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s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava

Editoriál
Keď píšem tento úvodník,deje sa
veľmi zaujímavá vec. Sedím na respirku a prezerám si správy na notebooku, lebo práve tu mám lepší
internet. Vnímam, že prišlo dievča
a o chvíľku prišiel chlapec a s telefónmi v ruke. Ťukali a ťukali, až sa
do seba asi zaťukali... Nedalo mi to
a spýtal som sa čo robia. Dievča odpovedalo: “Píšem si tu s prítomným...”
- a ja že, prečo si píšete, keď ste od
seba pár metrov? Nie je to krajšie
povedať? Odpoveď chlapca: „Načo
hovoriť, keď to môžem napísať, lebo
písané slovo zo srdca sa musí uležať
v hlave, a potom napísať na chat“.
To je síce pravda, ale nebolo by to
krajšie povedať ústne? Chlapec: “To

Sme OK
sa nedá, to ide zo srdiečka!” Je zaujímavé také „vyznanie lásky cez internet“... a záver nechám na Vás, či ste za
klasiku, alebo za modernú dobu! Budem rád, ak mi poviete Váš názor aj
prostredníctvom našej stránky www.
smeok.iprba.sk. Každopádne, doba
je už taká a za pár rokov sa budeme
smiať na tom, čo a komu sme čo
napísali. Napríklad priložím len prst
a všetky informácie o tebe budem
mať z tvojho prstu, a to už predtým
než niekoho stretneme naživo.
Príjemné a veselé čítanie nového
čísla časopisu „SME OK“

Spievať som sa
naučil...

30
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praje Jozef Dančík, šéfredaktor

Keď originál mlčí,
porozprávaj sa
s fotkou

Obálka vpredu: Víťazná maska Mímovia (Fašiangy 2015), foto: archív VMV Obálka vzadu: Výber foto
Barbary Hladíkovej. Redakčná rada: Jozef Dančík (šéfredaktor), Mária Mieresová, Jakub Mišík (športový
teleskop), Marcel Jánoš, Zuzana Poláková, František Hrnko (kultúrne okienko), Miroslava Jánošíková,
Katarína Tóthová, Filip Ficek, Dominika Szabová, Miro Solovyj, Mgr. Viera Mrocková.
Časopis SME OK vychádza s finančnou podporou Občianskeho združenia Bez bariér.
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Fašiangy 2015

Rio de Mokrohájska

1. miesto

Ako všetci veľmi
dobre viete brazílske
mesto Rio de Janeiro
je známe tým že sa
tam na námestí koná
každý rok karneval,
ktorý je plný farebných masiek. Acelý
deň sa tam zabávajú
a tancujú na rytmus
latinsko- americkej
hudby.

A aby sme aj my nezaostáváli
za nimi aj my sme si tu na našom
internáte spravili náš karneval
sice bola vonku ešte zima , ale
nám to vôbec nevadilo. Aj my
sme si preto dovoli spraviť naše
Rio de Mokrohájska. Zábava fičala v plno prúde. Začalo sa to diskotékou. Na tom bláznivom Riu
sa zúčastnilo veľa rôznych masiek. Bolo tam až 23 rôznych masiek či z rozprávkovej ríše alebo
aj mnoho historických postáv.
Zabávali sme sa ako sme všetci
vedeli. Porota mala veľmi ťažké
4

rozhodovanie, pretože každá maska bola svojim spôsobom originálna. Preto sa rozhodli umiestniť len sedem
z nich. Ja som sa rozhodla zúčastniť na tomto karnevale preto, lebo som sa chcela rozlúčiť s touto školou ako
sa patrí. A vôbec to neľutujem stálo mi to zato. Karneval
pokračoval diskotékou, síce tá trvala len hodinu, ale bolo
super.
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Fašiangy 2015

Sme OK

3. miesto

Kto stál v ten večer na stupiekoch
víťazov? Zvíťazili všetci, ktorí bašli v
sebe odvahu vymeniť svoju identitu
za čosi nové, nepoznané.. Prísne oko
poroty však muselo vybrať tých naj ako počítali, tak počítali a veru sa ani
neprepočítali a ocenené masky mali
v tvári radosť. Že ktoré?
1. miesto: Mímovia (Katarína Tóthová
a Jozef Dančík);
2. miesto: Zvieracia farma (Majka Haláčová) a Doktor a jeho zverinec
(Dominika Szabová, Tomáš Malík,
Natália Koščová, Rebeka Čefalvajová);
3. miesto: Ježibaba (Barbara Hladíková);
4. Pirát z Karibiku (Ľubomír Hraško)
a Jack (Dominika Táborová);
5. Lesná víla (Sára Kulichová)

2. miesto

4. miesto

5. miesto
Okrem nich sa do masiek v ten večer obliekli: Simonka Bláhová, Terezka
Filipovičová, Matúš Horváth, Vilko Verner, Zuzka Poláková, Jakub Mišík,
Veronika Jarotová, Ema Nemcová, Simona Hegedüsová, Tomáš Barát, Frederik
Kocsámros, Juraj Jamnický, Lukáš Mihalovič, Kristián Kopáč, Norbert Beke
a Martina Takáčová.
Pre Sme OK redakčne spracovala
Majka Haláčová
Foto: archív VMV

2. miesto
6

4. miesto
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Sme OK

Rozhovor
Na viacerých internátnych akciách sme si ako
redakcia všimli veľmi talentovaného prváčika
Frederika Korcsmárosa. Na redakčnej rade sme
sa rozhodli zistiť pre vás niečo viac. V jeden večer
sme sa teda s ním na internáte stretli a na naše
želanie sa rozhovoril do diktafónu...

Spievať som sa naučil

skôr ako chodiť…

Majka: Čo robíš vo svojom
voľnom čase?
Ako ste si už možno všimli veľmi
rád spievam a to robím najčastejšie.
Občas si zahrám veľmi kvalitnú počítačovú hru.

 ástroj. Vzhľadom na môj zdravotný
n
stav som sa toho vzdal.
Áno mám staršieho brata Zoltána
a mladšiu sestru Tamarku.

Majka: Aká je tvoja obľúbená speváčka, spe- Srdečne ti ďakujeme za
vák alebo hudobná skupina?
rozhovor a prajeme veľa
Z tých starších Frank Sinatra, Elvis Presley. osobných úspechov.
A zo súčasných interpretov všetkých...
redakčne spracovali
Majka Mieresová
Dominika: Aký štýl hudby máš rád?
a Dominika Szabová
Nemám vyhradený hudobný štýl. Vypočujem
Foto: súkromný archív
si všetko.
Frederika a VMV

Majka: Navštevoval si aj Základnú
umeleckú školu?

Dominika: Keby ti to tvoj zdravotný stav dovoľoval na aký hudobný
nástroj by si sa chcel naučiť hrať?

Dominika: Všimla som si na internete, že pridávaš veľa anglických príspevkov. Chcel by si v budúcnosti navštíviť nejaké zahraničné miesta?

Určite by som si vybral gitaru alebo klavír.

Určite. No, najmä Ameriku, bývajú mi tam
príbuzní. Potom Austráliu a z európskych miest asi
skôr Španielsko.

Bohužiaľ, nie. Moja mama ma
chcela prihlásiť do miestneho zboru.
Mali tam podmienku, hudobný

Majka: Máš aj súrodencov?
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Láska v slove
 okonalé dielo, akým slovenčina bez pochýb je? Aj ja ju mám veľmi rád! Teda
d
Štúra i Valentína spája láska.
Praktická časť tohto popoludnia sa niesla v súťažnom duchu. Prvou disciplínou bolo popísať svoju najkrajšiu Valentínsku skúsenosť. A že to boli pekné zážitky, o tom sa môžete presvedčiť aj tu. Pár citátov sme nechali na odkazovači...

Máš srdce z kameňa.
Netráp sa, veď tak
ako kameň do vody,
aj srdce sa do lásky
raz ponorí.
Nestačí škrtnúť zápalkou,
aj triesky musíš obetovať,
len tak sa oheň rozhorí.

Keď aj ty tejto podobnú
podstúpiš obetu,
odmena príde...
No ak nie, nezúfaj a vstaň,
len tak získaš smer
k novému vzletu.
Jakub Mišík, II. VS
(Víťazná báseň v školskej súťaži
k sviatku sv. Valentína)

Dokonalé diela
V jedno príjemné popoludnie sa nám podarilo spojiť dva významné dni. Ten
prvý poznáme azda všetci - sviatok sv. Valentína. Tým druhým, pre históriu nášho národa významnejším, ale pravdepodobne pre vás menej známym dňom
bol Medzinárodný deň materinského jazyka. Materinský jazyk je pre nás jazyk,
ktorý sme „doma“ nasávali s materinským mliekom. Je to jazyk, ktorým sa k
nám prihovárala od prvých chvíľ mama. Pre väčšinu z nás je to práve slovenčina
a s ňou mal čo do činenia aj Ľudovít Štúr a jeho láska Adela Ostrolúcka, ktorá ho
úprimne milovala a obdivovala. Ale tento príbeh predsa všetci poznáme. Sme
už stredoškoláci a mali by sme vedieť kto uzákonil spisovnú slovenčinu. Medzinárodný deň materinského jazyka sa slávi ako spomienka na bengálskych šudentov, ktorí položili svoj život za obhajobu bengálčiny, ich domáceho jazyka.
Pýtate sa ako súvisia tie dva sviatky? Odpoveď sme dostali v teoretickej
časti nášho náučno-zábavného popoludnia na treťom poschodí. Taktiež
ju dostávame aj na hodinách slovenčiny. Predsa ako sa dá nemilovať svoje
10

Ked sa zapne
odkazovač...

