ísť von a užívať si svet. Spoznávať
nových ľudí, získať nových kamarátov
a mať priateľov. Takéto kurzy sú odmenou za dlhú prácu a drinu, ktorú
vynakladáme v škole, aby sme mohli
mať výsledky, na ktoré budeme pyšní
a budeme môcť pokračovať ďalej v
našej ceste životom študenta. Je fakt
príjemné, že sa v našej škole koná lyžiarsky kurz každý rok. Len je škoda,
že sa ho môžu zúčastniť iba druháci
a tretiaci, no a niekedy aj prváci, keď
im to dovolia a uznajú že môžu ísť .
12

Lyžiarsky výcvik nám môže toho dať veľa, ale hlavne nás môže niečo naučiť. Keď sa nenaučíme stáť na lyžiach, či sedieť odvážne na saniach, možno
nebudeme potom schopní stáť vo svojom živote a stále budeme padať, či
možno potom nebudeme schopní sedieť tam, kde je naše miesto a ten kút
okolo nás robiť krajším. Odvaha nás môže naučiť veľa a preto sa nebojme
bojovať so svojím strachom a stále sa učme vo svojom živote stáť. Majme
odvahu. Nebojte sa!
Pre Sme OK redakčne spracoval Mário Golík
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Úloha médií
v dnešnom
svete

Na r
y
ovinu hemisfér

V každom časopise, či novinách sa objavuje rôzne skloňované slovo médiá,
masmédiá a mnohí redaktori sa v komentároch zaoberajú významom médií v
dnešnom svete v súvislosti s rôznymi kauzami, pretraktovanými problémami, v
súvislosti s novinárskou prácou a jej zmyslom. Kým sme sa v redakcii začali zamýšľať nad tak často práve v týchto dňoch skloňovaným slovom MÉDIUM, tak
sme si zalistovali vo wikipédii.
Tu je uvedených niekoľko významov tohto slova. Médium (z
lat. medius – prostredný) môže byť
všeobecne sprostredkujúci činiteľ,
prostriedok, prostredie v ktorom
niečo prebieha, známe pod slovom
masmédium. V parapsychológii je
médium osoba sprostredkujúca styk
so záhrobím. V jazykovede v niektorých starých indoeurópskych jazykoch ide o slovesný rod, ktorý vyjadruje dej vychádzajúci od podmetu a
spätne zasahujúci tento podmet.
V biológii poznáme význam
skrátene kultivačné médium. Vo fyzike médium predstavuje prostredie
(látku), ktoré je nositeľom určitých
vlastností (fyzikálneho stavu alebo
deja). V technike sa stretneme viac

výrazov: prenosové médium (prenosové prostredie; hmota alebo jav
slúžiaci na prenos informácie alebo
energie), alebo informačné médium
(vo fyzickej podobe aj nosič informácie či informačný nosič), či pamäťové médium (pamäťový nosič) resp.
záznamové médium (záznamové
prostredie), resp. dátové médium
(nosič dát, dátový nosič). V oblasti
umenia - Opera v dvoch aktoch od
Gian-Carla Menottiho, pozri Médium
(opera). Skrátene sa používa aj výraz
komunikačné médium. A v súčasnom svete a v našom časopise?
redakcia Sme OK
Pre odpoveď sa začítajte do ďalších
riadkov našej rubriky Na rovinu hemisféry, kde dve hemisféry - pravá a ľavá
rôznych mozgov vyjadrujú svoj názor.
14

Na rovinu hemisféry

Poslanie médií
v súčasnom
svete
Uvedomujem si, že médiá majú
svoje špecifické potreby a z toho vyplývajú ich postoje, aj videnie sveta.
Pôvodný význam médií je informovať a vytvárať verejný priestor pre
diskusiu, ktorý eliminuje aroganciu
moci. Po čase sa pôvodný účel kvôli
čitateľnosti akoby zredukoval na, pre
verejnosť populárnejšiu formu kritiky, škandálov a pikantností. Tak sa mi
zdá že niekedy nejde o diskusiu vo
verejnom priestore, ale o istú hladinu
arogancie a obviňovanie zo strany
niektorých médií, voči každému, kto
nezdieľa ich pohľad na svet.
Verejný priestor si tak miestami
uzurpovali médiá, ktoré diskusiu zredukovali na manipulovateľné debaty, kde moderátor je často dôležitejší
ako hostia a kde dopredu je
jasný jeho cieľ.
Politici tak s týmto vedomím vstupujú do vytvoreného ringu, kde už sa nepočúva,
ale iba bráni a útočí. Občan
tak má dojem, že všetci sú nebezpeční, lebo všetci iba útočia a bránia, čím sa agresivita
presúva na občana. Vrchol tejto hry je v tom, že na podporu
boja sa ešte aj vyvolávajú váš-

ne v snahe podporiť svoj názor na ulici.
Preto je pol sveta v uliciach, pretože máme dojem, že silou a množstvom musíme dokazovať pravdy. A
tá u je dávno mimo takýto diskurz a
nakoniec už nikomu o ňu nejde, ide
len o to kto koho prekričí.
Som toho názoru, že ulicu treba
brať veľmi vážne, nepodcenovať tento fakt, ale iba radikál sa ňou riadi.
Ako by sa exportovala drzosť, pseudokultúra, nízka hladina múdrosti a
názorové formovanie svetovej populácie podľa nekalých geopolitických
záujmov. Osobne v tom vidím nebezpečenstvo . Totiž väčšinou mladi
ľudia cítiac za sebou podporu tohto
trendu si namýšľajú, že oni riadia
chod dejín a využívajú silu priestoru
, ktorý im je daný. Ľudia bez rozumu,
skúsenosti a reálneho poznania ako
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svet funguje zahlcujú drahocenný
priestor pod vidinou vlastnej dôležitosti na ktorú im tí , čo ťahajú nitkami
hrajú. Takto sú prenášané myšlienky
do verejného priestoru , kde ich prijímajú nepripravení konzumenti, ktorí
sú následne ideovo naprogramovaní
a pripravení sa masovo prejaviť, bez
reálneho vedomia o čo ide.
Dostávajú chlieb z dopredu pripraveného polotovaru zakonzervovaného do jediného videnia sveta
trhu. Ľudia hladní po poznaní a odkrytí súvislostí tak konzumujú ideovo
naprogramované čerstvo napečené
informácie a v správnom emocionálnom rozpoložení sú ochotní prejaviť
svoje pocity, no často netušia, že to
čo cítia, je vyvolané činmi tých, ktorí zostávajú v úzadí. V tom nasadení
za vec sa zabúda, že sa stratil človek,
že zabíjame ohováraním a nenávisťou tých, ktorých sme postavili proti
nám, len preto, že s nami nesúhlasia.

Ako sa vrátiť k zdravej konzumácii
informácií, ako vrátiť rozumu zmysel
pre odkrývanie pravdy, ktorá nikdy
nie je na nikoho strane? Je to nebezpečný trend a preto téma prebudenia ľudstva musí byť stále aktuálna .
Zatiaľ bohužiaľ nepoznáme potrebný
počet osvietených. Je to trend, proti
pôvodnej idey demokracie a otvorenej spoločnosti, pretože redukuje
účastníkov diskusie, na tých, ktorí
korektne mlčia či podporujú presadzujúci modul trhu a myslenia a tých,
ktorých nepripustíme do verejného
priestoru. Ako odoláme tejto redukcii
človeka na reagujúceho konzumenta, je ťažko predpovedať, pretože i
samotné vzdelanie, zdroj premýšľania chceme čo najskôr zredukovať z
humanitných vied na technické.
Chcem zdôrazniť, že uvedené
myšlienky a postoje sa netýkajú všetkých médií a všetkých novinárov.
Rozpoznať však kvalitu a pravdu od
bulváru a skreslených
informácií, to ale vyžaduje skúsenosti a
primerané vzdelanie
v danej problematike
väčšina ľudí to nemá.
PhDr. Dušan Piršel,
riaditeľ IPR
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Toľko slová nášho pána riaditeľa na
túto vysoko aktuálnu tému. Teraz
prinášame názory nás - redaktorov.
A vás - prispievateľov.

Médiá a homo
sapiens
sapiens
Pri téme médií ma vždy ako prvé
napadnú slová, že sú dôležité, nenahraditeľné, ovplyvňujúce, manipulatívne, formačné - jednoducho stali
sa súčasťou našej existencie, našej
zvedavosti, našej zábavy, ale aj nášho poznania. Patria im dokonca štatisticky prvé priečky v ovplyvňovaní
myslenia ľudí a tým aj ich konania.
Človek nasáva informácie niekedy až

nekriticky a verí tomu, čo zverejnilo
jeho obľúbené médium - a je jedno,
či je to v elektronickej forme, alebo
papierovej.
Pripomína mi to inú oblasť,
kde sa objavuje slovo „médium“.
Vyjde na javisko mág so svojím
médiom a presviedča vás, že urobíte všetko, čo vám jeho médium
povie. Zapochybujete? Možno
áno. Ale v tom sa objaví dobrovoľník z hľadiska a ide to skúsiť
na vlastnej koži. A čuduj sa svet
- on si fakt na príkaz ľahol, sadol,
vstal, tancoval a potom zaspal.
Zahral to teda presvedčivo. Bol
ako bábka v rukách niekoho, kto
s ním kýval.
A v tejto súvislosti sa ešte
vrátim k médiám ako takým.
Nestaňme sa aj my bábkou v ich
rukách, ale kriticky prehodnocujme, čo zverejnia. Práca redaktorov, novinárov, moderátorov nie
je ľahká a treba si ju vážiť ako každú
inú prácu. Naviac sme už aj u nás zakúsili aká vie byť práve investigatívna
novinárčina nebezpečná. Takže čítajme, nechajme sa informovať, počúvajme, ale rozmýšľajme. Médiá si zaslúžia mysliacich spolupracovníkov na
druhej strane barikády. Ak však niektoré médiá zverejňujú informáciu,
aby polopravdami ovplyvnili „stádo“,
homo sapiens sapiens je tu na to, aby
im to v čo najväčšej miere prekazil.
Viera Mrocková
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Na rovinu hemisféry

