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Novoročný príhovor p. riaditeľa
Vážené kolegyne, kolegovia, spolupracovníci, milí naši žiaci,
prekračujeme prah nového roka. Sú tu
okamihy vhodné na hodnotenie obdobia,
ktoré zanechávame za sebou , ale hlavne
je to čas rázneho vykročenia vpred. Myslím si, že vlaňajšok môžeme hodnotiť
kladne. Do života IPR sme uviedli viacero
noviniek a zdarne sme realizovali viacero
Ilustrácia: SDB
dôležitých investičných akcií.
Vstupujeme do nového kalendárneho
roku s nádejami a očakávaniami. Vážim si prácu všetkých a verím, že vo svojich aktivitách budete pokračovať. Zároveň vás prosím k väčšej súdržnosti,
zhovievavosti a tolerancii. Nikomu nepomôže pozerať sa na veci, na problémy, na život len cez „čierne okuliare“. Nech aj negatívne veci nás spájajú.
Hľadajme cestu k sebe, podporujme všetko to, čo nás spája a potláčajme to,
čo nás triešti. Naplno si uvedomujem, že najdôležitejším prvkom v tomto úsilí
sú práve ľudia, ich kvalifikácia, motivácia a vhodne orientovaná iniciatíva.
Na záver môjho príhovoru vám v novom roku 2018 zo srdca prajem veľa
zdravia, šťastia, lásky, osobných a pracovných úspechov a veľa síl , trpezlivosti a optimizmu pri riešení každodenných problémov, a nech v každom
dni nového roku 2018 ostane pre Vás kúštik vianočného kúzla, sviatočnej
atmosféry, spokojnosti a štedrosti. Pozitívne sily v človeku sa môžu zbierať
z nespočetného množstva rozličných zdrojov. Treba však mať otvorené prijímacie receptory a naladené pozitívne emócie. To je všetko. Tak málo. Tak veľa.
Dôležité je tiež uvedomenie si jedinečnosti a schopnosti.
Pre Vás milí naši žiaci ešte jednu myšlienku, ktorú si treba uvedomiť. Nemilovať školu a knihy znamená nemilovať múdrosť. Tieto slová vystihujú všetko.
Ak je človek spätý s múdrosťou a láskou, tie nikdy nepominú. Ak by pominuli,
tak nikdy neboli dokonalé, ale falošné, lebo pravá láska trvá naveky. A čo
sa týka Vášho skvelého časopisu želám množstvo kreatívnych dopisovateľov. Úplne na záver si dovoľujem vyslať signál, že IPR je dostatočné silný,
aby sa dokázal vysporiadať aj s veľmi nepríjemnými udalosťami v tomto toxickom spoločenskom prostredí. Som presvedčený, že ešte dlho zostane na
scéne spoločenských potrieb.
S pozdravom PhDr. Dušan Piršel

Obálka vpredu: Kika HAtmánková a Lexie
Petrášová v galérii Danubiana. Foto: archív
VMV. Obálka vzadu: Jedáleň IPR po rekonštrukcii. Foto na obálke vzadu: archív IPR. Foto
v čísle: archív IPR., archívy autorov článkov,
ilustrácie: archív FR, SDB, Anna Mária Škárová,
Mgr. Marián Višňovský.
Redakčná rada: Alexandra Petrášová (šéfredaktorka), Fero Hrnko, Mário Golík, Matúš
Barát, Peter Kubík, Filip Ficek, Soňa Antalová,
Anna Mária Škárová (ilustrácie), Mgr. Viera
Mrocková.
Časopis SME OK vychádza trikrát do roka
s finančnou podporou Občianskeho združenia
Bez bariér.
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Aj dve rozdielne veci idú
dohromady, prázdniny a rekonštrukcia - oddych a práca, zábava a vážna udalosť... Toto sa udialo v letných
mesiacoch a po príchode sme len oči otvárali a stáli v nemom úžase.
Na počiatku každej činnosti býva
myšlienka. Myšlienka, ktorá vám
nedá spať, ktorá vás prenasleduje na
každom kroku. Myšlienka dostatočne presvedčivá na to, aby vo vás vytvorila túžbu.
Silná túžba tvorí základ zhmotňovania. Energia myšlienky sa postupne

dostáva do reálnej hmotnej roviny.
Postupne , krok za krokom, sa začína napĺňať obsah myšlienky. Nebolo
to inak ani pri realizácii rekonštrukcie
našej jedálne a recepcie. Myšlienku
na prestavbu som si spolu s pánom
riaditeľom PhDr. Dušanom Piršelom
osvojil od môjho predchodcu pána
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Ing.Petra Hološku. Ďalej to už bola
len rutinná záležitosť. U projekčnej
organizácie sme objednali štúdiu
rekonštrukcie jedálne a vestibulu.
Po odsúhlasení investičného zámeru vedením inštitútu, sme zahájili
verejné obstarávanie projektanta a
stavebného dozoru. Po vypracovaní

projektovej dokumentácie sme
verejným obstarávaním vybrali
zhotoviteľa stavby. Toto obdobie
sa zvykne nazývať
obdobím prípravy stavby. Trvalo
relatívne
dlho,
od januára 2016
až do júna 2017,
kedy sme konečne mohli zahájiť stavebné práce. Ako
prvé sme začali s prístavbou vrátnice.
Na prestavbu jedálne sme si museli
počkať až do prvého prázdninového
dňa.
Cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť
kultúrne prostredie hodné poslania
nášho inštitútu.
5
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Ako bonus sme chceli z jedálne
vybudovať multifunkčnú miestnosť,
ktorá by mala pokryť všetky domáce kultúrne aktivity školy a internátu.
Myslím, že dnes už môžeme s radosťou
skonštatovať, že cieľ bol splnený. Jedáleň sme vybavili kvalitným konferenčným ozvučením so 14 zabudovanými

Rekonštrukcia

reproduktormi
a dvomi bezdrátovými UHF mikrofónmi.
Taktiež
zabudovaným dataprojektorom pre
skvalitnenie konferenčných , prednáškových činností
a pre možnosť premietania filmov na
diaľkovo ovládané
premietacie plátno.
Jedáleň je vybavená aj ďalším ozvučením, pozostávajúcim zo subwoofera
a dvoch závesných reproduktorov
s výkonom 2 x 600 W, čo umožňuje
dokonalé ozvučenie premietaného
filmu. Pre účely hudobnej reprodukcie (diskotéky) je k dispozícii mixážny
pult a zosilňovač. Príjemnú pohodu
6

jedálne zabezpečuje dvoj-zónová
klimatizácia a zatemňovacie
zariadenie. K multifunkčnosti
prispieva aj viac
zónové osvetlenie
jedálne a priestoru
vestibulu. Taktiež
účelovo vybraný
a zakúpený nábytok . Stoličky sú
stohovateľné, pri potrebe vytvorenia
tanečného parketu ich možno naskladať na seba a nezaberajú zbytočný

Foto: archív IIPR

priestor. Stoly sú pre ľahšiu manipuláciu opatrené dvoma kolieskami. Živú
kapelu je možné pripojiť k zásuvke
7
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Foto: archív IIPR

na subwoofer, vďaka čomu nie je potrebné prenášať ďalšie externé, ťažké repro-bedne. A ako ste si už mohli
všimnúť , v rámci prestavby jedálne
sme prešli na elektronickú evidenciu
stravovania, tzv. „čipový systém“.

V žiadnom
prípade sme
nechceli zaostávať
za
novými trendami a tak
sme do vestibulu umiestnili mini počítač s veľkou
obrazovkou,
ktorý by mal
tvoriť základ
informačného systému internátu.
Ale vráťme sa k rekonštrukcii . Iste
mi všetci dáte za pravdu, že prázdniny sú príliš krátke na veľké plány.
A tak po odchode posledného žiaka z internátu začala firma
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Stavpet s búraním podláh a demontážou starých obkladov stien, ktoré
silno pripomínali zašlé časy. Nerovnosť podláh si vyžiadala aj sanáciu
niektorých priečok, ktoré po odstránení interiérových obkladov vykazovali statickú poruchu. V rekonštrukčných prácach sa pokračovalo
novou hydroizoláciou podláh, tepelnou izoláciou podláh, anhydritovým
poterom a novými omietkami na
všetkých stenách. Pre zvýšenie bezpečnosti žiakov, hlavne v zimnom
období, sme nechali zabudovať do
podlahy hlavného vstupu do IPR
elektrické podlahové vykurovanie s
automatickou reguláciou, v závislosti
na teplote a vlhkosti vzduchu. A tak
ako čas plynul prichádzali na stavbu
ďalší odborníci, obkladači, elektrikári, kúrenári, vodári, maliari, klampiari,
stolári, pracovníci realizujúci klimatizáciu, podhľad, fasádu, izolácie strechy, ozvučenie, zatemňovaciu techniku, automatické dvere, pokládku
prírodného linolea, kamerový systém, alarm, IT siete, internet, školské
zvonenie, okenné výplne, parapety a
reklamné nápisy .
Ako sami vidíte bolo ich neúrekom
a všetok tento „chaos“ bolo treba kontrolovať, koordinovať a dbať o bezpečnosť pri práci. Taktiež bola potrebná a veľmi užitočná spolupráca
s projekčným ateliérom H.KA. s.r.o.,
ohľadom výberu materiálov, farieb

a všetkých estetických detailov, ktoré
dokážu dať dielu šarm, alebo ho celé
pokazia. Tak ako vám rýchlo ubehli
prázdniny, aj termín ukončenia stavby
sa rýchlo krátil a finiš na stavbe naberal na obrátkach. Posledný deň prázdnin bolo dielo pripravené k odovzdaniu a čakalo už len na vás. Privítalo vás
prostredie , ktoré dýcha novotou a
vyžaruje noblesu modernej architektúry. Viem, na dobré sa rýchlo zvyká.
Verím, že ste si už zvykli aj na zrekonštruovanú jedáleň. Teraz je už len na
vás ako jej multifunkčnosť využijete.
Verím, že keď dáte hlavy dohromady
, za pomoci vašich vychovávateľov
a pedagógov, budete majstrami v organizovaní spoločenských podujatí.
Spríjemňujte si roky štúdia v krásnom
a kultúrnom prostredí.
Vám všetkým, ktorí budete využívať našu multifunkčnú jedáleň, prajem hlavne dobrú chuť k podávaným
jedlám a veľa krásnych a hodnotných
zážitkov z kultúrnych podujatí, ktoré
v nej absolvujete. Taktiež vám všetkým , hlavne tvorcom a čitateľom
časopisu „Sme OK“, prajem odvahu
a pevnú vôľu pri zhmotňovaní svojich myšlienok.
Ing. Vlastimír Hulvan – ved. PTU
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Imatrikulácia 2017

Udatné prváčence
a internátna skúška ohňom
Ako každý rok, tak aj tento rok začleňovanie zelenáčov do kolektívu (Imatrikulácia) prebehlo dobre. Vo vzduchu sa vznášala dobrá, miestami až pojašená
nálada a steny školskej jedálne sa pod chvíľou otriasali od prívalov veselého burácajúceho smiechu.

