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neBojte sa
Kreslovo pre slovo
Pravdivý príbeh lásky
Neopakovateľné
sa zopakovalo

Stredná odborná škola pre žiakov
1
s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava
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DOVIDENIA
zresetovaní
v septembri

u
ičk ičku, čajík
n
s
bá káv eršík
v
Za
za

7

a
és

ľn
ate
v
ako

o
val 4 Des a hrúza...
o
ak

zop

happyend na konci?
14 Voda nad zlato
15 Kreslovo pre slovo
16 Spev, tréma a plyšáky
22 neBojte sa (Na rovinu
hemisféry)
27 Pravdivý príbeh lásky
28 Okienko Matúša Baráta
30 Vernisáž paličkovanej čipky
38 Aby svet nebol čierna guľa
40 Za nežnosť a za lásku...
42 Najcennejší úlovok
43 Berú? Berú!
46 Trochu inak v SND
48 Vtipy a Pikošky zo školy
50 Mať či nemať?
OKejko gazduje
54 Pohyb? Iba za cukrík!
56 Športový deň
58 Šachovo - dámový turnaj
60 Adopcia prvákov
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No a už som hovoril o našej webovej stránke? Že NIE? Takže, pripravili sme pre Vás z Mokrohájskej novú
stránku časopisu. Ak sa ti podarí na
našej internátnej wi-fine pripojiť, tak
si natúkaj miesto facebooku aj druhú
kartu a zadaj „smeok.iprba.sk“ a ak
máš otvorený fejsbúk, tak sme aj tam.
Ok, ale teraz už zatváram počítač
a idem si užiť letné lúče, ktoré dorazili na Slovensko. A samozrejme časopis beriem vždy so sebou! Prajem ti
veľa nových zážitkov v lete, o ktorých
nám možno napíšeš v ďalšom čísle.
A nezabudni nás čítať aj ďalej!
Veľa vody, oddychu a relaxu
v mene redakcie Sme OK

2

32
con

Obálka vpredu: Prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD. z Paneurópskej vysokej školy s redakčnou radou SME OK na Štúrovom pere 2015 vo Zvolene, foto:archív VMV; obálka vzadu: Májová tisícka, foto: Jozef Dančík. Redakčná rada:
Jozef Dančík (šéfredaktor), Mária MIeresová, Jakub Mišík (športový teleskop), Zuzana Poláková, František Hrnko
(kultúrne okienko), Miroslava Jánošíková, Katarína Tóthová, Dominika Szabová, Mgr. Viera Mrocková

Všetko, čo robím, je moja srdcovka

emoti

želá Jozef Dančík, šéfredaktor
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Smile

Ahoj! Opäť si si otvoril časák
„Sme okáčko“? Dobre robíš! Dozvieš
sa čosi nové o intráku a o škole.
No aj do iných tém sa začítaj, stojí
to za to! Veď aj odborníci sa zhodli v tom, že Sme Okej a patrí nám
širšia špička ľadovca dobrých stredoškolských časopisov. V jednom
školskom roku získať druhé miesto
v súťaži Pro Slavis, tretie miesto
v súťaži Sila slova a tretie miesto
Nadácie Slovenskej sporiteľne
a cenu poroty Paneurópskej európskej vysokej školy, fakulty masmédií
na Štúrovom pere – to nie je málo!
Vďaka všetkým redaktorom, ktorí
tvoria a plnia stránky nášho časáku!
Neváhaj a od septembra sa „zresetovaný“ pridaj k nám!
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Tak sme začínali - tak končíme
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Maturita 2015

Des a hrúza...
happyend na konci?
Tak a je to tu! Bububu - strašiak mnohých študentov - toto slovo. Keď niekto
počuje „MATURITA“, tak sa mu vlasy idú dupkom postaviť. Tých viet je ďaleko viac:
„V máji maturuješ, chod sa učiť!“... alebo slová rodičov: „Takto nezmaturuješ!“
V krátkosti som zmapoval maturitný trojboj. Pomééé maturanti na to, vy to dáte!

Deň prvý (pondelok
18. máj o 7:45, vrátnica IPR)

Schádzam po schodoch a pozorne si všímam maturantov, ako sa drvia
ešte posledné látky, teda to, čo nestihli
v noci. Bojím sa ich niečo spýtať, aby
mi jednu nestruhli za ucho. Tak to nechám tak. Ale predsa skúsim... spýtal
som sa Mirky Janúchovej, či ju môžem
odfotiť, ona na to, že dnes sa necíti na
fotenie, že má
plnú hlavu maturitných otázok.

sa už od rána rehotala na celú jedáleň. Mária, čo si si šnupla? Simonky
Bláhovej som sa spýtal, keď som si
dával chleba do úst, aké má pocity.
Takže: „Včera Bojímbojím a dnes
Bojímbojímbojím!“
Majka celé ráno robila vtipy, čo
z jej strany nie je zvykom. Vo výťahu
sme to ešte rozoberali aj s ďalšími,
že je asi zaľúbená a Majka hrubým
tónom odpovedala: „Nemám niko-

ho!“ Všetci vo výťahu vrátane Majky
do výbuchu. Cestou som stretol aj
Denisa Rybárika, ktorý mal celú noc
„stres a hrúzu“. A v parku som stretol Braňa Gálika, ktorý sa prišiel vyventilovať: „Vieš čo, bojím sa hlavne
angličtiny, nech už je po všetkom!
Tak teda, idem sa ešte učiť!“
Poobede som sa vybral do školy, aby som aj tam zmapoval situáciu. Hneď pri rampe som odchytil
Simonku Blahovú. „No čo, aké máš
pocity?“- „Des a hrúza, teraz čakám
na výsledky, pred chvíľou som odpovedala z odborných predmetov.
A slovenčinu som dala za 2. Ale
z odborných..., no uvidíme. No
niečo som tam povedala, ale už
som vyčerpaná.“ Hore sa nachádzajú elektrikári. „Stano Kičin, ako?“
- „Vieš čo, moje pocity doposiaľ

dobré, na odborných predmetoch
som veľmi dobre dopadol, len teraz
neviem, čo z tej angličtiny bude!
Boh daj štvorku!“ Aj Gabriel Lipovský
chcel opísať svoje pocity: „Veľmi som
sa trápil, keď som sa mal učiť, ale teraz už konečne mám pokoj. Výborné
to bude. A známky... uvidím, ale tiež
som z odborných predmetov prešiel, tak chválabohu. A viem, že som
spravil! Veľmi sa teším, že skončím
školu ako maturant a pôjdem preč...
už sa viac nebudem trápiť a idem do
práce (smiech)!“ – „Počkaj, Gabo, ty
už máš prácu?“ - „Hľadám a budem
hľadať“.

Deň tretí (streda 20. máj
o 14:47 – definitívne po
všetkom)
Na chodbe
som stretol Majku
Halačovú, ešte s lepšimi pocitmi. „Zvládla
som to dobre, a nebolo to také ťažké,
ako som si myslela“.
A vedľa nej Katarína
Tóthová: „Moje pocity? Veľmi dobre, som
rada, že je to za mnou
a HAPPY DAY!“

Deň druhý
(utorok
19. máj
o 6:45, jedáleň)

V jedálni
panuje veľmi
dobrá atmosféra aspoň z pohľadu Majky
Haláčovej, ktorá

Foto: Jozef Dančík
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Štúrovo pero

Maturita 2015
Deň odchodu (štvrtok
21. máj o 10:00 záverečné vyradenie
maturantov)
Krásny program, posledné foto,
dojímavé lúčenie... Čo k tomu dodať viac? Štatistiky hovoria za všetko. Jedni uspeli, na iných to ešte len
čaká... v septembri, či o rok. To je
fakt – maturita sa nedáva zadarmo.
Pre Sme OK redakčne spracoval
Jozef Dančík

A je to tu!
Prišiel ten čas, keď naši milí maturanti
povedali zbohom strednej škole.
Po dlhých mesiacoch učenia a pozerania do kníh ich čakala
,,skúška dospelosti.“
Určite to nemali jednoduché, ale
zvládli to.
Niektorí to možno nezvládli pri veľkom strese, je pochopiteľné, že vám
vypadne odpoveď na určitú otázku.
Avšak našťastie máte možnosť si ju
znovu zopakovať.
Prajem vám veľa šťastia
a nezabudnite.
,,Niečo sa končí a niečo nové začína.“
Dominika Szabová

Žiaci, ktorí sa dopracovali až k zelenému stolu:
IV.KO
Adriana Arvayová
Monika Glogárová
Erika Randzíková
Erika Studeničová
Lenka Sithová
Václava Šušková
Nikola Zemanová

IV.MPS
Branislav Gálik
Patrik Kovář
Tomáš Malík
Denis Rybárik
Marek Šípoš
Michal Šoltýs

II.VS

Dária Fríbertová
Mária Haláčová
Róbert Laskovský
Jakub Mišík
Filip Ruthoferň

II.ME
Dávid Kajanovič
Stanislav Kičin
Gabriel Lipovský
Vladimír Pukančík
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II.MT
Simona Bláhová
Mária Čierna
Eugen Gnoth
Katarína Chromčíková
Miroslava Jánošíková
Miroslava Janúchová
Tomáš Seleši
Katarína Tóthová
Štefan Tyko

pakovateľné
o
e
N
Opäť sme prežili niečo
neopakovateľné!
Asi sa ťažko verí
úprimnosti predošlej
vety, no je to naozaj
tak. Aj napriek
tomu, že som na
Štúrovom pere bol už
niekoľkýkrát.

sa zopakovalo
Pán riaditeľ Markízy sa zapotil na tlačovke
aj pri Ferovej otázke o zrušení jednej z relácií.
Znovu sme sa stretli s veľmi významnými a zaujímavými hosťami,
od ktorých sme sa mohli už po niekoľkýkrát niečo nové naučiť.
Zvláštnosťou tejto úžasnej akcie
je to, že každý rok priniesol niečo nečakané, nové a samozrejme pozitívne a poučné. Ani tento, pre mňa, bohužiaľ posledný rok v časopise, nebol
výnimkou. Verím, že desiatky rád, ako
a kde sa zlepšiť opäť posunú náš časopis o niečo vyššie a snáď už budúci

rok si naši redaktori odnesú možno aj
o jednotku viac. Prajem to každému,
je to neopísateľný pocit, keď vašu
prácu môžu rozoberať a hodnotiť tak
známi ľudia.
Že to celé trvá veľmi dlho? Áno,
to je pravda. Ale toľko o písaní sa
nikde inde nenaučíte, sami budete
chcieť vydržať až do konca. Veď ten
býva najlepší. Prichádza čas odmeňovania tých najlepších a vy chcete
veriť, že ste medzi nimi.
V našom prípade sa tak zopár
krát stalo. A som šťastný, že aj tento
rok sme po konečnom v yhodnotení
7

Sme OK
Fakt sme tu boli! A stálo to za to!
mali dôvod na
úsmev. Nielenže
nám náš Okejko
vygazdoval tretie
miesto v kategórií
finančných rubrík od Nadácie
Slovenskej sporiteľne, ale nám sa
ušlo ešte aj ďalšej pocty. Bola to Cena
poroty a Paneurópskej vysokej školy, fakulty masmédií. Toto ocenenie
bolo pre nás o to vzácnejšie, že pochádzalo práve z vysokej školy, z ktorej
vychádzajú ozajstní majstri svojho novinárskeho remesla. Tentokrát neodišla naprázdno ani naša „tútorka“, ktorá
za nami stojí od prvých dní existencie Sme OK, p. vych. Viera Mrocková.
Ocenenie jej, ako aj ďalším piatim pedagógom, odovzdal osobne p. minister Juraj Draxler.