2015 - bol deň, ktorý som strávila
so svojím miláčikom. Odvtedy som
najšťastnejším človekom na svete.
Valentína neoslavujem.
Môj najkrajší Valentín som síce
ešte neoslávila, ale bola som s
osobou, ktorú nadovšetko milujem. Záleží mi na ňom a vážim si
ho. Je to úžasný chalan a verím v
to, že budeme už vždy spolu. Milujem ho nadovšetko na svete!
Valentín bol veľmi, veľmi krásny.
Prežila som ho s rodinou, a bolo
to fajn. Dostala som veľa čokolád.
Valentína som ešte neoslavoval,
som single doma i v škole.
Môj najkrajší Valentín bol pred
dvoma rokmi, lebo som poznal
človeka, ktorý mi ostal v srdci.

Tento rok musím povedať, že som
rada, že som sa dostala 13. februára šťastne domov. Valentína som
prežila s rodinou doma v pokoji.
Valentín je sviatok pre zamilovaných. Doteraz som ešte nikdy nič
nedostala, ale stále čakám, že sa
stane zázrak.
Milujem jednu babu a vždy ju budem milovať. Keď som ju prvýkrát
zazrel, hneď som vedel, že budeme spolu.
mája 2014 sa mi zmenil život a
spoznala som môjho anjela. Dovtedy som Valentína ignorovala.
Tento rok sa to zmenilo. Valentín
11

Láska v slove

Vyznanie

Snáď to
tak skoro
neskončí

V ďalšej súťaži sme už boli rozdelení do
troch skupín. Hlavnou témou bola ,,prekvapujúco´´ opäť láska! Úlohou prvej partie bolo
lásku nakresliť, ďalší dostali rôzne obrázky
a museli lásku z nich vyskladať. Posledná skupina mala úlohu podľa mňa najlepšiu. Museli
o láske niečo napísať. A ja rád píšem. Dostal
som sa však do inej skupiny – a kreslil som.
Chvalabohu nie sám. Spoločne sme sa dostali
k dokonalému výtvoru.
Nakoniec sme si rozdali zopár
vedomostných otázok týkajúcich sa aktuálnej témy. Odpovedať sa naozaj oplatilo. Veď
odmena bola taká sladká. Za
tieto výhry môžeme byť vďační
občianskemu združeniu Bez bariér, ktorému týmto veľmi pekne
ďakujeme. Taktiež nesmieme
zabudnúť ani na organizátorov
tohto popoludnia, a to p. vychovávateľky Barátovú a Mrockovú.
Veľmi pekne Vám ďakujeme.
Pre Sme OK redakčne
spracoval Jakub Mišík
Foto: Archív VMV
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V jedno krásne popoludnie som sedela na internete. Nič netušiac ma pozdravil chlapec menom Jakub. Tak sme sa
zarozprávali a začali sme sa stretávať častejšie. Začali sme si spolu písať na internete a
stretávame sa doteraz. Zo začiatku som ho dobre nepoznala, ale časom som vedela o ňom všetko. Zo začiatku sme boli iba kamaráti, no neskôr mi
povedal, že sa mu páčim. No a vtedy sa náš krásny
príbeh začal.
Je veľmi milý a slušný, vždy mi pomôže, keď potrebujem. Mám ho veľmi rada
a aj on má rád mňa. Znamená pre mňa úplne všetko a cítim sa s ním veľmi dobre. Je zábavný a vie ma podporiť úplne vo všetkom. Nemá tajnosti predo mnou
(aspoň o žiadnych neviem) a neklame ma. Má veľké srdiečko a spravil by pre
mňa úplne všetko. Môjho priateľa by som nevymenila za nič na svete! Je pre
mňa oporou. Keď potrebujem pomôcť,
je mi k dispozícii a nikdy mi nepovedal, že mi nepomôže. To by nedokázal
spraviť. Záleží mu na mne.
Kiež by som mu to raz mohla vrátiť,
ale on nič odo mňa nechce. Vždy mi
povie, že to robí pre mňa z lásky. Ale
ja mu to raz vrátim, len mu nepoviem,
kedy a ako. Nevymenila by som ho za
žiadneho iného, lebo ho strašne ľúbim.
Už sa neviem dočkať našej spoločnej
večere, o ktorej mu stále hovorím, že
ho na ňu pozvem. Veľmi sa teším na tú
príležitosť! Bude to niečo krásne, tým
som si istá.
pre Sme OK Zuzana Poláková
13

Záložka spája slovenské školy
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Predstav svoj odbor kreatívne originálnálnou záložkou
vyhotovenou v našej knižnici!
Takto lákal oznam! Mnohí
z nás neodolali a zaklopali na
dvere knižnice. Niektorí prvýkrát, niektorí opakovane a niektorí sme už dokonca vedeli, čo
znamenajú slová “Záložka spája”. Čo sa teda dialo za dverami?
Pár dní sme sa venovali
vskutku zaujímavej činnosti. Na malej ploche záložky za
pomoci jedinečnej predlohy
bolo našou snahou symbolicky
predstaviť školu a naše študijné
odbory.
Tento názov bol aj podtitulom projektu “Záložka do
knihy spája slovenské školy,”
do ktorého sme sa zapojili už
po druhý krát. Napokon sme
si svoje veľké diela v malých
kúskoch dotvárali podľa vlastného vkusu, či už farbičkami,
gélovými perami, fixkami, alebo len ceruzkou.
Pri práci sme počúvali
krásne texty Kamila Peteraja
v nestarnúcich pesničkách
Mariky Gombitovej, Roba Grigorova skupiny Modus a Prúdy.
14
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Záložka spája slovenské školy

Bonusom našich záložiek boli
paličkované záložky, vytvorené
na krúžku paličkovania, ktoré
tak ako minulý rok, obohatili
balíček pre partnerskú školu.
Ešte jedna horúca aktualita:
,,Zaradili si nás aj do celoslovenského výberu!“
Projekt Záložka u nás odštartoval ďalšie sprievodné
akcie na podporu čítania. Tak
napríklad: “Vyber si záložku a
Adoptuj si knihu”. ,,Adoptovalo“ sa 20 kníh, ktoré našli u svojho nového majiteľa ,,domov.“
Tak do záložkovania, priatelia! J
Redakčne spracovala
Mária Mieresová
za spoluprácu ďakujem kultúrnej
referentke pani Jandovej.
Foto: Archív VMV
a cliparty ujo Google
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Beseda

Sme OK

Bŕŕŕ, keď počujeme , že musíme ísť na besedu, mnohí z nás to negujú A predsa
beseda nie až taký zlý nápad, keď sú hostia akční, známi a zaujímaví. Vtedy to vôbec nemusí byť “povinná jazda” a predsa tam chceme a ideme. Nebolo to inak, ani
v prípade tejto akcie, z ktorej vám teraz prinášame pár myšlienok. Naša kultúrna
referentka pani Jandová vykročila v jeden podvečer s pätnástimi žiakmi z nášho
intráku priam do Dúbravky do kulturáku ako svet za umelcami“nie menej veľkými”

Keď je včera
i zajtra
naraz

Beseda mala úzky súvis
s projektom Záložka 2014, do
ktorej sa aj tentokrát naša SOŠ
úspešne zapojila. Uskutočnila
sa pri príležitosti vydania novej knihy Milujte sa s láskou. (je
prístupná s podpisom v našej
Kamil Peteraj & hosť jeho dlhoročný
knižnici). Ku fotografiám by
maliar Martin Augustín
som pripísala:
>> ,,Pocity piateho kolesa na voze by vedelo pochopiť len štvrté koleso trojkolky.“
>> ,,Presne o dvanástej v noci je kratučká chvíľa, keď je včera i zajtra naraz.“
>> ,,Počúvaním sa dá celkom príjemne zmúdrieť.“
>> ,,Ak zaplačú všetky ryby, stúpne hladina mora.“
>> ,,Mlieko, ktoré nevykypelo, nie je nadšené mlieko.“
Beseda bola rozdelená do troch blokov: poézia, popmusic a pýtajte sa.
1. Poézia
>> Poézia má málo priaznivcov.
>> Moju prvú básničku ktorú som vedel odrecitovať, bola mimochodom
v maďarčine.
>> Učil sa od svetových autorov. Tolstoj,
Čechov.