Pri vítaní nových prírastkov do
našich radov nám boli nápomocní
nielen páni vychovávatelia, pani vychovávateľky, pani učiteľky, ale aj náš
novozrodený maskot Mokroš, ktorý
sa až podozrivo ponášal na nášho
milého spolumokrohajčana Kika

Krajčoviča (čím to asi len bude?).
O Mokrošovom zrode nás vo forme fantomímy veľmi pôvabne informovalo trio našich spolužiakov:
Kevin Horváth, Tatiana Mikundová,
a Monika Gregorcová. Čerstvú človečinu, potulujúcu sa po našom

internáte a priestoroch školy, sme
teda privítali vo veľkom štýle. Nielenže sme ako správni mazáci dohliadli
na to, aby naši drahí zelenáči zložili
školskú prísahu, ktorú každý z nich
na znak úcty k našej škole ukončil
slávnostnou balónovou salvou (teda
prepichnutím slávnostných balónov
,pri čom sa ozval výstrel ako z dela),
ale ešte sme sa postarali aj o to aby

brániciam našich milých bažantov
bol poskytnutý poriadny telocvik.
Po tom čo sme túto našu malú úlohu splnili, nastal čas aby sme ich prijateľnou a hlavne zábavnou formou
oboznámili s internátnymi pravidlami a poriadkom, čoho sme sa trošku
obávali. Našťastie nám s tým veľmi
ochotne pomohol Tomáš Čurda,
ktorý im už spomínaný internátny

Partia moderátorských profíkov
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Foto: archív VMV
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MOKROŠ
poriadok štýlovo zarepoval.(Ďakujeme Tommy).
Potom sme už len museli zistiť, čo
v tých mladých neskúsených zelenáčoch vlastne je.
Napriek neustávajúcim záchvatom
smiechu nás naši noví mladí internátni kolegovia však nesklamali a naplno sa pustili do imatrikulačných
disciplín. Ani tento rok nechýbali
športy ako cibuľa (hra ktorá spočíva v oblečení čo najväčších vrstiev
šiat v rekordnom čase), tancovanie
s balónom vo dvojiciach alebo beh
s vajíčkom na lyžičke. A keďže naše
udatné prváčence v tejto obtiažnej
skúške obstáli, tak nám starším podstatne coolovejším mokrohájčanom
neostávalo nič iné, než sa na oslavu
spolu s našou novou mladou krvou
pustiť do tanca na internátnej diskotéke a povedať: Vitajte prváčence!
Pre Sme OK Lexi Petrášová

Imatrikulácia 2017

Prvé úplne čerstvé reakcie
prvákov Mokrákov na okamih, kedy sa stali jednými z
nás Mokrákov - mazákov:

Foto: archív VMV

Rebeka Jasečková: Necítila som
sa trápne, bolo to veselé, páčil sa mi
aj tanec s balónom a hra na cibuľu.
Sebastián Hrabinský: Necítil som
sa nejako trápne, Dojmy - dobré, najviac sa mi páčila diskotéka.
Simona Benčičová: Cítila sa trápne. No prišlo jej to vtipné a zábavné.
Najmä tanec s balónom.
Lukáš Húska: Páčilo sa mi pretekanie s loptičkou, ako aj tanec s balónom. Jednoducho bola to sranda,
bola to zábava. Príjemná atmosféra
a dobrý prístup organizátorov.
Dominik Dudáš: Bolo to veselé,
páčilo sa mi, že to nebolo dlhé, páčili
sa mi súťažné disciplíny. Som rád, že
som súčasťou tejto školy.
12

Vanesa Feketeová: Dojmy dobré,
páčili sa mi disciplíny, tancovanie s
balónom. Cítila som sa prijatá do kolektívu.
Martin Tobiaš: Bol som mierne
vydesený, ale zopár vecí sa tam ľúbilo. No totálne som sa hanbil.Páčilo sa
mi prostredie, program, Soňa. - r 13
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Ide, ide vláčik...
					BLAVÁČIK

Peter Kmotorka:
Celkom sa mi to páčilo, bolo to celkom fajn a trasa sa mi zdala celkom krátka,
pousmiali sme sa na názve Rimbalská brána/hneď mi napadol pán Rimbala/
Kevin Horváth: Vláčik bol super, ale bolo to krátko.

V jeden októbrový utorok nás priamo pred internát prišiel vyzdvihnúť vláčik
Blaváčik. 45 nadšených žiakov spolu s vychovávateľmi sa “nalodilo” spoznávať
ešte nespoznané zákutia a dozvedieť sa nové zaujímavé fakty z histórie mesta a
jeho dominánt. Výlet vláčikom Blaváčikom sa uskutočnil vďaka grantu od Nadácie Orange Za poznaním môjho nového mesta z grantového programu Spojme
sa pre dobru vec 2017.
Z okna vláčika Blaváčika sme videli
historickú budovu SND, prvý bratislavský obchodný dom „PRIOR“, prvú
výškovú budovu v Bratislave „Manderlák“, previezli sme sa námestím
revolučných rokov 1989, ukázali nám
jedinú zachovalú bránu stredovekého
opevnenia, historické sídlo Slovenskej
národnej rady, súčasné sídlo prezidenta SR, Bratislavský hrad a podhradie, sakrálnu dominantu Bratislavy „Dóm sv.
Martina“, jedinečný dunajský most bez
pilierov, dunajské nábrežie, Obchodnú
ulicu, Blumentálsky kostol a omnoho
viac. Vďaka nádhernému počasiu sme
mohli mať vláčikové okienka otvorené
a mesta sa takmer dotknúť.
Alexandra Petrášová:
Ja som sa preniesla do detských čias,
keď som ako malá často chodievala vlakom. Videla som zrazu Bratislavu v úplne inom svetle. Zrazu toto mesto nebolo
všedné a videla som ho sviežimi očami.

Kristína Hajtmánková:
Ja som myslela, že sa dostaneme aj
dovnútra hradieb a na miesta na hrade, ktoré sú tajné. Z toho čo sme videli,
ma zaujala Štúrova ulica. Tú som dovtedy nepoznala. Nepáčilo sa mi, že vo
Vláčiku bolo cítiť každý hrboľ na ceste
a tak to nadhadzovalo.
Suzan Nakechbandi:
Videla som nové miesta a zaujala
ma história Bratislavy.
Ľubko Hraško:
Páčili sa mi historické pamiatky a
miesta Bratislavy. Zaujali ma informácie o Bratislave, ktoré nám rozprávala
tá pani. Páčilo sa mi aj mykanie a trasenie a cestovanie vláčikom.
Rebeka Jasečková:
Páčil sa mi prezidentský palác aj čo
sme išli okolo slovenského národného
povstania, ooo pardon divadla. Kostol
sa mi páčil.
Foto: archív VMV
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Keď nám povedali,že ideme vláčikom,
radovali sme sa s krikom.
Popozerať historický Prešporok
to bol teda zážitok.
Vidieť hrad a ulice významné,
bolo pre nás čarovné.
Výklad histórie bol k tomu,
od prvého kameňa či stromu.
My sme čakali nejakú pohromu,
No bolo to super a zahnali sme nudu.
Na Mokrej sme nastúpili,
povozili sa a vystúpili.
Kolená sme mali obité trošku,
ale stálo to za tú boľavú nôžku.
Nakoniec poviem,že to bolo top
zážitok to bol veľký ako strop
Marianna Pirťanová
15

Na rpvinu hemisféry

Quo vadis človek Zeme?
Na r
y
ovinu hemisfér
Kto by z nás nechcel žiť v pohode, v pokoji bez strachu a obáv zo zajtrajších
rán? V poslednej dobe si ľudia kladú otázky ohľadom budúcnosti ľudí a planéty
Zem. Skloňujú sa slová globalizácia, extrémizmus, imigrácia, regionálne vojnové
konflikty, nenávisť, nepokoj. Podarí sa aj v skutočnom živote nielen v rozprávke
poraziť dobrom zlo?
Tento školský rok sa na internáte venujeme projektu, ktorý súvisí s radikalizáciou okolo nás. Projekt nesie názov: Nešliap po právach druhého - nebuď radikál
a extrémista. V priebehu desiatich mesiacov sa venujeme téme ľudských práv a a
realizujeme rôzne súvisiace aktivity.

Extrémizmus
Ide o politický smer, ktorého cieľom a podstatou je nenávisť voči určitým skupinám ľudí. Kvôli tomu, že
určité skupiny ľudí zaberajú územia,
alebo robia veci, ktoré iných ľudí provokujú, vznikajú konflikty. Hlavnou
predstavou a ideológiou je predstava o čistej rase. Práve v dnešnej dobe,
kedy je najväčší nával imigrantov do
rôznych krajín, vzniká príliš veľa konfliktov. Niektorí z imigrantov útočia
na nákupné strediská, letiská, alebo
na miesta ktoré pritiahnu pozornosť
a kde je veľký počet ľudí – Vianočné trhy, promenády, oslavy, kostoly,

múzeá, koncerty, metro.... Tým pádom nedávajú ľudia vinu iba konkrétne im, ale všetkým imigrantom.
Konflikty vyvoláva aj fakt, že sa niektorí snažia presadiť, že ich bohovia,
alebo to v čo veria, je to v čo by mali
veriť aj ostatní ľudia. Keď je nenávisť
medzi určitými skupinami ľudí veľká
a postupom času sa zväčšuje, začnú
ľudia siahať aj po možnostiach, ktorými chcú vyčistiť svet od ľudí, ktorí
nesúhlasia s nimi. Existujú aj prejavy
extrémizmu voči štátu. Ľudia sú nespokojní akým smerom ide ich štát,
16

tak berú veci do svojich rúk. Stáva sa,
že unesú príbuzných nejakého vysoko postaveného člena vlády ako výstrahu a hrozia aj smrťou pokiaľ nebudú splnené ich požiadavky.
Je ťažké hľadať a nachádzať pocit
bezpečia a ochrany, zázemie a pokoj, keď nám dýchajú na krk prejavy
extrémizmu. Quo vadis, ľudstvo planéty Zem?
Pre Sme OK Mário Golík

Ilustrácie: Anna Mária Škárová
a nešťastní občania sú jednoduchšie
manipulovateľní.
Extrémista dobre vie, ako si získať
podporu nespokojných ľudí. Využíva
našu nespokojnosť a ponúka ´´riešenia´´, a to pestré riešenia pre náš spoločný lepší život, ktoré v konečnom
dôsledku vôbec nedokáže naplniť.
Budí v nás dojem, že on je ten, čo
nás dokáže zachrániť od zlej politiky
štátu. Vytvorí si v našich očiach obraz
Extrémista je podľa mňa... dokonalého hrdinu, v skutočnosti je
to iba klam.
Vo väčšine prípadov, sa schováva
... človek, ktorý šíri svojimi názorza národné a náboženské pohnútmi nenávisť a neznášanlivosť.
ky a pritom ďalej šíri nenávisť a tvrKde však extrémizmus vzniká?
Myslím si, že extrémizmus vzniká dí, že sa bije za Boha a za národ a to
tam, kde je nespokojnosť. Nespokojní podľa mňa nie je správne. Typickým
17
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prejavom extrémizmu je potlačovanie ľudských práv a akejkoľvek ľudskosti.
Napríklad, ak prezentujete a presadzujete nejaký názor, s ktorým
niekto nesúhlasí, a začne voči vám
jednať neprimeraným spôsobom,
ide podľa mňa jednoznačne o o extrémizmus.
Som toho názoru, že o extrémizme ako takom treba otvorene diskutovať, pretože to je jediná cesta, ako
s ním efektívne bojovať.
Filip Ficek

