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Milí čitatelia, 
Vianoce   každoročne prichádzajú   do nášho 

stredu, do života našich rodín, spoločenstva i   
do nášho osobného života s  neopakovateľnou 
atmosférou a  pôsobivosťou, ale aj s progra-
mom. Každé Vianoce nás pozývajú znova sa 
učiť umeniu „vedieť prijať i darovať“. Aj pre to-
horočný zázrak pokoja a lásky v nás je potrebné 
sa stíšiť, vedieť darovať i darované prijať. Len tak 
nás i tieto Vianoce „posunú dopredu“. Je potreb-
né si tiež uvedomiť, že  posolstvo kresťanských 
Vianoc je láska. To je princíp, ktorý dáva svetu 
nádej. Tak nadovšetko veľa lásky.

 
Do dní nového roku 2020, ktorý je pred nami, Vám vinšujem veľa životného 

optimizmu, potrebný dar zdravia, spokojnosti a veľa obohacujúcich stretnutí, 
z ktorých chceme odchádzať bohatší, pretože sme sa naučili v tieto sviatočné 
dni , čo to je  „vedieť prijať a darovať“!

Našim žiakom  želám veľa úspechov pri zdolávaní nástrah náročného štú-
dia, taktiež im želám, aby sa v IPR  cítili dobre a študovali s pocitom, že získajú 
vzdelanie, ktoré ich pripraví pre potreby trhu práce a otvorí im bránu do reál-
neho profesijného života.

S pozdravom
 PhDr. Dušan Piršel

Riaditeľ Inštitútu 
pre pracovnú rehabilitáciu 

občanov so zdravotným postihnutím

Nový rok nám nastal, všetci sa radujme 
A tomu Starému pekne zaďakujme.

Na všetkých myslime, radosti zdieľajme,
šťastie, zdravie i s anjelmi požehnanie. 

Nech ten rôčik v dobrom prebehne
A zas Novému podá úsmev i dlane.  Pre Sme OK PF2020
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ľudia. Nedokonalé tvory príro-
dy, ktoré po tomto svete chodia 
už mnoho rokov. Za ten čas sme 
toho získali veľa a spoznali ešte 
viac. Spoznali sme vesmír okolo 
nás, planétu, po ktorej chodíme, 
ktorú si dnes tak aktívne ničíme, 
svet, v ktorom žijeme a jeho zá-
hady. Naše prostredie preskúma-
vame každučký deň a stále obja-
vujeme niečo nové. Avšak čo ak 
sme zabudli na to najdôležitejšie? 
Čo ak sme zabudli nájsť a spoznať 
samých seba?

 V živote si kladieme veľa otá-
zok. Čo chcem? Aký je môj osud? 
Čo tu vlastne robím? – týchto 
pár hlboko-zamýšľajúcich sa slov 
môžete počuť najmä z úst mla-
dých ľudí, tak veľmi odhodlaných 
vzdelávať sa, hlavne počas toho 
vzdelávania. Otázka sebapozna-
nia síce už nevyznieva tak veľa, no 
isto sme si ju každý z nás aspoň 

   LUCEAT LUX VESTRA
Nechaj svoje svetlo svietiť
Bariéra - známe slovo, ktoré už isto počul každý z nás. Vynoria sa nám pred 

očqmi rôzne jej podoby, či už je to hmatateľná bariéra, alebo skrytá v našom 
vnútri. Teda taká, ktorá nám prekáža v pohybe, ale aj v osobnom dozrievaní. 
Narazíme na bariéru a nedá sa ísť ďalej! Pozrime sa spolu na to, čo prináša ži-
vot v zajatí bariér, kedy už nie sme sami sebou... Položme si otázku, či máme 
byť vôbec sami sebou... Hľadajme odpoveď na to, kto vlastne sme... Zamysli-
me sa nad svojou osobnou bariérou, nad tým, ako ju prekonať a využiť.

raz za život položili. Koľkí však sku-
točne našli odpoveď? Týchto ľudí by 
som rozdelila do niekoľkých skupín. 
Najskôr je tu hŕstka šťastlivcov, ktorí 
naozaj našli samých seba, tento fakt 
akceptovali a spokojne si žijú ďalej. 
Sú tým kým sú a pyšne svoj charakter 
ukazujú ostatným. Ako ďalšiu v pora-
dí tu máme skupinu tých, ktorí sú na 
to príliš leniví a nechajú spoločnosť 
aby z nich spravili osoby, ktoré chcú. 
K tejto skupine sa radšej ani netreba 
vyjadrovať.

No a asi tá najväčšia skupina sú 
ľudia, ktorí odpoveď na túto neľahkú 
otázku vedia, no možno pre strach 
z názoru spoločnosti, či iným podiv-
ným popudom sa rozhodli túto sku-
točnosť neakceptovať a schovávať sa 
za maskou. Svoje pravé ja pochovajú 
hlboko v sebe a prispôsobia sa spo-
ločnosti, ktorá si vytvorila akýsi po-
krivený obraz dokonalého človeka, 
ktorá nám hovorí buďme takí a takí, 
presne podľa pravidiel a očakávaní. 

Niektorí títo ľudia si fakt nechajú ho-
voriť ako sa majú obliekať, čo majú 
mať radi, ako sa správať, čo majú 
hovoriť, ako myslieť. A oni? Oni to v 
slepej honbe za dokonalosťou poslú-
chajú ako psíky. Každý deň vyjdú von 
s falošným úsmevom na tvári a naho-
várajú si, že je to v poriadku. Nie je. 
Možno so mnou nesúhlasíte a hovo-
ríte si, že som príliš kritická a pesimis-
tická, no skúste moje slová aspoň na 
minútku zvážiť. Ak to tak naozaj je, 
nežijeme vo falošnom svete?

 A ako vlastne chápeme tento po-
jem, byť sami sebou? Niekto to chá-
pe ako povolenie, že si môže robiť čo 
chce. Samozrejme, v  rámci morálky 
to môže byť aj takto. Myslím, že sa 
však zhodneme na tom, že byť sám 

sebou znamená hlavne mať rád sám 
seba – niektorí si to bohužiaľ trocha 
mýlia s  narcizmom –, dať najavo ľu-
ďom kto v skutočnosti si a neskrývať 
sa za identitu cudzieho človeka len 
preto, že sa tvoje pravé ja trocha vy-
myká predstave spoločnosti. Podľa 
mňa, aj keď sa človek snaží akokoľ-
vek, nikdy nemôže svoju podstatu 
naprosto poprieť a opustiť ju.

  Ja viem, a viem to veľmi dobre, 
že prijať samých seba je častokrát 
ešte ťažšie ako nájsť sa. Ešte horšie 
to môže byť keď Vás napríklad neak-
ceptuje ani Vaše okolie alebo ste na 
to všetko sami. Tiež som sa dlho pri-
spôsobovala okoliu, premýšľala, roz-
právala a správala sa ako oni a to len 
preto, že som si proste myslela, že to 

foto: archív IPR
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V  taxíku to ešte išlo. Taxikár drie-
mal, ale nič odo mňa nechcel a  tak 
som driemal s  ním. Premietal som 
si, aké to bude prežiť Vianoce s  prí-
chuťou amerického Santu. Na letisku 
ešte akceptovali moju žiadnu vie-
denskú nemčinu – ešte tak viedenský 
šniceľ – to by som zvládol, ale reč... 
No ale to najhoršie ma čakalo po vy-
stúpení z  lietadla v srdci New Yorku. 
Valila sa na mňa americká angličtina 
z  každej strany. Čakal som ako ml-
čiaci puk kĺziac sa cestami letiska na 
slovenského kamaráta, ktorý ma mal 
prísť zobrať na letisko. Preboha, nech 
sa ma už radšej nikto nič neopýta! 
Hľadel som pred seba akože ja nič... 
Do čerta, kde už je? Už tu mal dáv-
no byť! Konečne som ho zbadal. Čau 
Feri, kde si trčal? – No, vieš vianočné 
zápchy nie sú len v Bratislave.

Od tejto chvíle som sa držal Ferov-
ho pleca ako kliešť. Bol som rád, že 
som mohol spoznať túto krajinu, ale 
bolo ťažké preskakovať jazykovú ba-
riéru s mojou slabou kuchynskou an-
gličtinou. Najbližšie dva týždne som 
nepustil z  rúk anglicko – slovenský 
slovník. Aby som zvládol aspoň zák-
ladné výrazy v  obchode, v  reštaurá-
cii, v komunikácii s Ferovou rodinou 
a priateľmi. Môj osobný tlmočník mi 

Viem, že málo viem
zachraňoval kožu. Verte mi, jazyková 
bariéra je veľmi nepríjemná a  ak sa 
vám dá, venujte angličtine viac času 
ešte kým ste doma. Nikdy neviete 
kam vás vietor zaveje. Ani ja som si 
po troch rokoch v škole nemyslel, že 
budem niekedy potrebovať hovoriť 
aktívne anglicky. A je to tu! Predstav-
te si ma, ako stojím a čakám na bus 
a v tom sa niečo pýta mladá slečna... 
a  ja nič... len sa usmievam... ukazuje 
na ruku na miesto, kde sa nosia ho-
dinky... ešte že existujú takto známe 
posunky... Síce som pochopil, že sa 
pýta koľko je hodín, ale rád by som 
si s ňou pokecal aj viac, ale nedalo sa. 

Rozhodol som sa a  bolo to moje 
novoročné predsavzatie, že sa bu-
dem viac učiť aj slovíčka, aj konverzá-
ciu, aby som už nabudúce nevyznie-
val ako neznalec iných rečí okrem 
rodnej slovenčiny. :-)

Držím vám palce, aby ste dokázali 
prekonávať všetky jazykové bariéry. Na 
záver mi prepáčte – radšej použijem 
pseudonym, aby ste sa 
mi nesmiali do očí, že 
som sa túlal po Amerike 
ako púčik bez angličtiny. 

Pre Sme OK 
Jožko Púčik a jeho 

jazyková kariéra

Konečne prišli prázdniny... Po týždňoch úmorného učenia je tu vytúžený odd-
ych! Teda to som si myslel, kým som nevyštartoval taxíkom na letisko. 

tak má byť. Od mojich rovesníkov 
som sa odjakživa dosť odlišovala 
a tak som si hovorila, že ak budem 
ich kópiou, možno zapadnem 
lepšie a nebudú si na mňa ukazo-
vať prstom. Čo som z toho mala? 
Okrem nádherných no klamlivých 
predstáv a falošnej nádeje abso-
lútne nič. Stálo to síce úsilie, verte 
mi, bolo na to potreba omnoho 
viac než si trikrát zaspievať prázd-
ny otrepaný veršík od nejakého 
“cool“ rappera hovoriaci, že som 
aký som. Bola to dlhá a  náročná 
cesta, bola to katarzia. No naozaj 
to stálo za to.

Ďalším dôležitým krokom 
na tejto ceste, je rešpekt a  úcta 
k sebe samému. Ak si totiž nevá-
žime sami seba, ako si nás majú 
vážiť ostatní? Iba čo nechá-
me voľnú cestu ľudom, ktorý 
veľmi radi využívajú túto sla-
bosť. Mnoho ľudí si to možno 
ani neuvedomuje a veselo sa 
nechajú vyciciavať tzv. psy-
chickými upírmi a to len pre-
to, lebo im chýba práve táto 
štipka sebaúcty a taktiež veľ-
mi dôležitej sebadôvery.

  Možno, že v  očiach spo-
ločnosti nie sme dokonalí, no 
ak sme spokojní sami so se-
bou, nevidím jediný dôvod, 
prečo to meniť, najmä prečo 
to meniť kvôli tomu, že neza-
padáme.

Mali by sme mať neustále na pa-
mäti, že nikto z nás nie je perfektný. 
Niekto je možno šikovnejší a chytrejší 
ako ty, no ty si zasa kreatívnejší a ta-
lentovanejší od toho druhého. Každý 
máme nadanie na niečo iné a predsa 
nemôžeme byť všetci vo všetkom 
dobrí, no nie? Preto sa nepozerajme 
stále len na svoje chyby ale skúsme 
si všimnúť aj to, čo je na nás tak jedi-
nečné. Svojím spôsobom sme predsa 
každý jeden výnimočný a originálny. 
Nenechajme sa len tak onálepkovať 
a zavrieť do škatuľky. Nechajme svo-
je svetlo svietiť na míle ďaleko, nech 
každý vie, kto sme. Buďme sami se-
bou a buďme na to hrdí.

Ja už viem kto som. 
Tak mi prezraď, kto si ty?

Pre Sme OK Kristína Hertlová

ilustrácia: 
Boris Blažek
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Po zbúraní Berlínskeho múru 
sme si všetci mysleli, že už žiadna 
bariéra nás nezastaví. Budeme 
môcť nielen cestovať, ale v zahra-
ničí aj pracovať a žiť. Aj o duchov-
ných bariérach sme sa domnieva-
li, že nám už nič nehrozí.

Ale ako trpko sme po tridsia-
tich rokoch precitli. Sme vystavení 
mediálnym pravdám, ľudia zdra-
votne, či sociálne hendikepovaní 
sú odsúvaní tými bohatšími, neraz 
sa bojíme povedať svoj názor, aby 

Bariéry sa dajú deliť podľa  charakteru na zdravotné, sociálne, psycho-
logické,  ekonomické. Podľa intenzity na  malé, stredné, veľké. Podľa  preko-
nateľnosti na  prekonateľné, neprekonateľné. Podľa  podstaty na  prirodzené 
a  umelé. Podľa   času na dočasné a  trvalé. Podľa nositeľa na   individuálne 
osobné, respektíve spoločenské. Navzájom sa to všetko prelína, hoci zvyčaj-
ne každá bariéra má svoj dominantný aspekt. Skúsme teda hovoriť o mnoho 
vrstevnatosti bariér.

sme neboli hneď onálepkovaní, že 
sme takí, či onakí. A tak sa mi núka na 
jazyk otázka, či sme sa zbúraním toh-
to múru ozaj zbavili všetkých bariér. 
Ak to zoberiem od podlahy, tak od 
samotného počiatku života by nemo-
hol vzniknúť život, pokiaľ by sa pra-
pôvodná hmota neobalila bariérou, 
bunkovou stenou voči nepriaznivému 
okolitému svetu, aby si vedela organi-
zovať sama metabolizmus. Ani vyššie 
živočíchy by nevedeli dlhodobo prežiť 
bez vonkajšej bariéry - kože, a takto sa 

Trpké precitnutie
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dá pokračovať, keď rodina, ako zák-
lad spoločnosti, nežije v hromadnej 
komunite ale si zabezpečí akúkoľvek 
formu bývania a tým sa oddelí od spo-
ločnosti, aby si dopriala súkromie a 
vedela si uspokojiť svoje základné po-
treby. To boli pozitívne formy „bariér”. 