>> Básničku s malým obsahom je
omnoho náročnejšie napísať, ale
laici si myslia, že je to práve naopak.
>> Mám rád reflexie cudzích ľudí.
>> Poézia je prejav citov.
>> Neznášam prenikanie anglických
slov do slovenčiny. Bol som minule
18

na obede aj s Jankom Lehotským
v Auparku. A obsluhovala nás tam
pekná čašníčka ktorá mala spravené krásne perleťové nechty a podľa
toho sme si nazvali reštiku podľa
seba: ,,Perleťové nechtíky!“
2. Popmusic
>> Kapela Horkýže Slíže? Majú kvalitné
a vtipné klipy, ktoré aj mňa pobavia. J
>> Konkurencia, Martausová? Herečka
ale aj výborná speváčka s vlastnou
tvorbou.
>> Rádiá – je škoda, že ľudia sú ochudobnení o slovenské piesne. Ani
nečudo že playlist rádii ako napr.
Express, Fun radio sa tvorí v nemeckých spoločnostiach a slovenský
moderátori môžu doplniť iba 5%
hudobného playlistu.
>> Laco Lučenič si rád po koncerte pobozká ruky – dobrá práca. J
>> Eurovízia – a zážitky v Oslo so speváčkou Kristínou. Vydavateľstvo
Sony, Superstar. Iba jedno slovenské
kolo inak zahraničné! Pozadie Superstar manažér SpiceGirl.
3. Pýtajte sa, čo Vás zaujíma
a Autogramiáda
Tak najviac mi prekážajú Bulváre
(tabloid) – syn vynikajúci angličtinár.
Príklad správa o vážnej údajne smrteľnej autonehode Mekyho Žbirku. Volal
manažérovi nech si to overí u manželky

Katky. Alebo som niekde spolu s manželkou a bulvárny novinári si ma odfotia a odstrihnú si ma a potom mi známi
vyvolávajú táto moderná technika je
strašná! Preto mám vždy pri sebe aj ja
fotoaparát, aby som si ich aj ja odfotil...
Môj dlhoročný kamarát Martin je
šikovný výtvarník, ja by som ho nazval, že on je taký tvorca (oplodňovač) našej novej generácie. Veľa
ľuďom totiž jeho obrazy visia v manželských spálňach. A ilustroval veľa
Kamilových kníh. Otočil sme mikrofón smerom na maliara Martina.
Čo bolo vašou inšpiráciou?
No ako mladý som obdivoval ženy
vo svojom okolí ako svoju mamu aj
babky, neskôr svoju manželku. Vždy
som chcel mať syna, lenže mám dve
nádherné dcéry.
Ako dlho vám trvá namaľovať jeden obraz?
Je to rôzne nedá sa to presne určiť
ako ktorý obraz pár dní, viac mesiacov.
Čo úplne na záver?
„Nesmierne si vážim spoluprácu
s Kamilom cez vydavateľstvo Ikar. Bola
to výborná zhoda náhod. Veľmi dobre
sa mi s ním spolupracuje.“ Pre veľký časový sklz dali sme si podpísať pár záložiek, tri knihy a išli sme späť na internát.
Pre Sme OK Mária Mieresová
Foto: archív VMV
19

Rozhovor

Sme OK

Tichá voda brehy my
je
Do horúceho kresla redakcie sme
tentokrát posadili šéfredaktora Sme
OK Jozefa Dančíka. Jeho meno sa
spája s internetovým chatom, o ktorom ste už možno počuli, možno nie.
Pochvala, či kritika sa zosypali na Jožkovu hlavu? Čítajte ďalej a dozviete
sa viac.

Aká je súvislosť medzi chatom
a Dančíkom? Odkedy v tom lietaš?
Chatu sa venujem od mája 2014.
Dostal som sa k tomu náhodou. Spolužiak zo školy Noro pracoval a momentalne už nespolupracuje v rádiu.
Ukázal mi ten chat. Musím úprimne
povedať, že ma to vôbec nezaujímalo. Mal som v tom čase iné okruhy
záujmov. Keď bolo po maturite a nudil som sa, povedal som si, že sa na
to pozriem. Najprv som teda začal
pracovať pre rádio, lebo som mal už
predtým isté skúsenosti.
Už si teda niekedy spolupracoval
s rádiom?
Už dávno som založil spolu so
sestrou vlastné rádio Tuc – tuc. Bola
sranda, počúvala ho celá dedina.
Sme to žrali a dobre sme sa na tom
bavili. No po čase som si povedal:
„Poďme ďalej, toto nás nikam neposunie! Vyskytli sa aj isté menšie

problémy, o ktorých by som nerád
rozprával. Začal som sa venovať iným
rádiám možno aj preto, aby som mal
viac poslucháčov – veď to je predsa
cieľ médií, či nie? Vysielal som vo viacerých rádiách, napríklad Boomrádio, ba dokonca v rádiu s erotickým
názvom Sexrádio. Mali sme poradňu
lásky a radili sme zlomeným srdciam.
Teda sestra radila a ja som bol ako
moderátor a „púšťač hudby“.
Pri práci ľudia často riešia aj vážne
problémy. Ako si si rozumel s Norom?
Nemám problém s nikým vychádzať. Spolupráca s Norom bola o to
ľahšia, že ho poznám.
Ako si začal chatovať?
Prihlásil som sa a tváril som sa, že
nikoho nepoznám. Slušne na úrovni
som diskutoval. Nevedeli kto sa skrýva pod nikom „Pepo“ – som Jozef, či
nie? Po istom čase mi to však nedalo
a predstavil som sa kto som, čo som.
Bolo to potom pre mňa i pre Nora
krajšie a srandovnejšie. Teda aspoň
pre mňa, ale určite aj pre neho. Nebol
problém zobrať ma do teamu spolupracovníkov.
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cca tridsať ľudí. Dnes sme prerobili chat, zlepšili zabezpečenie a ľudí
je stále menej a menej. Sám si kladiem otázku, či to má zmysel. Chcel
by som, aby to prinieslo niečo nové.
Snažil som sa o inováciu, aby bol chat
lepší, krajší a modernejší.
Inovácia prispela k tomu, že ľudí
ubúda?

Takže
také
boli tvoje
„mediálne
začiatky”.A teraz
trochu kritiky...
Ja som bola na tomto chate raz
a stačilo mi. Prišlo mi to čudné, lebo
tam bol každý jeden „Mokrohájčan“
a takmer nik mimo našej školy. Keď
sa chcem s niekým baviť zo školy,
sadnem si s ním ku stolu a pokecáme.
Na to nepotrebujem chat. A keď ma
chce niekto cez sociálnu sieť za priateľa a na chodbe ma ani nepozdraví,
k čomu to je?
Čo ty na túto kritiku ako „šéfchatu“?
Je to pravda. V dnešnej dobe je
ťažko konkurovať známym sociálnym
sieťam. Spočiatku bolo prihlásených

No istým spôsobom áno. Ľudia sa
na začiatku zaregistrovali a potom už
po zmene neurobili novú registráciu.
Výhodou je, že nemusia čakať na administrátora E-mail príde hneď a iba
potvrdíte link. No nevyužívajú to.
Priblíž nám pár slovami novinky, akých sa na chate dočkáme.
Snažím sa ľudí prilákať aj tým, že
počas chatovania na verejnosti budú
získavať klábosníkove body, za ktoré môže užívateľ vyhrať cenu počas
organizovanej súťaže. No bude získavať aj tzv. odznaky, za ktoré si potom užívateľ môže pozrieť ostatných
účastníkov, aké majú odznaky oni.
Ide o určenie úrovne komunikácie.
O aké odznaky teda pôjde?
Ak bude užívateľ vlastniť odznak
“Tichý” - je jasné, že s tebou toho
moc nenakecá. Ale tichá voda brehy myje a z tichého človeka sa môže
vykľuť aj čosi iné. Ak má však užívateľ odznak “Výrečný”, “Rozkecaný”,
alebo dokonca “Expert slova” - čo je
21
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Rozhovor
pracuje samostatne. Ľudia si myslia,
že chat súvisí úzko s rádiom. Teoreticky sme síce spolu, ale aj teoreticky
každý osobitne.

podgurážení oslávenci, či hostia, aby
som im niečo zahral: “Ty, počuj, máš
túto?” - A pridajú akési skomolené
anglické slová. No hľadajte, čo asi
chcú. Prípadne, keď pustia pesničku
z mobilu s komentárom: “Túto pusti!”
A ja že ktorá to je? Nemôžem predsa
poznať všetko. Pikoškou bolo napríklad aj to, že raz na oslave pribehol
chlap oblečený ako žena a vtisol mi
„pusu”.