Matúš Barát ako prvovolič

Foto: archív VMV

Foto: súkromný archív

V župných voľbách pád
etrémizmu
a víťazstvo demokracie

Filip Ficek počas Imatrikulácie

Slovensko sa zobudilo do pekného nedeľného rána. Bola porazená
extremistická zelená fašistická strana. Dôležité je aj to, že sa zmenila politická mapa Slovenska. Veľký volebný úspech opozície v Bratislavskom,
Trnavskom, Žilinskom , Prešovskom
a Košickom kraji. V Nitrianskom a
18

Banskobystrickom kraji sa nenaplnil očakávaný úspech ĽSNS a ich
kandidáti MARIÁN KOTLEBA a MILAN
UHRÍK padli ako hnilé hrušky! V Banskobystrickom kraji k tomu pomohla
vysoká volebná účasť a to i napriek
tomu, že vo voľbách do VÚC býva
nízka účasť. V Bratislave padli staré
štruktúry SDKÚ. Novým županom
sa stal kandidát opozície. Voľby podľa mňa ukázali ,že keď sa kandidáti
s malým počtom hlasov dokážu vzdať
v prospech tých silnejších hráčov, dá
sa vyhrávať. Toto sa ukázalo v Bystrici, kde sa kandidáti na župana tesne
pred voľbami vzdali v prospech silného JÁNA LUNTERA. Zmena nastala aj
v Trnave, kde vyhral opozičný politik
nad kandidátom koalície. Rovnako to
platí aj o Žiline a metropole východu
Košiciach. Tieto voľby boli výnimočné aj pre mňa, pretože som patril do
skupiny prvovoličov - cca 95 tisíc
voličov, pre ktorých to bola prvá príležitosť využiť svoje volebné právo.
Svoj hlas som odovzdal kandidátom,
ktorým držím palce a dúfam , že svoju prácu budú robiť v prospech občanov môjho Nitrianskeho kraja, kde
sa stal staronovým županom MILAN
BELICA - služobne najstarší župan na
Slovensku.
Pre Sme OK Matúš Barát

A aký majú názor na voľby naši
internátni prvovoliči? Za všetkých
prinášame slová Erika Birkuša. Pre

redakciu Sme OK ho v jeho izbe
vyspovedal politicky „angažovaný“
Matúš Barát. Týmto mu ďakujeme
za čas, ktorý venoval časopisu, ale aj
za odvahu prezentovať svoje názory.
Foto: archív VMV

Spolu v BUNKRI v bratislavskej Petržalke

Aký si mal pocit , že si bol prvýkrát voliť ?
Dlho som uvažoval či vôbec pôjdem
voliť, ale na koniec som si povedal, že
prečo nie aj jeden hlas môže niečo
zmeniť.
Čo si myslíš o Slovenskej politike?
a politikoch ? Nájdu sa aj slušní politici, ale Slovenská vláda tým, čo robí,
si plní vlastné vrecká.
Je podľa teba voliť dôležité alebo
nie ? Ak áno uveď dôvod prečo áno
ak nie uveď dôvod prečo nie ? Je
dôležité voliť už len z toho dôvodu,
že voľbou môže prísť zmena.

Na rovinu hemisféry
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Odvádzajú podľa teba politici
v tomto štáte dobrú prácu ? Pokiaľ
je dobrá práca kradnúť tak áno.
Dá sa podľa teba našim politikom
veriť alebo sú to iba oblečení klamári? Niektorým politikom sa dá veriť ale väčšina len klame.
Ďakujem za rozhovor. Pre Sme OK
Matúš Barát

Na aktuálnu tému sme dostali do
redakcie aj príspevok nášho pána
riaditeľa PhDr. Dušana Piršela.

Môže existovať ľudskosť
v politike?
Veľmi často si kladiem otázku, či vôbec môže existovať ľudskosť v politike.
Politická aréna bola vždy ringom, v
ktorom sa nesúťažilo, ale súperilo, a to
často bez ohľadu na následky rôznych
spôsobov presadzovania svojich záujmov. Priznám sa, že sa obávam sociálnej búrky v spoločnosti. Môj názor je,
že na žiadnu vládu nemožno nadávať,
ak ju vytvorí politická strana, ktorá regulárne vyhrá voľby, plní svoj volebný program pretavený do vládneho
programu (kvôli ktorému voľby vlastne
vyhrala) a plní ho s najlepším vedomím
a svedomím a najlepšie, ako je to objektívne možné za daných okolností.
Napriek tomu, že človek môže mať
odlišné politické presvedčenie a rôzne

kritické výhrady voči vláde, tomu sa
hovorí demokracia.
Ak však ktorákoľvek vládna moc
preukázateľne porušuje zákony alebo
ústavu, treba to riešiť. Podľa môjho
názoru však potrestať treba všetkých,
nielen vyvolených. Sociálnu búrku
(nepokoje) nie je problém vyvolať, ale
podľa môjho názoru, krízu len prehlbujú a nie sú progresívnymi riešeniami. Masa nemá rozum, má mnoho
nôh. Takže udupe čokoľvek. Správny
čas príde, keď sa zmení pomer medzi
týmito dvomi „nespárovateľnými“ komoditami (medzi rozumom a nohami) a to ešte potrvá. I keď jedna poučka v politológii znie, že 300 ľudí na
ulici je často silnejší argument ako 300
strán kvalitnej analýzy.
Z histórie je známe, že radikalizácia spoločnosti proti existujúcemu
politickému systému nastáva v okamihu, keď je tento na prvý pohľad
nenabúrateľný zvonka a zároveň sa
nechce a ani nemôže vo svojej podstate zmeniť. Politická moc by sa nemala zbierať na ulici. Najhoršia cesta
je cez prevraty, majdany a podobné
avanturistické procesy. Nenávisť je
nebezpečná, pretože pôsobí ako
nejaký energetický potenciál, ak sa
ho nahromadí dostatok, dochádza k
výbojom, teda vojnám, či už občianskym alebo svetovým. Ak sa manipuluje, pôsobí ako laserový lúč.
Myslím si, že naša spoločnosť potrebuje stabilitu. Možno, že úplná
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politická stabilita nie je možná, ale
vždy by malo ísť o kultúru riešenia
sporov a rozličností. Materializmus
bez akceptovania duchovného rozmeru bytia, ktorý prežívame v súčasnosti, je v skutočnosti absolútne neprirodzený, je obmedzenosťou, ktorá
plodí iba ďalšiu obmedzenosť, je slepou uličkou vo vývoji, na konci ktorej
bude mať naša civilizácia problém –
ak neprehodnotí svoje smerovanie.
Možno je to nereálne, no skutočný
politik by mal byť človekom znalým
duchovných zákonitostí bytia, ktorý
sa snaží tieto zákonitosti aj reálne
aplikovať v politike, čím by politika
automaticky nadobudla morálny
rozmer. A prečo nemôže byť na výslní politik s čistým štítom? Že by nemal šancu s vlastnými prostriedkami
na sebaprezentáciu (heslo „Dobré sa
chváli samo“ bolo vymyslené asi veľmi dávno). Ľudia si musia konečne
uvedomiť, že sebectvo, egoizmus a

pocit nadradenosti sú tie negatívne
črty a vlastnosti, ktoré kreovala táto
moderná doba.
Moja osobná skúsenosť je (mala
by sa týkať aj politikov), že ak chcete získať úprimný a skutočný rešpekt
a postavenie, mali by ste pomáhať
ostatným. Obrazne povedané, celé
je to ako mútna voda, v ktorej zeliny
môžu požierať toxíny a vyčistiť vodu,
ale chce to čas asi dve generácie a
urýchliť dejiny sa dajú cez pestovanie
(výchovu) dobrých zelín. Tzv. západná civilizácia je vo veľmi ošemetnej
situácii, nechcem rovno povedať,
že v kritickej. Niektorí politici a im
spriaznené médiá ako keby niekedy
nedokázali odlíšiť a pomenovať hrozby prichádzajúce zo všetkých strán.
Potom sa všetci čudujú, že mladí ľudia im neveria a volia pravicových
alebo ľavicových extrémistov.
PhDr. Dušan Piršel
Ilustrácia: SDB
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Ilustrácia: archív autorky

Milí čitatelia,
Viem, je december a všade sa už
vznáša povznesená vianočná nálada.
Pokojne si pohmkávate chytľavé vianočné koledy, spokojne si hladkáte
vianočnými koláčikmi preplnené bruchá a s úsmevom na tvári sa pozeráte,
na za oknom čerstvo napadaný biely
sneh. Viem aj to, že tento čas je pre vás
časom pokoja a mieru a že by ste počas
neho najradšej úplne zabudli na všetky problémy pod ktorých ťarchou občas oťažieva tento svet. Viem to veľmi
dobre a napriek tomu som sa rozhodla,
že sa tento raz zahrám na takzvaného
redakčného Grincha a úvodník plný
vianočnej radosti, a čerstvo napadaných snehových vločiek Vám tento raz
bezcitne odopriem.
A prečo? Nuž preto, že ako všetko ostatné na tomto svete, ani rasizmus, ani xenofóbia neprestanú byť

rasizmom a xenofóbiou
len preto, že sú Vianoce. Preto mi dovoľte,
aby som Vám v tento
povznášajúci vianočný čas pokoja a mieru
vyrozprávala pár osviežujúco nevianočných
príbehov a možno tým
obmäkčila Vaše niekedy strachom z inakosti
stvrdnuté srdcia.
Poznám
chlapca.
Chlapca s krásnymi gaštanovými očami, dlhými hustými čiernymi vlasmi a olivovou
pleťou. Myseľ tohto chlapca je nádherná. Prečo? Je ohromným bludiskom
myšlienok, je mysľou mladého vedca.
Vedca, ktorý raz možno zachráni aj
Vaše dieťa. Už v útlom veku sa rozhodol, že nájde liek na rakovinu. Tá mu
ako 7-ročnému zo sveta vyprevadila
najdôležitejšiu ženu jeho života - jeho
milovanú mamu. A napriek tomu sa
tento mladík od väčšiny svojich rovesníkov dočká len oplzlých nadávok súvisiacich s jeho národnosťou a kultúrnou identitou. Prečo? Lebo narozdiel
od väčšiny ľudí, tento mladík nechodí
v nedeľu do kostola, ale do židovskej
synagógy, miesto Vianoc oslavuje Chanuku a miesto Veľkej noci Jom Kipur.
Meno tohto mladého muža je Ezra.
Spomeňte si naňho, keď nabudúce budete chcieť povedať nejakému kamošovi vtip o Židoch v plynovej komore.
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Ilustrácia: SDB