Štúrovo pero
2015
a fakty, fakty,
fakty...

Som veľmi vďačný za to, že som
mohol byť súčasťou niečoho tak
úžasného, ako je internátny časopis
už od začiatku a všetkým, ktorí sa
o túto parádu zaslúžili, veľmi pekne
ďakujem. Určite to nebolo ľahké, najmä, keď prišli obdobia, keď sme neboli až tak tvorivo naladení, no prežili sme. Aj za toto som veľmi vďačný
a verím, že takýto koníček, možno aj
prácu si ešte niekedy budem môcť
vyskúšať. Ďakujem.
Pre Sme OK
redakčne spracoval Jakub Mišík

Jakub to so zbieraním podpisov myslel vážne! Žeby Jakub uzatváral s riaditeľom
Tentokrát udrel na samotného ministra školstva
Markízy kontrakt?
Juraja Draxlera
8

a/ tradičné
miesto
–
Zvolenská
knižnica
Ľudovíta Štúra a stredoškolský internát. (Inak super strava! – tak, ako každý rok)
b/ tradičná porota – pre stredoškolské
časopisy trojica PhDr. Pavol Vitko,
hlavný štátny radca, Komunikačný
odbor Ministerstva obrany SR, časopis OBRANA, Mgr. Patrik Herman,
TV Markíza, päťnásobný držiteľ
Ceny OTO, Mgr. Lukáš Diko, riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a
publicistiky RTVS; pre novinárske
príspevky stredoškolákov okrem
iných Doc. PhDr. Ján Sand, CSc. z FF
UK; pre novinárske príspevky vysokoškolákov okrem iných Prof. PhDr.
Andrej Tušer, PhD. z Paneurópskej
vysokej školy.
c/ tradičné tlačovky
d/ tradične hostia – tentokrát Matthias
Settele, generálny riaditeľ TV
Markíza; Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR;
Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky; Ladislav
Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu; Ing. Vladimír Maňka, poslanec
Európskeho parlamentu; Ing. Michal

Meško, majiteľ Internetového kníhkupectva martinus.sk; PaedDr. Elena
Kačalová, riaditeľka Odboru štátneho jazyka, Sekcia umenia a štátneho
jazyka MK SR; a iní.
e/ tradičné zmúdrievanie a nasávanie
rád, skúseností a múdrych slov z
úst portocov, ako aj iných novinárskych machrov a spolubojovníkov
nadšencov.
f/ tradičné vzdanie vďaky Ľudovítovi
Štúrovi položením kvetov pri pamätníku v uliciach mesta
g/ tradičný adrenalín zo záveru a vyhodnotenia najlepších. Víťazom zo
stredoškolských časopisov sa tento
rok stal časopis Rozhľad, Gymnázium
Považská Bystrica. Zlaté Štúrovo pero
záískal časopis Gymoš zo Spojenej
školyJuraja Henischa v Bardejove.
Samé – tradičná, tradične, tradičné, tradičný, – ale zároveň každý bod jedinečný, úžasný a neopakovateľný – už
dvadsať rokov! Verím, že o rok bude vo
Zvolene Sme OK znova!
9
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Na slová akčného Pavla Vitka
sme čakali so zatajeným dychom
tentokrát až do druhého dňa.
Stalo sa tak prvýkrát, že sme večer
nezaspávali s vysvedčením v ruke.
Aké bude tento rok, pribudne jednotka, či nebodaj ubudne a skočí
aj nejaká dvoječka?

Fero preberá jednu z dvoch cien, ktoré
sa nám ušli. Ako vidieť na mikine, Fero je
trenčan, ale aj Sme Okáč!

Slová porotcu Pavla Vitka
... škola ich poverila, aby urobili špeciálne číslo k histórii školy. Bolo fakt
výborné! Týmto číslom presvedčili. Riaditeľ školy im kúpil notebook, veľký
display... Skrátka teraz hovoria, že je radosť robiť! Takže na nich sa mi najviac
páči, že sa nedali znechutiť, poraziť, keď im chýbalo vybavenie. Viac rokov
sa to nedalo a skrátka teraz sú Okej! Posledné číslo vynikajúce, fotky fajn,
„Ciga verzus čistý vzduch – beriem, polemiky. V poslednom čísle sa titulka
trochu rozsypala, fotografia bola málo ostrá, ale to je len technická vec. Takže:
Výborné, oveľa viac do hĺbky ako kedysi, čo ste išli s článočkami len po povrchu, už to má ten intelekt – taký ten stredoškolský nadhľad. Ja som dával
minule tri jednotky, teraz dávam ešte o dve viac! Takže lepšie ako vlani: päť
jednotiek! Blahoželáme Sme OKej!

A že v Sme OK dobre gazdujeme, ocenila porota Nadácie Slovenskej sporiteľne
III. miestom pre náš časopis!

Košele ani zmysel pre humor Patrika Hermana nás opäť nesklamali
- super outfit a trefné vtipné komentáre.
10
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Za básničku kávičku
Do projektu Zaplať básňou sa
zapojilo 1100 podnikov v 23 krajinách
sveta. Po prvý raz sme mali túto možnosť aj na Slovensku. „Chceli sme, aby
ľudia spomalili a využili chvíľku na to,
aby dali svoje emócie a myšlienky
na papier,“ povedala raz organizátorka Jana Šoltisová. Po dobrej kavičke a
čaji sme jej položili pár otázok.

...za veršík čajík
básňami. Boli sme súčasťou celosvetového hnutia, do tejto aktivity sa zapojilo 27 krajín a vyše 1100
kaviarní na celom svete.

Novinárski „profíci“ boli tento rok
na Štúrovom pere bohatší o Vašu
kávu a čaj. Obohatili niečim na
oplátku mladí novinári Vás?
Na Štúrovo pero sme išli s veľkými očakávaniami. Verili sme, že mladí
novinári majú v sebe „drive“ a veľkú
dávku kreativity. Nesklamali. Aktivitu
Zaplať básňou robíme už nejakú tú
chvíľku, ale musím sa priznať, že básne zo Štúrovho pera boli skutočne
najoriginálnejšie a najkvalitnejšie.

Na akých akciách okrem Štúrovho
pera sme Vás ešte mohli stretnúť?
Zameriavame sa skôr na eventy
pre hotely, reštaurácie a kaviarne.
Po minulé roky sme cestovali
po mestách s TV JOJ, mohli
ste nás stretnúť na Dobrom
Festivale v Prešove. Tento rok sa
chystáme na letné festivaly, na
Slovensku to bude Bažant Pohoda.
Prešlo Vám rukami veľké množstvo básničiek. Aký máte vzťah
k poézii?
Julius Meinl je od svojich počiatkov spätý s veľkými rakúskymi
poetmi, umelcami a mysliteľmi.
Medzi najznámejších patria Gustav
Klimt, Oskar Kokoschka, Sigmund

Robíte takéto alebo podobné akcie aj v „normálnych“ kaviarňach?
21. marca je Svetový deň poézie.
Prvýkrát tento rok sme sa v tento deň
spojili s kaviarňami na Slovensku.
V rámci hesla „Urobme svet lepší
s poéziou a kávou“ sa v nich platilo
12
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Freud. Poetov inšpirujeme už od
roku 1862. Je to aj preto, lebo si myslíme, že poézia dokáže zmeniť svet.
V dnešnej dobe materiálnych statkov sme prestali vnímať, starať sa,
prejavovať emócie. Krásne myšlienky v podobe veršov nám to môžu
opäť pripomenúť.
Básní bolo po skončení súťaže na
nástenke neúrekom. Stihli ste si
ich prečítať?
Básní bolo presne 243. J
Nakoľko som bola veľmi zvedavá, či
som novinárov neprecenila, pustila
som sa do čítania hneď po evente.
Už mám s nimi aj ďalšie plány.
Nestalo sa, že niekto popíjal kávičku viackrát s tou istou básničkou?
Práve naopak. Niektorí chceli
platiť za jednu kávu alebo čaj aj viacerými básňami, chodili pripravení.
Aká by bola Vaša reakcia, keby sme
vo Zvolene pristúpili k pultu so zošitom básničiek a s bandaskou?
Najprv asi smiech. J Potom by
som si s vami sadla, aby sme prerokovali práva na básne a vydanie knihy poézie. J
Firma Meinl nie je nováčikom v
podnikaní. Chystáte sa uviesť na
trh niečo nové z kávového a čajového sveta?
Každý rok prinášame niečo nové,
väčšinou ide o inovácie v technoló-

giách. Vidíme,
že spoločnosť
si v poslednej
dobe pýta alternatívne prípravy
kávy, preto sme
prišli s French Pressom. Na trhu je tiež
množstvo znalcov, ktorí majú záujem
o vlastné kávové zmesi. Tie si môžu vytvoriť na www.mymeinl.com. V najbližšej dobe sa tiež chystáme na trh uviesť
limitovanú edíciu čajov. Je toho skutočne veľa. J
Pijete kávu výhradne z Vašej firmy,
alebo aj „od susedov“?
Neohrdneme ani konkurenčnou
kávou. Je dôležité vedieť o konkurentoch čo najviac a učiť sa aj novým
trendom, chutiam a arómam.
Kto je podľa Vás najväčší konkurent firmy Meinl?
Konkurencia je silná, zo značiek
je to určite Lavazza. Teraz sú obľúbené aj malé lokálne pražiarne, ktoré zákazníci preferujú viac ako veľké
značky.
Na záver by sme Vás poprosili
o krátky odkaz našim čitateľom.
Inšpirujte sa, píšte básne a pomáhajte robiť svet lepším.
V mene redakcie úprimne ďakujeme
za čas, ktorý ste nám venovali, za
rozhovor a aj za super kávičku a čaj.
Portret: www.linkedin.com, foto:archív VMV
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Poézia pohladila dušu

Voda nad zlato

Voda v slove, v tónoch i v obrazoch – to bol podvečer
v suchých topánkach. Bez vody sa ťažko žije, veď
„Voda je to, čo nás drží nad vodou“ a ešte k tomu,
keď tá „Voda je živá“...

V jeden krásny slnečný
aprílový deň sa u nás v jedálni internátu konal koncert
pri príležitosti svetového dňa
vody. Zavítali k nám dvaja
chalani z organizácie Amos,
ktorá sa venuje už dlhšiu
dobu takýmto témam. Zahrali
nám zopár známych, ale aj
menej známych hitov a spolu
s nimi sme sa dobre zabavili.
Bola nás tam plná jedáleň.

Marec 2015
- ako by to bolo
nenaplniť práve
tento mesiac knihou? Čokoľvek by
ste robili, v marci
by ste nikdy na
knihu zabudnúť
nemali.
...alebo

Kreslovo pre slovo
Mne osobne sa to veľmi páčilo, aj keď
niektoré pesničky som počula prvýkrát. Ale boli aj také, čo som poznala
a pridala som sa rada k spevákom.
A kto je Amos? Umelecká agentúra. Ťukli sme si http://www.amosagentura.sk/ a toto sme našli:
Moderný výchovný koncert: kvalita, aktuálnosť, odbornosť, pútavosť,
piesne hrané naživo, video-projekcia...
V programoch účinkujú profesionálni hudobníci Alek Malo a
Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia
už niekoľko rokov v oblasti hudobno-výchovných koncertov
pre deti a mládež, aj ako učitelia
hudby a lídri svojich hudobných
zoskupení.
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Že vedeli spievať a hovoriť, to je
fakt. Živo a zaujímavo.
Pre Sme OK Majka Haláčová

...alebo
Čítanie v kresle, alebo príjemné posedenie pri peknom slove vo vašom podaní, v milej komornej spoločnosti s fajnovým sladkým pohostením a odmenami pre odvážlivcov, ktorí mali tú odvahu a chuť sadnúť si do KRESLA.