Sme OK

Viac priestoru
pre užitočné
informácie
V dnešnom svete sú médiá veľmi
rozhodujúce a ovplyvňujú každodenný život človeka. Médiá ovplyvňujú
ľudí až do takej miery, že sa stávajú ich
otrokmi. Boj medzi médiami je podľa
môjho názoru veľmi neférový a konkurencia neustále rastie. Vyhráva ten,
kto má najviac informácií. Čo sa týka
pravdivosti tvrdení v médiách, tak
ľudia prahnú najmä po senzáciách
a špinavostiach – čiže podľa mňa je
najviac sledované to médium, ktoré
„niečo“ na niekoho vyhrabe a nie je
pre mnohých podstatné overovať si
či je to pravda. Najmä bulvárne plátky chcú upútavať pozornosť zvedavých čitateľov rôznymi pikoškami.
Mne osobne chýba v mnohých médi-

Je v poriadku čítať noviny, sledovať správy, ale je dôležité, aby človek
hľadal informácie z rôznych zdrojov
a porovnával ich a na základe toho
by mal byť v konečnom dôsledku
schopný vytvoriť si vlastný názor.
Lexie Petrášová

Novinári
zastupujú
prácu polície
ách informácia, ktorá je dôležitá pre
môj život – venuje sa málo priestoru
užitočným pravdivým informáciám
na úkor rozpitvávania rôznych káuz
až do špiku kosti.
Fero Hrnko

Informácie
ovplyvňuje
uhol pohľadu
Podľa môjho názoru majú médiá
veľký vplyv na svet okolo nás. Človek
sa môže ich prostredníctvom veľa dozvedieť. Ale mám aj názor, že netreba
veriť všetkému čo sa hovorí, alebo
píše v médiách. Lebo aj človek, ktorý
informácie spracováva a pripravuje
na zverejnenie, má na tému subjektívny názor. Informácie ovplyvňuje
svojím uhľom pohľadu.
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Médiá v súčasnosti sú využívané na manipuláciu ľudskej mienky,
nie vždy zrovna správnym spôsobom. Väčšinou sú platené bohatými
podnikateľmi. čiže neposkytujú relevantné informácie. V tejto dobe však
vznikajú aj nezávislé médiá, ktoré sú
štandardnými médiami, ako je denník Sme, Denník N – mienkotvorné
médiá, považované za médiá, ktoré
nepodávajú relevantné informácie. Preto je veľmi ťažké nachádzať
v dnešnom svete pravdu a vytvoriť si
vlastný názor. Čo sa týka zamestnania novinára – dnes novinári zastupujú prácu polície, hľadajú zaujímavé
a nové informácie o najvyšších verejných činiteľoch. častokrát to nekončí
zrovna šťastne. Preto by sme sa, podľa môjho názoru, mali zamyslieť nad
tým, ako by sme mohli tieto médiá
dotlačiť k tomu, aby podávali pravdivé informácie. Čiže, aby nepísali len
o tom, kto im čo dotlačí peniazmi.
Filip Ficek

Slová sú
schopné
meniť svet…
Dlho sa nedali zrušiť Mečiarove
amnestie. Objavil sa na scéne film...
ovplyvnil verejnú mienku a odrazu to
išlo. Nie nadarmo sa hovorí, že médiá sú po USA, Rusku a Číne štvrtou
veľmocou. Potrebuje to komentár? V
politickom živote bolo ticho, pokoj tak to aspoň vnímali nezainteresovaní. Išlo o rezignované ticho? Niekoho
osobne sa dotkla smrť, zverejnil článok a takmer zo dňa na deň boli v
uliach desaťtisíce „mlčiacich“ ľudí.
Slovo má silu schopnú meniť svet.
Ďurim

Ilustrácia*: Martin Tobiáš
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Rozhovor

Redaktori Sme OK bez obalu

V tomto čísle sme sa v redakcii rozhodli odštartovať novú rubriku pod názvom
„Redaktori bez obalu“. V nej sa Vám predstavia jednotliví redaktori, odhalia obal
svojho života, názorov, zavedú vás na cestu, ktorou sa dostali do časopisu Sme OK.
Ich názory necenzurujeme a nechávame na ich rozhodnutí, čo chcú ukázať z vnútra obalu „Človek“. Tentokrát sa v rozhovore dozviete viac o Enrikovi Jánovi Blahovi.

Radšej majstrujem
ako sedím...
Prečo si sa rozhodol ísť na túto školu?
Lebo som sa chcel stať mechanikom alebo automechanikom. Z rôznych ponúk som si teda z osobných
dôvodov vybral práve túto školu.
Odkiaľ dochádzaš na náš internát?
Pochádzam z Jalovca okres
Prievidza. Ide o menšiu, ale o to živšiu
obec. V poslednom čase sa stále niečo prerába po povodniach, buduje sa
detské ihrisko, ktoré ja už, žiaľ, nestíham! Za to mám možnosť zažiť doma
aj rôzne tradície – Veľká noc (tento
rok som chodil za babami s bratrancom, ktorý hrá na harmonike), stavanie „Mája“, zábava na Deň detí...
Si na najlepšej ceste, aby sa ti to
splnilo. Patríš medzi úspešných
strojárov...
Asi áno... tento rok som postúpil
do celoštátneho kola súťaže Zenit
a neprepadol som sa na dno.
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Čo sa týka školy, ktoré predmety ti
najviac sedia?
Matematika, Informatika, Ekono
mika, Stroje a zariadenia a ostatné odborné predmety. Nesedí mi
Angličtina... a jazyky všeobecne.
Aké máš zaujmy?
Rád rozoberám autá opravujem
bicykle, rád pracujem okolo domu,
pomáham pri stavbe - murovanie, sádrokartóny. Naposledy sme
s bratrancom a bratmi urobili doma
nový strop práve zo sádrokartónu.
Rád vyrábam aj kadejaké búdky,
domčeky z dreva, voliéry pre psov
atď. Ale venujem sa aj elektrine –
doma som si prerobil v dielni osvetlenie. Je pre mňa typické, že radšej
pracujem ako sedím pri PC.
Dôvod prečo píšeš do časopisu sme OK?
No ja vlastne nepíšem, len sa pripájam k ostatným žiakom a nie preto že
ma to baví písať, to možno ešte príde...
ale zatiaľ ma do toho tlačí spolužiak 
Obľúbené jedlo, pitie, spevák, film...
Z jedla mám najradšej poriadne
rezne, palacinky, špagety, kura, krupicu, mliečnu ryžu... Pitie? Jablkový
džús, Baldovská, káva... Spevák:
Paľo Habera, Daniel Landa, skupina Horkýže slíže, Maxíci. A poďme
k tomu filmu: Oteckovia (zo 110 sérií
som už na 74), Kobra 11, Texaský ranger, Hviezdna brána, Taxi 1, 2, 3, 4.

Máš nejaké životné motto, ktoré ťa
charakterizuje?
Treba sa tešiť zo života a aj keď ti niečo
nevyjde, treba to hodiť za hlavu a ísť ďalej.
Čo by si chcel odkázať čitateľom?
No len toľko, že čítanie je matka múdrosti
a že čítať treba stále a vždy... asi toľko...
V mene redakcie Sme OK Ti ďakujem
za rozhovor a prajem Ti, aby si sa vždy
riadil svojím životným mottom a aby
si sa v živote viac usmieval, ako sa
mračil, či nebodaj plakal.
Pre Sme OK redakčne spracoval
Mário Golík
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Rozhovor

V tomto čísle
sme sa v redakcii
rozhodli odštartovať novú rubriku
pod názvom „Redaktori bez obalu“.

V nej sa Vám predstavia jednotliví redaktori, odhalia obal svojho života, názorov, zavedú vás na cestu, ktorou sa dostali do časopisu Sme OK. Ich názory
necenzurujeme a nechávame na ich rozhodnutí, čo chcú ukázať z vnútra obalu
„Človek“. Tentokrát sa v rozhovore dozviete viac o Soni Antalovej, ktorá už
takmer dva roky pre vás pripravuje články…

Napĺňam svoje sny
Prečo si sa rozhodla ísť na túto školu?
Popravde ja som na túto školu
najskôr nechcela ísť. Mala som plány
na Strednú pedagogickú akadémiu
blahoslavenej Laury v Trnave. O tejto škole som sa dozvedela od jednej
mojej kamarátky. Ako druhú som si
teda vybrala našu školu. Pretože by
som nestíhala niektoré veci ohľadom hudby a aj kvôli zdravotným
problémom. Keď som prišla na túto
školu, tak som sa naučila veľa nového a iného. V živote by mi nenapadlo,
že by som si vybrala odbor zlatník -

klenotník. Moje plány boli úplne niekde inde. Keď som bola malá, najskôr
som chcela byť spisovateľkou... ja
viem boli to ešte také detské predstavy. Ale potom som sa rozhodla, že by
som chcela v budúcnosti učiť v škôlke, alebo učiť náboženstvo. No ale
v živote prichádzajú zmeny a mi ich
musíme prijať. Človek si môže toho
naplánovať veľa, ale po nejakom čase
sa ocitne na úplne nejakom inom
mieste... V živote si nie vždy vyberáte,
niekedy Vám cestu určí život sám.
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Tvoj názor na našu školu...
Táto škola, v ktorej som sa ocitla...
je podľa môjho názoru taká všelijaká.
Vy do nej prídete a máte pocit, že ste
úplne iný človek. Keď som tu spoznala
ľudí, zistila som, že sa tu nemusím hanbiť za nič... hlavne za to, čo je vo mne.
Aké máš záujmy?
Hrozne rada sa venujem hudbe.
Venujem sa jej už dlho. Som bubeníčka, ale hrám aj na iné nástroje.
Hudba pre mňa znamená všetko. Je
to moja veľká srdcovka a neplánujem
s ňou skončiť. Viete, keď prišla hudba
do môjho života, tak veľa vecí sa
v mojom živote zmenilo a ja som sa
posunula ďalej... niektorí ľudia o mne
hovoria, že žijem hudbe, alebo že
žijem hudbou. Venujem sa však ešte
ďalším veciam, ale to najhlavnejšie je
tá hudba. Venujem sa teda ešte paličkovaniu, som recitátorka, zbožňujem
šport. Som stolná tenistka, mám rada
ešte beh, lyžovanie, turistiku, cyklistiku. V budúcnosti by som chcela robiť
aj horskú cyklistiku a aj horolezectvo.
Mám veľa záujmov...lepšie povedané veľa vecí ma baví, ale to, čo
ma baví najviac je práve hudba. Je to