Poznám dievča s krásnymi havraními vlasmi, uhrančivými očami a obratnosťou samuraja . Toto dievča je ambasádorkou UNICEF-u a vynikajúcou
študentkou. Jedného dňa sa chce stať
doktorkou. Každý deň po škole chodí
vypomáhať do útulku a každý rok pred
Vianocami chodí servírovať polievku
ľuďom bez domova. Inými slovami, je
ťažké nájsť súcitnejšieho a obetavejšieho človeka. Meno tohto mladého
dievčaťa je Džia. Spomeňte si na ňu,
keď nabudúce zase budete niekomu
tvrdiť, že Japonci sú zlí, bezcitní, atómové bomby vyrábajúci, psov požierajúci národ.
Poznám starého pána s očami farby čiernej kávy, s pleťou farby horúcej
čokolády a s udatnosťou leva. Tento
starý pán je hasičom už úctyhodných
40 rokov. Za ten čas sa mu už zo žeravého zovretia nemilosrdných plameňov podarilo vyslobodiť stovky ľudí.
A napriek tomu sa na neho ešte stále

niektorí ľudia pozerajú zvrchu. A deti
sa pri pohľade na jeho popáleninami
znetvorenú tvár striasajú od strachu.
Prečo? Lebo nevedia, že nepekné
jazvy na jeho tvári sú cenou, ktorú
zaplatil za záchranu životov niekoľkých stoviek ľudí. Lebo nevedia, že je
to odvážny, citlivý, ľudský a napriek
tej všetkej bolesti usmievavý človek
na svete. Meno tohto starého pána je
Jugene (Judžín). Spomeňte si naňho,
keď budete zase nejakého Afroameričana chcieť nazvať negrom a budete sa dušovať, že každý jeden z nich je
vo Vašich očiach špinavý kriminálnik.
A spomeňte si, prosím, ešte na to, že
farba pleti, náboženské presvedčenie,
alebo kultúrna identita nie je to, čo robí
človeka človekom. Sú to jeho názory,
morálne zásady, skutky, jeho povaha
a jeho duša. A tá predsa nemá žiadnu
farbu, ani kultúrnu identitu a jej náboženstvom je sám život.
Vaša Lexi
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Nikdy sa nevzdávaj
a neskláňaj hlavu
Tentokrát prinášame rozhovor s novým zástupcom riaditeľky SOŠ pre úsek PRAKTICKÉHO
VYUČOVANIA s p. Ing. Petrom Farkašom.
Foto: archív p. Farkaša

Ako ste sa dozvedeli o našej škole?
O škole som sa dozvedel na internetovom portáli Profesia.
Aké myšlienky Vás napadli pri podaní prihlášky do výberového konania?
Už po základných informáciách o vašej
škole a na základe tel. rozhovoru s personalistkou som sa rozhodol zúčastniť
výberového konania. Prešiel som ním
a moje myšlienky smerovali k využitiu
mojich osobných skúseností. Rozmýšľal
som o novej výzve a sebarealizácii na
novom pracovisku a tak som tu. 
Čo si myslíte o dnešnej mládeži?
Dnešná mládež nie je zlá, len by si
mala jasne stanoviť svoje priority.
V súčasnosti sa topíme vo veľkom
množstve informácií, ktoré nám priniesla digitalizácia. Mládež by nemala zabúdať na základné životné
hodnoty. Mala by menej využívať
informačné technológie pre osobné
účely a viac sa venovať tomu, čo ich
skutočne napĺňa, čo pozitívne využijú v osobnom živote ako aj v novom zamestnaní po ukončení štúdia.

Okrem toho by sa mala viac zaujímať
o kultúru, šport a vzdelávanie.
Ako Vám pomôžu v novej práci predchádzajúce pracovné skúsenosti?
V predošlom zamestnaní na strednej
odbornej škole som bol spoluzakladateľom a koordinátorom Centra odborného vzdelávania pre farmárstvo a spoluzakladateľom a zároveň aj garantom
experimentálneho študijného odboru
Bioenergetika. Mám skúsenosti v oblasti tvorby projektov a získavania akreditácií pre realizáciu školiacich stredísk,
ktoré vydávajú osvedčenia pre rôzne
povolania. V rámci Centra odborného
vzdelávania pre farmárstvo som naďalej členom predstavenstva združenia
Agrobioenergia, ktoré so školou spolupracovalo. Vybavoval som odbornú
prax pre žiakov v poľnohospodárskych
a dopravných podnikoch a zároveň
som publikoval články v odborných časopisoch. Okrem toho mám skúsenosti
aj v oblasti marketingu a nebránim sa
ani práci manuálneho charakteru. Všetky osobné skúsenosti by som chcel zúročiť v novom zamestnaní a zároveň dať
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Rozhovor
škole nový impulz. Doba ide neuveriteľne rýchlo a tak musíme na ňu reagovať
a to hlavne modernizáciou učebných
pomôcok ako aj ostatných strojov, prístrojov a zariadení.

dobre. Moja práca mi je zároveň koníčkom. Veď ako sa hovorí:„Byť učiteľom je
poslanie“  Snažím sa byť nápomocný
v každej činnosti a byť oporou ako pre
učiteľov, tak aj pre žiakov.

Aký máte vzťah k Bratislave, ktorá je
sídlom našej školy? Bratislava je pekné mesto, je tu veľa pracovných príležitostí. Každý sa tu môže realizovať v podobe získania nového zamestnania
alebo osobných záujmov. Zo začiatku
som mal obavy z cestovania, pretože
bývam v okrese Senec, ale myslím si, že
vlaková doprava a MHD spĺňajú bežný
štandard. Horšie na tom je osobná doprava a samotné parkovanie.

A trochu o Vás. Aké máte záujmy?
Aká je Vaša voľba voľného času?
Akým spôsobom relaxujete?Milujem
prírodu a turistiku. K týmto veciam vediem aj moje malé deti. Podľa možností
toto všetko spájam s návštevou hradov,
zámkov, zrúcanín a samozrejme aj ostatných kultúrnych pamiatok. Myslím
si, že Slovensko je nádherné a preto by
sme mali spoznať všetky jeho zákutia.
Netreba chodiť ďaleko, veď všetku krásu máme okolo nás :-) Okrem turistiky
sa venujem aj cyklistike a nevyhýbam sa
ani kolieskovým korčuliam. V zimnom
období sa teším na dobrú lyžovačku,
resp. sánkovačku. Venujem sa aj motocyklom a veteránom a ich renovácii.

Aký máte názor na tému „Zdraví
verzus menej zdraví“? Osobne si
myslím, že každý bez ohľadu na zdravotný stav by mal v živote dostať šancu študovať a pracovať. Neznesiem
povyšovanie sa a urážky nad osobou
so zdravotným alebo iným postihnutím. Nikto nie je dokonalý a tak by sa
mal každý nad sebou zamyslieť. Niekedy človek s handicapom dosiahne
lepšie výsledky, ako človek bez zdravotného postihnutia.
Od Vášho nástupu do funkcie prešlo
niekoľko týždňov. Ako spätne hodnotíte Vaše rozhodnutie pracovať
u nás? Po nástupe do zamestnania som
sa musel zorientovať a spoznať nové
prostredie. Po niekoľkých týždňoch
som si v novom zamestnaní zvykol
a musím sa priznať, že sa tu cítim veľmi

Aké je Vaše životné motto?„Nikdy
sa nevzdávaj a neskláňaj hlavu “
Čo by ste chceli odkázať čitateľom?
Čitateľom chcem odkázať, aby sa nebáli budúcnosti a hľadeli dopredu.
Viem, doba je neúprosná, ale napriek
tomu by sa mali všetci zomknúť a
pomáhať si v každej situácii. Najpodstatnejšie zo všetkého je zdravie a
preto Vám prajem, aby ste boli zdraví,
úspešní a zároveň aj šťastní.
V mene redakcie časopsiu Sme OK
Vám ďakujem za rozhovor.
Mário Golík
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Alenka v ríši
umeleckých
divov
Zostať na internáte, alebo sadnúť na moderný autobus a nechať sa odviezť k vlnám Dunaja do galérie Danubiana? Tak túto dilemu som fakt nemusela riešiť! Prinášam Vám pár myšlienok a potešenie pre oči - malú ukážku vystavených umeleckých diel.
Hovorí sa, že naozajstné umenie
má schopnosť povzniesť Vás na duchu a dotknúť sa Vašej duše takým
spôsobom ako nič iné na svete. Ja
nemôžem robiť nič iné ako s tým ticho súhlasiť. Zistila som totiž že, keď
Vám dušu pohladí umenie cítite sa
len o niečo ľahší ako vzduch, ktorý
dýchate. Akoby sa na vás odrazu prestali vzťahovať všetky fyzikálne zákony zatiaľ čo stojíte a v nemom úžase

hľadíte na niečo, čo je v tú chvíľu väčšie a dôležitejšie, než Vy sami. Úplne
Vám to vyrazí dych. Všetka tá krása,
jemné delikátne ťahy štetcom, tajomstvá skryté v nehybných tvárach
precízne namaľovaných obrazov,
všetká tá emócia sálajúca na povrch
z popod farby umelcovho kedysi
prázdneho plátna. A v neposlednom
rade striepky umelcovej duše odrážajúce sa v každom jednom z nich.
Akoby ste sa zrazu ocitli v inom svete v lepšom svete. Presne tak som sa
cítila na nedávnej výstave v galérií
moderného umenia Danubiana. Ako
Alenka v ríši umeleckých divov.
Najväčšmi ma zaujala exhibícia
maliara Micheala Rittsteina s názvom
With a lightness in my step ktorou
ústrednou myšlienkou bola každodenná realita života človeka, jeho výhry,
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prehry, pády, vzlety ale aj jeho samotná podstata, ktorá pred väčšinou ľudFoto: archív VMV
ských oči ostáva šikovne skrytá.
Ilustrátor Peter Uchnár ma svojimi
dych vyrážajúcimi ilustráciami preniesol do detských bezstarostných
čias fantázie.
A páni Walasse Ting a Ján Kelemen
mi zase ukázali že umenie nemusí
byť dokonalé ani jednoznačné aby
mohlo v človeku niečo prebudiť.
Práve naopak presvedčili ma
o tom, že krása takéhoto umenia je
práve vo voľnosti jeho interpretácie.
Inými slovami návšteva galérie
moderného umenia Danubiana bola
pre mňa veľkým zážitkom, ktorý odporúčam zažiť každému milovníkovi
umenia. Či už má 12 alebo 64.
Pre Sme OK LExi Petrášová
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Sme OK

Sme OK

KOCHALO SA TELO AJ UMELECKÁ DUŠA

Necelých 20 kilometrov južne od centra Bratislavy na cípe polostrova v strede mohutného toku Dunaja bolo 9. septembra 2000 otvorené jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia – Danubiana Meulensteen
Art Museum. Rieka Dunaj mu prepožičala svoje meno a to ostatné je výsledkom nadšenia a iniciatívy holandského zberateľa a podporovateľa umenia

Foto: archív VMV

Gerarda H. Meulensteena a slovenského galeristu Vincenta Polakoviča.
Expozíciu v interiéri múzea dotvára exteriérová prezentácia sôch v parku. V
tejto súvislosti treba spomenúť významný príspevok Gerarda Meulensteena,
ktorý do expozície v parku zapožičal konštruktivistickú sochu El Lisického. V
rámci expozícií Danubiany je naozaj jedinečným a výnimočným exponátom.
Zdroj: http://www.danubiana.sk/sk/danubiana/v-muzeu
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V divadle Astorka

Cestou do divadla

V Bunkri v Petržalke

V galérii Danubiana

Dobrý deň, to som ja, váš redaktor kultúry. Nejaký čas som mal neodkladné
povinnosti. Ale som späť. Môj svet kultúry v našom časopise Sme OK budem aj
naďalej spracovávať ja. Dosť bolo rečí! Ideme do divadla.

Každý bič plieska
na konci
Dnes vám prinášam skvelú divadelnú hru plnú zvratov objavov a silných emócii.