Rozvojom sociálnych vzťahov si 
však človek začal vytvárať aj medzi 
osobnostné bariéry, keď mu nevyho-
voval človek sused, rodinný prísluš-
ník alebo kolega, jednak aby nebol 
zneužívaný a jednak aby on mohol 
vydierať rôznymi formami svoje oko-
lie. Pri istej forme angažovanosti, či 
už spoločenskej alebo politickej, si 
postupne budoval bariéry voči oko-
liu alebo novinárom, keď miera prie-
niku presahovala únosnú formu. 

Tým sa izoloval od spätnej väzby, 
ktorú potrebuje každý živý organizmus,.
Aby prežil, postupne vo svojom posta-
vení alebo funkcii vyhorieva a stráca 
podporu aj niekdajších súputníkov. 

Tým sa postupne odpisuje a 
dáva priestor mladším a nastupujú-
cim kádrom alebo spolupracovní-
kom. U vedúcich alebo šéfov firiem 
vymysleli reality šou - Šéf v utajení, 
kedy chodí riaditeľ firmy v prestrojení 
medzi svojich zamestnancov a zisťu-
je skutočný stav vecí, ktorý mu jeho 
podriadení, či už z lojálnosti alebo zo 
strachu nedokážu povedať. 

A to by bol recept aj pre 
dnešných vyhoretých politikov, ktorí 
ešte majú tú „drzosť” pokračovať vo 

svojej činnosti, aby sa o sebe dozve-
deli pravdu. Nuž, politici sú potiaľ „vy-
horetí”, pokiaľ sú „vyhoretí” voliči. Tí si 
predsa volia svojich zástupcov, a keď 
to „odfláknu” alebo ani nejdú voliť, 
tak sa potom nemôžu čudovať. 

Alebo experimentujú so stra-
nami jedného muža, či novotvarmi, 
ktorým sa nedá uveriť takmer nič. 
Summa - summarum. 

Problematika ľudských bariér 
je dnes nevyriešený   problém, kto-
rý spôsobuje spoločnosti i jedincovi 
veľkú šarapatu. 

Dnes je v spoločnosti nepocho-
penie medzi výkladom čo sú to  ba-
riéry a čo sú pravidlá. Ľudia túžia po 
slobode a myslia, si že keď začnú 
búrať všetko čo im stoji v ceste, aby 
si mohli robiť čo sa im zachce, to ich 
privedie k vytúženej slobode.  Ľudia 
si vysvetľujú slobodu veľmi nepres-
ným, ba až primitívnym spôsobom 
- a to, že všetko je dovolené... ale to 
znamená  len jednu rovnicu: sloboda 
= anarchia, čokoľvek, akokoľvek, bez 
pravidiel.  Skutočný život sa ale riadi 
konkrétnymi 
p r a v i d l a m i 
a jeho priro-
dzenosťou je 
harmónia. 

 Človek 
musí dekó-
dovať zákoni-
tosti, ktorými 
sa riadi ve-
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smír, musíme pochopiť, akým 
spôsobom je jeho súčasťou. 
Je treba poznať zákonitosti 
fyzického tela, i mentálnych 
procesov, aby si človek z ne-
vedomosti neublížil sám alebo 
druhým. Preto napríklad   ne-
rozvážnosť  a hurá systém  bez 
limít v kombinácii s ťažkým 
preceňovanim sa je ohrozením 
jedinca i spoločnosti zároveň. 

Bariéry v negatívnom slo-
va zmysle začínajú primárne 
na mentálnej úrovni jedinca a 
sú to nepochopené zákonitos-
ti života,  vysvetľujúce si život 
nesprávnym zbytočne limi-

tujúcim spôsobom, ktorý s realitou 
nemá nič spoločné. Príčiny môžu byť 
v rodinných dogmách, náboženskom 
fanatizme, vo   vedeckých dogmách, 
ľudskej naivite, hlúposti, primitiviz-
me, neinformovanosti, či neschop-
nosti, menujúc pár z nich. Vtedy si 
človek môže vnútorne postaviť zby-
točne bariéry, ktoré mu ovplyvňujú 
život negatívnym spôsobom a diktu-
jú prúd života odkloneným smerom 
od plnej realizácie osobnosti.

PhDr. Dušan Piršel, 
riaditeľ  IPR pre občanov 

so zdravotným postihnutím
foto a ilustrácia: archív autora

Občianske združenie Bez bariér

Ľudská dôstojnosť znamená, že 
každá ľudská bytosť má svoju hodno-
tu. Potrebám každého človeka by mala 
byť prikladaná rovnaká dôležitosť a 
váha. Žijeme v rôznorodej spoločnosti. 
Medzi nami stále žijú ľudia (mladí ľu-
dia) s rôznym zdravotným znevýhod-
nením, ktoré im nedovoľuje žiť rovno-
cenne s ostatnými. Pomoc môže mať 
rôznu podobu. Jednou z nich by mala 
byť integrácia zdravotne znevýhodne-
ného jedinca do spoločnosti.

To je cieľom aj špeciálneho zaria-
denia s celoslovenskou pôsobnosťou 
– Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu 
občanov so zdravotným postihnutím 
a Strednej odbornej školy pre žiakov 
s telesným postihnutím. Naše zariade-
nie poskytuje pracovnú rehabilitáciu 
občanom so zdravotným postihnu-
tím, odborné a profesijné prípravy pre 
pracovné uplatnenie vyžadujúcich 
špecifickú starostlivosť- rehabilitačnú, 
zdravotnú, psychologickú a sociálnu.

Pri Inštitúte v roku 1997 bolo 
založené Občianske združenie Bez 

Bariér. Jeho hlavnou úlohou je oslo-
vovať rodičov, organizácie, firmy, pre 
získavanie finančných prostriedkov. 
Tieto sú využité v prospech skvalit-
nenia celej prípravy občanov so zme-
nenou pracovnou schopnosťou a te-
lesne postihnutej mládeže počas ich 
vzdelávania v Inštitúte.

Mladá, zdravotne znevýhodnená 
populácia sa chce podobne ako jej 
zdraví rovesníci angažovať do všet-
kých foriem života, prezentovať sa 
svojimi schopnosťami, výsledkami 

Človek, ktorý sa dnes rozhodne poslať peniažky do rôznych charitatívnych 
projektov, nadácií a podporiť neziskovky, má možnosť rozsiahleho výberu. Jedna 
taká možnosť je hneď na pôde našej školy a Inštitútu. Občianske združenie (pod-
ľa zákona) zakladá skupina občanov. Takéto združenie je  právnická osoba a nie 
politická strana, ani firma na zárobkovú činnosť, alebo subjekt riadiaci štátny 
orgán. Toľko web a ako je to teda s naším občianskym združením? Na to sme sa 
opýtali predsedníčky pani Anny Maríkovej.

Svet bez bariér?!

https://sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana
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svojej práce, čo 
si však vyžaduje 
zvýšené finanč-
né požiadavky 
pre zabezpeče-
nie podmienok, 
v ktorých sa ich 
schopnosti môžu 
priaznivo rozví-
jať. Finančné pro-
striedky z občian-
skeho združenia 
umožňujú pod-
porovať činnosti, 
ktoré majú priaznivý dopad nie-
len na vzdelanostnú úroveň, ale 
sledujú všeobecný rozvoj teles-
ne postihnutého človeka, jeho 
zapájanie sa do aktivít ostatnej 
zdravej populácie.

Finančné prostriedky ob-
čianskeho združenia Bez Bariér 
v  minulosti boli a  v  súčasnosti 
sa využívajú 

na:modernizáciu vzdelá-
vacieho procesu v učebných a 
študijných odboroch SOŠ,

na skvalitnenie zdravot-
no-rehabilitačných služieb po-
skytovaných v zariadení, 

na poskytovanie sociál-
nych výpomocí jednotlivcom z 
radov študentov na zakúpenie 
napr. oblečenia, hygienických 
potrieb,  zdravotných a škol-
ských pomôcok,

na poskytovanie výpomocí vy-
plývajúcich z požiadaviek zdravotné-
ho stavu, na financovanie odborných  
a  poznávacích exkurzií, 

na finančné zabezpečenie štu-
dentských súťaží rôzneho charakteru 
(ZENIT – stredoškolská súťaž v elek-
tronike, programovaní a v strojárstve, 
medzinárodný veľtrh Cvičných firiem, 
výstava Hodiny a klenoty... atď.), 

na oceňovanie úspešných štu-
dentov, víťazov súťaží a žiakov so 
vzorným správaním a s výbornými 
študijnými výsledkami, 

na zabezpečenie kultúrnych a 
spoločenských podujatí, 

na náučné, vzdelávacie, kultúrne 
aktivity žiakov na internáte SOŠ,

na úhradu nákladov na tlač inter-
nátneho časopisu „Sme OK“,

na úhradu nákladov Kurzu na 
ochranu života a zdravia pre žiakov.

Zo skúseností a výsledkov práce 
zariadenia a občianskeho združenia 
je zrejmé, že takéto investovanie má 
svoj zmysel a opodstatnenie, pretože 
ním dosahujeme žiadaný cieľ - skvalit-
nenie života zdravotne znevýhodne-
ného občana s trvalými následkami. 
Veríme, že uvedené informácie Vám v 
skratke priblížili našu snahu pomôcť.                                                                 

Podklady k článku z webu iprba.sk

A  v  redakcii Sme 
OK aspoň trošku dú-
fame, že  sme Vás 
týmto článkom mo-
tivovali siahnuť do 
vrecka, alebo prekli-
kať Internetbanking, 
prípadne máličko „vy-
tunelovať vaše úspo-
ry“ v  prospech nás, 
žiakov SOŠ a klientov 
Inštitútu pracovnej 
rehabilitácie. Budeme 
Vám vďační za akú-

koľvek, aj malú výpomoc. A  za tých 
spolužiakov, ktorí potrebujú Vašu 
pomoc, ale sú „rozmaznaní“, všetko 
berú automaticky, často sú nevďační 
a bez pokory, prípadne peniaze minú 
radšej na cigarety... sa ospravedlňuje-
me a prosíme Vás – NEVZDÁVAJTE TO 
S  NAMI – ešte stále je nás viac, ktorí 
v sebe cítime vďačnosť!

Občianske združenie Bez Bariér 
pri Inštitúte pre občanov so zdravotným postihnutím 

IBAN: SK06 0200 0000 0012 4065 8551 
IČO: 30813506
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Kým som začala písať tento 
článok, premýšľala som, aké veľké 
percento úprimnosti a kritiky zvo-
lím pri písaní. Hovorila som si, že 
nebudem až taká negatívna, no 
rozhodla som sa práve naopak, pre-
tože inak by som musela klamať.

Reč je o toľkokrát omieľanej 
téme, a to o celkovej bezbariéro-
vosti nášho štátu. Je Slovensko nám 
vozíčkarom (a ostatným ľudom s 
podobnými problémami) naozaj 
prispôsobené? Či je to len naoko?

Ak by som to mala zhr-
núť, tak - česť výnimkám - no 
Slovensko nie je bezbariérovou 
krajinou.

Iste, máme vyhradené par-
kovacie miesta, po Bratislave 
nám jazdia autobusy s plošinou, 
a pár ďalších takýchto vecičiek, 
ale to všetko je len jedno zrnko 
piesku v púšti.

Ukážem vám to teraz na cel-
kom bežnej situácii. Vonku sa ko-
nečne oteplilo, a tak sa rozhod-
nem po dlhej zime presedenej 
vnútri, pretože vozík a sneh to 
je kapitola sama o sebe, koneč-
ne sa pozrieť čo nové v meste. 

Vyhradím si na to čas. Naplánujem 
kam pôjdem. Hovorím si, veď už mô-
žem ísť aj busom, tak naplánujem 
riadnu prehliadku mesta. Neberiem 
nikoho so sebou, pretože som predsa 
samostatná a vyrazím. 

A bum! Tu sa moja samostatnosť 
končí a zlyháva na plnej čiare. Nastáva 
tu nie jeden, ale častokrát dva a viacej 
problémov. Ten najhlavnejší problém 
býva s chodníkom. Ak nie ste v centre 
mesta, kde sú našťastie poväčšine už 
chodníky opravené, tak sa potýkate 
so starými chodníkmi, ktoré bývajú 
rozbité, od zimy popraskané a keď sa 
snažíte vyhnúť jednej jame tak vám 
kolieska zapadnú do druhej. Čiže ste 
si vôbec nepomohli. Pre vozíčkara ab-
solútne nevhodné. Ďalej, chcete zísť z 
chodníka? Tu narazíte na naše milova-
né obrubníky, ktoré proste obyčajný 
človek ako ja, bez pomoci nedá. Ak si 
totiž nechcete rozbiť hubu a rozples-
núť sa na cestu ako žaba, musíte vozík 
nakloniť dozadu a ja nie som žiadny 
kulturista a gymnasta v jednom, aby 
som to dokázala.

Ale povedzme, že chodník je 
dobrý a ja sa dostanem až na za-
stávku a nastúpim do autobusu. 

Bezbariérový
        len naoko?

Téma čísla: V zajatí bariér

Samozrejme je tu možnosť, že koneč-
ná zastávka nemusí byť v takom dob-
rom stave – vtedy sa mám akože vo-
ziť autobusom po celom meste kým 
nenájdem prispôsobenú zastávku?

Dajme tomu, že sa teda dostanem, 
kam som chcela. No čo ak chcem ísť 
niekam do budovy? Vtedy sa môžete 
stretnúť tiež s niekoľkými problémami. 
Tak napríklad sú to úzke dvere či jeden 
malý schodík dovnútra. Pre chodiace-
ho človeka zanedbateľná maličkosť, 
pre mňa koniec môjho dobrodružstva.