niečo, čo ma v mojom živote veľmi
napĺňa a trochu zmenilo môj život.
Je to niečo, za čo som vďačná Bohu,
že mi to dal do života. Teraz hrám v
troch zboroch. V budúcnosti by som
si chcela nájsť nejakú super kapelu,
v ktorej by som hrávala a chodila s
ňou hrávať aj do zahraničia a zarábať
peniaze, mávať koncerty a robiť CD čka. Naozaj HUDBA JE MOJ ZIVOT A
NEPLANUJEM S ŇOU SKONČIŤ.
Je aj písanie tvoja srdcovka?
Tak ako som na začiatku spomínala ohľadom môjho písania... venujem sa mu už nejaký čas. Je to akoby
moja druhá vec, ktorá ma v živote napĺňa a veľmi baví. Keď som bola malá,
tak som strašne chcela byt spisovateľkou. Jednoducho písať knihy a všeličo, čo sa len dá. To viete, keď máte raz
takýto sen a potom v živote objavíte
niečo nové... Ale najskôr to objavíte v
sebe. Potom sa
cítite ako úplne iný človek.
Takto som
sa cítila, keď do
môjho života
prišla hudba...
Keď som začala
písať veľmi mi
to pomáhalo.
Dávala
som
vlastne na papier všetko, čo
bolo v mojom
23

Verejná fotografická súťaž

Sme OK

srdci. Všetko to ťažké, to bolestivé, čo
ma vo vnútri ťažilo. Jednoducho všetky
moje problémy.
Písala som o tom, akoby som mala
zmeniť svoj život a hlavne ako by som
mala zmeniť moje srdce. Potom som
začala písať veľa o láske. Písala som
o tom, čo je to láska, aká by mala byť
pravá a dokonalá láska. A taká láska by
sa mala nachádzať v našich srdciach.
To písanie mám akoby trošku
zdedené po mojej mame. Ona sa tým
nakazila od svojho otca, teda od môjho dedka a potom tým nakazila aj
mňa... ak to mám takto povedať. Ale ja
som veľmi šťastná, že aj písanie prišlo
do môjho života. Píšem stále a neplánujem písanie odsunúť na druhú koľaj. Jediné o čo mi išlo, bolo, aby moje
články boli obohatením pre druhých.
Preto si sa zapojila do redaktorského tímu časopisu Sme OK...
Chcela som sa hlavne akoby podeliť aj s tým kto som a čo je vo mne. Mám
z toho obrovskú radosť, že som sa mohla stať redaktorkou časopisu a naďalej
rozvíjať moje spisovateľské schopnosti.
Do nášho časopisu píšem rôzne články
na rôzne témy. Avšak píšem aj o internátnych akciách, taktiež robím rozhovo-

ry. Dá sa povedať, že píšem do časopisu
všetko čo sa len dá... A ide mi hlavne aj
o to, aby bola na mňa moja šéfredaktorka časopisu hrdá. Hrdá na to, akú má super redaktorku. Písanie do Sme OK ma
ešte viac napĺňa.
Moje obľúbené témy, ktorým sa
venujem,, sú najčastejšie o živote, o
láske, ako by sme mali brať Boha vo
svojom živote. Teraz som akurát dopísala článok na tému: Objatie ako DAR.
Som veľmi prekvapená z toho, že ma
takáto téma napadla. Chcela som
hlavne, aby to bol úplne iný článok,
ako som zvyknutá písať. Jednoducho,
že tam bude všetko dokopy. Som prekvapená aj z toho, že dokážem písať
aj detektívky... a to som s tým začala
len pred nedávnom. Básne napríklad
písať vôbec neviem... a ani ich recitovať neviem... iba prózu.
Čo by si rada odkázala naším čitateľom?
Chcela by som vám všetkým odkázať, aby ste sa nebáli ukazovať to,
čo je dobré vo vás. Ale robte to s obrovskou radosťou v srdci!
V mene redakcie Ti ďakujem za tvoj
čas a prajem ti vždy otvorené srdce.
Pre sme OK spracoval Mário Golík
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Vedenie SOŠ Mokrohájska 1
vyhlasuje verejnú
F O T O G R A F I C K Ú S Ú ŤA Ž
Zapojiť sa môže každý,
kto rád fotí a trochu to aj vie.
Najlepšie fotky vyberte a pošlite na adresu:
hanka.vorobjov@iprba.sk,
alebo ich prineste osobne na USB kľúči
do knižnice.
Kto nemá vlastný USB kľúč,
organizátori súťaže mu jeden požičajú.
Tešíme sa na perfektné zábery
exteriéru a interiéru IPR.
Víťazné zábery, ktoré prejdú prísnym
odborným okom poroty sa objavia
na stránkach reklamného
stolového kalendára
našej školy..
Uzávierka 1. kola súťaže
je 30. apríla 2018
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Rozhovor

Redaktori Sme OK bez obalu
film: Zápisník jednej lásky
kniha: Nástroje smrteľníkov
jedlo: špagety
pitie: káva
krajina: Anglicko alebo Írsko
spisovateľ: Charles Bukowski
obľúbené médium: Internet

začnem naháňať aj redaktorov, aby si
svoje články doklepali do uzávierky.
Na mušku sme si zobrali tentokrát našu usmievavú šéfredaktorku, ktorá nás občas pochváli,
ale najčastejšie naháňa do roboty.
V rámci novej rubriky „Redaktori
bez obalu“ sme jej spoločne položili
pár otázok. Bez obalu a s odvahou.

Snažím sa doklepať
každý článok do konca
Odkiaľ si prišla na našu školu?
Prichádzam z Prievidze. Je to podstatne menšie mesto, ako Bratislava.
Vyrastala som tam od útleho detstva,
takže mám k tomuto miestu pozitívny vzťah. Mnohí ľudia majú dojem,
že Prievidza je zapadákov, ale ja si
to vôbec nemyslím a prudko reagujem na slová piesne – teda na refrén:
„Najväčšia diera je Prievidza“.
Ako si sa dostala k písaniu?
Od detstva som rada čítala rôzne
príbehy, rozprávky a iné knihy. Neskôr
sa to prirodzene vyvŕbilo, že som nielen čítala, ale začala som aj sama písať. Začínala som poéziou, viac menej
o láske. Potom som prešla k poviedkam a krátkym príbehom. O pár rokov
neskôr som sa pokúsila dať na papier
aj rozsiahlejšie veci. Dokonca som sa

Spomenula si, že si tak trochu
zmätkár. Ako by si teda samú seba
zhodnotila ako človeka?
Rada pracujem pod stresom. po
nociach a s kofeínom – ale to sa vždy
nedá. Internátny režim nepopustí...
dobieham zameškané doma. A aký
som teda človek? Podľa mňa som
kreatívna, energická, miestami možno
trochu sarkastická a cynická a veľmi
zlá, keď ma niekto naštve. Ale naopak,
ak mám niekoho úprimne rada, tak by
som mu zniesla aj modré z neba.

pustila aj do písania knihy... ale už nejaký čas som ju neotvorila. Snáď, keď
ma zas kopne múza...
Musím sa však priznať, že hoci
strašne rada píšem, nie som ten typ
človeka, čo by si bol schopný pravidelne viesť svoj denník.

Ako vyzerá tvoj voľný čas?
Čítam, počúvam hudbu, chodím
s kamarátmi na vzduch, ale najčastejšie tvorím pre Sme OK, alebo do svojho šuflíka. V poslednej dobe mám
málo voľného času a preto sa ho snažím využívať efektívne.

Si našou šéfredaktorkou, ako by si
zhodnotila „100 dní vládnutia“?
Myslím si, že hodnotenie môjho
vládnutia by mali dať moji redaktorskí „poddaní“. Sama seba považujem
za zmätkárku, ale keď cítim tlak, tak
spravím aj nemožné. Začaté dielo
sa vždy snažím priviesť ku koncu, aj
za cenu nedostatku spánku. Takže
Sme OK vychádza ďalej a drží si svoju
periodicitu aj naďalej. Najviac problémov mi robí začať naháňať seba
a potom, keď už som vo švungu, tak

Si v treťom ročníku odboru
Technicko – administratívny
pracovník. Čo ďalej?
Plánujem
pokračovať
v nadstavbovom štúdiu a získať
maturitu. Potom by som rada
išla na vysokú školu, ktorá bude
mať niečo spoločné s jazykmi
(prekladateľstvo, žurnalistika...)
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Tvoje životné motto?
Vždy keď človek spadne, má možnosť si vybrať – ostať ležať, alebo vstať
a kráčať ďalej možno aj trikrát silnejší.
Netreba sa vzdávať, treba byť tvrdohlavý, ambiciózny a ísť si za svojím.
Odkaz čitateľom Sme OK?
Ak nájdete pekného, múdreho, milého a najmä slobodného chlapa, pošlite
ho za mnou! Ale najskôr si prečítajte každé aktuálne číslo Sme OK – stojí to za to!
V mene redakcie Sme OK Ti ďakujeme za
rozhovor a prajeme Ti ešte veľa krásny a tvorivých chvíľ v živote.
Lexie a tlupa redaktorov