No recitovalo sa – ako tradične aj v klubovni na 4. poschodí. Ktovie či z našich radov v budúcnosti nevzídu recitátori, či spisovatelia zvučných mien.
15

Internátny denníček - časť prvá

Sme OK

S

p

Začíname......
16:45 – jedáleň sa plní žiakmi,
vychovávateľmi a profesormi zo školy
16:50 – chytá ma tréma J, začína
scénka Cuky a Luky
17:15 – spoločne vítame medzi nami
veľkým potleskom Adelu Banášovú
17:16 – Adela sa usádza a začíname
program J
17:17 – ako prvá vychádza na scénu
Sára Kulichová s piesňou Listen to
your heard od Roxette
17:20 – Sára žne veľký úspech
a pochvalu od Adely

a
ev
y
, t ré
k
m a, pl y š á

17:25 – na scénu nesmelo vchádza
náš prvý nováčik Juraj Jamnický
s piesňou Proklínam od Janka
Ledeckého
17:30 – rozmýšľam nad tým, že koho
to vlastne preklína... snáď to nebude
náš intrák J
17:35 – veľkým krokom prichádza
spievať Karin Vajzerová pieseň od
Tiny s názvom Si sám
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...

Milý denníček... je 5. máj 2015 a za
chvíľu sa začína naša každoročná
akcia SLÁVIK pod vedením pani
vychovávateľky Mrockovej. Všetci sme
usilovne na sebe makali a intenzívne
sa pripravovali na dnešný veľký deň.

17:40 – natoľko ma vzala tá pesnička,
že som jej názov Si sám prerobila na
Som sama
17:45 – na scénu sa valí veľká voda
a moja obrovská konkurencia Jožko
Dančík s piesňou Dedinôčka od
Kollárovcov
17:50 – Začali lietať plyšáky, ktoré
našťastie Jožka netrafili a on si vypočul
samú chválu od celej poroty, i Adely J

2.

17:55 – Prichádza naša internátna
stálica v speve František Hrnko,
ktorý zaspieval Príbeh malého
chlapca od Luneticu
18:00 – mám slzy na krajíčku, bolo
to krásne, veľký zážitok pre všetkých J
8:05 – prišla na mňa kamoška tréma J
18:06 – vychádzam na scénu a idem
spovedať Adelu
18:10 – sadla som si a stále neverím
tomu, že som stála oproti Adele J
18:15 – zaspievať ide Majka Haláčová
pesničku tiež od Tiny – Som na nej
závislá; na kom to neviem, ale po
pesničke budem vedieť na čom fičí...
18:20 – je to jasné, fičí na čokoláde
J práve som na ňu dostala chuť – už
nech vyhrám J
17

Slávik 2015

Sme OK
jednu chybu to malo, že som mu
nerozumela ani slovo (spieval po
anglicky) J
18:45 – máme tu duet večera
v podaní Sáry Kulichovej a Juraja
Jamnického a ich pieseň Kto vie od
Čírovej a Bažíka
18:50 – bolo to pekné, aj Adele sa
páčilo, a ako povedala, už len tie
kone chýbali

19:05 – porota sa konečne
začína
dohadovať
na
výsledkoch – je to sranda
ich pozorovať J
19:10 – všetci sa lúčime
s Adelou a konečne máme
výsledky J J J
4. miesto – Barbara
Hladíková a Juraj Jamnický
3. miesto - Sára Kulichová
19:20 – a máme tu koniec; všetko
skončilo – ceny sú rozdané a my sa
uvidíme opäť o rok na SLÁVIKU 2016;
už teraz sa teším J
19:10 – Začína discotéka J
No a to je na dnes všetko, niekedy sa
zase ozvem, tak ahoj milý denníček,
idem sa zabááávať J
Do denníka „nie tajne“ napísala
Katka Tóthová

18:25 – ide ďalší nováčik Barbara
Hladíková a jej pieseň Stín Katedrál
od Petra Muka
18:30 – Pesnička vo mne vyvolala
spomienky na Slávika 2009, kedy
som túto pesničku spievala s Ferom
Hrnkom J
18:35 – nastáva prekvapko večera –
karaoke spevák Frederik Krčmároš
a jeho Andrea Bocelli a pieseň Can´t
help falling in love
18:40 – pekne to zaspieval, len
18:55 - Zas tá tréma na
mňa lezie J
18:57 - Som na rade,
takže idem na to J
Ta ne od Kristíny J
prvýkrát mám veselú
pesničku J
19:00 - Konečne je to
za mnou, ani trému
som nemala J Síce
vyčerpaná ale s radosťou
počúvam slová chvály
od poroty a Adely J
18

2. miesto - Jozef Dančík a Katarína
Tóthová
1. miesto - Frederik Krčmároš
Slávik sympoš – Sára Kulichová
Najlepší fanclub – Jožko Dančík
19:17 - Som naštvaná lebo som sa
nestihla odfotiť s Adelou L zase som
sa niekde flákala L
19:18 - Práve som zistila, že sme mali
až dvoch paparaziou s foťákmi a to
pána Mrocka a pani vychovávateľku
Jandovú J snáď sa mi ujdú nejaké
fotky J

A za to, že ceny boli, ďakujeme
občianskemu združeniu Bez bariér
a za to, že sme niečo počuli, ďakujeme hudobnej produkcii neziskovej
organizácii Zdravý vývoj. A veru, šéf
techniky sa veru potrápil, kým sa mu
podarilo správne ozvučiť „sálu“. Ale
dal to!
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Ani
tohtoročný
Slávik sa nezaobišiel
bez celebrity. A veru so známym
menom. Cez prestávku medzi spievaním si
Adela Banášová vypočula od našej redaktorky „pár otázok“
na telo. A čo sme sa dozvedeli v krížovom výsluchu? Začítajte sa do
rozhovoru, ktorý je redakčne spracovaný z audionahrávky priamo z akcie.
Sme radi, že ťa medzi sebou zas
vidíme. Spomínaš si, aké to bolo,
keď si bola u nás v porote na Sláviku prvýkrát pred piatimi rokmi?
Ale áno,
myslím, že som
tiež sedela
na tom istom
mieste, aj vy ste
sedeli tam, kde
teraz a spievalo
sa. Takže staré
dobré tradície
fungujú!
Vyhrala si absolútneho OTA, aký máš z toho pocit,
keď vieš, že ťa ľudia majú radi?
No vyhrať OTA, to ešte neznamená, že ma majú úplne všetci ľudia
radi. Ale je to fajn keď viem, že aspoň
niekto ma má rád. Bol to príjemný
pocit, ale z toho pocitu sa nedá dlho

žiť. Tým chcem povedať, že aj keď
dnes dostane niekto z Vás Slávika,
netreba na tom fičať donekonečna,
prichádzajú aj iné dni v živote.
Popularita
prináša stratu súkromia,
ako to vnímaš ty?
Ja si myslím, že som
súkromie
nestratila.
V mojom byte
žijem ja a môj
priateľ, pokiaľ tam žije ešte niekto,
kto nás sleduje, keď to zistím, tak sa
veľmi nahnevám... To čo je pre moje
súkromie dôležité, nemajú ako médiá zrušiť, alebo zničiť!
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Ako
by si
zhodnotila vystúpenie, teda porotcovanie
tvojho priateľa Peťa Modrovského v Tanci snov?
Už počas hodnotenia som mu
písala SMS – ky o tom, ako hodnotil. Veľmi som
sa tešila, keď
niektorý večer
menej šušlal. Je
veľmi zlatý a odborník na tanec.
Myslím si, že bol
vecný a povedal
skutočne tak,
ako to bolo. Má
ten svoj afekt
a ja ho volám
„zemák“ Je pre
mňa taký príjemný a sympatický, ako
sympatický zemiak.
Foto: archív VMV

Máš rozbehnutých viac relácií,
ktorá z nich je tvoja srdcovka?
Ja sa snažím všetko čo robím,
robiť tak, aby to bola moja srdcovka.
Akonáhle to prestáva byť moja srd-

covka, tak do
toho už nejdem.
Takže tam kde som, čo robím, je všetko ešte moja srdcovka.

Keby sme ťa pozvali tretíkrát,
neodmietneš?
Nie, neodmietnem! Všetko je
vec času a termínu.
Na záver praktické cvičenie. Ako
by si moderátorsky uviedla dnešný
začiatok Slávika ty?
Myslím si,
že ten začiatok
bol dobrý, aj
tá scénka...
to by som asi
netromfla, takže vzdávam sa
a radšej do toho
nejdem. tak
nech sa páči,
pokračujeme!
V mene redakcie Sme OK ďakuje
za rozhovor Katka Tóthová
Speváci spievali ďalej, porota hodnotila
a v závere Adela s len minimálnym
meškaním opustila brány IPR... Ale
veríme, že niekedy dovidenia opäť. (Veď
to sľúbila pri odchode.)
21
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ne Bojte sa
Na

rovi

nu hemisféry

Na rovinu hemisféry tentoraz o strachu, bez strachu, alebo možno aj so
strachom! Strach sa totiž vytvára v podvedomí a keď sa dostane do hlavy, spustí
vlnu adrenalínu... Strach je opakom slobody a zväzuje nás. Ako s ním „zatočiť“?
„V skutočnosti je smelý ten, kto
odolá strachu, kto premôže svoj
strach a nie ten, komu chýba strach.“
Podľa mňa je to pravda, lebo každý
z nás má z niečoho strach. Možno len
taký, že sa bojíte nejakej nasledujúcej
situácie. My, študenti môžeme mať
strach aj z nejakého predmetu. Ale
potom je aj taký typ ľudí, ktorí majú
celý život s niečím problém. Majú jeden veľký strach. Zaujímavé je, že by
Smelý je ten, kto odolá strachu,
kto premôže svoj strach a nie ten,
komu chýba strach.
ste to o nich ani nepovedali, lebo sa
buď do tej situácie nedostanú, keď
ste v ich blízkosti, alebo keď už sa

do nej dostanú, tak sa to snažia pred
vami tajiť. Poznám aj takých, čo to vedia tajiť, aj tých, na ktorých to vidieť,
že sa boja.
Ale či mi veríte, alebo nie, ľudia
sa vedia báť rôznych vecí, zvierat, činností. Napríklad poznám jednu osôbku, ktorá sa bojí žiab a všetkého, čo
sa žaby týka. S ľuďmi, čo sa boja výšky, aj vody, som sa tiež stretla a preto
si myslím, že by sa mali prestať báť
ako malé deti, čo sa boja buba pod
posteľou. Mali by s tým strachom
začať presne tak isto cvičiť, ako on
cvičí s nimi. Keď to nedokážu sami,
mali by poprosiť najbližšiu osobu,
aby im s tým pomohla. Tak by strach
prekonali možno nie na sto percent,
ale aspoň na tú polovicu by to určite
zvládli. Verte mi, z vlastnej skúsenosti
22

to hovorím, že je to síce beh na dlhé
trate, ale dá sa to zvládnuť.
Keď už som to tak troška načrtla,
tak vám prezradím tri veci, s ktorými som voľakedy nebola za dobre.
To som teda aj ja potrebovala a ešte
budem potrebovať veľa odvahy, aby
som sa k boju dokopala. Počas tých
teplejších, voľnejších dní by som sa
mohla popasovať s mojím strachom
z bicyklovania, lebo to je v mojom
prípade asi tretia a posledná možnosť, ako by som sa mohla niekam
Mali by ste so strachom začať pretak isto cvičiť, ako on cvičí s vami.
sama dostať, lebo teraz keď niekam
chcem sama ísť, tak len autobusom,
alebo pešíbusom. Po svojích rada
chodím, ale ma poznáte, že s tou
mojou rýchlosťou, čo dávam do nôh,
viem prejsť len na krátku vzdialenosť.
Počas leta by som rada navštevovala
kamarátky a rôzne miesta, preto by
som sa mala prestať báť bicykla a točenia pedálmi, aby som bola voľná
ako vták, ktorý preletí kilometre.
Na začiatku priznávania som
vám prezradila, že som sa jedného
strachu zbavila. Keď vám to prezradím, dáte mi za pravdu. Na základnej škole som jedným nechceným
pádom stratila kamarátstvo so schodami, eskalátormi, ale čas tak rýchlo
plynul, že som sa v istých situáciach