Za spomenutie tiež stoja pikošky 
ako to, že nikoho nenavštevujem, pre-
tože bytovky nemajú výťahy,  srandou 
sú vysoké pulty v obchodoch, že mu-
síte na predavača prehovoriť a to dosť 
nahlas aby vás tam hore bolo počuť, 
taktiež žiadne bezbariérové wc... a to 
je veľká zábava. Alebo keď už je, tak 
je večne zamknuté, či slúži ako sklad 
upratovačkám a s vozíkom sa tam ne-
pohnete. Bolo by hriechom zabudnúť 
na „bezbariérový prístup“ na mieste 
kam chcete ísť, no zabudli vám pove-
dať o tých dvesto strmých schodoch, 
čo musíte prekonať, aby ste sa tam 
dostali – to vie fakt naštvať, poznám z 
osobnej skúsenosti.

Je veľa takýchto „detailov“, ktoré 
sú pre nás prekážkou a toto bola len 
malá ukážka. Avšak chcem sa ešte 
pozastaviť nad tými schodíkmi. Čo 
ma dosť prekvapuje a zároveň záráža 
je, keď natrafím na schody do budov 
ako sú napríklad úrady, pošty, súdy a 

podobné inštitúcie. Tak trebárs mám 
skúsenosť, keď konečne spravili plo-
šinu do kultúrneho domu, síce úzku 
ale budiš, no vchod pri plošine bol 
neustále uzamknutý, nikto nevedel 
kto má kľúče a k druhým dverám, 
čo boli otvorené, som prejsť nemoh-
la, lebo tam bol stĺp, ktorý zužoval 
priestor na priechod. Idea plošiny 
krásna, no nedomyslená.

Najhoršie na tom však je, že väč-
šinou na vás ľudia zostanú kukať či 
si poradíte, ako keby sledovali neja-
kú reality show. Aby som niektorým 
nekrivdila, nájdu sa aj takí, čo sa spa-
mätajú zo šoku, že vidia vozíčkara a 
ponúknu vám pomoc, no dosť často 
sa mi to nestáva.

Taktiež by si mal niekto uvedo-
miť, že tieto problémy nemáme len 
my, vozíčkari, ale aj starí ľudia s vozíč-
kami, či mamičky s detskými kočíkmi.

Tak sa teda pýtam, keď nám všetci 
hovoríte, aby sme boli čo najviac samo-
statní, ako to máme podľa vás spraviť? 
Ako máme byť samostatní, keď k tomu 
nemáme vhodné podmienky?

Na záver preto musím pove-
dať, že naša krajina nie je na ľudí, čo 
majú o pár koliesok alebo „nôh“ na-
viac, pripravená. Sad but true, guys. 
Jediné čo nám zostáva, je pevne veriť 
a bojovať za úplnú bezbariérovosť v 
tomto „modernom“ štáte a veriť, že 
sa toho aj dožijeme.

Pre Sme OK Kristína Hertlová

Kristína Hertlová
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Lucie behali po internáte

Pani vychovávateľky nám požičali 
plachty na posteľ, prevesili sme ich 
cez hlavu, krk opásali šatkou, aby nám 
to držalo! Veď to by bola Lucia, ktorá 
by po ceste stratila typický biely plášť!

V  jednoduchosti odeté sme začali 
hľadať po intráku metly – našli sme tri 
– stačilo to! Veď aj my sme boli iba tri - 
Oľga, Renáta a ja. Začali sme vymetať 
kúty v ambulancii u sestričky, ktorá na 
nás vystrúhala zdesenú tvár. Potom sme 
pokračovali u chalanov na II. poschodí, 
v zborovni vychovávateľov, ale poctivo 
sme povymetali aj kanceláriu pána zá-
stupcu Višňpvského. Nevynechali sme 
ani klubovne. Vymetačku sme zavŕšili 
u dievčat na IV. poschodí. Nestihli sme 
každú miestnosť, ale cielene sme si vy-
brali tie priestory, kde bol niekto,  koho 

sme poznali a komu sme to chceli riad-
ne naložiť. Na Adama sme natrafili na 
III. poschodí a začala pravá naháňačka 
po chodbách. No, nechytili sme ho. Keď 
sme to vzdali, tak sa znova a znova uká-
zal, až kým ho to neprestalo baviť. 

A  s  akými reakciami sme sa ešte 
stretli?  Majka sa nás tak zľakla, že po 
nás začala kričať. Veru, veru, zľaknu-
tých bolo v ten večer viac ľudí, ale my 
sme mali prikázané mlčať... a tak radi  
by sme sa niekedy schuti zasmiali. 
Niektoré reakcie hodnotili aj náš vý-
zor a objavilo sa dokonca prirovnanie 
k Martuši z Mrázika. V každom prípa-
de, viacerým bol tento rituál svätej 
Lucie už známy z  minulých rokov. 
O rok sa na Vás tešíme.

Pre Sme OK Lucia Bartošová, 
foto: archív VMV
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V predvečer sviatku sv. Lucie (nie v ten deň, 
lebo to bol piatok a to sme už boli doma), 
sa na chodbe objavilo niekoľko Lucií...
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Sme OK Mikuláš 2019

Scenáristkou a  režisérkou podve-
černého zábavného programu boli 
pani vychovávateľky Kupková a Zsá-
kovicsová. Hrali hudobníci z  našej 
kapely Mokrohraj a Soňa Antalová na 
kachon. Spievali: Simona Balogho-
vá, Milan Kamaraš – východniar ako 
repa. Zatiahol východniarske kole-
dy. Porozprával o tom, čo sa deje na 
Vianoce na východe. Stredoslová-
kov reprezentovala Katka Šimunová, 

súčasť moderátorského dua. A  ako 
by to bolo, aby Západ nemal svojho 
zástupcu? – Tejto úlohy som sa zhos-
til ja, sám Tomáš Prvý, z vôle vychová-
vateľov druhý z dvojice moderátorov.

Poštár Jano 
objavil na 

východe v Pre-
šove potomka 

sv. Mikuláša. 
Dedko jeden! 

Ako nás „zamrazilo“

Bolo nám tam dobre. Dedo Mráz neprišiel, ale vonku mráz bol – a v obecen-
stvo bol Patrik Mráz – a  Mrázik – ten sa tiež objavil v  podaní pantomímy pod 
vedením pána vychovávateľa Riga v programe. Zabavili sme sa, aj sme sa niečo 
naučili prostredníctvom nášho kvízu o miestach na Slovensku. Pochopili sme, že 
nezáleží na tom, odkiaľ sme, ale na tom, čo vieme. A keď aj nie každý všetko vie, 
každý z nás je Slovák. Každý, malý, či veľký, sa teší na príchod Mikuláša, ktorý sa 
na nás ani tento rok nevy... kašľal!

Nezaváhal a prijal pozvanie do Bratislavy.  
Prechádzal krajmi Slovenska a o každom z nich sme sa v rámci pre-

zentácie čo to dozvedeli, a aj si zasúťažili. Jeho putovanie z východu 
na západ sme sledovali v priamom prenose na veľkej obrazovke. 

Soňa Antalová Skupina Mokrohraj a Simona Baloghová Diskoparáda

Tomáš Csurda, Dominika Szabová a hosť Milan Kamaráš
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Mikuláš 2019

Zažil snehovú kalamitu, pokazený vlak, 
náhradný autobus... ohlásil sa mi aj na 

mobil, aby som vedel, kadiaľ práve kráča. 
Napriek útrapám cesty prišiel. 

A v pravý čas sa objavil u nás na in-
ternáte s čertom a s balíkom ponožiek. 

O  ponožkách by niečo vedela 
pani vychovávateľka Kupková, ktorá 
tvorila most medzi Mikulášom a  ich 

sponzorom. No pôvodný plán zlyhal 
– ponožky mali byť privezené na sán-
kach. Ale viete si predstaviť sánky na 
asfalte? A tak pani Kupková pomohla 
Mikulášovi doviezť ponožky „na mo-
toru“. Radosť z ponožiek umocnili aj 
drobné mňamky, ktoré sponzorsky 
vybavil s  Tescom pán vychováva-
teľ Valach. S  trojdňovým meškaním 

(kvôli ľudovej kalamite) dorazili aj 
lízatká pod taktovkou občianskeho 
združenia „Bez bariér“. Veru, potešili! 
Mikulášske balíčky v tom čase už boli 
zjedené a hrozil absťák po sladkom. 

Po zábave pokračovala zábava, ako 
sa na pravý mikulášsky sviatok patrí. 
Nasledovala diskotéka, kde sme sa pek-
ne rozparádili a ukázali, že aj invalidi sa 

vedia baviť – (Nie! Nehovorte to sociál-
ke, lebo nám zoberú dôchodky!) Dídže-
ja robil mladý muž z n.o. „Zdravý vývoj“. 

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí 
tento večer pripravili, nacvičili, spon-
zorovali, zrealizovali a nás potešili. 

Pre Sme OK Tomáš Csurda
foto: archív VMV

Pantomíma Mrázik

Pantomíma Mrázik Pantomíma Mrázik

Mikuláš s čertom sa zatúlali aj k nám
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Stužková 2019

Stužky a šerpy

Stužky prišli pár dní pred stužko-
vou rozviazané a bez zicheriek. Maš-
ličkovanie bolo na nás... To aby sme 
sa pár dní pred stužkovou nenudili. 
Alebo žeby preto, že ručná práca 
uvoľňuje stres? Najprv nám to nešlo 
a mysleli sme si, že zelený pásik bude 
tentokrát stačiť. Zachránila nás pani 
Bistáková, ktorá ich zviazala do útva-
rov, ktoré možno nazvať mašličkami. 

Zbabralo sa 
aj nezbabrateľné

Torta, program, stužky... 
Jedlo bolo dobré, ale mala 
som žalúdok stiahnutý 
a lietala som tam ako 
pajác na šnúrke. Bola som 
moderátorkou večera 
a z Gordon Blue som zjedla 
len štyri hryzy. 

Torta

Prišla. To bolo asi jediné pozitívum. 
Chuť posúdiť neviem, zo zásady som ju 
nejedla, lebo ma jej tvoriteľka naštartova-
la do úžasných otáčok. Objednávka bola 
pre 42 ľudí za 120 Eur. Jej veľkosť sa asi 
zrazila prepieraním, ale cena zostala. Led-
va by stačila pre sedem trpaslíkov, Sne-
hulienku, Palculienku s princom a zopár 
myšiek, nie pre 42 ľudí. Aby toho nebolo 
málo, sľúbené mafiny vôbec nedorazili.

Program
Išiel naostro. Generálka nebola. Nie-

ktorí účinkujúci zjavne neboli schopní 
prísť včas. Napriek tomu dopadol per-
fektne. Popoluška – vlastne PeťkoLuš-
ka – lebo náš spolužiak Peťko stvárnil 
túto postavu. Nasledovala reklama na 
Perwol, potom scénka s  podtónom 
čierneho humoru: balenie čajky nie je 
vždy jednoduché, hlavne ak je slepá 
a vy sa celý čas pred ňou iba ticho pro-
ducírujete. Nechýbala ani ruská veštica 
– nezvolili sme rómsku, aby sme neboli 
rasisti. Ruska to znesie. Na záver progra-
mu sme rozflákali džbán a črepy z neho 
sme si vzali ako talizmany pre šťastie. 

V  oficialitách boli príhovory, stuž-
kovanie, šerpovanie, rodičovský ta-
nec, večera, prípitok...

Po programe bolo disko. Disdžej 
Čoko – pani Kupková – bol fenome-
nálny ako vždy.  A okolo polnoci bolo 
už všade ticho. 

Na záver by som chcela poďako-
vať všetkým pedagógom  a  rodičom, 
ktorí sa podieľali na tom, aby sa naša stužková čo najviac vydarila; menovite 

pani Jakubovej, pani Kupkovej, pani 
Michalíkovej a  každému kto nám po-
čas príprav podal pomocnú ruku. 

PS: Chcela by som svojim cteným spo-
lužiakom ešte pripomenúť, že mi za všet-
ky nervy, ktoré mi dennodenne počas 
príprav na stužkovú spôsobovali, dĺžia 
dve gigantické horké čokolády. 

Pre Sme OK znovu naštartovaná
Lexy Petrášová

foto: archív autorky
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Slávnostné ĎAKUJEME zo stužkovej

Vážená pani zástupkyňa,  
vážený pedagogický zbor,  
milí rodičia, milí priatelia a hostia!

Je mi nesmiernym potešením, že tu 
môžem dnes večer pred Vami stáť a 
s úsmevom na tvári prehlásiť, že sme to 
dotiahli až sem. A že nikto z nás počas 
príprav na stužkovú záhadne nezoše-
divel. Aj keď boli chvíle, keď k tomu nie-
ktorí z nás mali veľmi blízko. Ale o tom 
potom. Teraz by som vám chcela vy-
rozprávať iný zaujímavý príbeh. Nie tak 
dávno na hodine Slovenského jazyka 
medzi štyrmi stenami triedy 617 zaznel 
zaujímavý výrok. Ktorý sa, dovolím si 
povedať, nezmazateľne vryl do pa-
mäte nás všetkých. Spomínaný výrok 
znel asi nejak takto: Dievčatá, učenie je 
charitatívna činnosť. Spomínaný výrok 

má aj svoje pokračovanie. To však nie je 
relevantné, pokiaľ ide o zvyšok môjho 
príhovoru. Takže ho tu nebudem uvá-
dzať a prejdem rovno k veci.

Naučili ste nás toho veľa. Naučili ste 
nás ako stihnúť nestihnuteľné, ako opí-
sať neopísateľné, ako sa správať, ako 
narábať so svojím časom, ako používať 
to, čo máme na krku a v neposlednom 
rade to, ako sa postaviť k životu. A vždy 
ste to robili s nesmiernou dávkou hu-
moru, ale aj láskavosti a ľudskosti a za 
to vám budeme navždy vďační. Obrov-
ská vďaka samozrejme patrí aj našim 
drahým rodičom, ktorí sa o nás s láskou 
starali. A boli pri nás stoj čo stoj. Boli pri 
našich prvých krôčkoch, aj prvých slo-
vách. Pri našich prvých malých víťaz-
stvách, ale i veľkých prehrách.  A ani na 

sekundu nezapochybovali o 
tom, že to zvládneme. A preto 
im takisto patrí jedno velikán-
ske ďakujeme. 

A samozrejme nesmieme zabudnúť 
ani na našich ďalších rodinných prís-
lušníkov a priateľov, ktorí nám takisto 
počas celého nášho štúdia boli ob-
rovskou oporou. Velikánska, priam až 
kolosálna vďaka takisto patrí tým všet-
kým, ktorí nezištne a neúnavne dňom 
i nocou pracovali na tom, aby sa táto 
stužková čo najviac vydarila a priložili 
ruku k dielu práve vtedy, keď to bolo 
najviac potrebné. Týmto by som chcela 
ukončiť siahodlhý príhovor. 