T

Tvoj obľúbený film, kniha,
jedlo, pitie, krajina, spisovateľ, médium...
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Mátajú ma Tvoje oči,
Mátajú ma v mojich snoch,
Mátajú ma hnedé oči,
plné z ohňa iskierok.
Tie iskierky v tme sa zračia,
horlivú povahu Tvoju značia,
Tú horlivú povahu,
ktorej porozumieť nerobí mi námahu.
Mátajú ma Tvoje vlasy,
žiarivé sťa slnce asi,
Bronzovými by ich iste,
označili ľudí masy.
Máta ma ten oheň v Tebe,
kto nestretol Ťa pochopiť to nevie.
Mátajú ma Tvoje pehy,
a Tvoj úsmev plný nehy.
28
Lexie

Na lyžovačke

FOTOALBUM

Na lyžovačke
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V Múzeu dopravy

Pri Dunaji

Snehulienka a jej sedem trpaslíkov

F O T O A L B U M

Pri Dunaji

V Antikvariáte
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V Múzeu

Sme OK

Cestou na Kamzík

FOTOALBUM
Futbalový turnaj

Prvá kniha na svete bola vytlačená v roku 1452.
V súčasnosti má obrovskú hodnotu. Bola to dvojzväzková Biblia nemeckého kníhtlačiara Jiohannesa
Gutenberga. To sa však pred viac ako päťsto rokmi s
tlačením kníh v podstate len začalo. Gutenbergova
Biblia sa tiež nazýva „Mazarinova“, pretože prvýkrát
sa objavila v pozostalosti tohto francúzskeho štátnika
a kardinála v jeho bohatej knižnici v roku 1760. Jeden
exemplár sa nachádzal aj vo vzácnej Apponyiovskej
knižnici na Slovensku. Biblia Johanna Gutenberga
patrí medzi inkunábuly - prvé knihy na svete vyrobené sériovým spôsobom, ktoré používajú samostatné litery. Vytlačenie biblie nemeckým kníhtlačiarom
Johannesom Gutenbergom, ktoré v roku 1455 „otvorilo bránu revolúcii informatiky“,
označil v roku 1997 za udalosť tisícročia americký magazín Life.A aké vzácnosti ukrýva
naša internátna knižnica - o tom sa môžete presvedčiť priamo na mieste. Aby mali knihy dôstojný priestor, aký im právom patrí, zaveje do knižnice moderný duch.

Blíži sa prestavba
knižnice. Aká teda bude?
Tak ako každý rok aj v tomto roku budeme pokračovať v rekonštrukcii internátu.
Tento krát sme si okrem izieb zobrali na mušku internátnu knižnicu.
Jej priestory už časom doslúžili.
Tu už nemôžeme hovoriť o kultúrnom prostredí vhodnom na uchovávanie a čítanie kníh. Polstoročie
prevádzky urobilo z knižnice skôr
skladisko kníh ako priestor pre vzdelávanie a rozjímanie nad knihou.
Čo pre nás kniha znamená?
Človek sa už od pradávna snaží zanechať svoje myšlienky živé
pre ďalšie pokolenie. Na tento účel

Za kultúrou

vyvinul
množstvo
technológií.
Prostredníctvom obrazov maľovaných na skalné steny jaskýň, hlinených tabuliek s klinovým písmom,
textov na papyrusových zvitkoch sa
dozvedáme o živote našich dávnych
predkov. V neskorších dobách ako
nosné médium svojich myšlienok si
človek zvolil knihu.
Prvé knihy sa objavili v období
antického Ríma. Filozofi a učenci tejto doby ukladali do kníh myšlienkové
pochody a poznania z rôznych zaujímavých oblastí, vedných odborov
a literatúry vtedajšej doby. Uchovávali
33

Sme OK
ich vo veľkej úcte a ukladali do drevených schránok zvaných „Almárie“.
Túžba zachovať takto kultúru a múdrosť antického sveta viedla k výstavbe nevídaného komplexu budov. V
Egypte v meste Alexandria v treťom
storočí pred Kristom uzrela svetlo sveta Alexandrijská knižnica. Postaviť ju
nechal Ptolemaios I. Sótér, macedónsky generál Alexandra Veľkého, ktorý
sa stal vládcom Egypta. Cieľom knižnice bolo udržiavanie gréckej kultúry
a vzdelanosti v Egypte. Okrem kníh
sa v nej uchovávali aj drahocenné
papyrusové zvitky, ktoré boli balené
v hodvábe a koži. Predpokladá sa , že
ich bolo viac ako 400 tisíc. Knihovníkmi
tejto knižnice boli vysokovzdelaní ľudia. Jeden z nich Kallimachos z Kyrény
zostavil abecedný zoznam gréckych
autorov a ich diel s bibliografickými
údajmi a poznámkami o pravosti textu. Princípy tohto katalógu sa v moderných knižniciach využívajú dodnes.
Osudy kníh bývajú niekedy aj
veľmi smutné. V prevažnej väčšine za
ich osudom stojí človek.
Osud kníh Alexandrijskej knižnice spečatil Chalka Omar. V roku 642
moslimovia dobili Alexandriu a tento
„vzdelaný“ vládca dal knižnicu zničiť.
Týmito drahocennými dielami si dobyvatelia kúrili v kúpeľoch. Týmto počinom sme navždy stratili veľkú časť
kultúrneho dedičstva slávnej Antiky.
Našťastie sú na svete aj skutočne vzdelaní ľudia, ktorých zásluhou

Sme OK
v roku 2002 vstala Alexandrijská knižnica z popola. Na ostrove Faros, kde
stál prvý maják na svete, považovaný za jeden zo siedmych divov sveta,
stojí 13 poschodová budova „Matka
všetkých knižníc“. Pri jej zrode stála
manželka Egyptského kráľa Suzane
Mubaraková. Vybudovaná bola za
finančnej pomoci mnohých štátov
sveta. V jej priestoroch našlo svoje
čestné miesto 9 miliónov kníh.
Vrátim sa ale k našej internátnej
knižnici. Aj keď v našej knižnici 9 miliónov zväzkov nikdy nebudeme mať
aj tak môžete vy , inteligentné bytosti
dnešnej doby, k nim prejavovať rovnako veľkú úctu . Tak isto ako to robili naši
predkovia, slávni mudrci z dávnych
čias , už spomínaný Ptolemalos Sótér ,
či pani Mubaraková.
Asi ste už pochopili aké výsostné
miesto zaberá kniha v dejinách celého ľudstva. Vážime si poklady, ktoré
v sebe knihy ukrývajú a preto sa snažíme vytvoriť im, aj v našom internáte
nové, krásne a dôstojné prostredie.
Vďaka prestavbe, ktorú plánujeme
a onedlho aj zrealizujeme, pevne
verím, že sa nám to podarí.. Chceme
vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú
dobre cítiť všetci , čítajúci či oddychujúci. Nová knižnica bude priestorom,
ktorý bude vibrovať myšlienkami autorov, ktoré ukryli do kníh ako odkaz
pre nás všetkých.
Bude záležať na každom jednom
z vás ako naložíte s touto vibráciou.
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Ošúchané príslovie „Povedz čo čítaš a ja
Ti poviem kto si“ je stále
aktuálne. Aj keď internet potláča papierové
vydania kníh nie je to
prekážkou k ich čítaniu.
Je jedno či čítate klasickú formu kníh alebo digitalizovanú. Dôležité
je neustále si rozvíjať
svoj obzor a nestať sa
Chalkom Omarom. Aj
z tohto titulu bude do
našej knižnice zavedený Wifi internet.
Pre rozvoj mimoškolských aktivít
bude knižnica vybavená aj dataprojektorom a premietacím plátnom.
O pohodu v teplých dňoch sa postará
klimatizačná jednotka. Nový , útulný
interiér bude umocňovať zážitok z čítania kníh. Toto všetko sa už tvorí v počítačoch projektantov.
Našim cieľom je do nového školského roku odovzdať
vám novú , krásnu
knižnicu. Iste bude
potrebné ešte vykonať veľa práce pri
triedení a zoraďovaní
kníh. Tu by mohol pomôcť nový elektronický „Kallimachos“.
A ešte maličkosť.
Všetky zaujímavé knižnice majú svoje meno.

Aj tá naša by si ho iste zaslúžila.
Viete ako sa bude volať? Že nie,
ale veď to je už na vašej fantázii.
Prajem Vám, aby ste si v novej
knižnici rozvíjali svoj vedomostný
a duševný potenciál a zároveň precítili silu príslovia „Kniha je najlepší
priateľ človeka“.
Budem sa tešiť spolu s Vami na
jej otvorenie.
Ing. Vlastimír Hulvan
ved. PTU
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Čo je všeobecne známe o firme Volkswagen? Že vyrába autá?
No to by bolo málo informácií pre našich strojárov, aby ich to motivovalo tam pracovať. Firma prišla na Slovensko pred dvadsiatimi šiestimi rokmi. Na začiatku tu pracovalo 111 zamesdtnancov
a dnes je ich okolo jedenásťtisíc. Prvé auto, ktoré sa vyrábalo v
Bratislave bol Passat. Po toľkých rokoch už patrí k veteránom. Dnes vychádza z liniek každoročne takmer štyristotisíc automobilov.. Aby sa teda naši strojári toho
dozvedeli na mieste činu viac, vybrali sa na exkurziu priamo do firmy.