Ako každý boj, tak aj boj so strachom môže skončiť víťazstvom.
musela prekonávať. Napríklad na našom obecnom úrade, kde vtedy boli
ešte staré nepoužívateľné schody, no
aj napriek tomu faktu sa mi tam podarilo zájsť a zísť z tých schodov bez
ujmy na zdraví.
Môj veľký problémik bol aj z akéhokoľvek kontaktu s veľkým psom.
Preto som pri sebe nemohla ani cítiť
psa väčšieho, ako boli malí chlpáčikovia. Ako som príšla sem do školy,
tak sa to prelomilo. Začala som chodiť do neďalekého útulku, kde som sa
stretávala aj s malým, ale aj s veľkým
Dunčom. Pre tieto návštevy útulku
som sa s mojím strachom naučila
cvičiť presne tak isto, ako on cvičí so
mnou. Až natoľko, že momentálne teraz máme šteniatko Labradora, krorý
si získa každého. To je úplne jedno, či
sa bojí, či nie. Teraz mi už ani nevadí, keď sa nejaký pes ku mne príblíži,
lebo už viem, že keď na mňa skočí,
tak len z dôvodu, že sa chce s mojou
maličkosťou hrať. Teda nebojím sa už
dopredu, že mi chce ublížiť.
Ako som už na začiatku spomenula, so strachom sa dá bojovať. Ako
každý boj, tak aj tento môže skončiť
víťazstvom, ale aj prehrou, alebo zlatou strednou cestou – remízou.
Pre Sme OK Miroslava Jánošíková
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Na rovinu hemisféry

Redaktorka Mirka Jánošíková sa opýtala niekoľkých ľudí vo svojom okolí:
„Čo si predstavuješ pod pojmom strach? Máš z niečoho konkrétneho aj ty strach?
Ako ho prekonávaš? Poznáš človeka, ktorý by sa nebál ničoho?“
Strach je niečo, čo mi bráni vychutnávať si život. Už dlhé roky bojujem so strachom z plávania bez pomôcky. Chodím plávať, ale len s pásom, bez toho to nejde, automaticky
sa ma chytí panika. Dnes strašne veľa
ľudí bojuje so strachom, ťažké je ho
prekonať... (Juliána 25, Žarnovica)

má strach z operácie a hlavne po
operácii s rozhýbaním sa. Poznám
to, ach... aj ja som tým prešla. Moja
dcérka má strach z toho, ako pôjde do piatej triedy do mesta, bojí sa
cestovať. Upokojujem ju, že kým tam
pôjde, tak bude zrelšia a odvážnejšia.
(Henrieta 42 , Nitra)

Pod strachom si predstavujem
úzkosť. Ja sama mám strach zo žiab.
Schovávam sa pred nimi, utekám
pred nimi, kričím!!! Áno, poznám
ľudí, ktorým strach nie je vlastný...
(Marianna 25, Malá Mača)

Strach je pre mňa pocit, keď sa
cítim v ohrození ( fyzickom), ale aj
keď sa cítim psychicky neisto, nepríjemne, opusteno, stratene. Bojím sa
svojej budúcnosti, že sa mi nepodarí
osamostatniť sa, nájsť si prácu, že nebudem šťastná, jednoducho, že sa mi
nepodarí naplniť ani jeden z týchto

Strach je pocit, ktorý veľmi dobre poznám. U mňa sa prejavuje stiahnutím žalúdka, chvením celého tela,
pocitom tepla. Každý človek má podľa mňa strach. Ja som mávala až chorobný z duchov. Teraz je to lepšie, no
bojím sa toho, že zabúdam a v práci
to môže byť problém. Samozrejme
sa bojím aj o svoje deti v tomto ťažkom svete.
Ako bojujem so strachom? Hm...
odpútavaním sa od negatívnych
myšlienok a nahováraním si pozitívnych :-). Moja mama má tiež strach
o svoje deti - až prehnaný. Veľa ľudí
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( hoci bežných) snov. Nepoznám asi
nikoho, kto by nemal žiadny strach.
Každý sa niečoho bojí, aj keď o tom
nehovorí. (Zuzana 25, Bratislava)
Strach je podľa mňa pocit, ktorý
človeka ovládne v situácii, keď mu
ukážeme niečo, o čom vieme, že sa
toho bojí a chytí sa ho panika. Keď
som bola malá, tak som rada chovala mačky, no jedného dňa som našla
moju mačku skapatú medzi dverami. Odvtedy mám panický strach z
mačiek. Keď som chodievala na prechádzky, keď som bola menšia a videla som na ulici mačku, tak som začala kričať. No teraz, keď som staršia,
tak už svoj strach ovládam a prejdem
okolo mačky a ju pokojne pohladkám. Moja babka má 65 rokov, bojí
sa smrti. Šetrí si na pohreb, dokonca
veci, ktoré si kúpi nové, tak odkladá
do truhly. (Zuzana 20. Dolný Kubín)

Mám strach niečoho sa báť. No
z pavúkov mám strach od malička.
Nebojujem so strachom, jednoducho ho mám a neriešim. Nepoznám
človeka, ktorý by z niečoho, či pred
niečím, alebo o niekoho nemal
strach. (Simona 21, Martin)
Každý človek má strach z niečoho iného. Ja strach nemám momentálne z ničoho.
Momentálne teda nijako so strachom nebojujem, lebo ho z ničoho
nemám... haha
Každý človek musí bojovať so
strachom sám. (Katarína 21, Skalica)
Strach môže predstavovať aj to,
keď sa otvorím niekomu z druhej strany. Vo všeobecnosti existuje strach
z neznámeho miesta, miestnosti, zo
zlyhania v živote, strach z bolesti, zo
zla, čo sa deje...
Hovorí sa, že treba čeliť svojmu
strachu, neutekať pred ním. To nás
môže posúvať vpred, ale ak sa však
bojíme, ak sa bojíme leva, asi bude
lepšie skryť sa, alebo utiecť :) .Myslím
si, že všetci máme strach z niečoho.
Je to prirodzená vlastnosť človeka.
Podľa mňa je to hlavne obava z neznámeho, keď nevieme, čo nás čaká.
Počula som aj o strachu, z tmy. (Mária,
Bratislava,vek nechce zverejniť)
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Na rovinu hemisféry
Pod
pojmom
strach si predstavím
obrovskú obavu z určitých
očakávaných situácií. Ja osobne
ako taký strach nemám, ale s pribúdajúcim vekom sa prejavuje „strach“
z výšok :). Nebojujem so strachom
z výšok, ale ho prekonávam silou vôle
(napríklad chôdzou po presklených
schodoch riadne vysoko). Poznám
veľa ľudí so strachom z letu. Letový je
veľakrát opodstatnený, ale veľakrát
je to imaginárny strach. (Anna 50,
Bratislava)
Strach je cit, ktorý sprevádza
každého človeka takmer od narodenia. Je to pocit zodpovednosti za
niekoho, alebo za niečo, aby sa niečo zlé nestalo a pod. Celý život mám
strach o celú moju rodinu, o svoje
deti, o vnúčatá a pod. Ako bojujem
proti strachu? Prekonávam sa a modlím. Nepoznám človeka, ktorý absolútne nevie čo je strach. (Mária 65,
Bratislava)

Toľko odpovede „z ulice“.
Redakcia si však zobrala na mušku aj
žiakov z našej školy a zisťovala medzi
takmer osemdesiatimi z nich, z čoho
oni dnes majú strach. Bleskovú anketu Vám teraz predkladáme v redakcii
„bez strachu“.
Anketa „Z čoho mám strach?“
Chalani < 18 rokov
* z pavúkov; * z reparátu; * z osi,
z ovada; * z rakoviny; * z neistoty; * zo
zmeškania dôležitých vecí; * z rande;
* z drog .
Chalani > 18 rokov
* z väzenia; * z falše; * z toho, že
nezmaturujem; * zo smrti; * z pavúkov; * z rakoviny; * z oneskorenia sa; *
že zmeškám niečo dôležité.
Dievčatá < 18 rokov
* z tmy; * z búrky; * z klamstva; *
zo smrti; * z hadov; * zo sklamania; *
zo školy; * z domova, *o rodičov.
Dievčatá > 18 rokov
* z pavúkov; * zo smrti; * z lásky; *
zo sklamania; * zo psov a mačiek; * zo
strachu; * z maturity; * z praskajúcich
balónov; * z výšok; * z hadov; * z tmy;
* z neistoty; * z neznáma; * zo samoty; * že sa nevydám; * zo živelných
pohrôm; * z vojny.
Anketu pre Sme OK
redakčne spracovala Barbora Hladíková
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Vlastná tvorba

Pravdivý
príbeh lásky
Kde bolo, tam bolo, žilo raz
jedno dievča menom Paulínka. Na
inom mieste rástol chlapec, ktorý sa
volal Peter. Netušil, kto ho v budúcnosti stretne. Ako mládenec napísal
o sebe na net správu o tom kto je,
aký je. Informácie poslal na papieriku
aj Paulínkinej spolužiačke. Boli dobré
kamarátky a tak sa vlastne oni dvaja
zoznámili. Keď sa na druhý deň zobudila, rozbehla sa s radosťou do jedálne. Prechádzal okolo nej už von a
vôbec si ju nevšímal...
Na tretie ráno išla už do jedálne
skôr. Tam sa stretli. Práve raňajkoval.
Bol pre ňu prekrásny, ale nevedela v
tej chvíli, aký je vo vnútri. Najprv boli
niekoľko týždňov priatelia, potom ju
prvýkrát chytil za ruku. Začali spolu
chodiť. Ach, aké boli tie bozky a objatia... Vychovávateľka varovala dievča,
aby si s ním nezačínala. „Je od teba
oveľa straší. Ty si pre neho len mladé
ucho.“ Nepočúvala žiadne rady, ani
od dospelých, ani od spolužiakov.
Milovala ho aj keby ju to malo stáť
život. Dnes vie, že to nebolo rozumné. Žiadny chalan nestojí za to, aby
sme si pre neho brali život.
Keď jej povedal: „Chcela by si so
mnou chodiť? - bola celá bez seba.