Ešte raz Vám všetkým veľmi pekne 
ďakujem a prajem príjemnú zábavu.

Za II.MT Lexie Petrášová
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Predvianočné obdobie v internáte Sme OK

Pred Vianocami sme mali na inter-
náte predvianočné stretnutie na tre-
ťom poschodí s vianočnou náladou. 

Stretli sme sa všetci z  poschodia 
v klubovni a pani vychovávateľky  Kup-
ková a Zsákovicsová nám pripravovali 
vianočný punč. Pri varení punču sme 
pani vychovávateľkám pustili vianočné 
pesničky na spríjemnenie varenia. V klu-
bovni sme si sadli všetci spoločne za stôl 
plný občerstvenia. Porozprávali sme sa 
o vianočných tradíciách a zvykoch, kto-
ré máme doma. Potom nám  pani vy-
chovávateľky rozdali papieriky, na kto-
ré sme mali napísať, čo si prajeme pod 
stromček. Keď sme to všetci napísali, 
dali sme papieriky do košíka a pomieša-
li sme ich. Postupne sme vyťahovali po 
papieriku, prečítali čo tam je napísané 
a tipovali sme kto to napísal. 

Potom sme diskutovali, bola uvoľ-
nená atmosféra, dobre sme sa najedli 
a napili nealkoholického punču. Všetci 
sme sa zabavili. Kristián Krajčovič nám 
pustil vtipy od Andera z Košíc. 

Na záver sme si zaspievali s pani vy-
chovávateľjou Mrockovou pieseň Ti-
chá noc. Bolo to príjemné posedenie.

Lisický Juraj a Marek, Kristián Krajčovič

Vychovávatelia nás pozvali na pose-
denie na II. poschodí do klubovne. Zišli 
sme sa tam takmer všetci z poschodia. 
Na stoloch bolo pripravené pohostenie: 
vianočný punč, chipsy, keksíky. slaný ko-
láč, rôzne pitie ohne alcohol. Pán Kubá-
lek, pán Valach, pani Solomajerová nás 
privítali a  zaželali nám pekne strávený 
čas pri spoločnom stole. Navzájom sme 
si priblížili rôzne vianočné tradície v na-
šich rodinách. Čo kraj, to iný mrav... 

Zaspomínali sme si na rôzne akcie, 
ktoré boli, ako aj na tie, 
ktoré ešte len  budú: 
Imatrikuláciu, Mikuláš-
sky, lyžiarsky, hokejový 
zápas... Na druhý deň 
sme zavítali a  zavin-
šovali dievčatám na 
IV. poschodí. Dievčatá 
mali krásne prestretý 
sviatočný stôl s  tra-
dičnými oblátkami, 

Ako tradične, tak aj rok 2019 sa s nami na intráku lúčil vôňou medovníkov, 
voňavým ovocno - nealko punčom a síce v menšine - ale aj vôňou skutočného 
ihličia. Každé poschodie tvorí akúsi veľkú rodinu, ktorá sa v predvečer odchodu 
na Vianočné prázdniny zíde okolo jedného stola a bilancuje. A ako tieto sviatoč-
né chvíle prežívali priami účastníci?

Čas vianočný A čo si želajú pod stromček 
-násťroční 

a -sať roční stredoškoláci?
  Zbaviť sa prechladnutia
  Dočkať sa jedného zázraku
  Malphite figúrku
  Nové oblečenie
  Šmajlíka 
  Kľud
  Bicykel
  Hodinky
  Tenisky
  Stretnúť sa s rodinou
  Pantheon figúrku
  Bezdrôtové slúchadlá
  Bývať v Jablonici a mať poklidný život
  Mať Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2020

  Keby   boli Vianoce 
                   každý deň

medom, cesnakom i jabĺčkami. Nechý-
bali sladkosti i  slané pochúťky. Čítali 
sme z  papierov vianočné vinše... na 
môj dušu neviem inšie! 

Dobrú náladu umocnil spev tra-
dičných kolied. Veľmi sa mi páčilo, 
že dievčatá s pani vychovávateľkami 
pripravili krásny večer s typicky žen-
ským šarmom... máme sa, my, chlapi, 
veľa čo od nich učiť. 

Pre Sme OK Danko Droppa
foto: archív: VMV

Posedenie na III. poschodí

Posedenie na II. poschodí Posedenie na IV. poschodí



Sme OK

28 29

Erazmus+

Zúčastnili sme sa otvorených 
hodín, workshopov a absolvova-
li alternatívnu komunikačnú pre-
zentáciu.  Cieľom tejto zahraničnej 
pracovnej cesty bolo podeliť sa o 
skúsenosti, preukázať a porovnať 
kompetencie špeciálneho pedagó-
ga. Aktivity boli zamerané na zvlá-
danie problémového správania žia-
kov, podporovanie profesionálneho 
rozvoja učiteľov a iných školských 
pracovníkov ako aj na medzinárod-
nú spoluprácu.

Na tomto Erasmus+ projekte partici-
pujú štyri školy a má trvanie dva roky. 
Projekt spolufinancovala európska 

V novembrových jesenných dňoch sa naši traja špeciálni pedagógovia a jedna 
rehabilitačná sestrička (nie z Kramárov :-), ale fakt z našej školy),  zúčastnili pro-
jektovej aktivity. Bolo to v rámci projektu Erasmus+ s témou „Zvládanie študen-
tov s problémovým správaním” v Pärnu Paikese Kool, v Estónsku. A čo na aktivi-
tu hovorí projektová manažérka pani profesorka Mgr. Petronela Ladecká, PhD.?

komisia v rámci programu Erasmus+.
Žiaci so špeciálnymi potrebami na 

týchto školách pociťujú potrebu vy-
mieňať si skúsenosti a rozširovať svoje 
horizonty týkajúce sa problémového 
správania ich rovesníkov. Počas štyroch 
dní v Parnu škole sme absolvovali celý 
rad otvorených hodín z  rôznych pred-
metov.  Súčasťou programu sme aktív-
ne absolvovali predmety ako varenie, 
jogu, matematiku, estónčinu, hudobnú 
výchovu, výtvarnú výchovu, motorické 
zručnosti, canisterapiu, Bee-Bot Work-
shop pre programovateľné mini-robo-
ty a workshop pre študentov s osobit-
nými potrebami. 28. novembra, sme 

navštívili zdravotné centrum – Mental 
Health Care pre deti a mládež v Pärnu 
County, kde nám rehabilitačný špecia-
lista predstavil jednotlivé oddelenia 
a terapie poskytované deťom a mládeži.

Estónska škola bola pre nás veľkou 
inšpiráciou a  teraz bude rad na nás, 
a  to prezentovať našu školu v projek-
tovej aktivite na našej škole. Zahranič-
nú návštevu očakávame v máji 2020 a 
počas jedného týždňa budeme hostiť 
dvanásť učiteľov z Macedónska, Lotyš-
ska a  Estónska. Bude nám cťou pred-
staviť našu organizáciu, náš systém 
výučby a  takisto prístup špeciálnych 
pedagógov a  samozrejme systém 

komplexnej špeciálno peda-
gogickej starostlivosti, ktorú 
naša škola žiakom poskytuje. 
Do našich projektových aktivít 
sú zapojení aj naši žiaci a preto 
verím, že sa takisto budú tešiť 
na rozhovory a spoluprácu so 
zahraničnými partnermi, 
   Mgr. Petronela Ladecká, PhD. 

(projektový manažér) 
foto: archív autorky článku

Tentokrát v Estónsku
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Takto sa to všetko začalo... 
v malej stiesnenej kuchynke 
sa striedali cukrárky a miešali, 
vaľkali, vykrajovali a potierali s 
vajíčkom ešte surové medov-
níky na plechoch.

A prvé upečené kúsky sú von z 
trúby. Čo poviete, podarili sa?

Po čase potrebnom na vychladnutie medovníčkov sme sa zišli v našej 
klubovni a maľovali sme, kreslili, vymýšľali každý z nás čo najoriginálnejší 
motív. Dúfame, že o rok sa pridáte k nám:

 Pred Vianocami nie je výnimkou, že majú gazdinky zababrané ruky od medu, 
múky, vajec. Nie je tomu inak ani v našej internátnej kuchynke. Tradícia ostáva, 
len cukrárky sa menia. Dievčatá zo štvrtého poschodia s pani vychovávateľkami 
Bobockou a Jandovou aj tento rok vyčarili krásne voňavé a originálne vyzdobené 
perníky, ktorými nás všetkých obdarovali. Mňam! Aké len boli chutné a šťavna-
té. Medzi TOP cukrárky patrili tentokrát Lucka Bartošová, Anna Mária Škárová, 
Dominika Szabová a v neposlednom rade naša šéfredaktorka Lexy Petrášová. Pri 
zdobení sa nedali zahanbiť ani chalani Marek Čechman a Ľubko Hraško. Ich vý-
tvory boli parádne. Voňavý medovník na sviatočnom stole bol pohladením duše 
i brucha. A o rok nás isto zas radi potešíte. Ďakujeme!

Voňavý             december
foto: archív VMV
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Talentmánia v Sme OKSme OK

Ahoj, poviem Vám v skratke niečo 
o sebe. Volám sa Lukáš Húska. Pri-
šiel som študovať na túto školu po 
ťažkom úraze, aby som znovu získal 
možnosť sebarealizácie. mám 23 
rokov a k mojim hobby okrem fo-
tografovania patrí aj čítanie (Osob-
nostný rast), varenie a keď už bývam 
sám, tak zveľaďovanie si bývania. S 
fotením som začal niekedy na pre-
lome rokov 2016/2017. Dlho som 
fotil len krajinky. Vtedy som fotil s 

V redakcii nám vždy poskočí srdce, keď sa objaví talent. A to je jedno, či je to ta-
lent v písaní, kreslení, tancovaní, či fotení. Už sám o sebe je fajn pocit, že sa človek 
niečomu venuje, že má o niečo záujem. A ak sa zadarí, že je v tom aj dobrý, niet 
pochýb, že je to prínosom pre neho i pre ostatných. Isto viac ako človek, ktorý len 
bezducho prežíva čas, ktorý mu je daný. Tentokrát Vám predstavíme talent, ktorý 
môžeme stretnúť s objektívom v ruke - Lukáša Húsku - vlastne predstaví sa sám.

fotoaparátomNikon Coolpix L120. Na 
krajinky mi takýto kompakt stačil...

Ako vieme ,,všetko je tak, ako má 
byť“ a... jednoducho povedané po-
kazil sa mi Nikon. Ale i tak som chcel 
fotiť ďalej. Len v tej chvíli nebolo s 
čím. Pozbieral som sily, zobral do 
ruky telefón a cvakal... s telefónom. 
Tiež len krajinky. 

Neskôr som si kúpil prvú zrkadlov-
ku Canon EOS1100D so setovým ob-
jektívom EF18-55 mm. Nič viac som 

Začal som 
krajinkami

nemal. Povedal som si, že skúsim fotiť portréty. Tak som skúšal fotiť... zo začiat-
ku pravdaže len zadarmo. 

Neskôr som si kúpil ďaľší 
objektív, ktorý mi odporu-
čila moja kamarátka prof. 
fotografka EF 50 mm F 1.4 
a začal som fotiť rodinky. To 
som sa už snažil fotiť v ma-
nuálnom režime a i ostrenie 
som robil manuálne. To tak i 
dopadlo (Posúďte sami).

(Ostré popredie)

Priložil som fotku, ktorú som vyhrabal 
na mojom fb, že aby ste videli ako to vy-
zeralo, keď som prvý krát fotil portrét.

Učil som sa na vlast-
ných chybách. Naučil som 
sa ako nastaviť expozič-
ný trojuholník a vybrať 
ostriaci bod, samozrejme 
musel som získavať prax. 
Tak som sa učil ostriť, že 
rozostrím popredie a pod. 
veľa krát mi to nevyšlo, ale 
potom raz nadišiel zlom.

(Rozostrené popredie), to už som fotil 
pevnou päťdesiatkou EF 50 mm F 1.4.
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Sme OK Spravodajské okno Matúša Baráta

(Snímka s dymom v tme)

Ďalej som fotil a to už posledný krát zadarmo rodinky na veľkonočný pon-
delok. Tie fotky vyšli nádherne, posúďte sami. 

Pápež František sa v  novembro-
vých dňoch 2019 vybral na svoju 
32. apoštolskú cestu a  z  toho štvrtú 
do Ázie. V rámci tejto cesty navštívil 
Thajsko a Japonsko. 

Pápež chcel  vysloviť podporu  me-
dzinárodnému dialógu a  jadrovému 
odzbrojovaniu. Pápežský letecký špe-
ciál priletel do Thajska po takmer pol-
dňovom lete, v rámci ktorého preletel 
pápež František ponad 11 krajín sveta 
a pritom nezabudol pozdraviť hlavy 
štátov týchto krajín, nad ktorými pre-
lietal . V  Bangkoku pápeža privítali 
pred nastúpenou čestnou jednotkou 
miestni štátni a cirkevní predstavitelia 
krajiny spolu so skupinou detí v  tra-
dičných odevoch. Vojenská kapela  
zahrala  hymnu náboženského štátu 
Vatikán. Návšteva vzácneho hosťa 
z Ríma pokračovala na druhý deň svä-
tou omšou na futbalovom štadióne 
v  Bangkoku. Súkromne navštívil aj 
budhistického patriarchu 92- ročného 
Somedeta Phra ariyaavongsagatana 
IX. v  miestnom chráme v  hlavnom 
meste. Stretnutie pápeža Františka 
s budhistickým patriarchom sa konalo 
v  miestnej budove so zlatou sochou 
sediaceho Budhu. 

Pápež František pri súkromnom 
stretnutí odovzdal budhistickému 
patriarchovi  svoju  knihu s  názvom 

,,O ľudskom bratstve pre svetový 
mier.´´ Svätý otec na konci stretnutia 
udelil thajskému duchovnému svoje 
apoštolské požehnanie. 

V Japonsku - krajine vychádzajúce-
ho slnka pokračovala druhá časť  ázij-
ského turné pápeža Františka. Tokio, 
Nagasaki a Hirošima boli metropoly, 
kam smerovala cesta sv. Otca. Zho-
denie jadrových bômb na dve japon-
ské mestá označil za tragickú udalosť 
v  ľudskej histórii. Zdôraznil   nutnosť 
predchádzať ozbrojeným konfliktom 
a celkovo znižovať zbrojenie. V  tejto 
súvislosti odsúdil pokrytectvo krajín, 
ktoré žijú z  predaja zbraní a  pritom 
rečnia o mieri. Po ôsmich dňoch   vý-
chodoázijskej apoštolskej cesty bol 
Svätý Otec späť vo Vatikáne.