Jana Juráňová: Tichý bič
Táto hra je o slovenskom autorovi
Milovi Urbanovi, ktorý napísal dielo
s názvom Živý bič. Celé to divadelné
predstavenie sa odohráva počas 2.
svetovej vojny. Za Milom Urbanom
prichádza novinár a ten rozpráva
o svojom živote plnom výčitiek. Pri
rozprávaní všetko ľutuje. Pod tlakom režimu, ktorý vtedy bol, spáchal

Vystavené exponáty

FOTOALBUM
Foto: archív VMV

rôzne zlé veci. No a ešte písal do novín o tom, čo mu režim prikázal. Celá
hra je smutná, pochmúrna, ale opisuje obdobie a život počas vojny.
Herecké obsadenie
Žoška Urbanová:
Božidara Turzonová
Milo Urban: Ján Galovič
Vlado Dubovský, fiktívna postava
Branislav Deák, ako hosť
S pozdravom redaktor kultúry
Fero Hrnko, Zdroj: SND
Foto: archív VMV
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V Bunkri v Petržalke

Záložka spája slovenské školy
31

Imatrikulácia 2017

Imatrikulácia 2017

Imatrikulácia 2017

F O T O A L B U M
Foto: archív VMV

Mikulášsky program 2017
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Mikuláš 2017

Víťaz súťaže ZENIT 2017

Sme OK

Vestibul a recepcia

Po rekonštrukcii

Vestibul

Jedáleň

Nová vrátnica

FOTOALBUM
Foto: archív VMV

„Myslím, teda separujem!“
Milí čitatelia Sme OK, predpokladám, že v otázke ochrany životného prostredia máme všetci rovnaký názor. Aj náš Inštitút sa snaží chrániť životné
prostredie. Svedčí o tom napr. zber elektrotechniky, batérií, železa, papiera,
tonerov a pod. Troškou do mlyna môžeme teraz prispieť triedením odpadu.
Za týmto účelom sme vybavili jednotlivé poschodia školy a internátu zbernými nádobami na triedenie odpadu (viď foto). Parafrázovali sme výrok známeho filozofa 17. storočia René Descartesa „Cogito ergo sum“. (Myslím teda
som) na logo kampane za separáciu „Myslím teda separujem“.
Mám silný pocit, že nemyslieť, teda neseparovať si už dnes nemôžeme dovoliť, preto Vás všetkých prosím o šírenie osvety v oblasti ochrany životného
prostredia. Ďakujem, najmä tým čo separujú a prajem príjemný deň v čistom
prostredí. S pozdravom
Ing. Vlastimír Hulvan

Foto: archív: IPR

Vláčik Blaváčik v uliciach mesta

Na našej škole bol veľký problém s odpadom. Odhadzovali sa odpadky
všade - kade, desiatu niektorí hocikde položili a nechali ju vo vestibule alebo
na odpočivarni v škole.Aby sa tomuto zabránilo, prihlásili sme sa do projektu,
ktorého cieľom je separovať odpad a zase ho využívať na užitočné veci. Do internátu pribudli koše na ktorých ja napísané: Plast, Paprier, Komunálny odpad.
Bolo to spávne rozhodnutie. Vďaka tomuto riešeniu sa naše problémy s odpadkami sčasti vyriešili. Aj na škole a v internáte je teraz oveľa čistejšie. Odpadky
a nepotrebné veci sa už tak veľa nepovaľujú a nezaberajú toľko miesta.
Pre Sme OK vyslovil názor Mário Golík

Majster Slovenska

Sme OK

Šampión v internátnych chodbách
V sobotu 11. novembra 2017 sa uskutočnia v Šali Majstrovstvá Slovenskej republiky v sezóne 2017. Po celoročnej drine v telocvični Karate Klubu SEIKEN Bratislava, na tatami na slovenských, ako aj zahraničných súťažiach, vyvrcholí sezóna
2017 v Šali na Majstrovstvách Slovenskej republiky v karate a kobudo detí, mládeže, dospelých a v kategóriách Disabilities. Takto znela oficiálna informácia...

alebo máme víťaza
Majstrovstiev Slovenskej republiky 2017
Jeho klub patrí do Slovenskej Federácie Karate a Bojových Umení, ktorá
učí tradičné okinawské goju ryu karate – škola SHODOKAN. Okrem karate sa
venujeme aj cvičeniu so zbraňami – KOBUDO.
Klub sa zameriava na prácu s mládežou a jej rozvoj smerom k súťažnému
karate.Samozrejme trénujú
u nás všetky vekové kategórie: žiaci (od 6 rokov), juniori, muži, ženy a rodičia.
Okrem tradičných techník karate je súčasťou tréningov
aj strečing, dýchacie cvičenia,
kondičný tréning, aplikované
karate – sebaobrana, ale aj
kolektívne športové hry.
Na preteky do Šale sme
odchádzali s trénerom Ferom
ráno autom. Po príchode sme
si hneď obliekli kimono. Bolo
tam cca 75 ľudí. O 10.00 som
nastúpil a vyhral prvé miesto.
Na druhom mieste bol člen
maďarského tímu a tretie
miesto patrilo Česku. Popoludní sa rozdávali ceny.
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Kristián Krajčovič
Profil športovca

športový klub: karate klub Seiken
počet rokov trénovania: 7
úspechy:
tretie miesto Bratislava 2015, štvrté miesto Praha 2017, druhé miesto
Veľký Krtíš 2017, prvé miesto Šaľa
2017.
záujmy:
knihy, bicykel, fotbal, hokej, kino,
divadlo.
obľúbené jedlo:
palacinky, špagety, puding, jablko.
obľúbený nápoj:
voda, čaj, mlieko, káva... a alkohol?
- Nie, iba nealko pivo.
obľúbená hudobná skupina:
Desmod, Elán, Senzus.

obľúbená pieseň:
Načo pôjdem domov.
typ baby: vysoká, štíhla, ryšavá,
krátke vlasy, čierne oči (plánuje sa
oženiť).
obľúbený film: Babovřesky, Kameňák.
obľúbené zviera: pes, mačka, zajac, sliepka.
plány do budúcna:
skončiť školu, oženiť sa, mať dve
deti, rodinný dom, červený Peugeot... a ďalšie športové úspechy.
Pre Sme OK redakčne spracoval
Mário Golík
Foto: archív VMV
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V divadle Astorka

Hurá! Zase
do Astorky!
(Naše prvé divadelné predstavenie)
A bolo to tu! Na začiatku školského roka sme
mali tú česť, ako sa hovorí, prestrihnúť červenú stuhu. Čo znamenalo, že sme odštartovali
naše super pravidelné chodenie do divadiel a
zažili pri tom veľa srandy a nečakaných príhod.
Naše prvé predstavenie, na ktorom sme boli
sa volalo Sylvia a bola to komédia ako sa patrí
v jednom z našich obľúbených divadiel Astorka Korzo 90. Pred odchodom z internátu
sme sa stretli v knižnici, kde sme sa porozprávali o divadelných žánroch a správnej divadelnej etikete. Počasie nám v stredu 13.
septembra vyšlo a tak sme to aj hneď využili.
Začali sme krátkou prechádzkou po námestí
SNP. Toto divadelné predstavenie sa mi veľmi páčilo, pretože poukazovalo na to ako by
sme mali zmeniť svoje správanie a nezane-

dbávať svoje prvoradé povinnosti.
No a o čom to teda bolo? Sylvia - romantická komédia, v ktorej nič nie je
také, ako to navonok vyzerá. V tomto predstavení išlo najskôr o muža v
strednom veku (Vlada Černého), ktorého zmení náhodné stretnutie so Sylviou - nespútanou, rozpustilou bytosťou, ktorej šarmu a mladosti sa nedá
nepodľahnúť (Natália Puklúšová).
Nečakaná Sylvia vtrhne ako tajfún
do usporiadanej rodiny, a ako je jej
nečakaným zvykom, opantá manžela, už predtým hlboko nespokojného
so svojím životom. Zrazu sú preňho
dôležitejšie prechádzky po meste
namiesto práce s financiami. Snobské večierky vymenil za nočné romantické sedenie na lavičke v parku.
Z jeho zmeny je nešťastná manželka
Katarína (Anna Šišková), ktorú naopak život majetnej strednej vrstvy a
učiteľské povolanie bohato napĺňajú.
Jeho manželka je hlavne nešťastná z
toho ako ju jej muž začal odmietať a
s ňou aj všetko, čo sa týka ich manželstva. Jednoducho stačí povedať,
že svoje manželstvo začal vymieňať
za obyčajné vychádzky strávené so
svojim psom Sylviou. Do ktorej sa
očividne totálne zabuchol. Jeho
manželka to nevie pochopiť. A hlavne nevie pochopiť manželovo čudné
správanie. Začína pochybovať o jeho
normálnosti. :D
Ide ju poraziť. Do príbehu ešte
vstupuje aj manželkina spolužiačka

zo školy, ,,bývalá” alkoholička, do
toho aj priateľský majiteľ psíka Hektora, ktorý ako sme mohli vidieť, sa
až moc zblížil s našou fenkou Sylviou. No a nakoniec manželskú krízu
rieši psychiater, u ktorého nie je isté,
či je žena a či muž. No ešte lepšie.:D
Toto predstavenie bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Ja by som Vás chcela
poprosiť, aby ste si z tohto predstavenia zobrali to, ako by sme sa mali
správať. A ako hlavne nebyť zaslepený a konečne otvoriť srdce a oči a povedať tomu druhému: „Áno tu som!“
Pre Sme OK Soňa Antalová

Foto: archív VMV
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Halloween 2017

Sme OK

Strach a hrôza

Halloweenske vyčíňanie francúzskej aristokratky
v priestoroch internátnej redakcie
Tohtoročný halloweenský večierok
bol živým dôkazom toho, že trocha
hororovej atmosféry, farieb na tvár,
umelej krvi a strašidelných kostýmov
ešte nikdy nikomu neublížilo. Práve
naopak, bol to super večer. Nielenže
decká z internátu mali možnosť
vyblázniť sa pri
vyrezávaní tekvíc
,(ktoré napriek
veľkým obavám
pani vychovávateliek našťastie
neskončilo výletom na Kramáre),
ale aj umelecky
popustiť uzdu

svojej fantázii pri vytváraní hrôzostrašných kostýmov a masiek.
Ja, mŕtva Mária Antoinetta v rockovom prevedení, som sa na tento
hrôzostrašný večierok pod rúškou
noci vypravila s veľkou radosťou. Ako
ste si niektorí pri pohľade na fotku
z tohto úžasného večera už asi stihli
všimnúť, gilotína, ktorou mi ráčili zoťať hlavu, bola trošku tupá. Preto na
tejto fotke moja hlava ešte stále spočíva na mojom aristokratskom krku. Čo
niektorým z Vás, z hľadiska autenticity
môjho výzoru, môže prísť ako veľká
škoda. Ale čo už. Má to aj svoje svetlé
stránky. Vďaka tupej gilotíne mi predsa bolo umožnené ukázať svoje umelecké vlohy pri líčení mojich drahých
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internátnych spolustrašidiel. Zatrsať si
na zimomriavky navodzujúcu muziku,
zúčastniť sa zábavného quízu o podivných fóbiách pod perinami chvejúcich sa smrteľníkov, ale aj pochutnať si na strach naháňajúcich očných
buľvách, delikátnych upírych zubných protézach, kvíliacich strašidlách
z marshmallow a na iných príma halloweenskych dobrotách, ktoré nám
boli poskytnuté občianskym združením Bez bariér (za čo im samozrejme
veľmi pekne ďakujeme).
A to všetko sú predsa činnosti, ktoré
by som s odrezanou hlavou zvládla asi
ťažko. Takže, pokiaľ ide o mňa, nespoľahlivosť francúzskych gilotín ma dnes
večer asi veľmi poburovať nebude. Aspoň na teraz. Ako správna, párty milujúca francúzska aristokratka, musím
však priznať, že ma trochu poburuje
fakt, že sa ako každý iný po tejto zemi
blúdiaci duch, budem môcť podobne
skvelej párty zúčastniť zase až o rok.
No s tým už žiaľ asi nič nenarobím.
Takže au revoir priatelia... Ou a prosím odkážte Lexie, že mi bolo nesmiernou cťou (aj bez jej dovolenia)
redakčne spracovať tento článok.
S nehynúcou úctou Vaša Mária
Antoinetta
P. S. Vidíme sa na internátnych
chodbách a budúcom Halloweene
Foto: archív VMV
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Sme OK