Chvíľu len tak naoko zaváhala a potom
vyslovila svoje „Áno“.. Boli tak šťastní.
Po čase sa však objavil iný človek. Milý
a sympatický. Porozprávali sa spolu a nič viac. No Peter to nezvládol...
Povedal jej: „Si šialená a sprostá!“ Bola
nedeľa a na nič sa nedokázala sústrediť. Aj v kostole sedela ako bez duše.
Nevnímala hlasy ľudí... Keď prišla na
internát, len jej najbližší priatelia sa k
nej neobrátili chrbtom. Ten, ktorý ju
obral o lásku a česť, ju zďaleka obchádzal. Prešiel týždeň...
Peter jej cez Pokec napísal, či mu
nedá druhú šancu. „Vieš, láska, žiarlil
som ako sprostý, nevedel som, čo
so sebou, bál som sa, že ťa stratím.
A to sa aj tak stalo. Myslel som si, že
mi budeš neverná... neveril som ti.
Ospravedlňujem sa!“ Nechcela, necítila k nemu nič viac. No napokon
mu dala druhú šancu na rozvinutie vzťahu, mala však podmienku:
„Nebudeme si klamať, povieme si
pravdu. Začali si opäť písať a volať.
Ich vzťah sa rozbehol k obrovskej
láske. Po čase ho ľúbila ako nikdy
predtým, či spala, či bdela. V izbe na
stene jej visel nápis: „Láska je život!
Pre ňu existujem!“ Až do chvíle, kým
nespoznala jeho sestru... Ostrým jazykom ich vzťah rozbila a už sa črepiny lásky nepodarilo zlepiť.
VJ

Sme OK

Žurnalistika
Sme OK

Spravodajské
okienko
Matúša Baráta

Ďalší Bush prezidentom?
Po otcovi a bratovi sa o slovo hlási aj tretí z rodu, Jeb Bush. No či sa stane
45. prezidentom Ameriky je veľká otázka. Kým jeho otec George H.W . Bush
senior v roku 1989-1993 a jeho mladší brat GEORGE BUSH v rokoch 20012009 súboj o Biely dom vyhrali, on je len jedným z favoritov na prezidenta
Ameriky v roku 2016 . Očakáva sa repete súboja z roku 1993, keď jeho otca
vymenil v kresle demokrat Bill Clinton, ale stým rozdielom , že prezidentkou
sa chce stať Hillary Clintonová, bývalá prvá dáma a neskôr šéfka diplomacie
USA. Kampaň Busha III skrýva mnohé prekvapenia , slávne priezvisko nezneužil na predvolebný boj, ale používa iba svoje meno Jeb. Pri zverejnení kandidatúry ho nesprevádzali 41. prezident USA-otec a 43. prezident USA - brat.

zabezpečili istotu minimálne účasti v baráži o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy vo futbale – Francúzsko. Po tomto víťazstve sú na čele Cskupiny kvalifikácie ME 2016 so ziskom plného počtu osemnástich bodov
zo šiestich zápasov. No pred našimi chlapcami je teraz nová výzva v podobe
priameho postupu na európsky šampionát. Po nedeľňajšom triumfe našich
chlapcov sa v pondelok 15.6. 2015 podarilo zvíťaziť aj Peťovi Saganovi v 3.
etape World-Tour-okolo Švajčiarska(zvíťazil aj v 6. etape).Vyvrcholenie úspešného obdobia slovenského športu prišlo v utorok 16.6. 2015 , kedy v ranných
hodinách už po tretíkrát zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár Marián Hossa
-hráč Chicago Blackhawks. To sa ešte žiadnemu slovenskému hokejistovi nepodarilo. Týmto krásnym úspechom sa zavŕšilo trojdnie slovenského športu,
ktoré možno nazvať Made in Slovakia.
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 .

Veľké obdobie slovenského športu!
V dňoch 14.-16 júna 2015 zaznamenali naši športovci celý rad pozoruhodných úspechov. Začalo to v nedeľu 14. júna vo večerných hodinách,
kedy zverenci kouča Jána Kozáka víťazstvom 2: 1 nad Macedónskom si
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Branislav Lapčík

Veronika Jarotová

Miroslava
Jánošíková

Veronika Jarotová
Autori prác sú uvedení
pri obrázkoch.
Foto: archív VMV

Ľubomír
Hraško

Veronika Rösslerová

Z vernisáže paličkovanej čipky
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Čo robí čerstvá maturantka?
Keď som išla na Mokrú, bola som úplne mimo. Vedela som, aká škola to je.
Chodili sem moji kamaráti, ktorí mi o nej rozprávali... Ale ako sa hovorí: „Človek
mieni, Pán Boh mení, tak zmenil moje plány už xkrát za môj bláznivý život.
Úplne ma dostala veta: „Tebe
nedám prihlášku, lebo ty na tú školu
nemáš!“ A tak nie sem, ale išlo sa na
Obchodnú školu, ktorú som ukončila
s výučným listom. Potom som mala
v pláne skončiť jednu ďalšiu školu,
ale ani to sa mi nepodarilo, no najväčšia sranda by bola v tom, že by som
bola doma a nie na internáte smile
emoticon, ale ja sa v každej situácií
vynájdem a tak bolo na pláne podať
si po druhýkrát prihlášku na túto školu a po prijatí, sem napokon prísť.
Mala som jeden veľký cieľ - spraviť si maturitu, lebo v dnešnej dobe
bez maturity je to fakt biedne nájsť si
prácu. Tak som teda prišla študovať
odbor TAP (technicko administratívny pracovník) a verte mi, že med lízať
to veru nebolo frown emoticon. Lebo,
ako ma niektorí už poznáte dlhšiu
dobu, tak viete, že možno navonok
som taká, že ma to netrápi, ale vo

Sme OK
vnútri to vo mne vrie a čaká to iba na
príležitosť ísť von.
Počas štúdia som mala problémy, ktoré mi dávali aj myšlienku
odísť zo školy, ale zakaždým mi mojii
priatelia dodali energiu ísť ďalej a nevzdávať sa! A vďaka týmto ľuďom
som to potom dobojovala na výučný
list s PVD (prospela veľmi dobre). A aj
potom som to nakoniec chcela nechať tak, lebo som mala spolužiaka,
ktorý mi nepekne pílil nervy, až tak,
že som skoro nešla na Nadstavbové
štúdium. Ale opäť sa potvrdilo, že
priatelia sú tu vtedy, keď ostatní odchádzajú a tak som to nevzdala a
dnešným dňom vám
HRDO hlásím, že som ÚSPEŠNE
ZMATUROVALA smile emoticon.
Ja sa za svoje známky nehanbím,
ale nebudem vám ich sem písať
smile emoticon smile emoticon smile emoticon.

Smile emoticon J
a ničím nerušený oddych
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A najbližšie moje plány?

J
J
J
J
J

nikým, ničím nerušený oddych

myslenie na záchranárov,
nech sa im darí smile emoticon
paličkovanie
čítanie kníh a robenie prezentácií

chodenie von s mojimi chlpáčikmi a s kamoškami smile emoticon

Čo dodať?
Prvý aj posledný krát mám už od
polovice mája zaslúžené letné prázdniny.
Ako každý študent, tak aj ja som sa na ne
tešila ako malé dieťa. Sú tu po roku, kedy
drina mala väčšiu moc ako oddych, a boli
aj také chvíle kedy aj zdravie išlo bokom,
len aby som nevymeškala hodiny maturitných predmetov,
Začal mi nikým a ničím nerušený
relax. Ani si neviete predstaviť, že ako
som si užívala úplne prvý deň (ešte
na internáte)! Nikto mi nehovoril, že
mám vstať, že mám ísť do školy... Toto
bol úplne Brest of (pre tých čo majú
guláš z anglického jazyka - najlepší)
deň na intráku a aj v škole = D - nemusela som tam ani vkročiť. Týmto
dňom sa začal môj bezstarostný
prázdninový čas.
33

Sme OK

Ale ako každý, tak aj ja mám každodenné povinnosti, len aby som
maminku odbremenila od práce,
keďpríde domov po ťažkom dni.
Ako ma poznáte, tak ani jednu
prácu nezačnem robiť bez toho, aby
som si nepustila na plné pecky hudbu. Inak to nie je ani doma. Ani nerozlepím oči a hudba už hrá z mojej
MP3 cez rádio. Mám slobodu v pohybe a môžem robiť všetko, čo mám na
pláne v ten daný deň.
A tak sa mi tri činnosti každý deň
opakujú: upratovanie, nakŕmenie mojich miláčikov a ich vyvenčenie. Do tejto trojky spadá aj pozeranie každej jednej drobnosti s Tomášom Maštalírom
a večerná pohoda s maminkou, kedy
pozeráme seriály z lekárskeho prostre-

Po maturite...
dia s leteckou kávou v ruke.
Ale nemyslite si, že každý deň
mám rovnaký, lebo každý deň má
iné meno a tak aj činnosti sa menia.
Do zmeny môjho pohodového dňa
niekedy zasiahne aj počasie, ale ja
si z toho nič nerobím a plán hneď
rýchlo zmením. Počas zlého počasia
čítam encyklopédiu - Ako funguje
ľudské telo. Z tejto knihy som sa veľa
dozvedela, a to som len na začiatku.
Verím, že mi táto kniha pomôže robiť
aj prezentácie, ktoré som sľúbila jednej profesorke, že ich raz v zlom počasí spravím.
Okrem toho, že sa venujem literatúre, tak vo voľnom čase mám
v pláne dorobiť jednu prácu, do ktorej som sa pustila vďaka dejepisu.
Rada by som si dokončila dejiny medicíny a ďalších podtém, čo by som si
tam rada dala.
Počas roka som sa nemohla venovať ani paličkovaniu, čo sa teraz cez
tieto dní zmenilo... a vytiahla som aj
valec. Možno sa trošku začudujete, ale
sranda musí byť = D. Paličkujem anjelov, len aby sme počas roka nemuseli toľko anjelov paličkovať, že nám
z toho preskočia kolieska v našich
bedniach. Aspoň bude zásoba anjelov na zimu. Ale mám neskôr na pláne
robiť aj väčšie, ťažšie veci.
Môj veľký plán je prekonať strach
z trojkolesového tátoša, ale to sa mi
ešte nepodarilo... no verím v úspešný
koniec.
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Aj s mojou Honey robíme veľmi veľké pokroky. To, že si na mňa
hocikedy skočí keď oddychujem na
lavičke pod prístreškom, toto by si
nemohla dovoliť pred pár mesiacmi.
Takýchto drobností je veľa, čo sme
prekonali, ale ešte máme veľkú cestu
pred sebou, lebo ešte to nie je dokonalé. Ešte aj teraz sa stáva, že pri
niektorých jej kúskoch sa môj strach
objaví, ale my to spolu prekonáme.
Každý miluje prázdniny, ale my
- úspešní „zmaturanti“ stávame
s úsmevom na perách, aj keď nebo
plače. Prežívame zaslúžené letné
predĺžené prázdniny!
A čo povedať našim budúcim
maturantom? Milí maturanti, budete mať najkrajší, najťažší rok, ale keď
na jeho konci budete mať papier
o úspešnej mature v ruke a veľké
prázdniny pred sebou, budete tí najšťastnejší ľudia na celom Slovensku
a vôbec... Ale k tomu, aby ste to
zvládli vám dám jednu dobrú radu:
Aj keď to budete chcieť vzdať, pozrite sa za seba, že čo ste spravili, len
aby ste boli až tu a potom pred seba
a uvidíte tam zelený stôl! Toto vám
dodá odvahu a chuť bojovať aj s tými
najťažšími prekážkami.
Redakčne spracovala Miroslava
Jánošíková, jedna z tých, čo to už majú
OK.; foto: archív autorky
a Jozef Dančík
35

súťaž Sila slova

Sme OK

Na plagáte svieti zaťatá päsť a riadne nafúknutý
sval na ruke. Ide o súťaž silákov? Nie, ide o zápas silných
slov! V Trnave tento rok odštartoval prvý ročník celoslovenskej novinárskej súťaže základných a stredných škôl.
Jej cieľom je podporiť a motivovať žiakov k neľahkej pozícii tvorcu školského časopisu.
Hodiny odbili deväť tridsať a ja sa práve nachádzam pred Elektrotechnickou školou v Trnave.
Vedľa mňa už postávajú ďalší redaktori Sme OK:
Katka Tóthová, Mária Haláčová, Noro Beke a Barbara
Hladíková a za foťákom sa na nás usmieva pani kultúrnička Mgr. Ivona Jandová. Prečo nesedíme v škole,
ale sme tu v Trnave? Prišli sme na vyhodnotenie súťaže časopisov „Sila slova“. Vchádzame do budovy školy.
Hneď na vrátnici nás zastavili pani policajtky, že si prosia občianske preukazy, pardon nie policajtky ale milé
pani vrátničky. Po vstupnej registrácií sme sa dali do
pátrania po miestnosti - rovno a doľava pri automate
na sladkosti a zase rovno.
Na privítanie sme obdŕžali croissant a vodu. A ocitli
sme sa v školskej pravdepobne kino sale zo sklápajúcimi stoličkami. SUPER! Také chcem aj doma! Čo býva po
čakaní? Plač?
No predsa začiatok. Študent (v tento deň moderátor) nás privítal a mohlo sa začať. Na úvod sa nám
predviedli študentky s divadelnou hrou. Bolo to o sochách v múzeu. Musím povedať že na svoj vek (5. – 6. Foto: archív VMV
ročník ZŠ) boli veľmi talentované.
Prvá súťaž vyhodnotila riaditeľka trnavskej televízie a povedala, že je rada, že sa nájdu stále mladí ľudia,
ktorí majú záujem o žurnalistiku.
Druhý hodnotil pán Višňovský. Nie vychovávateľ
Višňovský ale pán, ktorý je riaditeľom školy.