Pre Sme OK Matúš Barát

Štvrtá ázijská cesta 
                     Sv. Otca Františka

A napokon som sa vybral cestou 
za tmou a fotil v úplnej tme kamaráta 
iba som si svietil telefónom. 

Milujem na fotografovaní práve to, 
že sa je stále čo učiť a vždy sa dá vy-
myslieť niečo nové, originálne. 

S úctou a pozdravom Lukáš Húska

foto k článku: archív autora

Ak budete chcieť niečo odfotiť, 
nájdete ma na fb, ako Húska Luky 

Lukáš. Pripadne tel. č. 0948 171 440 
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Príroda nerobí     nič bezdôvodu.
     (Aristoteles,  grécky filozof)

Internátne stredy 
v prírode Malých Karpát
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Čo bolo a bude...Sme OK

Nosným investičným progra-
mom   minulého roka bolo  pokra-
čovanie v rekonštrukcii internátnych 
izieb, ktorú sme   zahájili v  roku 
2013.  Od júla do decembra 2019 
sa nám podarilo kompletne zrekon-
štruovať 10 izieb dvojposteľových a 

3 jednoposteľové izby. Celkovo od 
roku 2013 sme zrekonštruovali 48 
dvojposteľových izieb a 3 izby jedno-
posteľové. Z  uvedeného vyplýva, že 
v súčasnej dobe ubytovacia kapacita 
v nových izbách postačuje na to, aby 
všetci žiaci boli ubytovaní v  nových 

izbách. Pozitívom je aj skutočnosť, 
že zrekonštruované izby v roku 2019 
boli vybavené novým nábytkom vrá-
tane váľand. Každá izba internátu 
bola zabezpečená proti slnečnému 
žiareniu horizontálnymi žalúziami 
a sieťkami   na oknách proti dotiera-
vému hmyzu. 

K zvýšeniu bezpečnosti prispeli aj 
nové hliníkové presklené dvere na 
chodbe druhého poschodia.

V snahe o neustále zlepšovanie ži-
votného prostredia pre našich žiakov 
sme zrekonštruovali sociálne zaria-
denie v  budove praktického vyučo-
vania na I. poschodí. V  budove teo-
retického vzdelávania sme osadili na 
I. poschodí plastovú presklenú ste-
nu a  zabezpečili výmenu osvetlenia 
vstupného priestoru.

Iste ste si všimli, že na I. poschodí 
oproti zborovni pribudol veľkoplošný 

B i l a n c u j e m e  a   p l á n u j e m e
Obdobie na  prelome rokov už tradične patrí bilancovaniu výsledkov minulé-

ho roku a plánovanie do  nového roku. Tak zostanem verný tejto tradícii a pokú-
sim sa o stručnú bilanciu roku 2019 a predstavím vám plány na rok 2020.

monitor, ktorý je určený na prezentáciu našej škol-
skej a aj mimoškolskej činnosti. Môže slúžiť aj ako 
televízor. Tu môžete prejaviť svoju kreativitu a zvi-
diteľniť seba, svoju prácu a svoje záujmy. 

Popri vyzdvihovaní pozitív by sme sa mali za-
myslieť aj nad negatívami. Nedá mi nepoukázať 
na nezodpovednosť, s akou niektorí žiaci pristu-
pujú k  stravovaciemu režimu. Myslím, že dnes 
je už všetkým jasné, že každé vyhodené jedlo 
z  titulu neodhlásenia stravy nás všetkých oberá 
o finančné prostriedky, ktoré by sa dali využiť na 
ďalšie zlepšovanie života v  škole a  na internáte. 
Neodhlásením sa zo stravy sa pripravujeme roč-
ne  takmer o 3 000,-€. S takouto sumou by ste iste 
dokázali naložiť oveľa rozumnejšie ako ju zahodiť 
do smetia. Čo je však ešte horšie, že tento prístup 
niektorých žiakov nás prinúti pristúpiť k spoplat-
neniu stravy. Nie  je vylúčené, že už v roku 2020 
budeme nútení pristúpiť k tomuto nepopulárne-
mu opatreniu. Zatiaľ však je to na vás, na vašom 
prístupe. Určite ste si všetci všimli, že na stránke 
edupage zverejňujeme tzv. záporný kredit, teda  Priestor kozmetiky
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škodu, ktorá vzniká neodhlásením 
stravy menovitým stravníkom. 

Ďalším negatívom, ktorý nás obe-
rá o  spoločné prostriedky je ničenie 
inventáru. Nemám na mysli len rozbí-
janie stoličiek a dvier, špinenie stien 
a  podobné „hrdinstvá“,  ale aj vstup 
do tried a najmä do telocvične v ne-
vhodnej obuvi. 

Plány do nového roku 2020

V  tomto roku plánujeme zreali-
zovať ešte rekonštrukciu 6-tich in-
ternátnych izieb. Touto realizáciou 
vytvoríme ubytovaciu kapacitu  pre 
106 žiakov.

Letné prázdni-
ny sa budú niesť 
v  duchu rekon-
štrukcie priestorov 
pre praktické vyu-
čovanie v odbore

kozmetička. 
Celý priestor 
bude komplex-
ne vynovený 

a  rozšírený o  jed-
nu miestnosť 
pre ošetrovanie 
štyroch klientov. 
Žiaci tohto oboru 
sa môžu tešiť na 
september 2020. 
Privíta ich úplne 
nové estetické 
prostredie. Mys-
lím, že si zaslúžia 

krásne prostredie, veď náplňou ich 
študijného oboru je najmä krása.

Nakoľko rekonštrukcia kozmeti-
ky uberá z  priestoru ekonomického 
oddelenia  prebehne aj čiastočná 
rekonštrukcia tohto oddelenia. Od 
tohto projektu očakávame zvýšenie 
estetickej hodnoty prízemia hlavnej 
budovy a začlenenie priestorov koz-
metiky  do jednotného architekto-
nického výrazu vestibulu a  školskej 
jedálne. V  konečnom dôsledku zvý-
šime úroveň vyučovacieho procesu 
v odbore kozmetička.

V budove teoretického vyučovania 
plánujeme priestor pred zborovňou 
vybaviť novým nábytkom a  vytvoriť 
tak miesto pre oddych žiakov počas 
prestávok a zároveň priestor pre náv-
števy rodičov.

Tak to sú v kocke naše plány a záme-
ry. Dúfam, že aj vy sa zamýšľate nad 
budúcim rokom.

Prajem vám, aby sa vám naplnili všet-
ky predsavzatia, plány a želania, ktorými 
si chcete vydláždiť cestu rokom 2020.  

Ing. Vlastimír Hulvan ved. PTU
                     foto a ilustrácie: archív autora článku

 
 

Čo bolo a bude...
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Recenzia

Volám sa Calla Price. Mám osemnásť rokov a je zo mňa iba polovica. Moja druhá polovica – moje dvojča, 
môj brat Finn – je blázon. Milujem ho. Viac než život, viac než čokoľvek. A aj keď sa bojím toho, že ma stiahne so 
sebou dole, som jediná, kto ho môže zachrániť. Robím čo môžem aby som si udržala zdravý rozum, ale topím sa 
v tom čím ďalej tým viac. Preto sa chytám každého stebla. Dare DuBray. Je môj záchranca a môj antikrist. V jeho 
náručí sa cítim v bezpečí. Ale tiež sa v ňom bojím, že neviem kam patrím. Bojím sa, že som stratená. Vylieči ma, 
zlomí ma, bude ma milovať aj nenávidieť. Má moc ma zničiť. Možno je to v poriadku. Pretože to vypadá, že Finna 
nedokážem zachrániť a nemôžem milovať Darea bez toho, aby som všetkým ublížila.

Prečo? Kvôli tomu tajomstvu. Tajomstvu, ktoré sa tak veľmi snažím rozlúsknuť, že ma jeho odhalenie 
úplne zaskočí. A vás tiež. 

Už sa Vám niekedy stalo, že ste 
vzali do rúk knihu a  kým ste ju ne-
prečítali tak ste ju neodložili? Nie? 
Nikdy? Tak potom ste ešte nemali 
v rukách túto psychologickú a temnú 
delikatesu od C. Cole. Ja keď som si ju 
cez prázdniny okolo tretej vyzdvihla 
na pošte, tak som do rána do piatej 
sedela a dychtivo hltala jednu stranu 
za druhou, kým som tajomstvo celej 
knihy neodhalila. A že ma to dostalo.

Ako ste si už mohli prečítať vo vyš-
šie uvedenej anotácii, kniha Nocte 
rozpráva príbeh osemnásťročnej Cally, 
obyčajnej mladej dievčiny. Žije so svo-
jím otcom a bratom v dome na kopci, 
pričom v  suteréne majú pohrebný 
ústav. Kto by nechcel spávať pod jed-
nou strechou s mŕtvymi, však? V škole 
ju kvôli tomu považujú tak trocha za 
čudáčku a tak nemá veľa priateľov. Prí-
činou je však aj to, že väčšinu času trávi 
so svojím psychicky chorým bratom. 
Dohliada naňho, pretože otec je väčši-
nou v ústave a pravidelne s ním chodí 

Finna. Tu musím vyzdvihnúť malý 
ale dokonalý detail autorky, a to ten, 
že aj keď je vždy napísané, z  koho 
pohľadu je časť písaná, tak by ste 
to rozpoznali aj vďaka nepatrnej 
zmene písma. Jedinou nevýhodou 
je fakt, že Finnových častí je omno-
ho menej a sú aj kratšie, čo je veľká 
škoda. Charaktery postáv sú sympa-
tické, najmä Calla, ktorej nechýba 
viac než štipka humoru, hlavne sar-
kazmu. Keď čítate jej myšlienkové 
pochody tak máte občas pocit, že 
čítate veľmi dobrú stand-
up komédiu. Finn je na 
prvý pohľad tajomný psy-
chopat, no v  skutočnosti 
by som ho skôr opísala ako 
ustráchaného no roztomi-
lého zajačika. A Dare? Dare 
je jednoducho ten záhad-
ný sympaťák, ktorý vhodné 
dopĺňa ostatné postavy.

Taktiež by pre niekoho 
mohol byť problémový za-
tiaľ len český preklad, no 
verím, že ak sa rozhodnete 
si knihu Nocte prečítať, tak 
nebudete ľutovať. Alebo ju 
môžete podarovať k Viano-
ciam nejakému knihomoľo-
vi s vkusom na mysteriózne 
príbehy. To už je na Vás. Ja 
Vám prajem príjemné číta-
nie a zasa nabudúce.

Pre Sme OK 
Kristína Hertlová

Courtney Cole – Nocte
do nemocnice na terapie. Práve tam 
jedného dňa stretne záhadného no 
sympatického Darea, s  ktorým sa dá 
do reči. Má pocit akoby ho poznala celý 
svoj život, a nielen Dare ale aj nasledu-
júce udalosti jej poriadne zamotajú 
hlavu. Všetko naberá rýchly spád, Finn 
je čoraz čudnejší a  vrcholom je jeho 
denník. Skrýva tajomstvo, ktoré celý 
čas zožiera hlavných hrdinov ale aj Vás.

Táto kniha je vhodná hlavne pre ľudí, 
čo radi vymýšľajú nové a nové konšpi-
račné teórie, pretože kým odhalíte o čo 
vlastne ide, napadne Vás minimálne ti-
síc možností a riešení. Či som bola v zá-
vere prekvapená? Bola som priam šoko-
vaná. Celé to rozuzlenie bolo nečakané 
a posadilo by ma na zadok, kebyže už 
nesedím. Naviac sa celý príbeh odohrá-
val v reálnom svete, bez všelijakých fan-
tastických a  nadprirodzených prvkov, 
a o to to bolo desivejšie.

K  postavám, sa vyjadrím krátko. 
V  knihe dostávame možnosť vidieť 
príbeh z pohľadu ako aj Cally, tak aj 

Ukážka z knihy:
Ve vratkém postoji se podívám na Darea a sna-

žím se srovnat si v  hlavě potrhané a  rozbouřené 
myšlenky a přijít na to, co se děje. Jejich kousky se 
rozpadají a  víří kolem a  zase se spojují, až z  nich 
vzniknou částečně souvislé myšlenky. V tom všem je 
ale jedno jasné. 

Stojím nad propastí na místě, kde byl ještě před 
chvilkou Finn. Zachvátí mě panika a zmatek, jak se 
otočím a hledám svého bratra, ale přitom už hlubo-
ko v sobě něco vím. 

Vím jaké je Finnovo tajemství.
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Talentmánia v Sme OK

Je mi cťou Vám porozprávať o  spo-
ločenskom tanci a o tom, ako sa cíti ví-
ťazka. Jedno Vám poviem: „Je to úžasný 
pocit, ktorý ma posúva dopredu.“ Mňa 
to začalo kedysi baviť a teraz je to pre 
mňa ako droga. 

Bolo pre mňa ľahké začať, ale ťažké s 
tým skončiť, keď  ma to stále viac baví. 
Pre každého z nás, ktorých učí najzná-
mejší človek ktorého poznám, Andrej 
Mičunek, je výnimočným človekom. 

Tancujem od začiatku a  prežívam  
ten tanec s  mojimi pocitmi vo vnútri. 
Ale my, tanečníci, ktorí ideme na vrchol 
svojich snov, si povieme toto: „Každý 

Víťazka spoločenských tancov 

Spomedzi talentov na našom internáte sme tentokrát dali slovo roztan-
covanej Veronike, ktorá žne jeden úspech za druhým. Nezaháľa a čo odtan-

cuje, to skutočne stojí za to! Je to pohladenie pre oči. Aj by sa niektorí z nás ku nej 
pridali, ale ... hanbíme sa? Nevieme kroky? Bojíme sa, že sa nám budú smiať? Hoďte 
to za hlavu a skúste jeden krok za druhým. Veronika Vám v tom isto rada pomôže.

tancuje bez toho, aby si to uvedomoval. 
Všetci sme pretekári na parkete života 
a  máme sa radi.“ Na parkete sme ako 
levy. Tancujeme o  miesto a  body, aby 
sme boli najlepší, lepší než tí druhí. Teraz 
Vám poviem čo pre mňa tanec zname-
ná. Tanec je komunikácia medzi telom a 
dušou. Vyjadruje to, na čo slová nesta-
čia. Cítim pri tanci to uvoľnenie, cítim,  
že môžem pritom robiť nemožné veci 
a  inšpirovať sa. Som rada, že sa viem 
prezentovať v rôznych druhoch tanca.