Volkswagen
pod lupou strojárov

Triedy II.MO III.MO a I.TAB absolvovali exkurziu do jedného z najväčších podnikov u nás na Slovensku
do firmy Volkswagen Slovakia, ktorá
iba u nás zamestnáva dvanásťtisíc
zamestnancov. Z toho osemdesiatpäť percent práce robia stroje a roboti. Táto firma je hlavne známa
tým, že vyrába špičkové autá. Člení
sa na haly, ktoré sú presne zamerané na jednu časť sériovej výroby
áut. V areáli sa nachádza aj testovacia dráha, lanovka a budova, v ktorej
sú vystavené najnovšie modely áut.
Haly sú tiež zamerané na výrobu
podľa toho, aké auto dostali za úlohu vyrábať. Napríklad agregáty, ka-

rosáreň , lakovňa, montáž, kontrola
kvality a elektroniky, nakladanie súčiastok a podobne. Pracuje sa tam
buď na ranné, nočné, poobedné,
alebo celodenné zmeny. Majú tam
aj svoje vlastne odbory, v ktorých
je začlenený aj team leader, ktorý
zodpovedá za to, aby jeho skupina
odpracovala svoju zmenu, dodržiavala všetko, čo je treba, skontrolovala, či niekde nie je chyba, opravila
ju a následne nachystala auto pre
ďalšiu časť výroby. Tiež tam zasadajú aj supervízori, ktorí dohliadajú
nad team leadrami a vypracovávajú
správu, ktorú odovzdajú vedeniu firmy. Kvôli tomu, aby väčšina zamest36

Strojári na cestách
v poriadku a mohli plniť svoje funkcie,
na ktoré sú navrhnuté pre efektivitu,
ktorá je potrebná. Niekedy je ľahké
toto všetko robiť, ale inokedy je to aj
zázrak, aby toto všetko zamestnanci
stíhali a mohli odrobiť svoje zmeny
a prácu, za ktorú sú platení. Ale táto
firma je jeden z dôvodov, prečo našu
krajinu - Slovensko - považujú za elitu vo výrobe automobilov. Sme štát,
v ktorom sa stáva, že keď majú ľudia
správnu motiváciu, dokážu aj to, čo
je nemožné. Dokázali sme dokonca
vyrobiť aj tri prvé lietajúce autá na
svete.
Pre Sme OK redakčne spracovali
Mário Golík a Ján Enriko Blaho
Foto: archív IPR

nancov mohla stíhať prichádzať,
alebo odchádzať do práce, aby sa
nemuseli ponáhľať, bola zriadená aj
ich vlastná autobusová linka, ktorá
zamestnancov vozí domov a naspäť
do Volkswagenu. Aj keď tam väčšinu
práce robia stroje, každý človek má
presne určené miesto a prácu, ktorú
musí počas celej svojej zmeny vykonávať.
Pravidelne sa konajú aj schôdze,
na ktorých sa debatuje o efektivite,
o problémoch, ako zaistiť, aby sa zamestnancom lepšie pracovalo. Toto
všetko patrí k práci, ktorá sa musí vykonávať, aby boli autá a všetky stroje

Viac foto sa nám neušlo vzhľadom na to,
že bolo vo firme zakázané
tasiť naše zbrane - fotoaparáty a mobily.
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Foto: archív VMV

Strojári na cestách

Sme OK

Firma Svarigo
alebo Poctivá práca je vzácna a
veľmi zriedkavá.
My, stojári, žiaci druhého ročníka, sme spolu s majstrami Karolom
Cziferim a s Ľubomírom Áčom absolvovali exkurziu do firmy Svarigo, ktorá je zameraná na strojárstvo. Ukázali
nám nové možnosti, ktoré môžeme
uplatniť v našom odbore. Videli sme
ako strojári pracujú, čo táto práca obnáša a tiež čo je treba, aby sme mohli
pokračovať ďalej. Brúsenie, zváranie,
sústruženie, pilovanie, rezanie, obrábanie, frézovanie - toto všetko a ďalšie veci budú pre nás potrebné kvôli
našej práci, ktorej sa raz budeme ve-

novať. Teraz si aspoň vieme predstaviť čo nás bude čakať. Samotná firma
Svarigo sa zaoberá rôznymi strojárskymi oblasťami. Vyrábajú výrobky
podľa objednávok, ktoré im chodia.
Napríklad lampa, svietnik, zábradlie,
hojdačka, obloženie krbu, kľučky od
dverí a ďalšie iné výrobky. Keď im
príde objednávka, najprv ju spracuje
projektantka, ktorá následne vyhotoví buď papierový, alebo virtuálny
návrh podľa ktorého potom pracujú
majstri a vyrábajú výrobky pre klientov. Je to rodinná firma, ktorej trvalo
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roky než sa stala tým, čím je teraz.
Takéto firmy nám pripomínajú hodnotu poctivej práce a všetkého dobrého. Je dôkazom toho, že keď sa človek snaží, vie dokázať aj to, čo by bez
snaženia nedokázal.
Za exkurziu do tejto firmy sme
veľmi vďační. Zobrali sme si z tejto
návštevy nové nápady, myšlienky
a skúsenosti, z ktorých môžeme v
budúcnosti čerpať a pokračovať ďalej
v našej práci. Dúfam, že takáto firma
bude fungovať aj naďalej a že bude
pokračovať v tom, čo jej ide najlep-

šie. Poctivá práca je dnes veľmi vzácna a taktiež aj veľmi zriedkavá.
Pre Sme OK redakčne spracovali
Ján Enriko Blaho a Mário Golík
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Streda v uliciasch

NA RADNICI
PRI DUNAJI

15ročné múzeum? Pán Kubálek
opäť nesklamal originálnym výberom cieľa stredajšej vychádzky.
Konkrétne sme navštívili neďaleké
Múzeum dopravy. Múzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej
bratislavskej stanice železnice z 19.
storočia a priľahlých skladov. Cestnú
dopravu prezentuje zbierka vozidiel
od prvých dopravných prostriedkov
s motorom i bez neho cez bicykle,
osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá
zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Zaujali
nás aj prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne a vojenské vozidlá. Na koľajisku sme videli zaujímavý výber
parných, motorových a elektrických
rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc. Jedna z výstavných
hál múzea je vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabezpečovacej a
oznamovacej techniky, zariadení pre

MÚZEUM
DOPRAVY
údržbu trate, rovnošatám a ďalším
predmetom z histórie železničnej
dopravy na území Slovenska. Vďaka
tomu si nabudúce určite uvedomíme
keď budeme vlakom cestovať domov, že je to vlastne úplná veda!

Bratislava nám poskytuje možnosť navštíviť zadarmo viacero
krásnych kultúrnych pamiatok. Pán
Kubálek má už dobrý prehľad, čo
sa oplatí vidieť. Prvú februárovú
stredu sme tak strávili prechádzkou na Michalskú vežu a následne
návštevou Múzea v Starej radnici.
Exponáty nás veľmi zaujali a radi
sme si centrum Bratislavy pozreli z
výšky.
Pre Sme OK
členovia turistického krúžku

Keď sa povie Dunaj, žiakom často
ako prvá asociácia napadne nákupné
stredisko Eurovea. V rámci stredajšej
vychádzky však pán vychovávateľ
Kubálek zobral žiakov ďalej smerom
k múzeu, kde sa dá okrem sledovania prirodzenej riečnej fauny a flóry
sledovať aj prietok a výška hladiny
Dunaja. Žiaci si vychádzku užili a dozvedeli sa zaujímavé nové fakty.
Posledný januárový deň v stredu 31.1. sme sa vybrali na výstup na
Kamzík. Poveternostné podmienky
spolupracovali. My sme stúpanie zvládli s prehľadom, s minimom šmykov.
Odmenou nám boli krásny výhľad, čerstvý vzduch a príjemný pohyb.

40

41

KAMZÍK

Zo života

Za kultúrou

V internáte to žije kultúrou každý mesiac. Nevynímajúc sneh, ľad, vietor,
či horúce slnko. Jednoducho vždy a všade. Teda tam, kde nám divadlo či
kino prináša niečo zaujímavé.

LETMÝ SNEH
“Láska sa nestráca… ale čo ak láska prichádza o pamäť... alebo pamäť o lásku?”
Pavel Vilikovský napísal premyslenú a súčasne hravú knihu. Letmý sneh trvá krátko, len chvíľu, mihne sa pred očami a už nie je. Tak veľa vecí v živote funguje podobne!
Dôležité je nájsť v sebe hĺbavý pokoj, v ktorom sa aj zdanlivo nevydarený život dá s láskou zvládnuť.Dramatizáciu románu Pavla Vilikovského napísal Jakub Nvota. Do príbehu divadelnej hry vložil mnohé motívy Vilikovského románu: láska k partnerovi, (ne)
schopnosť milovať bez zábran, priateľské väzby, strata pamäti u človeka i spoločnosti,
oslobodenie sa od vnútorných zábran, pocit, že sa valí lavína…
Predstavenie v legendárnom divadle Astorka úžasne predviedli herci a herečky:
Ady Hajdu, Szidi Tobias, Miroslav Noga, Peter Šimun a Rebeka Poláková.

KINO ANIMÁK FERDINAND
Keďže januárové počasie veľmi
nepraje pobytu v exteriéri rozhodli
sme sa oddýchnuť si od polročného
stresu z uzatvárania známok v kine
na vtipnej animovanej rozprávke o
býkovi Ferdinandovi. Sám Ferdinand
hovorí: “Každý sa správa podľa toho,

ako vyzerá, ale tak jednoduché to nie
je. Zvlášť v mojom prípade. So mnou
je to zložitejšie.” Aj my poznáme pocit, keď sme hodnotení na základe
vzhľadu. O to viac sme v tomto príbehu videli poukázanie na to, že knihu
netreba súdiť podľa obalu.

DIVADLO
KAPLNKA PRI
VŠMU
“Každý z nás na niečo čaká. Málokto
však vie, na čo. Chceme konať, chceme sa pohnúť vpred, chceme zmenu.
Nedokážeme sa však vyrovnať s minulosťou a keď sa už–už na niečo odhodláme,
zľakneme sa a zostaneme stáť na mieste.“
Toto bolo motto hlavných postáv hry v podaní študentov VŠMU.
Dej sa odohrával veľmi blízko divákom na železničnej stanici Nie tak
celkom fungujúci párik, uponáhľaná slečna a mladík, ktorý na tomto
mieste už strávil nejaký čas. Traja z
nich čakajú na vlak. V skutočnosti
však možno chcú niečo oveľa dôležitejšie, ako stihnúť spoj. Minulosť
ich dobieha a oni sa jej nechcú postaviť čelom. Dokážu to? Pohnú sa
ďalej? Stihnú ten vlak, alebo ostanú
na tomto mieste navždy? Dominika
Richterová aj ostatní študenti boli
super. Dokonca v hľadisku okrem nás
sedel aj Juraj Bača, známy herec, ktorý prišiel podporiť svoju priateľku. Do
divadla kaplnka sa radi opäť vrátime.