Zo života
Foto k článku: archív autorky

Volím si radosť
namiesto smútku
Príbeh človeka, ktorý sa rozhodol vykročiť užšou cestou. Vernosť jeho voľbe a
postoj srdca v rôznych situáciách spôsobili zmenu nielen v jej živote, ale aj v ich
okolí, ktoré vďaka nim spoznalo, že EŠTE EXISTUJE...
Volám sa Mária a na tento svet som
prišla ako predčasne narodené dieťa.
Niekto by mohol povedať, že to nie je
moc šťastný začiatok, no ja viem, že
hoci som si príchod na tento svet vybrať nemohla, bola to práve radosť,
ktorá si vtedy vybrala mňa, a preto
som sa jej rozhodla dať priestor.
Ako predčasne narodená som
musela vyhlásiť nemocnicu za svoj
druhý domov a podstúpiť nespočetné množstvo operácii a liečení už
v detskom veku. V škôlke mi postupne

začalo dochádzať, že sa niečo na mne
vymyká „normálnosti“ bežných detí,
keďže som sa čoraz viac nedokázala
zapájať do spoločných aktivít s rovesníkmi. Lekársky rozsudok bol jasný
- detská mozgová obrna. Ja som sa
však nevzdala a snažila som si nájsť
cestu k iným možnostiam, ktoré ma
robili radostnou i v mojich veľkých obmedzeniach. Prišla škola. Prvý stupeň
som absolvovala v blízkej dedine, kde
bolo menej žiakov, takže sme fungovali v rodinnej atmosfére. S druhým
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stupňom to už nebolo také jednoduché. Kvôli zdravotnému stavu som si
vytrpela veľa šikany, a preto som sa
rozhodla, že po negatívnych skúsenostiach si strednú školu už vyberiem
sama. Išlo konkrétne o špeciálnu školu v Bratislave. Tu som sa konečne cítila prijatá medzi seberovnými. Dĺžka
štúdia sa mi predĺžila na nádherných
osem rokov. Najskôr som získala výučný list, potom maturitu a využila som
možnosť aj pomaturitného štúdia.
Všetko prebehlo ako po masle, darilo
sa mi. Skutočne som až nechápala,
že aj napriek môjmu hendikepu môžem viesť šťastný život. Chystala som
Moja dielnička, kde vyrábam
sa k maturitnému stolu po druhýkrát,
pomedzi to som chodila na pohovory pohľadnice pre potešenie a radosť
kvôli práci. Vyzeralo to tak idylicky...
No, v tom sa zrazu všetko oveľa viac
Chystala som sa večer z podnájmu
skomplikovalo.
späť na internát. Bola som už na ceste
a prestupovala som medzi električkou
a autobusom na dosť komplikovanej
križovatke. A hoci neviem ako sa to
stalo, lebo si nič nepamätám, zachytila ma električka. A tak sa začal ďalší
boj po prebratí z umelého spánku.
Sluch počas havárie neutrpel, ale rečové centrum áno. Zo začiatku som
nemohla rozprávať vôbec, no s cvičením sa to začalo zlepšovať. Momentálne som v poradovníku na operáciu
lebečnej kosti, ktorú mi vybrali kvôli
opuchu mozgu. To asi spôsobilo nehybnosť ľavej ruky od lakťa až po končeky prstov, a hoci všetko cítim, nedokážem s ňou hýbať ako predtým.
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Zo života

Verím, že sa stane zázrak v mojom
uzdravení, len to chce svoj čas. Napriek tomu, že mám postihnutú motoriku, je to
práve ona, s ktorou najviac pracujem, a cez ktorú dávam priestor radosti, aby prúdila do tohto
sveta. S pomocou mojej
rodiny a priateľov sa mi
podarilo vytvoriť kreatívnu dielničku, v ktorej usilovne pracujem

Poviedka
každý deň na vytváraní rôznych
pohľadníc so slovami radosti, lásky
či povzbudenia. A možno to nie sú
obrovské veci, no viem, že práve rozhodnutie sa radovať cez toto všetko
a tú radosť posielať ďalej, ma robí tou
najšťastnejšou na svete. Vždy som
sa snažila držať hesla: ,,Pevná vôľa
všetko zdolá.” Preto som sa rozhodla
usmievať ešte viac, aj napriek všetkému, čo pôjde proti mne.
I keď možno okolnosti môjho života tomu nenasvedčovali, teraz viem,
že do tohto sveta zapadám práve so
svetlom svojho srdca, ktoré sa tu snažím priniesť každý deň. Nejde o to byť
ako ostatní, ale byť ako ja. A s tým čo
mi bolo dané, urobiť to najlepšie, čo
viem radosťou v srdci. Tak sa prosím
usmej, pretože ja sa určite teraz niekde smejem.
Majka Mieresová
http://msmier.blogspot.sk/?m=1,
môj blog, kde píšem o tom, čo aktuálne žijem
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Ulicami mesta a chodbami internátu prechádzal chlapec, ktorý sa
volal Ondrej. Bol ešte len prvák na
strednej, no mal tu dobrých kamarátov ktorým mohol skutočne veriť.
Žil svoj pokojný život... až... pokým
neprišiel jeho kamarát Fero a nepovedal mu že jedno dievča má o neho
záujem. Vtedy zaburácala zem! Keď
je to teda tak, poprosil Fera nech mu
ráči to dievča ukázať pri večeri v jedálni. Keď Ondrej s Ferom prišli na
večeru, Fero mu hovorí „Hej, Ondrej,
pozri sa tam za ten druhý stôl! To je
ona, o ktorej som ti hovoril!“ Keď sa
Ondrej pozrel na ňu, prvé čo si všimol
bola jej krásna tvár a dlhé vlasy. Očividne mu spadla do oka a spôsobila

vír myšlienok v Ondrejovej hlave. Po
večeri Ondreja zavolal Fero s odkazom, že dievča, ktoré mu ukázal pri
večeri, ho volá von. Tak sa Ondrej
zobral a išiel za ňou. Prvé na čo sa
spýtal, bolo jej meno. Janka, zaznelo v priestore. Ondrej sa začal s Jankou stretávať čoraz častejšie. Janka
dokonca Ondrejovi dala už po druhom dni telefóne číslo. Tak si začali
volať aj cez noc. A stále bolo o čom
hovoriť. Ondrej Janke kupoval šperky
a kvetiny, lebo bol zaslepený láskou
a jej krásou. Jedného dňa prišiel za
Ondrejom jeho kamarát Marek a povedal mu, aká je doopravdy Janka.
Láska nechce niečo také počuť a tak
ani Ondrej nechcel veriť! Bol sprostý

Príbeh lásky neláskavej
a vôbec neveril slovám kamaráta Mareka. Vzťah sa však nerozvíjal šťastným smerom. A tak po nejakom čase
Ondrej dostával nervy a začal si ubližovať... a uvažovať nad smrťou. Veľmi
ho zranilo, že ho Jana začala klamať.
Lenže Ondrej sa nedokázal zabiť kvôli nej! Ale hlavne kvôli kamarátom,
ktorí ho vždy podržali. Dnes je im za
to zo srdca vďačný.
Tak sa Ondrej vliekol so svojím
trápením až do druhého ročníka. Až
v druhom ročníku si začal uvedomovať situáciu. Prišli noví nerozhľadení
prváci a Jana si veľmi rýchlo našla
druhého, ktorý sa volá Michal. Keď

sa Jana viac zoznámila s Michalom,
úplne tým pádom zabudla na Ondreja. Lenže Ondrej dúfal a veril, že sa
to zmení k lepšiemu, že si ho všimne
a všetko môže byť ešte krásne a krajšie. Lenže Jana sa na Ondreja vykašľala a Ondrej tak skutočne pochopil, že
ho nemilovala, ale klamala.
Posledný pokus získať jej srdce
stroskotal a ostali mu len slzy pre
plač a rana v srdci. No život ide ďalej
a Ondrej verí, že veselé študentské
roky s kamarátmi mu prinesú ešte
veľa radosti... a neskôr aj lásku, ktorej
dokáže veriť.		
Peter Kubík
Ilustrácia: SDB
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Spravodajstvo

Spravodajské okno
Matúša Baráta

Valné zhromaždenie

Foto: archív VMV

V NEW YORKU sa 13. septembra
2017 začalo 73. zasadnutie VALNÉHO
ZROMAŽDENIA OSN. Toto zasadnute je historické pre Slovensko a teda
našu krajinu. Prvýkrát totiž bude určovať smer tohto spoločenstva podpredseda vlády pre Európske záležitosti a minister zahraničných vecí SR
MIROSLAV LAJČÁK.
Naša krajina na túto príležitosť čakala od roku 2003, kedy predložila
kandidatúru. Minister diplomacie MIROSLAV LAJČÁK sa pokúsil zabojovať
aj o funkciu generálneho tajomníka
OSN, no vypadol hneď na začiatku a to v 3. voľbe tajného hlasovania keď
získal len 9. hlasov. 19. septembra
2017 sa začala verejná rozprava vo
VALNOM ZROMAŽDENÍ, na ktorom
vystúpili všetci prezidenti z celého
sveta.
Prvým rečníkom bol ANTÓNIO
GUTERREŠ - GENERÁLNY TAJOMNÍK
OSN. Vo svojom prejave vyzval všetky zúčastnené štáty sveta, aby konali
v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej
rady OSN. ,,Sme svetom roztriešteným. Musíme byť však svetom mieru“, pokračoval GUTTERES. Slovenský
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Mníchova a francúzskeho Annecy.
Zatiaľ náš Slovenský olympijský výbor
operuje s odhadom 54-člennej výpravy našich športovcov. Istú účasť má
mužská reprezentácia ľadového hokeja, biatlonisti, krasokorčuliari. Celkovo v Južnej Kórei rozdajú sady medailí v 102 súťažiach. Bolo by pekné,
keby sa podarilo priniesť našim šporprezident ANDREJ KISKA počas svoj- tovcom z ďalekého Pjongčangu nieho prejavu spomenul chudobu, ale aj koľko vzácnych kovov a tak nadviazať
na predchádzajúce úspechy na ZOH.
vojnu v SÝRII.
Môj tip - Nasťa Kuzminová a PetraVlhová.
Pre Sme OK Matúš Barát