To čo nám povedali,
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Tretí hodnotil, no to meno úprimne neviem, ale hodnotil základné a stredné
školy. Boli to Budíček a Červíček, ale aj Sme OK. Získali sme tretie miesto. Jupííííí.
Podávam si ruky, ďakujem. Ďakovná reč nachystaná. Dostal som sochu do ruky.
A hor sa do.... kresla. Po následnom vyhodnotení nasledoval koniec. Posledné
fotečky pre časopisy. A hor sa do nášho zeleného auta zo šoférom Imrom.
Všetkých pozdravujeme a ďakujeme! J
Pre Sme OK Jozef Dančík

boli „silné slová“!
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Deň matiek

... aby svet nebol
iba
veľká čierna guľa
Jedenásty máj je Medzinárodný deň matiek. Týmto dňom si ctime
naše maminky, ktorým vďačíme za to najcennejšie čo máme – za náš život. Od
začiatku sú popri našom boku v dobrom i v zlom. Niekedy sa stáva, že práve ony
plnia ešte väčšiu funkciu než majú. Prečo? Odpoveď sa dozviete medzi riadkami.
Niektorí z nás toto
šťastie mať mamu vedľa
seba nemajú a tak tíško závidia iným, čo to
šťastie majú. Dôvodov
prečo ju niektorí nemajú je viac, ale tak najčastejší a najznámejší je,
že ich mama opustila.
V tom lepšom prípade
sa nájde dobrá duša,
ktorá si adoptuje dieťa
a vychová ho ako vlastné. Aj tieto ženy majú
právo byť oslovené
mama, lebo môžu byť
pre dieťa ako jeho skutočná. Aký mám na to
názor ja? Podľa mňa je
to super,. Že sa dieťa neprediera týmto svetom
samo, ale má pri sebe
niekoho, komu na ňom
záleží.
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Niektoré maminy sú tie, ktoré majú dôležitejšiu úlohu než iné,
lebo v niektorých rodinách sa stáva, že sa na deti otec „vykašle“, preto práve ony plnia ešte viac funkcií.
Zastupujú dvoch rodičov naraz.
Takýmto maminám tento deň patrí
dvojnásobne. A dokonca sa niekedy stáva, že v mame sa skrýva aj
tá najlepšia priateľka na svete, bez
ktorej by tento svet bol iba jedna veľká čierna guľa. Toto sa stáva
hlavne vtedy, keď plnia úlohu za
dvoch rodičov a nielen za seba.
Z vlastnej skúsenosti vám
môžem povedať, že je to pravda,
lebo keď máte otca, ktorý sa o vás
nestará, tak túto funkciu preberá
mamina. V tom momente sa môže
stať aj druhá vec, že práve ona sa
vám stane najlepšou priateľkou na
celom svete. Možno niektorí z vás,
ktorí ma poznáte už dlhšiu dobu, viete, že aký vsťah mám k rodičom, že
som mala obdobie, kedy by ma nikto nedostal domov, aj keby čo bolo,
ale čas je najlepší lekár. Zahojí každú
jednu ranu. Preto vám s odstupom
času môžem povedať, že všetko čo
sa v tej chvíli dialo, ma strašne bolelo, ale sa to aj postupom času zahojilo. Samozrejme, že aj teraz sa nájdu
chvíľky, kedy by som najradšej ostala
v Bratislave, ale to sa už netýka mojej
maminky, ale otca. Ako som už naznačila, že maminy môžu spĺňať viac

úloh, tak to platí aj v mojom prípade.
Moja super mamina napĺňa tri veľmi dôležité role - je najlepšia mamina, rodič 2v1 a dokonca aj najlepšia
priateľka. Pre tieto dôvody sa s ňou
veľmi nerada hádam, lebo viem, že
má skoro vždy pravdu a je pre mňa
človekom s veľkým Č.
Podľa mňa také dni ako Deň matiek, by sa mali oslavovať viackrát do
roka a nie len raz ročne. Každýkrát
keď máme možnosť, spravme našim
maminkám radosť.
Pre Sme OK Miroslava ánošíková

Ilustrácie: SDB
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List pre mamu

Tiché nádeje

Za nežnosť
a za lásku,
ktorú si mi dala...
Je silné to puto, ktoré nekončí prestrihnutím pupočnej šnúry. Otvorený list
– mojej, ale aj všetkým mamkám, sme sa rozhodli v redakcii uverejniť práve
z dôvodu, že každá mamina si zaslúži vďaku.
Milá Maminka,
Tieto riedky patria len a len tebe.
Touto cestou by som sa ti rada poďakovala za všetko, čo pre mňa robíš.
A ospravedlniť sa ti za všetko, čo robím, aj napriek tvojmu nesúhlasu.
Viem, že som veľakrát tvrdohlavá ako baran, ale som len a len tvoje
dieťa. Je veľmi super mať 3 v 1, lebo
si pre mňa najlepšou maminkou na
celom svete, otcom a najlepšou priateľkou.
Ani si nevieš predstaviť, ako ma
mrzí každá jedna hádka, ktorú sme
mali. Nielen že sa s tebou nechcem
už nikdy viac pochytiť v slovnom boji,
ale hlavne ťa nikdy nechcem stratiť.
Ďakujem ti, že pri mne stojíš,
aj keď sa mi všetci otáčajú chrbtom
práve vtedy, keď by som najviac potrebovala mať niekoho pri sebe. Ale
viem, že si tu ty! Nás nikdy nič nerozdelí, ani taká drobnosť, akou sú kilo-

metre. Dokonca aj vtedy si vieme čítať myšlienky. Väčšinou ty mne, ale
to je detail : =).
Ty si pamätáš viac situácií, v ktorých si pri mne stála, aj keď všetci
hovorili veci, ktoré neboli pravdivé.
Za toto ti chcem už x-tý krát poďakovať... A čas opäť ukázal, ako to ty
hovorievaš: „Z bláznivej diery len
bláznivý vietor fúka“. Ty si mi verila,
že sa až sem dostanem. Len ty si verila, že tvoje dieťa nie je „Béčko“ ale
prvotriedne „Áčko“.
Si pre mňa všetkým. Aj keď to
nehovorím až tak často, ale nebyť
teba, tak by asi tento svet nebol biely. ale úplne čierny ako noc.

Mame píšem túto báseň
Chcem pošliapať kus z jej trápenia
Smútok vytrhnúť z jej duše
Ako tŕň...
A pofúkať!
Vyšlo Slnko nad jej
snom?
Do jej
ubolených dúm
Vkladám...
tú trochu zo seba...
Zrobené ruky
a v nich
Tiché pohladenia.
Zamlčané slová
nariekajú.
Čím naplniť je
malé
Tiché Nádeje...

Tvoja „už dospelá“ dcéra Mirka

Mária Mistríková- Vasileva, z knihy Tiché nádeje
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Sme OK
Prečo je dôležité mať
akýsi koníček? Keď sme
boli deti - naším koníčkom boli hry. Snívali
sme, že sme vojaci,
učiteľky, policajti... V
puberte je ešte dôležitejšie si koníčky osedlať, aby sme sa nepotuľovali len tak
bez cieľa. Dozrievame a mladé „kone buď zomierajú, alebo rastú s nami“. Až do
dospelosti a staroby... aj dospelí by mali mať „svojho osedlaného koníčka, alebo
azda už koňa“ a nie len tak čumieť do mobilu, či telky. Preto sme sa v redakcii
rozhodli otvoriť túto tému a porozprávať sa so spolužiakmi - „koníčkármi“.

Najcennejší úlovok
So zbieraním kartičiek som začal v roku 2010. Neplánoval som to,
ono to prišlo tak samo. Chicago vyhralo Stanlyho pohár a súčasťou ich
tímu boli aj Marián Hosa a Tomáš
Kopecký. Bol som nadšený, podpis
karta od takých známych hokejistov a fotka, ktorá bola a je pre mňa
jednou z najcennejších.
Tu sa to slušne rozbehlo.
Po pár rokoch som prišiel k ďalším podpisom. Bola to autogramiáda Bratislavského Slovana. Niektorí
hráči mi podpísali aj po dve kartičky, a tak som začal vymieňať s inými
zberateľmi(nielen zo Slovenska).
Koľko ich je?
Dnes sa ich počet blíži ku tretej
stovke. Či už je to veľa alebo málo,
to už nechám na vás. Rozhodne je

zbieranie podpisov zábava. Či už je to
podpísané osobne, alebo mi to príde
podpísané poštou priamo domov.
Občas mám toho aj viac!
Keď sa stane, (snažím sa, aby sa
tak dialo často) že sa mi dostane aj
viacero rovnakých kúskov, vymieňam aj s ostatnými zberateľmi. Tých
som si našiel jednoducho na internete. Majú tam svoje stránky, rovnako
ako aj ja. Stačí sa len dohodnúť, vzájomne si vybrať z ponuky na výmenu, napísať si jeden druhému adresy,
poslať... A potom už len čakať, či si ten
na druhej strane z vás práve neurobil
srandu. Ale to sa mi ešte nestalo.
So svojím „koňom“, teda s „koníčkom“ sa podelil pre Sme OK
Jakub Mišík
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Čo koníčkár - to koníček
Pre mňa je najkrajšou vecou na
svete každoročné začatie rybárskej sezóny, čiže 15. máj. Predchádzajú tomu
teplé dni a studené rána, keď sa zahmlený had ľahko vznáša nad hladinou, kým
ho nezačne slnko pomaly svojimi šteklivými lúčmi rozháňať, až z neho ostanú
len malé kvapky rosy, ktoré sa v tráve
trblietajú ako malé diamanty.
Potichu sedím na brehu rieky,
ukrytý pod starými vŕbami, košatými jelšami a vysokými topoľmi, ktoré
sa skláňajú nad vodou, akoby sa jej
chceli dotknúť. Vŕby a jelše kvitnúce
v tomto období rozvoniavajú a priťahujú vtáky ako magnet. Z topoľov
padá biely peľ na hladinu a pokrýva
ju ako snehová perina. Občas padne
na hladinu nejaká lienka alebo malá
včielka a rybám viac netreba. Žblnk
sem, žblnk tam a už sú fuč. Ryby
striehnu tesne pod hladinou na to,
čo im padne pod nos, aby si mohli
pochutnať. Vtáky štebocú a vyzerá to
ako keď sa stretnú tetky
na trhu, ktoré sa hašteria a vadia o to, ktorá má
lacnejší tovar. Občas mi
pri čakaní a hypnotizovaní špičky prúta na záber
prepláva pred nosom
malá rodinka. Je to kačka
s malými káčatkami, ktoré sa vezú dolu prúdom
ako na šmykľavke. Keď sa
mi konečne podarí uloviť nejakú rybu, spravím
si foto a ak je malá, púš-