NÁVŠTEVA
ANTIKVARIÁTU
Existuje viacero miest, ktoré z
internátu navštevujeme radi a pravidelne, a ktoré sú príjemným úkrytom
napríklad aj vtedy keď počasie nepraje prechádzke v prírode. Toto miesto
je tak výnimočné, že sme o ňom už
písali aj článok do časopisu SME OK.
Ako to ale býva, čaro okrem samotného miesta vytvára najmä človek s ním
spojený. Áno hádate správne, ide o antikvariát na Koceľovej ulici s jeho výnimočným majiteľom Martinom. Martin
je úžasne sčítaný a vie nám super a
pútavo poradiť. Z návštevy v stredu
17.1. si Erik si odniesol knihu Tisíc a
jeden vtip. S pánom vychovávateľom
sme sa v priestore plnom kníh zdržali
zhruba hodinu. Martina z antikvariátu
sme na prejav vďaky za tradične milé
prijatie potešili výrobkami našich žiakov z knihárskej dielne. Veľmi nám ich
chválil. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

kult. ref. Mgr. art Hanka Vorobjov
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Matúša
Baráta

Foto: archív VMV

NA OBEDE U PREZIDENTA
PÁNA ANDREJA KISKU
Je už doslova novoročnou tradíciou
u slovenského prezidenta ANDREJA
KISKU pozvať na novoročný obed bývalých prezidentov RUDOLFA SCHUSTERA
a IVANA GAŠPAROVIČA. Tradíciu novoročných obedov si všetci prezidenti nevedia vynachváliť. Prezidentovi
ANDREJOVI KISKOVI sa páči to, ako sa
jeho predchodcovia na obedoch podpichujú. Prezidenti sa na spoločných
obedoch rozprávajú o rôznych témach.
Občas na obedoch padne aj kritika ale aj
výmena názorov. Pretože ANDREJ KISKA
je podnikateľ a nie dlhoročný politik ako
jeho dvaja predchodcovia, potrebuje
od nich rady. Napríklad s RUDOLFOM
SCHUSTEROM debatuje ANDREJ KISKA
o jeho zahraničných cestách. Tento rok
sa na obede strhla aj kritika za udelenie
štátnych vyznamenaní, ktoré prezident
ANDREJ KISKA udelil 1. januára pri príležitosti 25. výročia vzniku SLOVENSKEJ
REPUBLIKY. IVANOVI GAŠPAROVIČOVI
sa nepáčilo vyhlásenie prezidenta
ANDREA KISKU, že Slovensko je fašistický štát. Exprezident RUDOLF SCHUSTER
povedal , že by prezident KISKA mal
spolupracovať s vládou a parlamentom.
Prezident ANDREJ KISKA si každý rok
vypočuje názory svojich predchodcov
- ale vlastný názor nepovie.
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27. ZOH V PCHJONGČANGU
V poradí 27. OLYMPIÁDA 2018
sa začala! Po štyroch rokoch sa opäť
zimní športovci z celého sveta stretnú
na najväčšom športovom podujatí.
Tentokrát sa dejiskom olympiády stala krajina, ktorá sa zmieta vo vojnovom stave so svojím severným susedom. Áno, hovorím o JUŽNEJ KÓREII.
Južná Kórea sa už desaťročia bije
z KĽDR. No tentokrát kvôli ZIMNEJ
OPLYMPIÁDE aspoň na chvíľu zakopali vojnovú sekeru. Obe krajiny
sa dohodli, že počas slávnostného
otváracieho a záverečného
ceremoniálu zimných OH
2018 budú spoločne kráčať
pod jednou spoločnou vlajkou! Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnil aj prezident MEDZINÁRODNÉHO
OLYMPIJSKÉHO
VÝBORU
jeho EXCELENCIA pán
THOMAS BACH. THOMAS
BACH vo svojom úvodnom
prejave povedal: ´´Je tu čas

pre PCHJONGČANG!
Počas nasledujúcich
dní sa na vás bude pozerať celý svet. Budete
nás reprezentovať tým
, že budete rešpektovať FAIR PLAY a zostanete čistí. Po prezidentovi OLYMPYJSKÉHO
VÝBORU sa k mikrofónu postavil JUHOKÓREJSKÝ
PREZIDENT MUN ČE – IN, ktorý vyhlásil 27. OLYMPIÁDU 2018 za oficiálne otvorenú. Potom už nasledovalo
slávnostné zapálenie OLYMPIJSKEHO
OHŇA. Oheň priniesli športovci už
tradične z GRÉCKA. Pretože práve
tam sa začala táto tradícia olympiád. Potom nasledovalo slávnostné
vyvesenie VLAJKY s piatimi kruhmi.
VLAJKOSIČKOU našej slovenskej výpravy bola naša úspešná zjazdárka
VERONIKA – VELEZ ZUZULOVÁ, pre
ktorú je to zároveň posledná zimná
olympiáda v jej úspešnej kariére.
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INAUGURÁCIA PREZIDENTA
Česká republika má staronového
prezidenta!
MILOŠ
ZEMAN
8.3.2018 na pražskom hrade zložil
slávnostný sľub. Stalo sa tak vo VLADISLAVSKEJ SÁLE pražského radu na
schôdzi parlamentu. Na slávnostnom
akte sa zúčastnil aj ZEMANOV predchodca VÁCLAU KLAUS s manželkou LÍVIOU. Na začiatku ceremónie
vpochodovala do VLADISLAVSKEJ
SÁLY čestná stráž prezidenta republiky. Vojaci niesli historické zástavy
ešte z prvej republiky ČESKOSLOVENSKO. Vpredu išiel prápor prvého
ČESKOSLOVENSKÉHO
prezidenta
TOMAŠA GARIQUA MASARYKA.
Následne do sály vošiel aj prezident
MILOŠ ZEMAN spolu s hradným
kancelárom.
Prezident
ZEMAN
následne položil pravú ruku na ústavu
Českej republiky a povedal: ,,Sľubujem
na svoju česť a svedomie vernosť

Českej republike, budem zachovávať
ústavu a ostatné zákony českej
republiky.´´ Prezident
slávnostný
sľub podpísal. Po slávnostnom
akte
zaznela vo VLADISLAVSKEJ
SÁLE štátna hymna Českej republiky:
KDE DOMOV MUJ. Po časti štátnej
hymny vojaci vypálili 21. čestných rán
z dela. Potom už nasledoval príhovor
prezidenta republiky. MILOŠ ZEMAN
sa v príhovore poďakoval svojim
voličom. Počas prezidentovho prejavu
niektorí opoziční politici na protest
opustili VLADISLAVSKÚ SÁLU za to,
že prezident ZEMAN kritizoval média.
Prezident ZEMAN po slávnostnom
zasadnutí parlamentu položil veniec
k soche prvého ČESKOSLOVENSKÉHO
prezidenta
TOMÁŠA
GARIQUA
MASARYKA. Prezident ZEMAN potom
odišiel do svojho letného sídla na
LÁNSKY ZÁMOK.
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Vláda RÓBERTA
FICA sa definitívne
skončila.
Svoju
demisiu
RÓBERT FICO podal do rúk prezidenta ANDREJA
KISKU vo štvrtok.
Demisiu podala aj
celá FICOVA vláda. Ministri budú
vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu. Poverenie na zostavenie novej
vlády si z rúk ANDREJA KISKU prevzal vicepremiér PETER PELLEGRINI.
PELLEGRINI už hlave štátu doniesol 79 podpisov poslancov. Bývalý
premiér RÓBERT FICO chce byť ako
predseda SMERU - SD aktívny v politickom živote. Prezidenta ANDREJA
KISKU, opozíciu i verejnosť uistil,
že nikam neodchádza. ANDREJOVI
KISKOVI RÓBERT FICO poďakoval za
spoluprácu a budúcemu predsedovi vlády PETROVI PELLEGRINIMU zablahoželal s tým, že mu bude držať
chrbát. RÓBERT FICO zdôraznil, že
jeho demisia bola suverénna. Stále
je presvedčený, že predčasné voľby
by neboli dobrým riešením. ,,Pretože
by to pre krajinu bolo nestabilné,
predstavte si tých pánov a dámy
z pozície, ktorých nebudem osobne
menovať, ako by vládli? ´´ povedal

RÓBERT FICO. Ako bývalý premiér
chce predseda SMERU RÓBERT FICO
svojmu nástupcovi PELLEGRINIMU
držať chrbát. Programové vyhlásenie vlády sa vraj veľmi meniť nebude.
Prezident ANDREJ KISKA apeloval na
nového premiéra PELLEGRINIHO,
aby sa nová vláda snažila upokojiť
spoločnosť. Expremiér RÓBERT FICO
chce, aby sa naďalej presadzovala
myšlienka sociálneho štátu. RÓBERT
FICO uznal, že s prezidentom mali
rôzne názory, no v téme zahraničnej politiky sa zhodli. Tretia FICOVA
VLÁDA bola vymenovaná 23. marca
2016, zostavili ju SMER, MOST, SNS
a SIEŤ .
Pre Sme OK z rôznych zdrojov
redakčne spracoval Matúš Barát
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Z - ručnosť
e - lán
n - ápaditosť
i - nvencia
t - vorivosť
Zenit je súťaž zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo. Súťaží
sa v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií. Cieľom je podpora a
vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Tentokrát
sa vyznamenal práve NÁŠ strojár, ktorý prerazil úspešne aj múr našej školy.