100 dní do otvorenia najväčšieho sviatku športovcov
Presne na Deň všetkých svätých
-1.novembra dorazil z Grécka olympijský oheň do Kórejskej republiky,
hostiteľskej krajiny budúcoročných
XXIII. zimných olympijských hier.
V tento deň, presne 100 dní pred
slávnostným otvorením ZOH (9. február 2018), sa začala cesta olympijského ohňa po Kórejskej republike.
Hosťujúce mesto juhokórejský
Pjongčang vybrali 6. júna 2011 v
juhoafrickom Durbane. Pjongčang
uspel v konkurencii nemeckého
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Mikuláš turista
Keďže sme tento rok opäť raz poslúchali na internáte, aj doma, navštívil nás ujo
Mikuláš so svojím Anjelom. Sviatok svätého Mikuláša - je sviatkom, ktorý milujú
všetci tí, ktorých slinky tečú pri pohľade na cukrovinky. Oplatí sa poslúchať
malým i vľkým. Každoročne v rámci tohto sviatku si žiaci s vychovávateľmi
pripravia kultúrny program.
V tomto roku nás ako moderátori
večera bavili Ferko Hrnko a Tomáš
Čurda. Vianoce sú tradičným sviatkom, ale nám jeho priebeh narušili moderné technológie. Pointou
programu totiž bolo, že naši moderátori nám objednali Mikulášske balíčky, ktoré sa záhadne stratili, a tak sa
ich s pomocou skype hovorov snažili
vypátrať na celom svete. Vďaka strateným balíčkom sme sa aspoň čo to
dozvedeli o zaujímavých zvykoch a
tradíciách na celom svete pomocou

pekných videí. Vianoce pre iné deti
sú často aj slnko a piesok, ak žijete v
Austrálii, na Bali, či na Floride.
Program spevom spestrila internátna skupina Mokrohraji aj Frederik
Korcsmáros. Zaujalo nás aj vystúpenie
s jojom Adamka Hegyiho. Program vyvrcholil príchodom Mikuláša a Anjelika
a prebratím balíčkov. Neskôr, ako sa na
správnu oslavu patrí, sme sa pustili do
tanca s DJom z O.Z. Zdravý vývoj. Za
chutné Mikulášske balíčky ďakujeme:
O.Z. Bez bariér, McDonald´s a firme Cibi.
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Mikuláš je za dverami a
nám ostali len pocity, spomienky a možno hneď nezjedené balíčky. Aký teda
bol náš tohtoročný internátny Mikuláš?
Dobre spravená prezentácia, dobrý program bol
a dozvedela som sa nové
zvyky a tradície na Vianoce vo svete.
(Suzan Nakechbandi)
Páčilo sa mi premietanie kde sa
Mikuláš nachádza teraz a potom, dozvedel som sa nové vianočné zvyky a
tradície vo svete, program sa mi páčil aj vystupovanie žiakov aj piesne.
(Ľubko Hraško)
Mikulášsky program bol veľmi pekný, z balíčka som bola milo prekvapená
a rada som zaspievala pesničky pre kamarátov. (Simonka Blahová)
Páčila sa mi tá prezentácia, čo prezentovali a hovorili žiaci čo si prajú
na Vianoce – to video sa mi páčilo

Foto: archív VMV

najviac. Aj to spievanie sa mi celkom
páčilo sme dobrá skupina, kolektív a
mala som z toho dobrý pocit. (Rebeka Jasečková)
Bolo to dobré, predstavenie bolo
zábavné. Disco mohla byť dlhšie aspoň do 21.00 lebo každého koho som
počul chcel dlhšie disco. A Tomáš čo
sa rozprával s Mikulášom bolo dobré.
(Mário Kelemen)
Mikulášsky program hmmmm,
bolo to vynaliezavejšie a teatrálnejšie. Trochu prehnané s tým telefonovaním s Mikulášom , ale celkom to
bolo dobré. (Mário Golík)
Program
bol
dobrý celkom zábavný ako mikuláš
cestoval, páčila sa
mi disco. (Peter
Kmotorka)
Program
bol
veľmi zaujímavý,
hlavne ten projekt – prezentácia.
Mikuláš bol super
a zábavný. (Kevin
Horváth)
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Predvianočné posedenie pri spoločnom stole

Zvianočnieva sa!

Foto: archív VMV

Pečenie medovníkov
Na štvrtom poschodí sa už tradične ako každý rok žiačky a pani vychovávateľky Zsákovicsová, Jandová, Bobocká pustili do Vianočného pečenia medovníkov.
Sladká vôňa Vianoc sa tak šírila zo štvrtého poschodia na celý internát. Pečenie je úplná veda. Najprv treba nakúpiť suroviny, čo bolo v tomto prípadne viac
kíl múky, cukor a iné prísady. Po nákupoch treba vypracovať cesto, z ktorého sa
bude vykrajovať a následne krájať, piecť, krájať, piecť. A tu práca nekončí, pretože
medovníčky treba ešte ozdobiť. Zdobenie si vyžaduje trpezlivosť a
zručnosť v jemnej motorike. Veríme, že ich plody práce budú chutiť
každému kto ich ochutná.
Hanka Vorobjov
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Sneh strieda mráz. Stromček v jedálni,
papierové vločky na oknách. Čoskoro sa
z našej internátnej rodiny presunieme
domov k rodinám. Keďže sa však internát
stáva počas roka našou druhou rodinou,
radi Vianoce oslávime aj tu predčasne s
našimi vychovávateľmi, kamarátmi, spolužiakmi a spolubývajúcimi.
Na štvrtom poschodí sa posedenie
nesie v duchu tradícií a voňavých tradícií.
Na treťom poschodí si tiež pochutnáme a zahráme hry. Na druhom

poschodí a prvom poschodí, ktoré
zvyknú sláviť spolu, nás čakajú dobroty, vinše a aj hudba a koledy.
Tento rok koledami pozdravili žiaci
aj 3. a 4. poschodie.
Vianočné posedenia sú nádhernou
bodkou za kalendárnym záverom roka.
Prajeme všetkým šťastné a veselé!
Hanka Vorobjov

Foto: archív VMV
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Prehliadka
Foto: archív IPR

Z - ručnosť
e - lán
n - ápaditosť
i - nvencia
t - vorivosť
Zenit je súťaž zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo. Súťaží
sa v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií. Cieľom je podpora a
vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Programovanie má kategórie
(A, B, WEB); Elektrotechnika má kategórie (A a B) a Strojárstvo má kategórie (A, B,
B2). Toľko všeobecné info. A ako to tento rok dopadlo pre našu školu?
Na našej škole sa súťažilo školské
kolo v elektronike a strojárstve. Elektrikári súťažili v kategórii A a Strojári
v kategórii B. Súťažiaci začali testom,
ktorý zahŕňal teoretickú časť. Strojári
po teste museli napísať technologický postup. Keď ho dopísali, nasledovala praktická časť, kde mali za úlohu
vyrobiť rysovadlo. Elektrikári dostali
schému, ktorú museli vystrihnúť a nasledovne spracovať.
Súťažiaci po skončení súťaže dostali odmeny a diplomy.
A tu sú výseldky a
úspechy:
ZENIT v Strojárstve kategórií B, žiaci

II.MO - na 1. mieste sa umiestnil Ján
Enriko Blaho, 2. miesto Peter Kubík, 3.
miesto Matej Supek.
ZENIT v Elektronike v kategórií
A, žiaci III.MPS na 1. mieste Patrik
Váha, 2.miesto Denis Marko,3. miesto
Martin Lederleitner.
ZENIT v Elektronike v kategórií B,
žiaci I.ME na 1. mieste sa umiestnil
Matúš Horváth, 2. miesto Matej Benci, 3. miesto Matej Skurka.
Pre Sme OK Peter Kubík
Spoluautor: Mário Golík

Pri príležitosti 3.ročníka TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA žiaci našej
školy predviedli šperky odboru zlatník a klenotník a odboru umeleckoremeselné
práce. Zároveň prezentovali aj predmety a šperky sklárskej výroby SOŠ sklárskej
v Lednických Rovniach.
Foto: archív IPR

Šperk a krása
v srdci
Šperk je pre dievča ozdoba na jej
krku, ruke alebo prste. Šperk ju iba
skrášli navonok, ale zvnútra zostáva
rovnaká. Tak sa pýtam sám seba prečo muži kupujú ženám šperky? Asi
preto lebo chcú, aby vyzerali čo najkrajšie, krajšie než tie ostatné. Ženy,
alebo dievčatá, ale hlavne modelky
medzi sebou súperia, ktorá je najkrašia, najchudšia a čím viac šperkov má,

tým si myslí, že je najobľúbenejšia a
najkrajšia. No a pritom si dievčatá neuvedomujú, že si viac ubližujú sami
sebe. Tie dievčatá, ktoré medzi sebou
nesúperia, majú dobré a čisté srdce.
Mužov viac priťahujú tie, ktoré medzi
sebou krásou súperia, ale nepozerajú
sa na dievčatá aké majú srdce. To je u
mužov typické najprv sa pozerajú na
dievča zvonka až potom zvnútra.
Pre Sme OK Peter Kubík

Krásny šperk je vždy doplnok a je dobré,
keď krásny šperk dopĺňa krásne srdce!

Jedno priateľstvo

Sme OK
Predhovor k článku
Milí čitatelia, viete, naša milá
Anička a ja sme tak trošku hyperaktívna dvojka. Preto dúfame,
že z nás v priebehu čítania týchto
dvoch článkov nezošediviete, alebo horšie nezošaliete. Ak by sa tak
však predsa len stalo, upozorňujeme Vás, že za to nesieme nulovú
zodpovednosť.
Prajeme príjemné čítanie.
S láskou Anka a Soni : D
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Anna Mária Škarová
Óóóó...aké nečakané :D :D....(
Schinkenbrot) :D :D

Ako sa to začalo
Na ten deň si pamätám,
a to úplne presne!
Bolo 5.septembra 2016. Všetci
žiaci sme sa stretli na otvorení nového školského roka. Nás, prvákov,
rozdelili a pridelili nám triednu učiteľku. Potom sme my, zlatníci, odišli

na prax a potom sa to stalo! Uvidela
som tam Soničku. Najprv som si povedala, že „preboha!“ S tou sa baviť
nebudem! Zdala sa mi veľmi ukecaná... tá chlebáreň jej stále išla. :-)
Ale postupom času som zistila, že je fakt super osôbka. (Síce
má niekedy tie svoje nálady, ale
na nej je najlepšie to, že ráno sa
durdí a poobede žiari šťastím).
Spolu sme vymysleli dve super slová: (Schinkenbrot a Šmankote). Tie
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slová hovoríme vtedy, keď sme šťastné, nahnevané... alebo len tak. Skoro
stále spievame pesničku zo seriálu
Teletubies a potom sa na tom smejeme ako praštené na hlavu. Každý
na nás vtedy pozerá a potajme si
pomyslí, že sme na totálku prepnuté... A my?... My sa smejeme ďalej.
Naša Sonička nemá rada ryby a keď
má na desiatu sardinkovú pomázanku, vždy povie: „Fúj daj to rýchlo
preč“, len čo vidím tú rybu v akváriu

už mi je zle. S touto ženou je mi najlepšie na svete! Je to moja najlepšia
kamarátka, alebo lepšie povedané
moja sestrička :)). Pomohla mi, keď
mi bolo veľmi zle a ja zasa jej. A tak
aby som nepísala len ja, teraz nastupuje Sonička.
Frau šmolkujem Ťa ! :))
Óóóó...aké nečakané :D :D....( Schinkenbrot) :D :D
Foto: súkromný archív autoriek článku