ťam ju a nezabudnem dodať: „Maj sa
a pošli starého otca!“
Pri fotení sa ju položím do
mäkkej trávy, aby som jej neublížil.
Slnko na ňu žiari a jej šupiny sa ligotajú ako malé dukátiky. Oči sa jej jagajú
sťaby veľké smaragdy. Dni sa v tomto období predlžujú a otepľujú. Keď
začne padať súmrak, husľové koncerty cvrčkov sú prerušované hlasným
kvákaním žiab, ktorý tiež pripomína
koncert. Začínajú poletovať otravné
chlpaté chrústy, ktoré nalietavajú do
vlasov a škrabkajú svojimi maličkými
pazúrikmi. Všetko sa zelená a rozvoniava, veď je tu máj, lásky čas.
Po zotmení, pri jasnej oblohe,
mesiac svieti na hladinu, ktorá pripomína jedno veľké zrkadlo. Aj keď
nič neulovím, nevadí mi to, pretože
každý takýto deň je ako zázrak. Vždy
prinesie niečo iné, čo poteší. Však čas
strávený na rybách sa do života nezapočítava.
Vlado Pukančík

Berú? Berú!
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DOVIDENIA MATURANTI

Tak sme začínali...

Foto: archív VMV

Imatrikulácia

Maturita 2015
Foto: Jozef Dančík
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Tak končíme...
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Internátny denníček - časť druhá

D

Už teraz rozmýšlam nad
tým, že pôjdem
aj v júni J .
Tak a to
je už na dnes všetko.
Tak dobrú noc.... milý
denníček.
Pre Sme OK
redakčne spracovala
Katka Tóthová,

ch

o
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21:00– Odchádzame z divadla J
Jožko na intrák a ja ku kamoške
Je presne 22:30 a ja už ležím v posteli a
Jožko určite tiež J
Mám za sebou
deň plný zážitkov. Bolo super, hoci ma
mrzí, že si nás Adela nevšimla – ako by aj
mohla, keď tam bola tma! J

Tr

18:45 – konečne hlásia, že môžeme ísť
zaujať svoje miesta v hľadisku
18:50 – už sedímeJ , práve sme zistili, že
foto: archív a Jozef Dančík
sme dostali darčeky a to pivové poháre,
sú peknééé J (dostali ich len niektoré
vybraté sedadlá – ufff – naše sú medzi nimi;
dobré miesto sme kúpili!)
18:55 – o chvíľu to začína a ja sa neviem
dočkať, taká som nervózna a Jožko asi tiež
19:00 – na javisko prichádza Adela J
19:05 – nadšene spolu s Jožkom tlieskame
19:10 – Adela sa prihovára divákom pri TV
a divákom tu v SND
19:15 – prichádza prvý hosť a tým je Michal
Pastier – odborník na reklamu
19:35 – skvelo sa zabávame J
19:40 – prvá pieseň od Petra Lipu – no ja ju nepoznám a Jojo tiež nie :)
19:45 – prichádza druhý hosť, ktorým je Ján Kočíšek – mladý chalan
študujúci Lepidopterológiu ( náuka o motýľoch )
20:05 – ešte viac sa zabávame na Adeliných vtipoch J
20:10 – druhá pieseň od Lipu a tiež je pre nás oboch neznáma, pre
Jožka je vraj neznámy aj Peter Lipa J
20:15 – prichádza tretí hosť a tým je slovenská herečka a členka SND
Zdena Studenková
20:35 – začínam byť unavená, ale stále sa dobre bavím, hoci Jožko sa
už nudí, lebo ho to prestáva baviť

20:40 – je tu posledná pieseň od Petra Lipu a opäť pre nás
neznáma
20:41 – rozmýšlam nad tým, prečo speváka Petra Lipu
poznám a jeho pesničky nie J
20:45 – Adela ďakuje hosťom a divákom
20:50 – klaňačka a veľký potlesk, kvety – škoda že nie odo mňa L
20:55 – stále tlieskame a mňa už bolia ruky,
tuším aj Jožka J
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Milý denníček, tak som tu zas po dvoch týždňoch
s novým zážitkom. Ani neviem ako by som začala.
( 5 minút zamyslenia ) už viem, takže idem na to J
Je 25. máj 2015 a ja som v SND s Jožkom
Dančíkom. Prechádzame sa po chodbe
a nervózne čakáme, kým to začne.

Kultúrne okienko

u in ak v S

Astrológ predpovedal žene: „Z
tvojho syna bude advokát, potom
starosta a napokon premiér.“ Chlapec však do roka zomrel. Naštvaná
mamka išla za astrológom: „Vráť
mi peniaze, ty podvodník! Môj syn
zomrel.“ – To nie je pravda, neklamal
som. To všetko by syn dosiahol, keby
nebol zomrel.“
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Starosta rozpráva skupine turistov: „Naša obec je tak preslávená
čerstvým vzduchom, že u nás
nik nechorľavie, ani nezomiera“.
Jeden z turistov protestuje: „To
nie je pravda! Včera ste tu mali
dva pohreby!“ – „To áno, ale to
bol lekár a hrobár, ktorí zomreli
od hladu, lebo nemali robotu.“
Otec rodiny zapol televízor. Na
obrazovke sa objavil nápis: „Film
je vhodný od osemnásť rokov.“
Syn sa pýta otca: „Oci, prečo ten
film nie je pre mňa vhodný? –
„Buď ticho, uvidíš!

Z knihy Smiať sa zakázané

Dvadsať oviec tvorí ovčinec. Pätnásť
volov tvorí stajňu. Osem žiakov tvorí
triedu. Aké z toho plynie poučenie?
„Cím väčšie zviera, tým menší počet
sa vyžaduje.
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Sme OK
Na hodine dejepisu
Čo bolo potom, keď zomrel Ján Luxemburský? – Neviem. Najprv pohreb,
a potom... asi kar.
Čo sa stalo v histórii s kniežaťom Pribinom? – Pribináčik?
Na hodine ekonomiky
Čím sa zaoberá národné hospodárstvo?
– Mojím hospodárením.

Pikošky zo školy

Na hodine strojárstva

Aký je rozdiel medzi skrutkou a maticou? – Veľký. Skrutka sa skrutkuje
a matica sa matkuje.

Na hodine literatúry
Aké je známe dielo od Margity
Figuly? – Tri konské gaštany. (Tri
gaštanové kone.)

Na hodine angličtiny
No čo, Ondro, „How are you?“
– Čože? Čo chcete odo mňa??
Haváriu???

Povedz aspoň jedno dielo z obdobia
povojnovej literatúry. – Keď slobodná
rodila. (Keď sa sloboda rodila.)

Na hodine slovenčiny
Ako sa delia podstatné mená? – Na
vlastné a nevlastné, prosím.

Na hodine geografie
Ukáž na mape Čínu. – To nie je
možné, pani profesorka, táto mapa
neukazuje trhovisko na Miletičovej.

Na hodine účtovníctva
Kde sa zaúčtuje položka VPD „má
dať“... „dal“? – No, má dať, dal...
alebo radšej niekde medzi.

Čo je pre Čínu charekteristické? –
Sójová omáčka a Kung Pao.
--------------------------------------------------

Maja: “Vlado, máš dobrých susedov
-------------------------------------------------- - Francúzov na poschodí”. (Povedala to preto, lebo iný žiak sa v škole
Na konci roka sa únava prejavila. Žiak vyjadril: “Vždy keď máme spojenú
na otázku, či bude mať PVD (prospel
hodinu s nepočujúcimi, tak je to pre
veľmi dobre), vyhŕkol zo seba: VPD
mňa ako hodina Francúzštiny.”
(výdavkový pokladničný doklad).
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OKejko gazduje

Kartu mať – či nemať? Byť – či
nebyť s kartou? Tento krát sa
žiaci v ekonomickom krúžku
rozhodli vyspovedať spolužiakov a zistiť aká je v našej
škole frekvencia a skúsenosti
s používaním bankomatových kariet. Karty nám totiž v peňaženkách prudko
pribúdajú – kartičky, karty,
preukazy – to už niekedy ani
„dokladovník“ na to nestačí
a o vrecku ani nehovoriac –
a to sem ešte musíme zmestiť
dnešné „minimobily“. Má význam mať vôbec bankomatovú kartu, či nie?

č
i ne
–
ť
a
m
ať?
M
Michaela, 19 r.
Mám svoju kartu, ale majú ju pri
sebe rodičia. Na účet mi chodí dôchodok, ale ešte nikdy som s kartou
peniaze nevyberala. Pomáham rodičom, vyberú si peniaze vtedy, keď sú
na svojom účte v mínuse. Na internát
mi dávajú peniaze v hotovosti, keď
však nemajú, dajú mi stravné lístky,
ktoré otočím v Tescu. Keď skončím
školu, plánujem sa vrátiť domov
a naučiť sa robiť s kartou. Ako na

to, sa poradím s rodičmi, v kontakte
s cudzími ľuďmi sa cítim nesvoja, preto nebudem hľadať rady v banke.
Laura, 22 r.
Mám svoju kartu už štyri roky,
aj bezkontaktnú. Pravidelne ju používajú rodičia. Ja sama som ju ešte
nikdy nepoužila. Nemám teda s kartou žiadne skúsenosti. Rodičia mi vyberajú vreckové a na internát mi dajú
hotovosť. Nevýhodou mojej karty je,
50

že v našej obci nie je bankomat, musíme ísť do mesta až 8 km. Preto majú
aj rodičia peniaze doma v zásobe,
aby nemuseli stále cestovať do mesta. Na účet mi chodia sociálne dávky
a dôchodok a v budúcnosti po skončení školy plánujem využívať kartu
pravidelne.

Nevýhody zatiaľ nepociťujem žiadne. Mal som aj jednu nie dobrú skúsenosť,
ale všetko dobre dopadlo. V jeden deň som kartu
stratil, obratom som zavolal do banky, kartu zablokovali. Nedošlo k jej zneužitiu. Potom som si dal
vystaviť novú kartu – čo
prebehlo bez problémov. Používam len
jednu kartu, ale
niekedy ju požičiam rodičom, keď
sú v núdzi. Platil som
s kartou už aj v zahraničí.
Denný limit mám nastavený na 1000 €, je to dosť,
ale tak mi to vyhovuje. Na
účet mi chodia peniaze
z brigád. Nebojím sa platiť
s kartou ani vyššie sumy,
niekedy kombinujem platbu hotovosť plus karta. No mám zása-

Rado, 20 r.
Mám svoju kartu už štyri roky, odkedy som išiel na internát. Používam
ju pravidelne. Veľkou výhodou je to,
že nemusím mať pri sebe hotovosť.