Žiak druhého ročníka odboru Mechanik Opravár Stroje
a Zariadenia Enriko Ján Blaho a majster Karol Czíferi sa zúčastnili celoslovenského kola súťaže Zenit. Skladalo
sa z troch častí.
V prvej časti bol test, v ktorom
bolo potrebné preukázať znalosti súťažiacich. Test ukázal čo všetko by mal
po teoretickej stránke ovládať dobrý
strojár. Test rovnako odhalil znalosti
o rôznych druhoch výrobkov, o tom

čo je treba, aby aj stroje fungovali tak,
ako majú a tiež aj o tom ako výrobky
vyrábať . To mali za úlohu dokázať súťažiaci po celý prvý deň trvania súťaže. Ďalší deň bol zameraný na ostatné
dve kategórie: technologický postup
a nakoniec samotná výroba výrobku. Technologický postup je vlastne
súpis toho, ako sa bude postupovať
pri výrobe výrobku. Musí tam byť
zaznamenané z akého materiálu sa
bude výrobok vyrábať, náradie, ktoré
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Enrikov pánt

sa bude používať pri jeho spracovaní
a ako bude daný človek postupovať
celkovo pri výrobe. Toto všetko predstavili súťažiaci v prvej polovici dňa.
Nasledoval obed a krátky odpočinok.
V druhej časti dňa sa už jednalo iba
o samotnú výrobu výrobku. Porota
starostlivo sledovala ako sa súťažiacim darí, ako postupujú.
Náš reprezentant a zároveň reprezentant Bratislavského kraja Ján
Enriko dostal za úlohu vyrobiť pánt.
Bolo potrebné opracovať materiál,
dať ho na rozmery, ktoré mal vo svojom technickom liste, ktorý dostal
hneď ako začalo tretie kolo. Najprv sa
zameral na vyvŕtanie a zahĺbenie dier,
následne vyfrézoval drážku. Tam išla
druhá časť výrobku. Následne zaobľoval výrobok, aby sa mohol pohybovať.
V poslednej
časti bolo potrebné zraziť
hrany, odhrotiť materiál,
aby sa oň nikto neporezal,
skontrolovať,
či je všetko
podľa rozmerov a či nič
nechýba. Ako
náhle
bolo
toto všetko
hotové, dal
svoj výrobok

porote, ktorá ho skontrolovala a do
posledného detailu ho premeriavala
či všetko sedí. Okrem kvality výrobku
musel mať každý na pamäti čas, ktorý
bude potrebovať na samotnú výrobu
výrobku..
Ďalší deň, kým boli spracované
výsledky, mali všetci pauzu a mohli sa
ísť poobzerať po okolí. Naši dvaja reprezentanti sa išli kuknúť na Oravský
hrad, kde ich predovšetkým zaujímala
kvalita a spracovanie vtedajších výrobkov. Súťaž sa odohrávala na jednej
zo škôl v Dolnom Kubíne. Ubytovanie
bolo na internáte tejto školy. Hneď ako
porota dokončila sumarizovanie výsledkov, zhromaždila všetkých účastníkov, aby mohla predniesť záverečné
hodnotenie. Na to, že tam bol Enriko
prvý krát a jediný druhák, ostatní boli
tretiaci, sa mu podarilo získať krásne
šieste miesto - na čo sme patrične
hrdí. Dúfame, že sa náš úspešný spolužiak – ako aj iní – zúčastní Zenitu aj
budúci rok a dokáže sa prebojovať na
ešte lepšie miesto.
Pre Sme OK redakčne spracoval
Mário Golík
V mene celej redakcie Sme OK srdečne blahoželáme k úspechu, ktorý je
úspechom celého tímu MO – čkárov vrátane pedagógov, ale najmä Jána Enrika
Blahu a tých, ktorí ho strojárskej zručnosti a vedomostiam naučili. Len tak ďalej!
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Zanechať svoj
trénerský rukopis
Bývalý futbalový reprezentant Česko-Slovenska a niekdajší hlavný tréner
slovenskej reprezentácie Ján Kocian oslávil v utorok 13. marca 60. narodeniny.
Koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia patril k najlepším futbalistom v ČSFR. Výraznou oporou zadných radov bol aj pri poslednom úspechu
spoločnej reprezentácie na MS 1990 v Taliansku, kde zverenci trénera Jozefa
Vengloša postúpili až do štvrťfinále. V tom istom roku J. Kociana vyhlásili aj
za najlepšieho futbalistu Česko-Slovenska.

Futbalové začiatky siahajú do obdobia, kedy začali vznikať prvé kožené lopty,
približne 1500 p.n.l. v Strednej Amerike. Bola to trochu iná hra ako dnes, ale môžeme ju pokladať za pramatku dnešného futbalu. Prvé ihriská vytvorila civilizácia
Mayov a Aztékov. Futbal bol tvrdý šport len pre odvážnych. V istom období bol
dokonca kapitán porazeného mužstva obetovaný Bohu. Na starom kontinente
sa v kronikách nachádza prvá zmienka o futbale približne okolo roku 350 p.n.l. v
Rímskej ríši. Hralo sa rukami a nohami, aby sa rímski vojaci udržali v dobrej kondícii. Za kolísku dnešného futbalu ako ho poznáme sa považuje dolné Anglicko. Zo
začiatku to bol akýsi pouličný futbal, niečo medzi dnešným futbalom a ragby. Išlo
o hlučnú a nebezpečnú hru, preto ju neskorší panovníci zakázali. V devätnástom
storočí futbal takmer zanikol. Však v roku 1863 boli spísané pravidlá, ale nesúhlasila s nimi skupina rugby a preto sa odtrhla od futbalovej skupiny a vytvorila
si vlastný smer. V roku 1900 sa stal futbal súčasťou olympijských hier a „žije“ až
dodnes. Svoju históriu píše aj na pôde našej školy a preto Vám prinášame rozhovor
s bývalm reprezentantom a trénerom Jánom Kocianom.
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V marci 2018 ste sa dožili krásneho životného jubilea. Ako by ste zhodnotili
vašu úspešnú kariéru hráča?
Keď
som
v
rodných
Topoľčiankach začínal s futbalom,
nikdy ma nenapadlo, že práve futbal
ma bude sprevádzať prakticky celý
život. Už ako 18-ročný som počas
štúdia na strednej škole v Martine
okúsil vtedy 2.československú ligu.
Neskôr som strávil dlhých deväť rokov v Dukle B.Bystrica, kde
som hral najvyššiu súťaž a neskôr som prestúpil do nemeckej
Bundesligy do mužstva St.Pauli.
Vrcholom bola samozrejme účasť
na MS 1990 v Taliansku s titulom
Futbalistu roka Československa.
Boli to nádherné roky a na to čo
som počas nich dosiahol, som hrdý.

A čo vaša trénerská kariéra?
Už počas hráčskej kariéry som sledoval prácu trénerov, ktorí so mnou
pracovali, písal si niektoré z ich tréningov...chcel som zostať ďalej pri futbale, aj keď som si bol vedomý, že to na
“druhej strane barikády” bude ťažšie.
Mohol som pracovať ako tréner v štruktúrach takých klubov
ako Eintracht Frankfurt, 1.FC Köln v
Bundeslige, bol som pri budovaní
slovenskej reprezentácie, kde mnohí
vtedajší debutanti, sú ešte stále i dnes
oporami našej reprezentácie-Hamšík,
Kucka, Pekarík, Hubočan, Nemec...trénerská práca má zaviedla do ďalekej
Číny, ale aj do neďalekého Poľska...
Všade som sa snažil zanechať
môj “trénerský rukopis”, nie vždy sa
to však podarí...
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Z vlastnej tvorby

Sme OK
som priaznivcom a obdivovateľom
ich koncepčnej práce pri reprezentácii. Prial by som si preto aby obhájili
majstrovský titul z Brazílie 2014.

Soňa Antalová

Mali ste futbalový vzor?
Mojim hráčskym vzorom bol
hráč Spartaku Trnava, Karol Dobiáš.
Trnava chodila na sústredenia
do Topoľčianok a ja som chodil na
štadión na ich tréningy, podával som
im lopty...autobus chodieval na ich
zápasy do Trnavy… futbalovo som
bol Trnavčanom. Neskôr sme sa ako
súperi stretli na trávniku a neskôr
som mu to mohol aj všetko z detstva
porozprávať ako som ho obdivoval.
V lete v Rusku sa uskutoční svetový šampionát, váš typ na favorita?
Ako som už písal, dlhé roky som
pôsobil v nemeckej Bundeslige, stále

Sledujete dianie v našej FORTUNA
LIGE?
Pokiaľ nie som pracovne mimo
Slovenska, tak prvoligové dianie sledujem.
Bol by som rád, aby sa Trnave po
dlhých rokoch podarilo získať titul.
Majú to dobre rozbehnuté... Držal
som palce ViOnu aby sa dostali do
prvej 6-tky, čo sa žiaľ nepodarilo.
REAL MADRID alebo FC BARCELONA ?
Ja som za Barcelonu. Je to možno spôsobené ich hlavnými protagonistami,
Messim a Ronaldom, kde to u
mňa na celej čiare vyhráva Messi.
Keby som si mal ale vybrať klub z
top 5, tak by som znovu skončil pri
Bundeslige a Bayerne Mníchov.
Ktorý šport máte rád okrem futbalu?
Ak mám trochu možností športovo sa vyžiť, tak si rád zahrám s priateľmi tenis.
Máte ešte nenaplnený sen vo vašej
bohatej trénerskej kariére ?
Mám za sebou dlhú, intenzívnu
hráčsku, aj trénerskú kariéru, preto už
nemám nenaplnený trénersky sen.
Za odpovede a Váš čas ďakuje
Matúš Barát, SME OK
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Umelec medzi nami - tak môžeme smelo pomenovať nášho spolužiaka Martina Tobiáša, ktorého umelecká duša sa zrkadlí v jeho kresbách..
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Súťaženie je vždy a bolo veľkou výzvou pre športuchtivých žiakov. A ešte keď
dostanú príležitosť zmerať si sily s vychovávateľmi, mladší žiaci so staršími, žiaci
z rôznych poschodí, či zahrať si v zmiešanom družste s milými spolužiačkami, je
to ešte väčšia motivácia hodiť na seba dres a vrhnúť sa skokom po lopte. Inak to
nebolo ani v to aprílové popoludnie v našej telocvični.