Tanec je balansovanie medzi doko-
nalosťou a krásou a to ma baví najviac. 
Tanec je pieseň tela, a to o radosti, alebo o bolesti. Je aj bolesťou v  srdci, ktorú 

chceme vyjadriť tancom. Veľkí tanečníci 
nie sú veľkí pre ich techniku, ale sú veľ-
kí pre ich vášeň k tancu, ktorý trénujú 
dlhšiu dobu. Nie pohyby robia tanec 
krásnym. .Sú to emócie, ktoré inšpirujú 
pohyby robiť ho krásnym. 

A čistá pravda je aj to, že je potrebné 
ustavične len cvičiť a trénovať. Musíte 
mať odvahu! Odvahu byť niekedy aj 
neúspešní! Veľký talent, to je len veľká 
trpezlivosť. Tá, ktorú teraz prežívam ja. 
Miluj tanec v sebe, a nie seba v tanci. 
(Towen Frank) 

Nedovoľte, aby Vás strach z prehry vy-
radil z hry. To nemôžete dopustiť. Tanec 
je ako život... môžete spadnúť stokrát, ale 
zodvihnúť sa musíte vždy. V tanci nemô-
žete byť dobrí, alebo zlí. Môžete len žiť 

pre tanec alebo tancovať pre život. A pre-
to musíte s tým súhlasiť, lebo život je boj. 

Na záver Vám napíšem zopár taneč-
ných rád do života. Rudolf Kippling 
kedysi povedal: „Chceš realizovať svoje 
sny? Zobuď sa!“

Keď Vám je smutno, tancujte! Tanec 
rozoženie slzy. Keď máte zlosť, tancujte! 
Myslite len na tanec a myšlienky na hnev 
sú preč. Keď sa máte fajn, tak tiež tancuj-
te, aby Vám bolo ešte lepšie! Každý tan-
cuje, ani si to neuvedomuje. Všetci sme 
pretekári na parkete života, aj keď sme 
úplne na dne. Pamätajte si! Ak chcete 
na svete niečo dosiahnúť, musíte na 
sebe pracovať, zatiaľ čo ostatní sa zabá-
vajú. Riaďte sa tým a splňte si svoje sny.

Pre Sme OK Veronika Jarotová
foto: archív autorky

Po prvom mieste v súťaži vo svetle 
kamier, fotoaparátov a miktrofónov
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Sme OK Abeceda Vianoc

A – Amen

Ide o hebrejský výraz „staň sa, tak nech sa stane“; 
„naozaj, isto“; zakončenie modlitby, koniec, fiat.
Ježišove narodeniny oslavujeme inak. Oslávenec 
zväčša čaká na darčeky, ale v tomto prípade oslá-
venec rozdáva darčeky. A tak ho aj my obdarujme 

láskou a pokojom v rodinách.

B – Betlehem

Túto tradíciu zaviedli bratia Fran-
tiškáni v šestnástom storočí.

Živé betlehemy sa objavovali ako 
huby po daždi. Za vlády Jozefa II. boli 
verejné cirkevné akcie zakázané a tak 

Betlehemy boli len v kostoloch a v domoch. 
Ešte dnes sa objavujú Betlehemy z dreva, zo šúpolia, 
z papiera, zo slamy, maľované a ich rôzne 3D modely, 
ako aj živé Betlehemy.

C – Cesta, po ktorej máme ísť

Ježiš veľa cestoval. Už jeho narodenie sprevádzala 
turistická aktivita Troch kráľov, 
pastierov. Ukázal nám spôsob 
života, aby sme nesedeli len 
na zadku, aby sme išli za ľuďmi 
a niesli v sebe pokoj, lásku a ra-
dosť tým, ktorí ju nemajú.

D – Darček

Dnes už v  septembri 
svieti prvá vianočná 
výzdoba v  obchodoch. 

Ponuka a akcie sa stupňujú s pribúdajúcimi dňami. 
Každý predajca chce byť ten, kto prvý osloví. Ak už 
niekto má darček v októbri, nezaujíma sa o ponuku 

v decembri, či? Darčeky sú hlavným prvkom Vianoc. 
Bolo to tak vždy? Z  rozprávania tých skôr narode-
ných sme sa dozvedeli, ako sa doma v chudobe te-
šili z malého darčeka (rôzne po domácky vyrobené 
drobnosti, ušitá bábika, dve ponožky, jedna hračka). 
Darčeky sa začali objavovať v sedemnástom storočí 
ako biblická symbolika, keďže Ježiš bol považovaný 
za dar od Boha pre ľudí. 

E – Egypt

Ide o krajinu, ktorú ako prvú navštívil  malý Ježiško po 
narodení. Boli to búrlivé časy a jeho rodina sa muse-
la skrývať, aby prežili. „Jozefovi sa v noci prisnil sen, 
v ktorom mu anjel povedal: „Vstaň, vezmi so sebou 
dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým 
ti nedám  vedieť“. (Mt, 2,13) Poslúchli, ale isto si kládli 
otázky: Zvládneme dlhú cestu s  dieťatkom? Vystačí 
nám jedlo, pitie? Cesta viedla púšťou. Nebolo tu ani 
jedného kríčka, pri ktorom by si mohli odpočinúť. 
Jediné, čo tu mohli nájsť, bola divá zver, hady, hmyz 
a predovšetkým nepríjemný piesok. 

F – Figy

Je to ovocie Vianoc, ktoré sa pestuje aj u nás. Malý 
strom, ktorý rodí takmer celú jeseň a potrebuje dosta-
tok tepla a vlhkosti. Jedna veľká čerstvá figa obsahuje: 
0.48g bielkovín, 47 kalórií a 1.9 g vlákniny.
A čo majú figy spoločné s Vianocami? Ich pôvod je na 
Blízkom východe, odkiaľ pochádza aj Ježiš,.

G – Gašpar

Vianočné obdobie v biblic-
kom ponímaní končí sviat-
kom Troch kráľov. Zimné 

prázdniny sa prispôsobili a na intrák sa valíme po tomto 
sviatku. Vďaka Vám, Traja králi, si môžeme ešte užívať 
pohodičku doma v posteli, alebo s kamošmi. 
Gašpar, Melichar a Baltazár boli prví pohania, ktorí uverili 
v Ježiša. Svedectvá sa rôznia... boli to mudrci, králi, alebo 
mágovia? Nech už to bolo akokoľvek, boli vzdelaní v skú-
maní nebies. Zbadali hviezdu a prišli sa pokloniť Dieťatku 
v Betleheme. Priniesli mu zlato (symbol majetku), kadidlo 
(symbol úcty a modlitby) a myrhu (symbol zdravia). 

H – Hviezda

Vianočnú hviezdu voláme ju aj 
Prýštec nádherný. Pochádza z  Me-
xika. Vo svojej domovine dorastá do 
kríka vysokého 4 m. Používala sa ako 
farbivo na textil a na lekárske účely. 

Až v dvadsiatom storočí sa začala pestovať ako vianočná re-
zaná kvetinka. Obľúbili si ju v Holywoode, odkiaľ sa jej sláva 
preniesla do Európy. Dnes existuje veľa farieb, veľkostí a tva-
rov. Po kúpe ju doma umiestnite na svetlé a teplé miesto 18 
– 20 stupňov. Nemá rada priame slnečné žiarenie a prievan. 
Zalievame ju vlažnou vodou. V čase kvitnutia sa nehno-
jí (November – Február). Je to črepníková kvetinka, 
ktorá dotvára čaro Vianoc. 

CH- Chľast

Pripiť si na Vianoce je už tradícia. Nie však nachľastať 
sa. Vianoce sú o niečom celkom inom. K vôni Vianoc 
patrí medovina a punč s ovocím v alkoholovej aj bez-
alkoholovej variante. Asi preto, aby si aj deti, šoféri, 
my a iní abstinenti prišli na svoje... Poznáte recept na 
dobré „Hriatô: Drž sa plota“?

I – Ihličie

Vôňa ihličia dotvára vianočnú atmosféru. Ešte som 
nevidela v  žiadnej rodine ozdobený vianočný list-
natý strom! Asi preto, lebo na zimu listy opadajú 

a nenahradili by ich ani rôzne sviečky a ozdoby. Ešte 
aj umelé stromčeky sa predávajú ihličnaté. No ľuďom 
chýba vôňa pravého ihličia a tak si dávajú do vázičky 
vetvičky. Dá sa kúpiť aj spray s vôňou ihličia. Malé 
dievčatko raz zahlásilo: „Tatko, kúpme si živý strom-
ček, ja nechcem, aby nám doma voňala Čína, ale 
naozajstný stromček!“ Je lepšie mať živý alebo umelý 
stromček? To necháme na posúdenie každého z Vás.

J – Jedlo 

Zvyky na štedrovečernom stole sa líšia. Chody boli úplne 
obyčajné jedlá, ktoré sa jedávali počas celého roka. Tento-
krát toho však bolo na stole oveľa viac. Išlo o symbol – čím 
viac jedál budú mať, tým lepšie sa budú mať, a lepšia 
bude aj úroda. Vianočná polievka bola väčšinou kapust-
nica, na Záhorí fazuľová polievka s rezancami, na južnom 
Slovensku rybacia polievka, na východnom Slovensku 
jucha, mačanka. Z ďalších jedál to boli podľa regiónov 
ryby, pirohy, kaše, šúľance (bobaľky, opekance). Takzvaná 
ježiškova kašička, dnešná detská krupica na hornej Nitre 
bolo slávnostné jedlo. A koľko chodov sa servíruje? Niekde 
tri, šesť, niekde dvanásť. Ale ľudia sa v minulosti nepreje-
dali. Uvarili toľko, aby každý dostal dve-tri lyžičky. Žiadne 
prejedanie. Len symbolika. A dnes?

K – Kapor

Vyprážané jedlá k nám prišli vo zvykoch českých 
profesorov po roku 1918. Ryby pred predajom 
držia hladovku, aby sa zbavili prebytočného tuku 
a  vyčistili si organizmus. Chcú voňať len rybacin-
kou, ktorú ale tiež niektorí z nás nemusia. Upred-
nostnia čistučké filé bez kostí a vône. 

Zaujímavá je aj informácia od nám známych 
rybárov, ktorí súce ryby radi chytajú, ale nejedia. 
Rozdávajú a rozdávajú. 

Keby mali nazvyš, v redakcii milujeme vypráža-
ného chrumkavého kapra, nielen cez Vianoce. 

Vianoce v latinke
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L – Láska
S Vianocami sa toto slovo spája s prívlastkami: Božia láska, 
Boh je láska, Láska sa zrodila. V každom človeku drieme 
túžba po láske, aj opustený človek nie je rád, keď je práve 
na Vianoce sám a bez lásky. Buďme tí, ktorí dokážu mys-
lieť viac na druhých ako na seba. Čaro Vianoc roztápa ľady, 
mäknú srdcia a ľudia majú k sebe akosi bližšie. 
Že by to vyvolávala Láska, ktorá je trpezlivá, nezávidí, ne-
nadúva sa, všetko vydrží, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, 
nemyslí na zlé, je dobrotivá, nevystatuje sa?

M – Mária

V Biblii sa spomína, že Mária dala svoje Fiat k naro-
deniu Ježiša. Stala sa Božou Matkou a je uctievaná 
v tomto duchu kresťanmi na celom svete.

N – Nazaret

Tu žila Mária svoj dievčenský život, kým jej Anjel ne-
zvestoval správu, že sa jej narodí Kráľ neba i  zeme. 
V tomto meste došlo k prvému ohláseniu Vianoc. Ne-
bol internet, neboli mobily, sociálne siete a aj tak sa 
táto správa rozšírila v priestore a v čase.

O – Ozdoby

Je veľa možností, ako 
si ozdobiť stromček: 
ovocie, orechy, perní-
ky, ovocie nakrájané 
na kolieska s  typic-
kou vôňou (manda-
rínky, pomaranče), 
ozdoby zo slamy, 
dreva, plastu, skla, 

keramiky, sladké salónky, kolekcie, čokoládové figú-
rky plnené či duté. Dominuje elektrické osvetlenie. 
V minulosti stromček hýril farbami, dnes je trendové 
obliecť stromček do jednej max do dvoch farieb.

P – Pečenie
Na Vianoce sa pečú koláče. Vidieť to aj v  reklamách, 
ktoré sa predbiehajú v akciách na múku, maslo, kokos, 
kakao, plechy, formičky, Heru, Smetol... Vo Vajnoroch sa 
pečú štrúdle – orechové, makové, višňové, tvarohové, 
lekvárové. Pečie sa aj vianočný biely koláč, radostník 
alebo kračún. V niektorých rodinách sa pečie aj Štedrák 
– kysnutý koláč.Každá vrstva je z  iného sortimentu 
(mak, lekvár, orechy, tvaroh). Štedrák, alebo Skladaník 
je vysoký, štedrý a sýty... zo skúseností vieme, že po tých 
všetkých známych chodoch sa zmestí do brucha až ráno.

R- Radosť

Opýtajte sa malých detí, či sa tešia na Vianoce. Možno 
nie vždy je to radosť z narodenia Ježiška, ale aj radosť 
z darčekov je pravá radosť v detskom ponímaní. Radosť 
je sprievodca Vianocami a nechajme ju rásť medzi nami.

S - Stromček 

Odpoveď na otázku, prečo sa najznámejším symbolom 
Vianoc stala drevina nie je jednoznačná. 

Legenda hovorí, že keltskí kňazi verili, že ich 
bohovia prebývajú v stromoch. Pred slávnosťou pri-
pravili bohom obetu, mladého muža. Na stretnutí sa 
objavil kresťanský misionár Winfried, ktorý ľuďom 
porozprával príbeh o narodení Ježiša Krista a o sile 
dobra a lásky. Svedectvo presvedčilo kňazov a da-
rovali mladíkovi život. Vyťali strom, v ktorom podľa 
nich prebývali ich bohovia. Pri tomto strome spoloč-
ne večerali a oslávili Boží dar, narodenie Ježiša.