Prečo nie ste 50 na 50?
Je možné, že keď tu rádio nebude,
chat pretrvá, preto tá vysoká miera
samostatnosti chatu a rádia.
Ešte si ma stále nepresvedčil, aby
som chatovala. Ešte to skús a nielen mňa, ale aj našich čitateľov.
Je ťažké v dnešnej dobe niekoho
motivovať. Niekomu sa to páči, niekomu nie. Dnes som akýsi skeptický.
najvyšší stupeň, je ti jasné hneď, že si No taký je život. Snažíme sa užívates ním dobre pokecáš. Okrem týchto ľov prilákať. Máme aj internetovú reodznakov to budú ešte “Zhovorčivý” klamu - Choď na chat! Choď na www.
originalchat.eu. Možno vás zaujme
a “Ukecaný”.
aj možnosť vyhrať. Všetko závisí od
Kam by si zaradil sám seba?
ľudí. Keď tam ľudia nebudú chodiť,
Asi tak podľa nálady, ale asi som ani ja nemám silu niečo nové vyvýjať
ten piaty stupeň zo šiestich - teda a niečo robiť. Keď sa však ľudia ozvú,
poteší ma to. Keby chatovalo tridsať
“Rozkecaný”.
ľudí... Mne to úplne stačí. Ale keď tam
A teraz zas trošku kritiky. Keď som chodia dvaja... Chuť sa vytráca. Je ale
chodila chatovať, mali ste tam zároveň pravdou, že keď sa tejto prátakú možnosť dať niekomu zahrať. ci venujem, sám sa v nej vzdelávam a
No takmer nikdy k tomu nedošlo. viac zdokonaľujem. Takže aspoň pre
Možno aj to prestalo ľudí baviť.
mňa to má zmysel.
Táto možnosť je dnes v osobitnej
miestnosti, kde môžete napísať aký Aké sú ešte tvoje záľuby okrem
song a komu chcete dať zahrať a mo- rádia, chatu, redaktorskej práce...
derátor by to mal dodržať. No ja mám
“Dídžeovanie”. Vo voľnom čase
na starosti len chat. Síce spolupra- sa venujem hudbe - chodím hrávať
cujeme s rádiom, ale zároveň každý rôzne oslavy, svadby. Už viac rokov.
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V mene redakcie ti prajem veľa
úspechov pri hudbe, chate, pri
všetkom, čo budeš robiť a v neposlednom rade aj pri tvorbe nášho
časopisu Sme OK.
Miroslava Jánošíková
Foto: súkromný archív

Raz dávno ma známa zavolala hrať
na oslavu. Mal som so sebou klasický
stolový PC, bedňa, veža - no proste
klasika. Potom som mal obdobie, že
som si chcel plniť tento hudobný sen
a nerozmýšľal som, ako to dopadne.
K tomu ma vlastne naštartovali kamaráti, ktorí mi na osemnástku kúpili veľký mixážny pult. Veľmi ma to
prekvapilo a zaskočilo. Som im za to
vďačný. Ešte dnes ho používam. Potom som si kúpil aparatúru a reproduktory.
Máš nejaký humorný zážitok
z “Dídžeovania”?
No viete, humorných situácií sa
vyskytlo veľa. Keď prídu napríklad
23

Žurnalistika

Spravodajské okienko
Matúša Baráta

Univerziáda

V dňoch 24. 1. – 1.2. 2015 sa konala na Štrbskom plese a v Osrblí 27. Svetová zimná univerziáda. Slovenská republika bola organizátorom najväčšieho sviatku vysokoškolských športovcov tretíkrát po rokoch
1987 a 2002. Na Štrbskom plese si študenti zmerali sily v skokoch na lyžiach, v severskej kombinácii a v
behu na lyžiach. Osrblie patrilo biatlonistom.
Najúspešnejšou disciplínou pre našich vysokoškolských reprezentantov sa stal biathlon, kde sme získali sadu medailí vďaka Paulíne Fialkovej. Od 4. do 14 februára 2015pokračovala 27 univerziáda na juhu
Španielska v Andalúzii v meste Grenada aj za äčasti našich vysokoškolských reprezentantov. V tomto univerzitnom mestečku sa našim športovcom darilo a získali spolu päť medailí.

Referendum
7. februára 2015 sa uskutočnilo známe referendum o ochrane rodiny, ktoré iniciovala Aliancia za
rodinu. Cieľom referendovej kampane a samotného referenda bolo upriamiť pozornosť na rodinu, aby
rodina ostala najdôležitejšou hodnotou našej spoločnosti.
Môj príspevok o referende nie je v mene nejakej organizácie, ale v mene žiaka, ktorý len nedávno absolvoval základnú školu a mnohé spomienky na tieto časy sú stale ešte aktuálne práve vďaka mojej rodine.
Dnes som študentom tunajšej SOŠ. V médiách a na internete sa veľa popísalo o skončenom referende,
ktorého výsledok už poznáme – bolo neplatné. Až som mal niekedy pocit ako fanúšik na futbalovom
zápase, že vo veci samotnej je viac expertov na tribúnach ako na ihrisku. Čo spôsobilo polarizáciu našej
spoločnosti. Chvalabohu je to už minulosť. No pre mňa po prečítaní komentárov v novinách zostala a
zostane prirodzená rodina na prvom mieste. Dala mi život, vychováva ma v duchu kresťanských tradícií a
hodnôt, pomáhala a stále mi pomáha prekonávať ťažké situácie v živote. Bez otca, mamy, starých rodičov
by som asi nedokázal dokráčať až sem na SOŠ. Preto som na svoju rodinu hrdý.

Ukrajina – hrozí katastrofický scenár?
Hrôza pomyslieť na to, čo môže vzniknúť. Ten katastrofický scenár, na ktorý myslím, ale si ho nepripúšťam. Dotkol by sa bohatých, chudobných, silných, ale aj obyčajných – skrátka všetkých ľudí. Celková
situácia vo svete nie je dobrá. Ukrajina – prikláňam sa na stranu Ruska a Putina, ale zdôrazňujem – je
to môj názor. Sledujem tento konflikt dlhodobejšie. Na Ukrajine boli demokratické voľby, kde zvíťazila vláda anarchistov, následne vznikla revolúcia a túto vládu anarchistov zvrhli. Jednoducho povedané,
druhý oligarcha nahradil prvého. Na Kryme, kde žije cca 90% Rusov (vďaka Chruščovovi) zakázali
ruštinu a preto bolo jasné, že Rusom sa to nebude páčiť. Ďalší problém je vstup do konfliktu západnej Európy a predovšetkým Ameriky – USA, tí sa snažia vnucovať svoju kultúru všetkým, viď hamburgery... No a Rusko je iná mentalita, chce si zachovať svoje hodnoty, svoju identitu, skrátka im fandím.
Chudobní a bohatí – nožnice sa otvárajú stále viac, niekam to všetko smeruje, ale neviem kam. Pevne
verím, že zdravý rozum zvíťazí a moja generácia bude pojem VOJNA poznať iba z učebníc dejepisu.
Pre Sme OK Matúš Barát
Poznámka redakcie: Názory uvedené v tejto rubrike sú výhradne názorom spravodajcu
Matúša Baráta. Ak máte iný názor, prípadne chcete podporiť ten jeho, radi privítame v
redakcii vaše stanoviská .
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Vychádzky

Fotogaléria

Vianočné trhy 2014

V uliciach mesta

Foto: archív VMV
Ilustrácie: clipart cez uja Google

NIE JE STREDA AKO STREDA
A NIE JE VYCHÁDZKA AKO VYCHÁDZKA

Ekotopfilm 2014

Prezidentská záhrada
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Dom Európskej únie

JUVYR 2014 Bratislava
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Naše výrobky mali úspech!
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Školenie

Ma
cros

Žiaci sa zapotili, ale získaný certifikát
ich nabil novou energiou. Držíme im
palce, aby aj v budúcnosti mali chuť
nasávať nové – dobré – nepoznané.
Vyberte si kurzy na mieru! Takto láka
na svojej stránke www.macrosoft.sk
renomované školiace centrum v Bratislave. Firma Macrosoft ponúka rôzne druhy školení, ktoré sú výhodným
riešením, ako sa rýchlo a efektívne
vzdelávať, aby sme boli produktívni
a úspešní ďalej v praxi. Medzi absolventami sa ocitli aj žiaci našej SOŠ-ky.

ná s

Priestory internátu sa na istý čas
zmenili na školiace stredisko – pobočku firmy Macrosoft. Šesť žiakov
– niektorí z nich sú zároveň aktívni
redaktori SmeOK – prejavilo záujem
dozvedieť sa čo-to zo základov práce s Photoshopom. Firma Macrosoft
poslala svojho lektora, aby natlačil
do hláv všetko, čo treba k získaniu
CERTIFIKÁTU – vysvedčenia, ktoré
úspešný absolvent získa na konci
školenia. Čas venovaný získavaniu
vedomostí a zručností vyvrcholil vo
februári záverečným preskúšaním
pred lektorom a komisiou, zloženou
z našich pedagógov (pani zástupkyňa Višňovská, pani vychovávateľky
Jandová, Mrocková a Solomajerová.)

of t
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S akými pocitmi odchádzali, držiac >> Naučil som sa veľmi dôležité veci,
v rukách certifikát?
ako používať program Photoshop.
>> Toto školenie ma bavilo aj preto, že
Ďakujem, že som sa mohol učiť
sme boli motivovaní certifikátom.
s ním pracovať.
Matúš Horváth
Som rada, že som sa naučila robiť >> Ďakujeme vám, získala som mnoho
s Photoshopom. Náš lektor bol skveužitočných informácií, ktoré – verím
lý. Dúfam, že mi tento certifikát po– využijem v pracovnej praxi. Máte
môže v hľadaní si práce.
geniálneho lektora.
Márie Mieresová
Zuzana Jurisová
>>
Ďakujeme vám, že ste nám poskytli prácu s Photoshopom. Získala som veľa informácií, ktoré v živote a v práci využijem. Bolo
to veľmi zaujímavé. Som rada, že som toho mohla byť súčasťou.
Dominika Szabová
>>Preopakoval som si základy a spoznal dobrého lektora. Určite
sa mi to zíde.
Imrich Pristach
>>
Vaše školenie mi pomohlo. Naučil som sa veľa nového
a pevne verím, že to v živote využijem. Ešte raz ďakujem firme Macrosoft, s ktorou mám veľmi dobré skúsenosti.
Jozef Dančík
Foto: archív VMV
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Uberte, sme v puberte!
Na

Tentokrát sme si v rámci rubriky “Na rovinu
hemisféry” zobrali v redakcii na mušku nárovi
n u h e m i s f é r y zory na šestnásťročných. Diktafónu sa tentokrát
ujal sám šéfredaktor Jozef Dančík a vybral sa na ulicu. Sami sme boli zvedaví, čo si myslia mladší, starší dospelí, či tí neskôr narodení, ktorí ešte brázdia
chodby nášho intráku. Ako to dopadlo? Takmer nikto nechcel hovoriť na mikrofón a tak musel Jozef zapojiť svoje schopnosti pamäte a stenografovania
na papier. Odpovede prinášame nezmenené a plnom znení. Na záver sme
dali priestor vyjadreniu názorov aj našim redaktorom Sme OK. Teda zistite
ďalej sami, či je ešte dnes aktuálne: “Ach, tá dnešná mládež!”