1€
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du, že cez internet
s kartou neplatím. Raz
sa mi stalo, že som tankoval benzín, išiel som platiť
a karta doma. Tak som si stopol kamaráta a ten ma obratom zobral domov pre kartu. Na pumpe totiž, keď
nemôžete zaplatiť, zoberú kľúče od
auta a vrátia po zaplatení. Raz sa stala situácia, že jeden vodič chcel platiť
kartou, hotovosť nemal, stroj na pumpe kartu nebral a bol problém. Kľúče
putovali do sejfu a auto čakalo, kým si
jeho majiteľ doniesol hotovosť. To je
asi jedna zlá skúsenosť, našťastie sa to
nestáva často, väčšine ľudí ani raz, no
a niekto má smolu.

budol v Tescu v samoobslužnej pokladni. Niekto ju našiel a dal na Informácie,
tam mi ju dali späť. Čo sa týka fungovania karty, nefunguje len vtedy, keď
je účet prázdny. Som totiž taký, že míňam, kým mám čo. Na účet mi chodí
pravidelne invalidný dôchodok. Denný
limit na karte mám nastavený na 200 €.
Predtým som mal 50 €, ale keď som si
chcel kúpiť napríklad topánky, nestačilo to. Využívam pohodlnú možnosť
a upravujem si denný limit cez internet

Alfonz, 18 r.
Mám kartu už niekoľko mesiacov. Ešte som ju nepoužil, lebo sa
najskôr musím naučiť s ňou robiť.
Čakám na rodičov, aby mi vysvetlili,
ako sa obsluhuje bankomat. Karta
prináša pohodlnejšie nákupy aj za
väčšie peniaze, ktoré nemusím mať
pri sebe. Lepšie chráni moje peniaze proti ukradnutiu. Nevýhodou pre
mňa je, že mám len kontaktnú kartu
a mám strach, že zabudnem PIN kód.

Sme OK
banking. V mojej rodine má každý svoju
kartu, rodičia, aj sestra. je to u nás normálne, neriešime, či kartu áno, či nie. Je
to dobré aj preto, lebo sme so sestrou
mimo domu na internáte.
Štefan, 21 r.
Mám bezkontaktnú kartu, predtým som mal kontakt, ale takto je to
lepšie. Predtým som kartu takmer
nepoužíval, no teraz som si na ňu
už zvykol. Platenie je pohodlnejšie
a rýchlejšie. No nevýhodou je, že teraz míňam viac. Denný limit mám
20 € - prežil by som teda, aj keby mi
ju ukradli. Pre mňa je nevýhodou, že
moja banka nepodporuje službu SMS
info po každom obrate na karte. Keby
som teda kartu stratil, nezistím hneď
jej zneužitie. Chýba mi aj kontrola dozadu – podľa SMS – iek by som vedel
spätne zistiť koľko a kedy som platil.
Nemám ani internet banking a čakať na výpis mesiac je dlho – aj
moji rodičia by mali radi prehľad kam idú peniaze, hoci som
dospelý, stále ma živia, lebo
ešte študujem.
Mišo 19 r.
Mám aj kontakt aj bezkontaktnú kartu. V poslednej
dobe ju využívam málo, lebo
je takmer prázdna. Snáď cez
prázdniny po brigáde sa naplní. Som s kartou spokojný,
priniesla mi pohodlné plate-

Peter, 21 r.
Mám bezkontaktnú kartu, je pohodlné s ňou platiť, najmä v McDonalde.
Som lenivý nosiť peniaze pri sebe.
Kartu mám už piaty rok a mám s ňou
len dobré skúsenosti. Raz som si ju za52

nie a aspoň mi neukradnú peniaze
z vrecka. Aj denný limit mám kvôli
bezpečnosti na minime. Som už raz
taký opatrný človek!
Ľubo, 22 r.
Nemám svoju kartu, platím všade
v hotovosti. No v budúcnosti by som
chcel kartu, aby som mal dostupnú
vyššiu sumu peňazí. Bojím sa však, že
ju stratím, že zabudnem PIN kód. Zatiaľ
som si kartu nevybavil, stačí mi vreckové v hotovosti z domu, ostatné riešia rodičia. Chodím z internátu často domov
a na tých pár dní nepotrebujem veľkú
hotovosť. Problém ale bol, keď som priniesol peniaze na vodičák, či na lyžiarsky
kurz – vtedy som so strachom opatroval
vyššiu sumu a bol som rád, keď som sa
jej zbavil. Keby som peniaze stratil, asi
by som ešte vodičský nemal, ba ani by
som si nezalyžoval. Porozmýšľam, či by
predsa len nebolo lepšie mať po ruke
kartu s vyššou sumou.
Toľko skúsenosti z radov študentov.
Ak už kartu máte, prajeme Vám „Okej
platenie“ a ak ju ešte nemáte, tak sa
pýtajte, bankárov pristavujte a pozorne čítajte a tak zbierajte skúsenosti od
iných, aby ste sa správne rozhodli ako
a kedy Vám karta môže uľahčiť život.
ekonomicky mysliaci OKejko
ilustrácie: Marián Višňovský

(Poznámka redakcie: mená sme v ankete zmenili, len vek ostal pôvodný)
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Okejko športuje?!
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Počas rokov, ktoré som
tu strávil, som sa veľa naučil, ale bolo mi dožičené aj
veľa zábavy. Našiel som tu
priateľov, ale aj iných ľudí,
vďaka ktorým dnes môžem povedať, že ani jeden z rokov, ktoré som tu
strávil, neboli premrhané.
Ba naopak, bola to zábava.
No keď dnes počúvam
niektorých mladších spolužiakov, zdá sa mi zvláštne, ba až
humorné, ako nevedia vyplniť svoj
voľný čas. Avšak, česť patrí výnimkám. Stále totiž existujú aj takí, ktorí
nudu nepoznajú. Pre tých ostatných
mám ale tiež inšpiráciu. Hodiny telesnej výchovy bývajú často, možno aj
zámerne vkladané medzi tie posledné. A to sa dá originálne využiť. Veď
kto povedal, že hodinu musí skončiť zvonček? Učitelia často hovoria:
,,Hodina skončí, až keď ja poviem!“
Omyl! Aj toto sme v našej triede v minulosti popreli a žiadny iný učiteľ sa
nemohol pochváliť tým, že by po
skončení vyučovania nemohol žia-

cukrík!

Moje štúdium sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Na každom kroku, ktorý urobím, či už na praxi, internáte alebo v škole ma prenasledujú veľmi príjemné spomienky. Keď som ako deviatak prišiel na skúšky, ktoré mali rozhodnúť o tom, či
budem súčasťou tejto školy a taktiež prispejem
k tvorbe jej
dejín, vôbec som netušil, aké ťažké bude
odísť.

Iba

ich aj polovička triedy prinesie, štvrtinu z nich náhle rozbolí brucho, no
a keďže v triedach je zhruba po osem
žiakov, skutočne ochotní cvičiť sú razom len dvaja. A aj to je v niektorých
prípadoch ešte úspech. Alebo že by
som bol viac pesimista ako realista?
A čo pasívny šport? Len tak pred
telkou s čipsami a kolou? Podľa mňa
úplne normálna a bežná záležitosť!
Veď utorok, či streda bez večernej
dávky Ligy majstrov... ??? No niečo
nepredstaviteľné. Ale aj tu sa zdá, že
už asi len pre mňa a ešte zopár nadšencov. Človek by si myslel, že azda
výchova na našom internáte je príliš
prísna, a futbal si môže pozrieť niekto, snáď len za dobré správanie. No
skutočnosť je taká, že už ani o takúto
formu relaxu nie je záujem. Každý sa

radšej zavrie u seba v izbe a ak sa aj
niekoho ráno spýtate, čo hovorí na
včerajší zápas, pozerá na vás, ako by
ste naňho práve začali hovoriť neznámym jazykom. Áno, je to naozaj tak.
Bohužiaľ, pre mnohých z nás akoby
šport prestal existovať. Či už pasívny,
alebo aktívny.
Pán vychovávateľ Marián Trusa
síce organizuje viaceré krúžky so
športovým zameraním, no ja mám
pocit, teda aspoň z krúžkov, ktoré
sám navštevujem, že napríklad aj logické hry, šach či dáma, ktoré sa vo
veľkom hrávali, frčia ďalej, ale akosi
strácajú svojich fanúšikov. Hralo nás
v minulosti naozaj viac ako dnes, alebo sa mi to iba zdá?
Pre Sme OK Jakub Mišík
Ilustrácie: SDB

kov odtrhnúť od činnosti, ktorá ich
počas hodiny natoľko zaujala. Často
sa nám totiž stávalo, že náš telocvik
sa začal o pol jednej, no a koniec?
Približne o pol štvrtej nás pán učiteľ
prosil, aby sme to už naozaj radšej
zabalili, lebo aj pani upratovačka by
si rada urobila svoju prácu a odišla
domov. Skvelé spomienky!
Dnes je ale v škole práve iný
problém. Pomaly, aby učiteľ rozdával cukríky za to, ak sa niekomu uráči
priniesť si tepláky a cvičky. A keď si
54
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Tak nejako vyzeral utorkový podvečer. Vyskákali sme
pečenú špekačku a nakŕmili sme sa vedomosťami z prírody! Ani dážď a chlad nás neodradili od „bomba“ výkonov v
telocvični. Na jednej strane sa športovo súťažilo a na druhej
strane telocvične sa múdro odpovedalo.
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Riadiaca veža hlási: „Sme OK letí ďalej!“
Zagúglili sme si v redakcii slovo adopcia a zistili sme, že ide o pojem, ktorý
hovorí o prijatí cudzej osoby za svoju. A tak sme v redakcii nazvali náš projekt
predĺženia životnosti Sme OK: „Adoptuj si prváka“

Šachovo/dámový
turnaj

OK - už opakovane nám radia na
Štúrovom pere: „Nespite! Starnete
a s Vami aj časopis. Vy odídete, ale
časopis ostáva. Je na vás, ako si získate pokračovateľov. Nie je dobré,
keď časopis odíde s maturantami!“
Preto sme tieto slová zobrali vážne
aj v našej redakcii Sme OK a rozbehli
sme akciu ADOPCIA PRVÁKOV. Starí
mazáci oslovili nádejných redaktorov
a „privliekli“ ich na redakčnú radu.
Niektorí z nich už čo - to vytvorili,
iní zatiaľ „čumia a rozmýšľajú, ktorá

oblasť im bude najviac sedieť. Veď
nie každý redaktor musí robiť všetko! A od septembra zalovíme medzi
priplávanými prvákmi, lebo tí naši už
budú druháci a veríme, že sa rozbehnú plnou parou vpred!
Kto teda obohatí v novom ročníku
redakčnú radu? Norbert Beke, Imrich
Pristach, Kristián Kopáč, Matej Jozef
Vilhan, Matúš Barát, Dominika Szabová,
Barbara Hladíková, Bibiana Szokeová.
Prajeme našim „pokračovateľom“
aj „spolupracovníkom“
plný batoh nápadov!

Šach je stará hra z palácov, ktorá je aj v našej škole doma. Bielo
- čierny turnaj patrí do skupiny obľúbencov s poriadnou dávkou
adrenalínu, veď napätie trvá nie iba jeden deň.
Kto bude na konci víťaz a kto
porazený? Už počas turnaja je
jasné, že neprehrá nikto, kto
prekonal pohodlnosť a prišiel si
zahrať. Už tým sa stal víťazom. Ale
turnaj musí mať aj výsledkového
víťaza. Kto sa ním stal tento rok?
Skupinka rozumových športovcov
sa teda v niekoľkých takmer
dvojmesačných stretnutiach
potrápila v dueloch na
čiernobielom bojisku a výsledkom
bolo toto poradie:

Šach :
1.miesto Jakub Mišík
2. miesto Matúš Horváth
3. miesto Marcel Jánoš

Dáma:
1. miesto Patrik Gerega
2. miesto Jakub Mišík
3. miesto Matúš Horváth
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Foto: Jozef Dančík
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