Prvý umelý stromček pochádza z Nemecka. Bol 
z husieho peria. Tento spôsob v dvadsiatom storočí 
prevzali američania, ktorí sa pustili do výroby ume-
lých stromčekov. Prvý, skutočne umelý, bol ale vyro-
bený z materiálu, z ktorého sa vyrábala záchodová 
kefa. Neskôr si tento systém výroby umelých vianoč-
ných stromčekov osvojili aj japonské firmy.

T – Tradície a zvyky
Na Štedrý deň sa každý usiloval vyhnúť zlej nálade, 
hádkam, kriku a plaču, pretože by sa potom po celý 
rok mohol takto správať. 

Ráno sa všetci museli obuť, lebo v tento deň sa ne-
smelo stúpiť na zem bosou nohou, kvôli prejavu úcty 
k zemi. V tento deň sa hádzali do studne soľ, orechy, 
chlieb, oblátky a cesnak, aby bola v studni zdravá voda. 

Týždeň pred Vianocami sa museli požičané 
predmety vrátiť, a už sa nič nepožičiavalo, aby sa 
majetok v novom roku „nerozpožičal“. 

Všetky veci museli byť oprané, vysušené a ulože-
né. Podľa povery, ak cez Vianoce visí v dome kožuch, 
budú tak cez rok visieť kože z uhynutého dobytka, ak 
však šaty, do roka zomrie ten, komu patria. Ohľad na 
zdravie členov rodiny si vynucoval dôkladné vyčiste-
nie riadu, nábytku, stien a vôbec celého interiéru. 

Pre gazdovstvo bolo užitočné, ak gazda stihol na 
Štedrý deň urobiť náradie používané pri pečení chleba 
v peci. Dobytok mal dobre prosperovať, ak ho poháňali 
bičom zhotoveným v tento deň. Dvor zametali smerom 
k múru, aby sliepky nezanášali vajcia. Aj izbu museli 
zamiesť novou metlou ešte pred zotmením, nie však 
smerom ku dverám, aby sa nevymietol majetok.Koľko 
z týchto zvykov ešte pretrvalo u Vás?

V – Vinše

Na sviatky sa chodí vinšovať. Koledníci točia jeden vinš 
za druhým a  gazdinky sa zvŕtajú s  jedlom a  štam-
perlíky do rytmu spievaných a  hovorených kolied. Až 
vianočné zvony zazvonia, ihličie vám doma zavonia, 
zahoďte všetky trápenia, užite si sviatky v šťastí a radosti.

Z – Zima

Aká to len bývala tuhá zima... ako v  zime zamŕzal 
Dunaj a  chodilo sa po ňom na Petržalskú stranu. 
Každá mláka, každé jazero slúžilo korčuliarom. Dnes 

sa navalí trochu snehu a mrazu a už sa východ smeje 
z bratislavčanov, že majú kalamitu, lebo napadli 4 cm 
snehu a už stoja električky, kolabuje doprava viazne 
údržba. A aké sú extrémy na Slovensku?
-Absolútne  minimum, najnižšia nameraná teplota vzdu-
chu:  -41,0 °C, Vígľaš - časť Pstruša, 11.2.1929
-Najnižšia nameraná teplota v Bratislave:   -36 °C, 
Devínska Nová Ves, 11.2.1929
-Najnižšia priemerná ročná teplota:  -5.6 °C, Lom-
nický štít, 1956
-Najnižší mesačný priemer:    -18,1 °C  , Lomnický 
štít, február 1965
-Najchladnejšia zima (december-február) v Hur-
banove (od roku 1871): -6,7 °C, zima 1890/1891

X – Xantipa

Je meno Sokratovej ženy, ktorá bola podľa tradície zlá, 
hašterivá. Aký to opak Márie, Ježišovej Matky, ktorá 
stála pri zrode Vianoc. Predstavte si, že by bol oslovil 
Xantipu... možno by stále platil Starý Zákon: „Zub za 
zub, oko za oko“ a nie to láskavé slovo v Novom zá-
kone: „Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom.“

Y – Yeti 

Je ty zima? Možno by sa opýtal rodu verný záhorák, 
alebo trnavák. Tentokrát však myslíme na niekoho 
iného.Yeti – snežný muž, zviera alebo človek? Pod-
ľa legendy žije v  Himalájach a  v Tibetskej náhornej 
plošine. Je tri metre vysoký ľudoop. Snežný Yeti patrí 
medzi najpopulárnejšie kryptidy, teda živočíchy, ktoré 
ostávajú ukryté pred pozorným a skeptickým okom 
„oficiálnej vedy”. Ktovie ako slávi Vianoce? 

Použité zdroje: 
ahojmama.pravda.sk, wikipedia.org, myliptov.sme.sk
http://www.chelemendik.sk, nun.sk/rekordy, www.kvetinky.eu, 
www.upac.sk

Kolektív Sme OK
Ilustrácie k článku: Boris Blažek a archív FR
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Najprv sa spýtam, koľko máš 
rokov a čo študuješ...

Študujem v študijnom odbore Me-
chanik počítačových sietí. Mám šest-
násť a som v prvom ročníku.

Prečo si sa rozhodoval pre 
štúdium práve v tomto odbore?

Zo začiatku tento odbor ma moc 
nelákal ale po dlhšom čase som sa 
rozhodol, že ho predsalen skúsim. 

Kedy ťa oslovila práca na PC? 
Dúfam, že si vedel skôr čítať 

ako behať s myšou.

Pri počítačoch sedím od 
cca šiestich rokov. 

Čím si v tom čase začínal?
Začínal som hrami., ale vlastne ma 

zaujímala technika. Tak som si poze-
ral ako sa čo vytvára, alebo progra-
muje a zaujalo ma to.

Vravíš, že ťa baví Grafika, PC...
Áno. Zatiaľ mi chýba nejaký notebo-

ok. Robil som ju na notebooku spo-
lubývajúceho, ale ten sa odsťahoval. 
Doma mám Xbox one s – ale ten je len 
na hry. S grafikou mi veľmi nepomôže. 
Venujem sa popri škole okrem grafiky 
aj vytváraniu pesničiek. 

Myslíš, že by si sa v budúcnosti 
mohol týmto aj živiť?

Určite. Bavilo by ma to, bol by to job 
mojich snov. Urobiť z malej kocečky nie-
čo obrovské a  unikátne. S  kamarátom 
vytvárame hru. Žáner – psychologický 
horor. Ešte nevieme, či 2D, 3D... Druhý-
krát začíname odznova.

Prečo Blender?

Cena nie je vysoká (je zdarma) 
a  zdá sa mi jednoduchší a  prehľad-
nejší, ako iné programy na 3D.

Čo zaujímavé sa ti už podarilo 
vytvoriť v tomto programe?

Most, na ktorom som pracoval 3 dni 
a  môj spolubývajúci sa to rozhodol 
vymazať, takže... a ešte skatepark, ale 
keďže tu nemôžem mať skateboard, 

tak som sa na to vykašľal. 

Ako dlho sa tomu venuješ?
Približne pol roka. Okrem toho 

skladám hudbu a  snažím sa byť aj 
dobrý grafik, aj napr. dídžej. 

Skladáš aj hudbu?
Skladám. Hudobný štýl – je to vlast-

ne trap. Je to také niečo, do čoho 
vlastne spievajú rapery, len je to 
proste bez toho spevu. Nazýva sa to 
takzvane beat — inštrument.

Môžeš ukázať aj nejaké nahrávky?
Mám ich na Soundcloude. https://

soundcloud.com/user-682685314? 
locale=en.

Ako dídžej si sa ešte neprejavil. 
Chystáš tento krok v budúcnosti? 

Dokážeš konkurovať Čoko?

Takto, konkurovať sa nechystám, 
ale dohadoval som sa s  DJ Čoko, že 
začneme spolupracovať na internát-
nych akciách. Tak ma možno uvidíte 
na najbližšej akcii Fašiangy, ak bude 
disco. Budem hrať, ale pod jej vede-
ním a dohľadom :D

Aké je tvoje životné motto, alebo 
čo považuješ v živote za dôležité?

Jasné že rodina, priatelia a hlavne 
priateľka.

Tento rozhovor vyjde v časopise 
Sme OK. Čo by si odkázal čitateľom, 
ako aj mladým, ktorých nič nebaví?

Keď ich nič nebaví tak základ je 
neprestať hľadať zábavu tiež mi to 
zo začiatku trvalo ale prišlo to. 

Z kocečky 

niečo unikátne

Niekedy to začne len záujmom o niečo, čo upúta pozornosť. Niekto má v 
sebe dar obľúbiť si toho viac - skateboard, PC, hudba, 3D grafika. Prinášam 
Vám rozhovor s Jánom Pallangom, o ktorom to platí. Oslovil ho lektor zo zná-
meho školiaceho strediska. 

Mal by si záujem o školenie 
v niektorom grafickom programe 

(Adobe Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Corel Draw, Zoner Pho-

tostudio) vo firme Macrosoft?

Áno, určite by som mal záujem. 
Ako sa hovorí, na dobré veci sa nik-
dy nehovorí nie. A radšej robiť to, čo 
ma baví, ako robiť to čo ma nebaví.

Veľmi radi ťa privítame v školiacom 
stredisku Macrosoft. Ponúkame ti bez-
platné získanie certifikátu.

Za rozhovor ďakuje školiaci lektor Juraj
foto: súkromný archív Jána Pallanga
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Turnaj v stolnom hokeji

Internátny stolový hokej 
nechce zaostávať za hoke-
jovou atmosférou, ktorá sa 
rozprúdi v uliciach počas maj-
strovstiev. A  tak sme si to na 
internáte rozdali medzi sebou 
desiati hráči v stolnom hokeji. 
V hre dvojíc sme sa navzájom 
všetci vystriedali. A  veru išlo 
do tuhého. Niektorí z nás mali 
viac z výhry. Boli lepší a urvali 

Hokej je spoločenská hra, ktorá baví ľudí, ktorí majú radi šport. Známy je aj stol-
ný hokej, ktorý hrajú dvaja hráči. V ľadovom hokeji je na ploche desať hráčov, kto-
rým ide o to, aby bránili, aby nedostali gól, aby naopak gól dali. Útočníci sú prví, 
ktorí majú dávať góly. Je veľa tímov, ktoré sú slabšie, ale aj silných je dosť. A to nie-
len v našej Extralige. Na zápasy chodí veľa fanúšikov, ktorí fandia obidvom tímom. 

Logo turnaja

V zápale hry

si aj väčší kus šťastia. Vyraďovacími ko-
lami stúpalo napätie a zábava. U tých, 
ktorí tento typ hokeja hrali prvýkrát, 
aj u  tých, ktorí boli dobrí a  bojova-
li o  čo najlepšie umiestnenie. Počas 
turnaja sa veru nikto z  nás nenudil, 
lebo vždy sme si našli hráča, ktorý 

ešte nevypadol a bojoval ďalej. A kto 
vyhral? Všetci, ktorí sa prišli zabaviť, 
zahrať si... ale prvé miesto si odniesla 
pani vychovávateľka Simona Soloma-
jerová. Gratulujeme a Športu zdar!

Pre Sme OK Boris Blažek
Foto: VMV, ilustrácia: Boris Blažek

Nech Bože dá
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Bol prvý letný júlový večer a ja som sa chystala 
na prázdniny. Začala som si pomaly baliť veci. No 
zistila som, že som si ešte chcela zobrať so sebou 
moju obľúbenú knihu, ktorú som vôbec nevedela 
nájsť. Tak som teda zašla za mamou a pýtam sa jej: 
,, Mami, prosím Ťa, nevidela si tú moju obľúbenú 
knihu, ktorú si si taktiež chcela odo mňa požičať?“ 
„Lepšie pozri do svojej knižnice“, odpovedala.

Pozrela som sa, ale nebola tam. V tej chvíli 
ma napadlo, že či by nemohla zapadnúť dole za 
knižnicu. Rozhodla som sa teda, že celú policu s 
knihami odtiahnem. Áno, bola tam a dokonca som 
tam našla aj niečo, čo ma prekvapilo. V rukách som 
držala starý zaprášený album. Ani presne neviem 
ako dlho tam ležal. Väčšina ľudí v takejto situácii 
svoje staré albumy zase pekne odloží naspäť, ne-
zaoberá sa tým - lepšie povedané -  ich nález je pre 
nich úplne nepodstatný :D... Ale sú aj takí ľudia, 
ktorí sa po objavení svojich starých albumov do 
nich s láskou a s veľkou radosťou v srdci pozerajú, 

pretože v nich obsiahnuté spomienky majú pre 
nich veľkú hodnotu. Je to napríklad ako keď nájdu 
niečo výnimočne drahé. 

Keď som si tak ten album prezerala, v tej chvíli 
som si spomenula na všetko. Spomínala som na 
krásne zážitky, ktoré som zažila s jednou osobou.                             

Chcela by som Vám teda porozprávať o osobe, 
ktorá sa mi ešte ako malej snažila zaceliť všet-
ky moje detské boliestky a vyčarovať mi úsmev 
na tvári...

OBJATIE A HODNOTA

Istotne si  kladiete otázku, prečo som tomuto člán-
ku dala názov OBJATIE AKO DAR. Viete, objatia sú veľmi 
dôležitou súčasťou nášho života. Môžu nám pomôcť a 
hlavne nás veľa krát môžu nakopnúť k tomu, aby sme 
sa zase dokázali usmievať. Každé objatie, ktoré dosta-
neme, môže byť pre nás veľkým darom. Objatie nám 
hlavne môže vnášať radosť do života. Môže nás uistiť, 

Objatie ako DAR 
         

...ja som sa 
už od prvej 
chvíle do Teba 
“zaľúbila”... tak 
nemysli na utr-
penie a bolesť, 
ale na krásu, 
ktorá stále ešte 
trvá. Mysli na 
všetko krásne, 
čo je ešte v Tebe 
a okolo Teba a 
buď ŠŤASTNÁ.   

Sonda do duše

že sme chcení a milovaní. Podľa môjho skromného 
názoru za toto všetko vďačíme hlavne Bohu. Pretože 
už keď tvoril, každého z nás hneď na to obdaril niečím 
krásnym... Dal nám ruky, aby sme mohli objímať ľudí 
a šíriť radosť. Ale to najdôležitejšie čo by sme mali ve-
dieť, je OBJÍMAŤ SRDCOM. 