Čo na to dospeláci na ulici?
>> Čím ďalej, tým horšie. Viem, že
šestnásť rokov je obdobie puberty,
ale tá dnešná je extrémna (drogy, alkohol, cigarety), ako aj neúcta k starším. Vidím to v autobuse, električke.
Nepustia si sadnúť starších, počuť
samé vulgarizmy. Veľkú chybu prikladám výchove v rodine a v školách.
>> Šestnásťroční ľudia majú myšlienky
v hlave, ktorým dospelí nerozumejú!
>> Mám rád na mladých veselosť a
bezprostrednosť. Sú super!
>> Sú divokí, zaviedla by som telesné
tresty ako v minulosti. Chcú zapadnúť do partie. Doma sme mali
problém so šestnásťročným synom,
ktorý sa predvádzal pred partiou a
začal kradnúť. Keď sme ho pristihli,
sám na otázku, že na čo to bolo
dobré, odpovedal: “Na hanbu!”

>> Mladí dnes často nadávajú a s rodičmi sa bavia horšie ako s kamarátmi.
Nie je výnimkou ani to, keď mamu
pošlú, a nielen v telefóne, do ...
>> Šestnásťroční sú akční, slobodní,
podnikavejší ako v minulosti. Chcú
vyniknúť a keď nemajú čo ponúknuť
(svoje talenty a schopnosti), tak sa
chcú predvádzať správaním, vlasmi,
cigaretami, alkoholom, oblečením...
>> Šestnásť je taký zvláštny vek - nebrzdí ho ešte dospelosť, ani neohraničuje detstvo. Je to akási
zmes zodpovednosti a hry v rôznej
miere rozvinutá u jednotlivcov.
>> Ospravedlňujeme sa čitateľom, že
odpovede “ulice” sú anonymné,
ale žiaľ, nikto nechcel zverejniť ani
vek, ba ani krstné meno. To napokon nie je také dôležité, chceli sme
32

Na rovinu

hemisféry

K názorom dospelých pridávame
aj bleskovú anonymnú anketu na
chodbách nášho intráku: “Plusy a
mínusy 16 - ročných.”

vám len priniesť v redakcii pár názorov na šestnástky a šesnástiakov
v “hemisférach” hláv dospelákov.

Čo na to osadenstvo internátu?
>> Sú to ľudia, ktorí nie sú dospelí, ale
ani deti, sú niečo medzi. Toto je
môj názor na dnešnú lenivú, uponáhľanú mládež. Jej pozitíva sú, že
niektorí sú zažratí do vecí, ktoré ich
bavia. Negatívami sú hlavne fajčenie, drogovanie.
>> Sú to decká!
>> Ich správanie je normálne a to, čo im
škodí, začali robiť oveľa skôr. Či už cigarety, či alkohol... Tak čo už, skúšajú
všetko a to, čo im chutí, im ostáva
a pokračujú v tom. Väčšina mladých
ľudí chce veľa voľnosti, „kašlú na
školu“ a chcú si žiť svoj kľudný život.
Učenie ich vôbec nezaujíma, no nie
je ich veľa, väčšina mladých ľudí to
berie s takým nadhľadom.
>> Je nám spolu dobre, je sranda, zábava a ošiaľ , nemyslíme na školu,
iba na chalanov.

>> Sú príliš pridospelí na ich vek. Nevedia sa chovať, sú drzí, papuľujú;
nedokážu oceniť, keď ich človek
pochváli, alebo im chce pomôcť,
ešte mu vypapuľujú. Mali by skôr
chodiť do kostola, alebo na záujmové krúžky, či nejaké kluby, kde
sa venujú histórii štátu ako celku.
Nemali by chodiť do nočných barov, aby nepili, nedrogovali a nerobili potom bordel ma ulici po nočnom kľude.
>> Plusy? Sú milí, všetko si vážia, so
všetkými sa bavia, radi druhým
pomôžu, majú sa radi, sú dobre vychovaní, slušne sa správajú.
Ale majú v sebe aj mínusy: nadávajú, sú drzí, bláznia sa, nudia sa,
nevedia sa krotiť, nič si nevážia,
sú chladní, robia si z druhých posmech.
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>> No nie všetci sú takí, česť výnimkám, tých by som chcel vyzdvihnúť.
Nech si ostatní z nich berú príklad.
>> Sú kamarátski a ochotní pomôcť,
je to krásny vek a trochu im závidím, že som už ďalej a musím riešiť
budúcnosť.
>> Sme super partia na intráku i v triede, takto nejako si predstavujem
skvelých 16-ročných ľudí.

>> Pozitíva? Sú srandovní, dá sa snimi
občas porozprávať, občas sú normálni, niekedy poslúchnu, dokážu
aj pomôcť, vedia sa človeku niekedy
prispôsobiť a dokážu sa slušne správať. A negatíva? Drzí, dokážu človeka
poriadne nahnevať, občas robia
neporiadok, neposlúchnu, niekedy
nadávajú, sú vulgárni voči ľuďom,
nevedia sa správať medzi ľuďmi.

Čo na to redaktori Sme OK?
>> 16-tkam je dobre, nemajú starosti s ničím. Mať tak ich vek, tak
som šťastná. Možno mám viac,
ale sama sa niekedy cítim ako
16-tka, ktorá nemá žiadne starosti. Je to vek, kedy sa všetko zdá

byť jednoduché. No mať aj vyšší
vek má svoje výhody. (Katarína
Tóthová)
>> Cítim sa na svoj vek tínedžersky
ale miestami mám chvíle dospelej.
(Dominika Szabová)
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>> Každý sme si týmto obdobím prešli. Nikto nie je bez výnimky! Sú to najkrajšie roky života. Sladká nevedomosť...
(Majka Mieresová)
>> 16-roční sa režú (ubližujú si na zdraví)! Myslíš, že keď sa porežeš, tak ťa budú ľudia ľutovať. Skôr sa ti budú vyhýbať
a zhorší sa ich názor na teba. Nájdi si niečo iné, ako to robia ostatní. A hoď to za hlavu... 16-roční a alkohol! Prestaň
piť, začni žiť a užívať si život. Život je moc krátky na to ho
premrhať alkoholom. 16-roční a cigarety! Ak si začal, nevieš prestať a nefajčiari sa ti smejú. Nevieš prestať, to si
len myslíš. Skús to, možno to dokážeš. Za pokus nič nedáš! Čo od nás chcú dospelí... Chcú, aby si bol ako oni, keď
boli v tvojom veku. A ty si myslíš, že sú to hlúposti, tak nepočúvaš.Počítač, Facebook, PC – games, to je tvoje. Tak si to
naďalej užívaj, ale aj o tom premýšľaj. Že oni to nemali a mali
bohovské detstvo. Nikto nie je dokonalý! Ani ja Marcel Jánoš!
>> Čo si ja pamätám už v škôlke nás učili k tomu, že starší majú
viac skúseností, ako my. V škole sme mali za vzor štvrtákov,
neskôr deviatakov, ale inak vždy sme brali ako hlavné slovo
- slovo našej pani profesorky. Toto vám povedia aj tí, ktorí už
dávno opustili školské lavice. Teraz to je tiež podobne, ibaže
my sme tí, ktorí patria k starším. Ale
takú autoritu máme ešte stále v profesoroch a aj v našich rodičoch. Ale
teraz, keď sme na vrchole, zisťujem,
že tí čo sa narodili po tom roku (1999)
sú uplne iní. Hlavne v tom,
že nemajú nijakú autoritu
voči nám dospelým, tým,
čo už v týchto končinách
majú nejakú tú skúsenosť.
Ale hlavne ,že by nemali
ignorovať dospelých, čo
tu pracujú. (Miroslava Jánošíková)
Ilustrácie: OFS
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Predveď, čo dokážeš!

Talent

„Predveď, čo dokážeš,“ tak znel názov programu, ktorý sa konal na konci januára
na našom intráku. To znamená, že sme v ten deň predvádzali svoj veľký talent. Diali
sa neskutočné veci, ale aby som nepredbiehala, tak začnem pekne od začiatku.