Turnaj
nie na zelenej tráve
Popoludní dvadsiateho apríla sa
na našom internáte v telocvični uskutočnil turnaj vo futbale. Zúčastnili sa
ho tri družstvá. Prvé družstvo boli nepočujúci, za ktoré hrali Kevin Horváth,
Matej Supek, Denis Kollárik, Miriam
Lipovská a Monika Gregorcová.
Druhé družstvo tvorili žiaci zmiešaných poschodí v zloženi: Mário

A ako to celé nakoniec dopadlo?
Na prvom mieste sa umiestnilo
družstvo nepočujúcich, na druhom
mieste družstvo žiakov zo zmiešaných poschodí a na čestnom medajlovom treťom mieste družstvo
vychovávateľov a starších žiakov.
Okrem hry sme si užili aj povinné
prestávky na odpočinok a tréning
a po nich nasledovala výmena strán.
Turnaje, ako bol tento, by sa na našom internáte mohli konať aj častejšie.
Bolo príjemné si zahrať, užiť si
radosť z hry, prebehnúť sa a vychutnávať si túto radosť. Je to oslobodzujúce, povzbudivé a uvoľňujúce. Vďaka
tomuto športu začalo chodiť do telocvične viac žiakov a pôsobí to aj povzbudivo pre tých žiakov, ktorí ešte
váhajú, či je šport pre nich. Odkazujem
Vám, že áno a čakáme na Vás poobede v telocvični a v posilňovni.
Pre sme OK redakčne
spracoval Mário Golík

Golík, Mário Kelemen, Róbert Henzel,
Martin Tobiáš a Samuel Búzik. Tretie
družstvo bolo zmiešané družstvo
vychovávateľov a starších žiakov,
ktoré tvorili pani Zsákovicsová, pani
Kupková, pán Trusa, pán Kubálek,
Robo Koudelníček a Jakub Ferianec.
Hralo sa na tri zápasy. Prvý s druhým,
prvý s tretím a tretí s druhým.
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OKejko gazduje
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g a z d o 			
			 v a n i e .
Po získaní odborných vedomostí od bankárov a bankárskych bankových subjektov, by som sa tentokrát chcel zamyslieť nad slovami mojich rodičov. Pomaly
prichádzam do veku, kedy už priznám, že rodičia mali v mnohých veciach pravdu.
Puberta mi to neumožnila. Niekedy sa pýtam, prečo lekári nevymysleli ešte liek na
ľahšie prekonanie pubertálnej vzbury proti každému slovu, ktoré vychádza z rodičovských úst. Ale to je už iná téma na zamyslenie a nemá veľa spoločného s gazdovaním.
To pravé vedomé gazdovanie si
môžeme skúsiť na vlastnej koži keď sa
prehupneme do dospelosti - niektorí
skokom, iní letom a ešte iní len plazením... ale čaká to každého z nás. Takže
lovím teraz v pamäti a spomínam si
na rady rodičov, ktorými ma ohľadom
peňazí vyzbrojili na tento prelet, či
preskok. Vynára sa mi dvanásť oporných myxšlienok, ktoré môžu zo mňa
urobiť boháča, alebo aspoň zodpovedného financmajstra.
1. Peniaze nekvitnú na lúke, ani nedozrejú na strome - treba si ich zarobiť.
To vám vraveli rodičia vždy, keď
ste chceli ísť v lete na výlet, dovolenku, či do dobrej reštaurácie. Oni to
odmietali, pretože si nemohli zobrať

také dlhé voľno; alebo preto, že nemohli minúť v jeden deň rozpočet
na pár dní.Teraz, keď prerátavate, či si
môžete dovoliť McDonalds, tomu už
rozumiete. Koniec koncov, aj obedové
menu poteší.
2. O tvojej práci nech nerozhodujú
len peniaze.
Keď sa vaša mama, zdravotná sestra, sťažovala na svoj plat, nechápali
ste, prečo jednoducho nedá výpoveď.
Keď ste ale videli jej radosť z kytice pri
odchode pacienta, alebo keď sa ťažko
chorý človek lúčil so slzami v očiach a
vyliečený odchádzal domov, zistili ste,
prečo to vlastne robí. Pretože má svoju prácu rada. A väčšinou je to dôležitejšie ako suma na výplatnej páske.
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3. Rozmýšľaj nad zajtrajškom.
Každý rok sa opakuje situácia – narodeniny, meniny, Veľká noc, Vianoce…
mysli na to už dopredu a kupuj darčeky
priebežne, aby si nedostal šok pri prezeraní účtu na konci roka.
4. Eviduj si na papier, alebo elektronicky koľko a na čo si míňal.
Naše mamy majú často zvyk si
evidovať financie a určitom časovom
období všetky výdavky. Skúsime si to
aj my a možno budeme po čase prekvapení, že nám peniaze z brigády, či
vreckové nikde nezmizlo.
5. Pri plánovaní mysli reálne a nesnívaj.
Ste prekvapení na konci mesiaca,
že aj napriek evidencii ste minuli akosi
oveľa viac? Ako ste to teda plánovali.
Asi ako veľkí optimisti, ktorí neberú do
úvahy, že víkend v hoteli nestál len toľko ako ste plánovali. Skryté výdavky v
bufetíku, na čerpacej stanici…Rodičia
vás učili reálne myslieť, myslime na to.
6. Vždy si aspoň niečo odlož.
Kto sa zaoberá peniazmi vie,
že tringelt sa dáva tak 10%. Buďte k
sebe štedrí a odložte si tiež tých 10%,
aby čokoľvek prekvapilo čo najmenej. Keď sa nepodarí 10%, odložte si
aspoň niečo.

urobte to hneď, nie až zajtra.
Keď dostanete nejaké peniaze,
odložte si z n ich hneď, lebo ich určite miniete. Čo môžeš teda urobiť dne,
neodkladaj na zajtra. Aj tvoji rodičia si
vždy k výplate sadli a odložili nabok
toľko, koľko im vychádzalo.
8. Kupuj to, čo fakt potrebuješ.
Keď si človek nedá pozor, kúpi
to, čo ho osloví, hoci to vôbec nepotrebuje. Naši rodičia išli väčšinou do
obchodu s predstavou čo potrebujú.
Poslali ťa ráno - kúp mlieko, maslo, salámu a chlieb. A dnes? Dnes prídeš do
obchodu a napriek odhodlaniu máš v
košíku nové ponožky, ktoré nepotrebuješ, nový USB kľúč, hoci máš už tri
- no nekúp to, keď je to v 50% zľave!
Kúp iba ak potrebuješ!
9. Venuj si odmeny - aj ty si zaslúžiš,
aby si sa odmenil.
Pamätáte sa, ako vám rodičia hovorili, že dobrá dovolenka ani tento
rok nevyjde, možno o rok. A potom
sa rozhodli o rok, že nepôjdete do
Čiech, ale rovno do Chorvátska. Aj oni
pochopili, že si zaslúžia za drinu odmenu. Odmeňte sa aj vy, keď si ti vo
vašich očiach zaslúžite a investuj do
seba toľko, koľko si môžeš dovoliť.

7. Odložte si niečo na potom - ale
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10. Nie si tak bohatý aby si si kupoval lacné veci, alebo nie soi tak chudobný, aby si si nekúpil kvalitu.
Lacné tričko, ktoré sa po troch
praniach vyťahá, alebo vybledne.
Lacné poháre, ktoré po mesiaci umývania v umývačke praskajú. Rodičia
vedeli, čo je kvalita a dnes si treba dať
pozor, lebo nie všetko lacné je kvalitné, ale stane sa aj opačne - niečo
predražené ešte nemusí byť kvalitné.
Vždy pri kúpe zvažuj - radšej kúp kvalitne ako lacno za každú cenu.
11. Pre prípad potreby nevyhadzujte bločky skôr ako je to rozumné.
Poznáte to - prídete domov, vytriedite bločky, alebo rovno všetky
vyhodíte. Nerobte to! Budete mať
problém s reklamáciou - všade počuť:
„Musíte mať bloček. Bez bločku sa to
nedá. Vymeníme Vám tovar, ale predložte bloček. Pre prípad reklamácie si
odložte bločky najmä z drahších vecí.
Pre každého drahšia vec znamená
niečo iné: pre jedného sú drahšie tenisky za 150 €, pre iného už za 19,99 €.
Spomeňte si ako vaša mama odkladala bločky a vyhodila ich len po
uplynutí záručnej doby.

Jarná výzdoba
nekončí po skúškach v škole - inak
by sa Vám mohlo stať, že zostarnete
a mladým nebudete rozumieť o čom
točia. Držte sa pokroku a nezabúdajte na sebavzdelávanie. Vývoj žiaľ ide
rýchlejšie ako starnutie človeka.
Ak ste vydržali čítať až do konca týchto riadkov, tak vám úprimne
blahoželám. Mali teda rodičia kus
pravdy, ale je to vo vašom prípade
inak? Nech je to už tak, alebo inak, je
múdre zastaviť sa a rozmýšľať držiac
mince či papierniky v ruke. Svet peňazí je totiž tak čudný a zložitý, že je v
ňom možné aj to, že aj papierové peniaze sa môžu rozkotúľať. Teda nielen
tie povestné kovové mince. A na to si
dajte fakt pozor.
Pre Sme OK spracoval Váš ekonomicky mysliaci spolužiak OKejko

Aj na chodbách nášho internátu naplno rozkvitla jar. Von je jar krátka,
veľmi skoro sa prehupne do letných horúčav, preto si nenechajme ujsť ani
jeden krásny slnečný deň a využime ho ako medvede na prebudenie zo zimného spánku.

12. Investícia do tvojho vzdelania
sa ti vždy vráti.
Keď si rodičia kúpili nejakú drahú
knihu, odborné časopisy - niekedy ste
gúľali očami, načo toľko investujú. Ale
čo sa z nich všeličo naučili! Investícia
do vzdelávania sa oplatí. Vzdelávanie
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