A teraz prichádzam ja... Áno! vlasmi a s okuliarmi, ktoré sa na mňa
JA...osoba, ktorá spoznala človeka, pozeralo zaujímavým usmievavým
ktorý sa stal pre ňu veľmi vzácnym.:)) pohľadom. Už vtedy som vedela, že
Bolo 5. septembra 2016 a ja som na- sa staneme dobrými kamarátkami a
stupovala na Strednú školu. Oficiálne dobrými spolužiačkami.
som sa stala Mokrohájčankou :)).
Bol to pre mňa deň, kedy som
spoznávala nových ľudí, nových
učiteľov a hlavne svoju novú
triedu.
Slávnostné otvorenie školského roka sme mali v telocvični,
kde sme boli všetci... teda my,
Mokrohájčania. Na svoju triedu
som bola veľmi zvedavá. A hlavne na tú Annu Máriu Škarovú,
ktorú mi moja mama tak často
spominala.
Keď som vkročila do chodby,
kde sme všetci čakali pri dverách,
spolu s vozíkom tam stálo malé
Soňa Antalová
dievča s čiernymi kučeravými Anna Mária Škarová
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Soňa Antalová
A tak sa aj stalo. Je to napríklad,
ako keď idete do obchodu a máte
si v pláne kúpiť nové ponožky. A vy
v tom prvom momente uvidíte tie
krásne červené ponožky. No, láska na
prvý pohľad!:D
Trošku mi však trvalo, kým som ju
začala mať naozaj rada, kým sme sa
začali spolu baviť a naše kamarátsvo
začalo rásť. Pretože sa mi spočiatku
zdalo, že je veľmi nafúkaná, že si o
sebe veľa myslí. A to sa mi na nej dajako nepáčilo.
No našťastie to bol iba klamlivý prvý
dojem. Začala som ju teda po malých
nenápadných krôčkoch viac spoznávať.
A zistila som, aká naozaj je. Je naozaj
veľa veci, ktoré musime pri naväzovaní
nových priateľstiev poriadne odhadnúť
a až potom urobiť prvý krok.
Keď som začala Anku viac spoznávať, citila som, ze je človek, ktorý ma vo

vnútri dajaké to zranenie. Zistila som,
že je to človek, ktorý ma vždy vedel
nakopnúť, keď mi bolo ťažko, alebo
keď ma niečo trápilo. Je to človek pri
ktorom viem, že ma má naozaj rád a
že chce, aby naše kamarátstvo rástlo
alebo sesterstvo, kedže ju beriem ako
sestru a najlepšiu kamarátku v jednej
osobe. A som veľmi rada, že ona to cíti
rovnako.
Neubehol deň, kedy by sa na mňa
táto pozoruhodná osôbka s láskavým
úsmevom nepozrela, alebo ma neobjala, pretože aj ona zistila, že keď si jedna druhej navzájom odovzdáme buď
úsmev, alebo objatie, vždy nás to vie nakopnúť a motivovať k dobrým veciam.
Naučila ma veľa nového. A iného. Je
veľmi úprimná, ohľaduplná, dobrosrdečná, inteligentná, trpezlivá, vnímavá
a vždy ochotná pomôct. Beriem ju ako
svoju spriaznenú dušu č. 2.
Vždy sa jej tiež snažím ochotne pomôcť. Mám ju veľmi rada
a dúfam, že naše kamarátstvo sa
nerozpadne. Nechcem ju stratiť.
Keď sme spolu, cítim sa ako úplne iný
človek. Hlavne keď robíme tie rôzne blaznovstvá na hodinách a inde.
S nikým som v živote neporobila toľko volovín ako s ňou...no okrem jednej
mojej osoby. Skoro všetci učitelia z nás
dvoch idú poriadne zošalieť.Ale nebojte, snažime sa krotiť sa, aj keď nám to
občas nejde! :D
A áno, tak ako Anka povedala, skoro
každý učiteľ si potom pomyslí, či nám
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fakt nepreplo. No áno, bohužiaľ je to
tak! :D Nám prepína skoro stále. Hlavne
vtedy, keď si vyspevujeme tú pesničku
z Teletubies. No my len spomíname na
krásne časy z detstva :D
S Ankou, ako už istotne spomínala,
sme vymysleli pár zaujímavých slov a
fráz. Jej najčastejšia veta keď sa s ňou
niekedy nezhodnem znie asi nejak
takto: „Frau - neštvi ma!“ :D Ona ma
teraz stále nazýva Frau Antalová. A ja
iba občas na ňu zvolám Frau Škarová.
Neviem, my si strašne rady stále robíme srandu a hlavne sa furt na niečom
smejeme. Úplne ako praštené na hlavu. Normálne obdivujem náš zbytok
triedy, že to pri nás zatiaľ zvládajú. :D
Aj keď nás učitelia rozsadia, tak my
stále pokračujeme vo všetkom, nech
sedíme kdekoľvek. A to ste ešte nevideli, čo sa deje na praxi. :D My proste
musíme mať vždy to posledné slovo.
:D Naša triedna z nás ide priam zošedivieť, také sme „super“ :D
A áno, s touto ženou je mi proste najlepšie na svete. My sme
jednoducho boli pre seba asi
stvorené. No nie asi, ale určite!
A teraz prichádza to vyvrcholenie, v
ktorom konečne prídem aj k záveru.
Viete vždy je dobré si nájsť niekoho,
kto Vás bude robiť v živote šťastným.
A preto Vás chcem poprosiť aby ste
nezabudli sa tešiť z každej jednej maličkosti, ktorá Vám príde do cesty,
pretože po čase zistíte, akú obrovskú
hodnotu môžu tieto maličkosti mať.

Soňa Antalová
Keď som spoznala Anku, zistila
som akú obrovskú hodnotu môže
mať kamarátstvo a naše obzvlášť. Nezabudnite sa hlavne tešiť zo života a
tešiť sa z toho, čo máte.
Frau tiež Ťa šmolkujem:))

Anna Mária Škarová
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Záložka spája slovenské školy
Október 2017
Foto: archív IPR

Hubársko - ozdravná vychádzka
Október 2017
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Jesenné internátne puzzle
Vychádzka na Slavín
September 2017
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OKejko gazduje
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g a z d o 			
			 v a n i e .
Dnes bol deň ako každý iný. Celá
trieda - teda vrátane mňa OKejka sa
vybrala do ulíc mesta na exkurziu.
Ja že na Vianočné trhy na punč a cigánsku... Ale bolo to inak. Po krátkej
zastávke pri stánkoch s Vianočnými
mňamkami sme si to zamierili rovno
do banky. Nie že by sme už nemali na štrúdľu, ale škola v kooperácii
s bankou zorganizovala prehliadku
priestorov banky. Bola to paráda vidieť toľko zlatistých tehličiek... Keby
tak čo len jedna bola moja, pomyslel
som si.
Po turistike v priestoroch banky
sme sa ocitli v moderne zariadenej
zasadačke (našej jedálni však konkurovať nedokázala!). Stretol sa s
nami zoči - voči jeden z pracovníkov banky. Po úvodných slovách vyplynulo, že ide priamo o hlavného
šéfa pobočky. Porozprával nám o

produktoch banky, o jej vzniku, investíciách, a o vízii do budúcna. Aby
sa, vraj, mohli uskutočniť niektoré z
ich aktivít, potrebujú našu aktívnu
spoluprácu. Spoluprácu budúcich
sporiteľov, investorov, akcionárov,
pôžičkárov, veriteľov, zamestnancov... a čo ja viem čo ešte.
Občas ma počas besedy čosi zaujalo, občas som sa nudil a lákalo
ma siahnúť do vrecka a vytiahnuť
odzvučnený mobil. No neurobil som
to a som v konečnom dôsledku rád,
že som odolal. Dozvedel som sa veci,
ktoré určite budem potrebovať.
Základné ekonomické pojmy ako
tak ovládam ale nikdy som sa tak podrobne nezamýšľal ako sa stať ruka v
ruke s bankou boháčom. Byť bohatý
a múdry nie je zlá kombinácia, tak začnem v adolescentnom veku aspoň
zbierať múdrosť, aby, keď príde čas,
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som mal možnosť zbierať aj peniaze.
Šéf banky nám porozprával o výhodách sporenia, ale aj o zákutiach
pôžičiek a učil nás čítať aj drobné
písmená ,ktoré skrývajú ročnú percentuálnu mieru. Veľmi sympatický
mladý človek nás fakt zaujal - a to sa
len tak nepodarí každému.
Po vyčerpaní času a odborných
odpovedí ostalo ešte v klobúku niekoľko nezodpovedaných otázok.
Motivovalo ma to k tomu, aby som
aj na našom internáte urobil medzi
žiakmi anketu na tému: „Čo by som
sa opýtal, keby predomnou sedel riaditeľ banky? Takže, vážení a milí pracovníci bánk na Slovensku!
Prinášam Vám teraz zmes zvedavých
otázok a tipy na témy,
ktoré zaujímajú mladých ľudí v súvislosti s
prachmi, prachmi a zas
len prachmi.
Takže, vážení, kto
má odvahu prísť medzi
nás a zodpovedať na
naše otázočky? Pozvanie platí pre akúkoľvek
banku, či sporiteľňu...
Kde sme boli na exkurzii - z konkurenčných
dôvodov nespomeniem,
aby mali šancu osloviť
nás všetci!

A teraz sľúbené otázky.
Tak teda, čo by som sa opýtal riaditeľa, šéfa, či odborníka - zamestnanca bankovej inštitúcie, keby som sa s
ním stretol osobne?
Ľubomír Hraško
1.) Aké finančné výhody ponúkate?
2.) Koľko môžu ľudia v banke zarobiť?
3.) Aké úročenie vkladov a aké poplatky majú klienti vo vašej banke
očakávať?

Ilustrácia: SDB
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Robo Koudelníček
1.) Aký je priemerný mesačný plat
zamestnanca vo vašej banke?
2.) Aké sú možnosti zamestnania
sa vo vašej banke?
3.) Aká je výška poplatkov u vás?
Suzan Nakechbandi

Lexi Petrášová
1.) Akým spôsobom funguje obeh
finančných prostriedkov v bankách
počas ekonomickej krízy?
2.) Za akých podmienok sa môže
považovať banka za prosperujúcu finančnú inštitúciu?
3.) Akým spôsobom je v obehu
banky nakladané s peniazmi bežných ľudí?

Rebeka Jasečková
1.) Koľko zarába taký riaditeľ banky
cca za mesiac?
2.) Ako je to vo vašej banke s rozmieňaním bankoviek?
3.) Ako mám postupovať, keď si
chcem požičať peniaze u vás?
Adam Hegyi
1.) Aká je vás priemerná výška úroku,
keď si chcem kúpiť byt na hypotéku?
2.) Akým percentom zúročujete
vklady?
3.) Aké sú podmienky, keby som
chcel robiť u vás v banke v zmenárni?
Jakub Ferianec
1.) Ako môžem najlepšie naložiť
s väčšou sumou peňazí?
2.) Sú vklady v banke dobre zabezpečené proti virtuálnej kriminalite?
3.) V čom má vaša banka prednosť
pred inými bankami?

Áaron Rigler

Filip Žampár

1.) Nehrozí banke nelegálny únik
financií?
2.) Aké sú náklady na stráženie
banky?

1.) Za aký najnižší úrok si môžem
u vás požičať peniaze?
2.) Aké pracovné pozície ponúkate
pre ekonomicky nekvalifikovaných
ľudí?
Váš ekonomicky mysliaci študent
OKejko

Barbora Kalinová
1.) Ktoré z vašich pôžičkových produktov sú výhodné?
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Marián Višňovský

1.) Môže sa stať, že peniaze, ktoré si u vás odložím, mi jedného dňa
zmiznú?
2.) Aké sú podmienky na prijatie
do zamestnania do vašej banky a aká
je potrebná kvalifikácia?

2.) Aký je priemerný plat zamestnanca vašej banky?
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Ďakujeme za nové priestory
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