Svoj talent predviedlo desať fakt
talentovaných žiakov a musím sa pochváliť, že jedným z nich som bola
aj ja. No ale nebudem predbiehať...
Ako prvá vystúpila Karin Vajzerová
s pesníčkou od Kristíny Ešte váham.
Po nej nám maliarske umenie predviedol Ľubomír Hraško a ukázal nám
aj svoje majstrovské dielo „Džungľa“.
Za Ľubom nasledovala Zuzka Poláková, ktorá zarecitovala báseň od
Belly Achmadulinovej s názvom „Pieseň lásky“. Krásna básnička, z ktorej
vám ponúkam malú ochutnávku:
Neutrácaj pri mne toľko času,
nedávaj mi, prosím otázky.
Zbytočne sa na ruke mi pasú
tvoje oči, dobré od lásky.
Od
básničky sa zasa
prenesieme
k spevu. A to
už prichádzam
na scénu ja. My
name is Katka
T. a spievala
som pieseň
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SOŠ

mánia

„Môj pán“ od mojej obľúbenej speváčky Lucky Bílej. No posuňme sa
odo mňa ďalej a pokračujme. Na scénu sa postavila Barborka Hladíková, ktorá nás pobavila neskutočnou
interpretáciou úryvku z knihy Roalda Dahla „Matilda“. Bola neskutočne
dobrá, fakt sme sa pobavili. Zas vám
ponúkam úryvok z jej vystúpenia:
„Môžeš mi povedať, prečo nosíš
na košeli prilepenú fazuľu?“
pýta sa riaditeľka Byvolská.
„Mali sme na obed fazuľu,“
odpovedá Migel.
Po takomto výkone sa so svojou
záľubou predviedol Jakub Mišík. Ide
o zbieranie podpis. kariet, ktorej sa
venuje už niekoľko rokov. Potom sa
rozozvučali struny gitary, presnejšie
povedané rozozvučal ich Jurko Jamnický s piesňou od Kryla „Vánoční“.
Vianočná pieseň znela pekne aj teraz, na začiatku jari. Struny dozneli
a zdialky na scénu dotancovala
Veronika Jarotová, ktorá nám
dala malú lekciu
tanca. Veronika,
ďakujeme.
No
a zas a znovu ja
a Simonka Blá-
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Predviedli, čo dokázali
hová a naše pečenie slaninových točencov pod
taktovkou p. vychovávateľky Gallovej. A čo sme
sa naučili? Naučili sme
sa, že cesto môže kysnúť
aj v rúre, len treba dať pozor, aby sa neupieklo skôr,
ako vykysne. Na záver vystúpil nový talent internátu Frederik Korcsmáros s pesničkou „My
way“ od Sinatru. Zaspieval to úžasne
a musím sa pochváliť, že som mala tú
česť a zaspievala som si s ním duet.
Čo na záver? Celý program bol
pod vedením pani vychovávateľky Bobockej. Na fotografov sa hrali
pani vychovávateľka Jandová a naša
pani zástupkyňa Višňovská. Aby som
nezabudla, hudbu zabezpečil Jožko Dančík. Úplne na koniec pani vy-
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chovávateľka
Solomajerová
vyhodnotila
florbalový turnaj.
Vyhral Trenčín (Lipovský,
Horváth Kevin,
Laskovský, Kopáč
a Laššo). Chalani, veľká gratulácia! Takže takto
dopadol náš program
„Predveď, čo dokážeš!“
a všetci dostali sladkú
opdmenu – čokoládu,
ktorá sa ako sen rozpúšťala v ústach.
Pre SmeOK redakčne
spracovala
Katarína Tóthová
Foto: archív VMV
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Ako sme cestovali

Úvod
Zo všetkých médií od rána sa sypal sneh - teda skloňovala sa snehová kalamita vo všetkých pádoch. Aj nám vírilo v hlave, aká to bude dnes šialená cesta
domov... Bol piatok a bolo potrebné sa presunúť do tepla domova. V správach sme počúvali: “Poriadnu silu dnes ukazuje kalamita aj v Bratislave. Ani
Bratislava neostala ušetrená. Autá sa posúvajú na jednotke, dvojke, občas sa
šmýkajú tam, kde nechcú, a netočia tam, kde majú namierené. Sneh stále
padá a padá... Obchvaty, mosty Kramáre, Dlhé diely - no katastrofa! Mesto
už o deviatej ráno nariadilo posyp v celom meste.” Po Slovensku kolujú staré
dávne vtipy o súvislosti medzi snehom a Bratislavou:
zz Viete, že bratislavčania majú najkratšie nohy? Napadne 10 cm snehu a už
hovoria, že napadlo snehu po kolená.
zz Na Orave Sneží, sneží, sneží a hodinu
svieti slnko. Oravčan povie: “Dnes svietilo slnko”. V Bratislave celý deň svieti
slnko, len ráno asi hodinu snežilo a
bratislavčan povie: “Dnes snežilo”.

zz Telefonuje bratislavčan na východ:
“Máme vo dvore meter snehu”. Východniar sa začuduje a bratislavčan vysvetľuje: “No asi meter krát meter na tráve”.
zz To zas bude deň, vzdychne si ráno
bratislavčan pri pohľade z okna
dodá: “To je snehu, počet vločiek sa
ráta na desiatky”.

Ale tentokrát fakt snežilo viac ako vlani, či predvlani... V redakcii skrsol nápad pátrať po tom, ako sa naši redaktori presúvali po Slovensku.

Ako každý piatok som čakala rodičov kedy pre mňa prídu. Ale vzhľadom na
zlé cesty. Museli pre mňa prísť spolužiakovi rodičia. V tom momente mi padol
veľký kameň zo srdca, že sa nejakým spôsobom dostanem domov. Cesta bola
ako pre každého cestujúceho zo smeru Bratislava v teň deň nekonečná. Po 4
hodinách cestovania som prišla síce nie domov. Nemala som na výber musela
som prespať u spolužiaka. Pretože v našej dedine neboli vôbec prístupné cesty.
Pre Sme OK Dominika Szabová

Keď snežilo, mrholilo... na mesto sa valilo
Cesta snehom
V to ráno som sa chcela skôr vypýtať zo školy, schyľovalo sa k návalu
snehu – pre Bratislavu hotová pohroma! Učiteľka ma milo „povzbudila“, aby som bola kolegiálna a ostala s ostatnými do konca šiestej
vyučovacej hodiny. Počas piatej
hodiny sneženie zosilnelo. Zabalila som to a s taškou pod pazuchou
vykročila domov – teda z Bratislavy

do Oravského Podzámku. Cesta trvá
tradične 3 – 4 hodiny, ale...
Radila som sa cez telefón s asistentkou o tom, ako domov, keď všade len sneh, sneh, samý sneh. Počula
som ju síce na druhej strane telefónu, ale nemala sa ako za mnou dostať na Mokrohájsku, aby mi pomohla na stanicu. O dve hodiny sa ku
mne konečne dostala cez bratislavskú kalamitu, ale vlaky už bolu fuč!
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Poďalšom hodinovom putovaní snehom sme prišli ku nej na internát do
Mlynskej doliny. (Bežne nám to trvá
tak pätnásť minút.) Od zastávky autobusu na intrák som sa brodila po
kolená v snehu a viete si asi predstaviť, ako som vyzerala. Mokrá až do
nitky som sa konečne ocitla v teple
a v suchu. Na druhý deň skoro ráno
sme pokračovali v ceste. Vlaky už
chodili, ale nie presne. Meškali sme

kvôli stromom na koľajniciach. No na
obed sme už boli doma. Rodičia boli
radi, že ma vidia živú a rozmrazenú.
Spolu sme sa už len zabávali na tom,
čo sa stalo. Viete si predstaviť ako
vyzeralo vysvedčenie? Mokré, pokrčené – euroobal však ochránil obsah.
Škoda len, že sa tie horšie známky
nerozmočili, po uschnutí by som si
tam pripísala čosi lepšie...
Pre Sme OK Zuzana Jurisová
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Sme OK
Vlaky meškali...

Vlaky meškali...
Môj dobrodružne hrdinský príbeh
sa začína nástupom na najbližší možný autobus, ktorý sa v tom nečase
priblížil ku našej dobre známej zástavke Mokrohájska.
Ešte ako tak sme sa pre šmýkali
na Patrónku. Už cestou na Pražskú to
bolo čoraz horšie a horšie až nás už
úplne odstavili a samozrejme všetci
si povyskakovali a išli pešo. Len u vodiča sa stretlo pár dôchodcov a ja.
Všade okolo nás bola strašná zápcha
áut. Už aj semafory to vzdali a začali
blikať na oranžovo. Po vyše 20 minútach som v rýchlejšom pruhu uvidela
ďalší autobus a urýchlene ani neviem
ako už som bola tam. Tajne som dúfala, že sa dostanem ďalej. Lenže neprešli sme ani ďalšieho pol metra a do
zadnej časti autobusu si to pekne
krásne do nás narazilo osobné auto.
Okamžite som sa ocitla v tej zápche.

So všelijakými pocitmi som ako stopár
si vyhliadla auto s vodičkou. S hanbou, ne hanbou som jej poklopala
na okno spolujazdca. S rýchlim vysvetlením a otázkou či by ma zobrala
tým smerom som už aj bola v aute.
Ešte pred nami sa váľal po zemi taký
chlapík s gitarou a pivom v ruke. Asi
o pól hodinu neskôr. Tá pani ma na
najbližšej možnej zastávke vyložila
a ten kúsok cesty mi neostávalo nič
iné ako ísť peši. Ešte so sympatickým
doprovodom som konečne prišla na
železničnú stanicu. Pôvodný vlak som
zmeškala, ale našťastie o nedlho išiel
ďalší. Po asi 3 hodinách som už bola
doma.
Tie dve hodiny čo som sa chcela
pôvodne chystať na večierok som
precestovala. Ten večierok som stihla
aj keď s hodinovým meškaním, ale
bolo perfektne.
Pre Sme OK Mária Mieresová
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Ochranka v snehovej víchrici
Moje cestovanie z internátu v Bratislave domov do Zvolena začalo tak,
ako vždy: dobalím si veci, čo potrebujem a idem si vypýtať peniažky na
cestu, veď bez toho nezaplatím nič.
A potom presun na autobusovú zastávku. Tu to všetko začalo. Od rána
sa valil sneh, autobusy nechodili, len
prímestské. Na jeden nastúpim, ale
vzápätí vystúpim na Patrónke – hneď
nasledujúcej zastávke. O niečo neskôr
príde šesťdesiattrojka, ktorá má napriek psiemu počasiu odviezla až na
Hodžovo námestie. Napadla ma hlúpa myšlienka: či by nebolo lepšie ísť
pešo; veď viem, kadiaľ mám ísť a s mamou sme už predsa takto išli tiež.
A potom sa čas vliekol. Z domu mi
volala mama aj starká. Mama zavolala všetky hliadky polície... Hľadali
aj ulicu, kde sa nachádzam. O pár

minút došli na konkrétne miesto, kde
som už čakala. Nastúpila som k nim
do auta a policajti zahlásili do vysielačky: „Už sme našli tú prenasledovanú osobu.“ Pýtali si meno a občiansky preukaz. Ja im nato: „Máte pekné
mená.“ A oni že „Ďakujeme.“
Keď som už nastupovala do autobusu, ku ktorému ma priviezli, napadol ma vtip, či by nechceli ísť so
mnou ako ochrancovia občianky, ale
radšej som ostala ticho.
Pre SmeOK Tajná Spis.
Ilustračné foto: archív VMV
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Kultúrne okienko

Nevinná obeť lásky

V dnešnom čísle vám prinesiem úžasný zážitok z najlepšieho československého muzikálu Osmy svtadiel.
Jeden večer som brázdil po internete
a hľadal som niečo nové, ale zároveň aj
dobré. Ako som hľadal, do očí mi padol
veľký farebný názov: Osmy svetadiel.
Popozeral som ceny lístkov a v sekunde
som jeden zarezervoval. O pár dní neskôr
som si ho išiel vyzdvihnúť do najbližšej
predajne. Lístok ma vyšiel na 24 EUR.
Nastal deň veľkého vystúpenia. Obliekol som sa a v hodinovom predstihu som
sa autobusom doviezol pred divadlo.
V treskúcej zime nás personál nechal
stáť ešte pol hodinu. Napokon sa dvere
divadla otvorili a my sme mohli vojsť do
jeho priestorov.
Desať minút pred vystúpením sme sa
boli usadiť a čakali na začiatok. Na začiatku som sa skvele pobavil spojením hereckého a hudobného umu. Celý muzikál bol
veselo-smutný. Najviac sa mi páčila speváčka a herečka Nela Pocisková a skvelý
muzikálový herec Patrik Vyskočil.
Celý muzikál bol o hľadaní lásky medzi chudobným čašníkom a študentkou nukleárnej fyziky z bohatej rodiny. Pri rozuzlení deja hlavný hrdina zomiera len pre to, aby zachránil nevinné dieťa.
A do toho všetkého skvele zapadali legendárne
piesne od skupiny Elán.
Na záver asi čakáte odo mňa odporúčanie na
tento muzikál. No to však nepríde, pretože minulý
mesiac bola derniéra. Avšak to, čo tento muzikál
zanechal v mojom srdci a duši, sa už nikdy nestrati.
Bola to fakt sila! Prajem aj vám, aby ste prežili v srdci predstavenia, ktoré budete mať možnosť vidieť.
Pre Sme OK Fero Hrnko
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oňavka
zarába

Konečne sa blíži deň, keď si pošibeme, pooblievame s vedrom a
dobre zavoňavkujeme! Že načo? Aby
sa nám úspory zväčšili o pár sto Eur.
Možno vyjde aj na lepšiu elektroniku... Nuž aj o tom je Veľká noc – aby
sme si dobre zarobili, nielen užili
prázdniny a potešili sa s rodinou. Keď
to vyjde a podarí sa mi zarobiť, nebolo by dobré všetko premrhať len
tak... treba čosi uliať aj na jedlo, na
oblečenie, ale zišlo by sa pár mincí
pridať do hlineného prasiatka,
ale ešte lepšie do banky, kde
mi k Eurám pribudnú aspoň
centy v úrokoch. Som ešte študent a nemám v roku
veľa možností zarobiť si.
To však v jeden krásny deň
skončí... Už dnes sa obzerám
po dobrej robote s dobrým
zárobkom, aby som si mohol
viac odložiť, ale aj viac míňať
– s rozumom a rozmýšľať čo
je lepšie, čo nie, na čo dám
peniaze a hlavne myslieť na
zadné vrátka. Rád si doprajem
dobrú elektroniku, pekný byt,
chutné jedlo, moderné oblečenie, super dovolenku... ani
auto nie je na škodu. Všetko
sa však nedá hneď z výplaty,
šetrením sa to dá. Treba začať
hneď a pravidelne. Keď raz

budem bohatý, chcel by som ostať
skromným priateľom chudobnejších,
lebo to stojí za to! Preto učte sa, učte
sa, aby ste boli múdri, aby ste si našli
dobrú robotu s dobrou výplatou, aby
ste si mohli viac dovoliť, ale ostaňte
ĽUĎMI.
To Vám praje finančne mysliaci
študent Ľubomír Hraško
ilustrácia: autor článku
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Ak človek nájde v živote to,
čo ho baví, ak začne robiť
to, v čom sa nájde, tak má
jeho voľný čas zmysel. Ak
okrem toho ešte robí to, v
čom je dobrý...
Kôň, koník, koníček - je
jedno ako ho nazveme, ale
dôležité je, že pre Barbaru je
ním fotenie. Čítajte a dozviete sa o nej aj niečo viac.

Cvakať vie každý,
my fotíme
Ako dlho sa venuješ foteniu?
Odkedy som dostala od strýka prvý foťák
– asi pred šiestimi rokmi, mala som dvanásť.
Zúčastnila si sa na nejakej súťaži fotografov?
Asi trikrát na súťaži vo fototábore „Ateliér
fantázie“. Obsadila som už druhé aj prvé
miesto, poväčšine s makro.
Čo je to „makro“?
Na foťáku je označené kvetinkou a znamená fotenie detailov zblízka.
Technika ide dopredu. Spomínaš si ešte
na svoj prvý fotoaparát?
Kompakt Sony, 800 megapixelov. S ním som
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povyhrávala nejaké fotky. Potom som dostala – síce z druhej
ruky, ale perfektnú zrkadlovku
Nikon 200.
A čo tvoja prvá fotka? Aká
bola?
To si už skoro ani nepamätám. Strýko rozvalený na
stoličke s veľkým bruchom.
Strýko nato: „To si ma odfotila
s takým bruchom?“
Čo najradšej fotíš? Prírodu
– ľudí – mestá – veci?
Prírodu: chrobáky, kvety...
kde môžem využiť makro. Fo-

tila som však už aj hrdzu. Teda našu to. Heslo tábora je: „Cvakať vie každý.
hrdzavú bránu.
My fotíme.“ Ide o to – vybrať si niečo,
čo zaujme. O táboroch sa dozviete na
Venuje sa foteniu aj niekto z rodiny? www.atelierfantazie.sk
K foteniu som sa dostala cez tatkovho kamaráta Mariána Valoviča, V mene redakcie ti ďakujem za rozktorý je pôvodne tanečník. Dnes or- hovor a prajem veľa superských
fotozáberov.
ganizuje fotokrúžky a fototábory.
Pre Sme OK Majka Haláčová
Pre mladých nádejných fotografov
Foto: súkromný archív
sa organizujú rôzne podujatia. Zú- Výber fotografií nájdete na zadnej
častnila si sa na nejakom z nich?
strane obálky
Na viacerých výstavách sme mali
fotky z fototáborov.
Odkiaľ čerpáš múdre rady o fotení?
Od svojich učiteľov Mariána Valoviča a Vlada Mihála, ale aj pána Rudolfa Biháry.
Poznáš osobne niekoho zo známych slovenských fotografov?
Myslím, že nie. Kamarátim sa s novinárom, ktorý fotí do novín Matejom
Kalinom.
S akou technikou robíš svoje zábery dnes?
Dnes fotím aj so statívom. Malý
kompakt mi ukradli, ale dnes fotím
so spomenutým Nikonom 200.
Čo by si chcela odkázať tým, ktorí
sa chcú venovať foteniu?
Odporučila by som im navštíviť
tento tábor, kde by ich zaškolili. Tento koníček síce dosť stojí, ale stojí za
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Boccia (čítaj „boča“) šport je určený nielen pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poruchu funkcie všetkých štyroch končatín, ale aj pre zdravých športovcov. Tento šport sa udomácnil aj v našej škole. Od roku 1984 sa
zaraďuje medzi paralympijské disciplíny, medzi olympijskými disciplínami
nemá ekvivalent. V súčasnosti sa boccia hráva vo viac ako 50 krajinách sveta,
Slocvensko teda nevynímajúc. Pár “bocciákov” sme mali možnosť stretnúť aj
na Mokrej a jeden z nich je Filip Ficek...
Zúčastnil si sa Majstorvstiev Slovenska v Bocci. V akej kategórií si
súťažil?
Súťažil som v kategórii tímov. Každý z nich sa skladá aspoň z dvoch
hráčov. Kategórie sú BC1 a BC2.
Hovoríš o kategóriách..., no nie sú
nám celkom známe. Popíš nám ich
bližšie.
Samozrejme, je to jednoduché.
Kategória BC 1 je kategória súťažiacich s detskou mozgovou obrnou
ťažšieho typu BC2. Kategória je určená taktiež hráčom, ktorí majú detskú
mozgovú obrnu, ale nie tak závažné-

ho rozsahu. Ďalšou kategóriou je
BC 3-jka. Sú do nej zaradení svaloví dystrofici, ktorí dokážu hýbať
rukami a dokážu loptičku odhodiť. No a nakoniec je tu posledná
– BC 4. Tu hrajú svaloví dystrofici
v pokročilom štádiu. Nedokážu už
teda hádzať loptičku rukami. Preto
používajú špeciálnu pomôcku. Je
to rúra, ktorú ovláda ich asistent.
Ten podľa pokynov rúru nastaví
do určitého uhla podľa toho, ako
si samotný hráč povie. Loptička
sa položí na vrch rúry a pohnutím
brady ju tento hráč môže odpáliť.
Taktiež je možné loptičku odpáliť

aj pomocou špeciálnej čelenky, ktorú
má súťažiaci nasadenú.
Hovoríš, že si súťažil v tíme. Ako si
teda spokojný so svojimi kolegami?
Keď som sa dozvedel, že znovu budem s týmto tímom spolupracovať
na takomto veľkom podujatí, ako sú
Majstrovstvá Slovenska, veľmi som sa
potešil.
A čo myslíš, ako sa pozdával tvojim
parťákom tvoj vlastný výkon?
Ja si myslím, že sme ako tím hrali
dobre. Boli tam samozrejme aj chyby,
ale vždy to niekto potiahol. A čo sa
mojich kolegov týka... (a ďalej v cez
úškrn)... asi boli spokojní.
Do turnaja ste vstúpili s vysokou výhrou. Aké boli tvoje pocity po úvodnom zápase?
No pocity, samozrejme boli dobré, lebo tento zápas sme aj chceli,

So skromnosťou ďalej zájdeš
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možno aj tvojom osobne, budú
na teba zo strany trénera aj vyššie
očakávania?
A práve o toto mi išlo. Tréner vždy
hovorí, že si máme stanoviť cieľ, a keď
ho dosiahneme a možno splníme aj
niečo naviac, je to preňho vždy veľká radosť. Veď aj po výhre v zápase
o bronz prišiel ku mne a pobúchal
ma po chrbte so slovami: ,,Takto sa
mi to páči!´´ A mňa to veľmi potešilo. Možno si aj osobne budeme ešte
bližší.

aj potrebovali vyhrať. Naštartovať si
sebavedomie, potom však prišla dosť
vysoká prehra, ale tá už nič neriešilia.
Po prvej výhre už bol postup do semifinále upečený.
A boli ste v semifinále. Cieľ bol splnený. Na čo ste sa ďalej chceli zamerať?
Tak určite, bol to veľmi dobrý pocit, veď hrať semifinálový zápas proti
reprezentačnému tímu je vždy veľká
motivácia. Zároveň sme však nemali
čo stratiť, takže sme hrali to, čo sme
mohli v rámci svojich možností a výsledok, aj keď sme prehrali, mňa nesklamal. Veď sme neprehrali po debakle.
Chcel by si aj ty byť raz súčasťou reprezentačného tímu?
Ak by som povedal nie, klamal by
som. Je to však ešte vzdialená budúc-

nosť. Teraz sú pre mňa prioritou klubové súťaže po Slovensku. Umiestňovať sa čo najvyššie.
Posledný krok pred finále bol už
veľmi náročný, a tak ste hrali o tretie miesto. Zápas to bol veľmi vyrovnaný a hlavne jeho koniec priniesol dosť vzruchu. Veď za stavu
4:4 to vyzeralo, akoby sa tam strhla
nejaká hádka. Čo sa stalo?
Došlo k rôznym provokáciam na
stranu našej kapitánky a tak predsa
nedovolím, aby bolo urážané meno
mojej spoluhráčky, inak aj dobrej kamarátky. A tak nám bolo od rozhodcu dohovorené a aj sme podostávali
žlté karty. Po zápase sme si to ako tím
všetci vysvetlili. Takže tam sa aj celý
problém uzavrel.
Toto bolo tvoje prvé pódiové
umiestnenie na takomto turnaji.
Myslíš si, že po takomto výkone,
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ší záujem, ja som aj športový referent
medzi žiakmi, prídite za mnou, spoločne prídeme na to, ktorý by bol pre
vás ten najvhodnejší.
A nakoniec už len krátka otázka:
Tri najlepšie vlastnosti športovca
by mali byť...?

V prvom rade vytrvalosť, ďalej
trpezlivosť, ale aj skromnosť. Vytrvalosť preto, aby sme zvládli všetky
prekážky. Trpezlivosť, ak sa vás niekto pokúsi rozladiť a skromnosť, pretože s tou zájdeš najďalej. To je aspoň
Tak prvá medaila je v kapse a tvoj moje heslo.
najbližší cieľ je...?
Tak teraz to bol posledný turnaj Ďakujem ti za rozhovor a spolu
sezóny, najbližšie už len nesúťažný s celou redakciou Sme OK ti prajeturnaj v mlynskej doline. Poriada ho me veľa úspechov, nielen v športoškola na Mokrohájskej 3. Ja však pôj- vom živote.
dem reprezentovať
našu školu. Takže verím, že aj tam budem
úspešný.

Pre Sme OK Jakub Mišík,
Foto: súkromný archív

Reprezentovať vlastnú školu je určite
veľkým
lákadlom
aj pre iných. Možno
však ešte neurobili
ten povestný prvý
krok k tomu, aby sa
nejakému športu začali viac venovať. Čo
by si im odkázal?
Ak máte radi šport
a máte o nejaký aj väč51
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Okejko športuje

Ako redaktor
lovil zo siete.
Alebo: „chytil
som, čo ma
trafilo!“

turnaji. Mal som šťastie, že na turnaji
sa zúčastnili iba tri tímy. Bronzový
stupienok nám, teda Green tímu neušiel. Ja osobne každému z nášho
tímu veľmi pekne ďakujem, že mali
so mnou toľkú trpezlivosť. Aj napriek
tomu, že sme všetko prehrali.
O stupienok vyššie sa umiestnil
tím ,,Mariňáci´´. Vzhľadom na to, že
prvý zápas proti ,,nám´´ zvládli, dostali možnosť hrať o prvú priečku. Zápas proti ,,Trenčínu´´ im však nevyšiel
podľa očakávania.

Roman Brocka: Hralo sa v pohode, no nevyšlo to.
Víťazom celého turnaja sa stal
,,Trenčín´´, ktorý nezostal svojmu
menu nič dlžný. Ani jednému zo
svojich súperov nič nedaroval a po
zásluhe tak ani v jednom zápase neokúsil trpkosť prehry.
Čo považuješ za hlavný príčinu vášho úspechu?
Patrik Lašo: Recept bol jednduchý. Držali sme sa toho, že chceme
vyhrať.

Po malej odmlke si v utorok 27.1.2015 zmerali svoje sily na internátnych florbalových majstrovstvách tri zmiešané družstvá: Trenčín, Grín tím (čítaj green
team) a Mariňáci.Po urputných bojoch, sa tohtoročným majstrom stal …
Určite si všetci spomínate na spievajúcich redaktorov, však? Predviedli
sa celkom parádne, a ja verím, že ešte
nejaké to vystúpenie od nich zažijeme. No ale ja vám chcem popísať
trošku iný príbeh. Bohužiaľ, jedným

z aktérov tohto príbehu som sa stal aj
ja. No smola. Hodilo by sa sem: “Každý deň nie je nedeľa”. Alebo ani nie.
Mohol by to byť akýkoľvek deň a vo
florbalovej bránke by som proste
,,zahviezdil´´ podobne ako na tomto
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Pre Sme OK Jakub Mišía
Foto: archív VMV
Zostavy tímov:
Trenčín:
Róbert Laskovský
Gabriel Lipovský
Kevin Horváth
Patrik Laššo

Mariňáci
Roman Brocka
Stanislav Drinka
Martin Poliak
Mária Čierna
Matej Vilhan
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Gree team
Jakub Mišík
Jakub Ferianec
Michal Cesnak
Monika Gregorcová
P. Simona Solomajerová
Robo Koudelníček

Stolný tenis bez komentára

Fotogaléria z turnaja

Foto: archív VMV
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Výber fotografií Barbary Hladíkovej
(rozhovor na str.46-47
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