Objímať ľudí srdcom je asi to najkrajšie čo 
môže byť. Pretože pri tom naozaj môžeme za-
cítiť tú ozajstnú lásku. Škoda, že to veľa ľudí 
nevie, alebo nedokáže. Niektorí túto schopnosť 
berú na ľahkú váhu, pretože si neuvedomu-
jú akú hodnotu môžu objatia mať. Len tak tie 
objatia  rozdávajú. Ale ja hovorím o tom sku-
točnom objatí. Objatí, ktoré má srdce. Keď objí-
mete srdcom...je to úplne iné. Myslíte si, že by 
vás Boh objal len tak? - Noo dobre, čauko... :D 
:D... nie - on vás objíme s takou nehou, s takou 
láskou, s takým srdcom, že vás tým neskutočne 
obohatí. 

Keď objimete človeka -  obohacujete ho tým.  
Prostredníctvom vášho objatia človeka totiž 
môžete obohatiť o veci o ktorých sa Vám ani 
spočiatku nesnívalo. Ale musíte to naozaj robiť 
srdcom... musíte do toho naozaj vložiť všetku 
svoju lásku. Keď tomu tak totiž nie je... tak to 
objatie potom nie je naozaj darované, potešu-
júce - alebo utešujúce a skutočne plné lásky. 

Keď dostaneme objatie, môže to byť po-
dobné ako keď dostanem nejaký darček? Áno, 
pretože každým objatím môžme niečo získať. 
OBJIATIE JE AKO DAR. Vy ho dostanete, niečo 
získate, ale vlastne opäť odovzdáte... a tak isto 
to chodí aj s láskou. My vlastne vďaka objatiu 
môžme viac pozvať Boha do svojho srdca. 

Aby však mohol naše srdce objať svojimi 
žiarivými lúčmi, ktoré sú plné lásky, musíme sa 
naučiť objimať srdcom.

ZO SRDCA VYCHÁDZA TO, 
ČO DOŇHO VKLADÁME

A toto teda jedna osoba vedela veľmi dobre. 
Skutočne vedela objať človeka s takým srdcom, 
že to bolo naozaj cítiť. Ja som vďaka tomu moh-
la niečo zmeniť vo svojom srdci.Každé jej objatie, 
ktoré som od nej dostala, ma vždy vedelo poriadne 
nakopnúť, keď mi bolo ťažko, a ja som sa mohla 
opäť usmiať. Táto osoba mi dala niečo, čo mi ešte 
nikto v živote nedal. 

Cítila som sa čudne akoby vo mne niečo zapla... 
niečo, čo ma vedelo postaviť na nohy. Veľmi mi prirást-
la k srdcu. Zistila som, že ona je pre mňa v mojom ži-
vote veľmi dôležitým človekom - človekom, na ktorom 
mi veľmi záleží a veľmi ju ľúbim. Ona je taktiež jedna 
z tých ľudí, s ktorými som prežila moje detstvo... no 
jednoducho stačí povedať, že aj pri nej som mala tú 
možnosť vyrastať. Preto teraz aj vďaka tomu sme sa 
my dve stali pre seba tak veľmi blízke. 

Ak vám mám povedať pravdu, tak s nikým iným 
som si nie tak blízka ako s ňou.  Určite sa pýtate ako 
to teda bolo, keď som spomenula, že ona je taktiež 
jedna z tých ľudí s ktorými som prežila moje detstvo. 

Povystrájala so mnou všeličo. Porobili sme toľko 
volovín, že sa to nedá ani popísať... a takto to je až 
doteraz. Dá sa povedať, že všetky tie bláznovstvá, 
pojašenosť a divokosť mám po nej :D :D. Ona je moja 
taká Spriaznená duša. Pretože tak ako zamilované 
páry nachádzajú spriaznenú dušu v láske, ja som si ju 
našla v priateľstve. 

Viete, veľa krát sa v našom živote môžu nachádzať 
osoby, ktoré nám niečo dali a považujeme ich za svoj 
vzor...pretože skrze Boha mala tú možnosť mi do môj-
ho srdca vložiť niečo vďaka čomu som mohla začať 
naozaj objimať srdcom... ,,Zo srdca vychádza to čo 
doňho vkladáme”
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JA JU POVAŽUJEM ZA SVOJ 
VZOR AKO ŽIŤ SVOJ ŽIVOT

A to je tá osoba, o ktorej je práve tento článok. 
Osoba, ktorá ma vďaka Bohu naučila objímať srd-
com. Objimať srdcom sa môžme naučiť...ale len 
keď to robíme s ozajstnou láskou. Aby sme mohli 
lásku rozdávať, musíme ju najskôr prijať. Na tomto 
človeku si hlavne cením to, že naozaj dokáže objí-
mať s takým srdcom, že keď ma raz objala, normál-
ne mi vyšli slzy. 

Pamätám si ako mi raz hovorila keď som jej 
poslala moju fotku z detstva: ,,Ja si Ťa presne takú 
pamätám... moju malú, čo som nosila na rukách, 
vykladala na stromy a nútila ju skákať mi z výšky 
z nich rovno do náručia”. A toto je podľa mňa ďalší 
dôvod prečo táto zaujímavá osoba vedela tak dob-
re objímať srdcom... robila to s naozajstnou láskou. 

Tento človek ma naučil toho veľa. Naučila ma 
všetko robiť s láskou, aj to aká by mala byť... Aj čo 
to je tá ozajstná láska a ako by som tú lásku mala 
rozdávať a šíriť ďalej a nepozerať sa na to ako ľudia 

vyzerajú, ale na to koľko percent lásky majú vo svo-
jom srdci. A hlavne ma naučila to, akoby som sa 
mala pozerať na svet aj inými očami... očami, ktoré 
budú pozorné a nie zaslepené. Lebo veľmi dlho 
bolo moje srdce v niektorých veciach zaslepené...

Viete, táto pozoruhodná osôbka mala v sebe 
niečo veľmi vzácne. Ja to neviem ani poriadne 
popísať. Ona je človek, ktorý Vás vie obohatiť toľ-
kými vecami, ktorých si síce spočiatku možno ani 
nevšimnete, no zmenia Vám život k lepšiemu. Veci, 
ktoré Vám dodajú energiu.

CESTA DO PRIATEĽOVHO 
DOMU NIE JE NIKDY DLHÁ

Keď tak rozprávam o tejto osobe, istotne Vám ide 
hlavou, kto to môže byť. Kto môže byť tá osoba, kto-
rá kedykoľvek ju prosím o pomoc, nikdy nepovie nie 
a nielen mne, ale rovnako je ochotná a ústretová aj k 
iným ľuďom:)). 

Predstavte si, že ona vo svojom živote prijala niečo 
veľmi krásne. Získala niečo, čím žije doteraz. A mohla 

to získať len vďaka tomu, lebo to naozaj naš-
la. Získala si Ježišovo srdce a Boh si zase získal 
jej. Pre Boha bola malou ružou, ktorá mohla 
vykvetať v Ježišovom srdci. A rozkvitala až do 
toho dňa, kedy mu ho mohla naplno odovzdať. 
Stalo sa to v apríli pred siedmimi rokmi. 

Žije teraz v Kežmarku a je Redemptorist-
ka a žije so sestrami, ktoré mi tiež niečo dali - 
alebo priniesli do môjho života. Jej duchovný 
život je pre mňa veľkým vzorom a veľkým po-
vzbudením v niektorých veciach. Kežmarok 
beriem ako svoj druhý domov a ich, a to všet-
ko okolo, ako moju druhú rodinu. Do konca 
som si v Kežmarku našla nové spoločenstvo, 
ktoré ma s otvorenou náručou prijalo. Jeho 

Sonda do duše

názov je MOST... a som zaň vďačná Bohu.  
A teraz by som chcela prísť ku vyvrcho-

leniu... čím teda prejdem už aj k záveru. 
Viete, táto osoba sa stala pre mňa niekým 
za koho  som vďačná Bohu. A stalo sa to 
1.7. 2017. Stalo sa niečo, čo mi Boh splnil. 
Mária sa stala mojou duchovnou birmov-
nou mamou. Istotne sa hneď pýtate, že 
prečo práve je tam to slovo Duchovná. Ak 
Vám mám tak povedať, ja už som birmovku 
mala. A bolo to už v takom období, keď Má-
ria už bola v reholi. A nebolo možné, aby mi 
teda išla za birmovnú... no, nemohlo sa to. 

No a tento rok som sa do Kežmarku 
vrátila po piatich rokoch. A mojumamu, 
keď som jej hovorila o tom, že som chcela 
Máriu za birmovnú, hneď napadlo, že by nebol zlý 
nápad, aby som to Márii povedala. 

Najskôr som zaváhala, ale potom som si to roz-
myslela. No a keď som prišla do Kežmarku, hneď 
som sa jej na to normálne opýtala, že či by mi išla, 
keby to bolo teda možné. Povedala Áno a moje 
srdce sa od radosti úplne rozjasalo. Spýtala som sa 
jej to rovno vtedy, keď sme spolu boli prvýkrát v 
ich kostole. Ale potom nás napadla vec, jedna fakt 
super vec. Keďže to vtedy nebolo napokon možné, 
zhodli sme sa na tom, že sa stane mojou duchov-
nou birmovnou mamou. Aj sme si to tak potom 
pekne pred Pánom vyriešili a sľúbili sme si, že to 
bude naše tajomstvo a aj si za tým stojím:))) ...ses-
try o tom nevedia, takže je to dobre :D... 

Ale ak Vám mám povedať pravdu, tak ja ju beriem 
tak, že áno, to je tá moja birmovná... tá jedna, ktorú som 
chcela a nič sa na tom nezmení... a dúfam, že ona to be-
rie tiež tak podobne... že Áno, som jej Birmovná dcéra.

Ten deň, kedy sa to stalo, bol pre mňa asi ten najkraj-
ší a najvzácnejší...deň, ktorý budem mať stále uložený 

vo svojom srdci. Som šťastná, že prišla do môjho života. 
Lebo keď prišla, v mojom živote sa veľa veci zmenilo. 
Jediné čo by som chcela, je to, aby na mňa bola hrdá. 

Hrdá na to, akú má super birmovnú dcéru. Ale 
myslím vo všetkom. A dúfam, že ju nestratím. A 
budem robiť všetko preto, aby sa to nestalo... a 
budem sa jej snažiť dávať najavo, že ju mám veľmi 
rada a že je pre mňa mojím životným vzorom. Táto 
osoba naozaj našla to, vďaka čomu teraz vedie taký 
život aký vedie. A je tam, kde Boh mal pre ňu už od 
začiatku pripravené miesto.

A tak na záver by som Vás všetkých chcela poprosiť aby 
ste sa naozaj snažili objímať srdcom. Pretože po čase zistíte 
akú obrovskú cennosť môžu objatia mať. Ale na to, aby sme 
sa naučili objímať srdcom, musíme najskôr nájsť v sebe to 
Božie objatie a prijať ho... musíme vedieť prijať jeho lásku. A 
tým potom môžme získať všetko. Sám povedal:

„Nič nie je nemožné. Ak ma budete hľadať celým svo-
jím srdcom, nájdete ma.“

Pre Sme OK Soňa Antalová
iluatračné foto: archív autorky
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S Peťom sme sa spoznali na taneč-
nej. Mala som 19 rokov. Vôbec sme 
o  sebe nevedeli. A vtedy to začalo.  
Boli sme len priatelia, vlastne ako 
lepší kamaráti. Proste nám to klapalo. 
Rozumeli sme si, mali sme spoločé 
koníčky, a  pomáhali sme si navzá-
jom. Boli sme  tak šťastní, bolo nám 
spolu tak dobre, že sme sa zamilovali 
do seba. Mysleli sme si,  že sme si sú-
dení, len On a Ja.  Začali sme spolu 
chodiť. Boli sme  tak zamilovaní a k 
tomu šťastní... Plánovali sme si spo-
ločnú budúcnosť. 

V tom sa objavila osoba, ktorá 
nám to celé pokazila. Miška do mňa 
zahryzkávala, že bude iba jeho, že 
ho miluje, a  že aj On ju. Bola som 
v šoku. Nevedela som čo mám ro-
biť. Bola som mimo. Nechcela som 
tomu veriť. Prešlo pár dní a keď sme 
mali tréning, všetko sme si vysvetlili. 

ťažko, ale na-
pokon som sa 
stým zmierila 
a ostala som 
pokojnejšia. 
Poradili mi, 
aby som si ju 
vôbec nevší-
mala. 

Keď sa zve-
čerilo, ostala 
som sama, a 
vtedy som sa 
rozplakala. Ne-
dokázala som 

zabudnúť, ani na druhý deň, ani na tretí 
deň...Rozhodla som sa, že si dám pauzu.

Medzitým sa všetko ukľudnilo. A o ne-
jaký čas sme sa dali znovu dokopy. Naša 
láska  rástla a celkom ma opantala. Cítila 
som, ako si ma opäť omotal okolo prsta. 

No raz som mu povedala niečo, čo ne-
čakal. „Keby sa niečo stalo mne,  alebo tebe, 
vždy budem pri tebe stáť. Neboj sa o mňa!“ 

Po tréningu sme chodievali von. Aj 
sme sa bozkávali, ale radšej tam,  kde 
nás nikto nevidel. Chceli sme byť jed-
noducho sami... my a naša láska bez 
zvedavých a súdiacich pohľadov.

Cez víkendy sme sa vôbec nevideli, len 
vtedy, keď som mala akciu na tanečnej. 
Bola to láska na prvý pohľad no ani po 
čase som nemohla od neho odtrhnúť oči.  
Bola som z neho jednoducho paf. 

Neskôr som pochopila, že to nie 
je navždy. Dozvedela som sa, že je 
„sukničkár“ a mal aj iné baby okrem 
mňa. Najskôr som si myslela, že si na 
to zvyknem, no nedalo sa. 

Dlho dom si myslela že je iný, že je 
pre mňa ten najlepší človek... ale opak sa 
stal. Bolo mi hrozne, ale dnes je to už za 
mnou. Napriek všetkému si myslím, že 
nebol zlým človekom, len mal slabosť na 
dievčatá. Mala som ho rada a budem ho 
mať rada ale len ako kamoša. 

Poradím Vám, keď budete tento člá-
nok čítať, nezamilujte sa do nespráv-
neho človeka, lebo to budete ľutovať. 
Skúste si vybrať podľa srdca... držím 
Vám palce, aby Vám to vyšlo.

Pre Sme OK Veronika Jarotová

O
s

u
d

o
vý

   
p

rí
be

h
Príbeh, ktorý napísal sám život

  Čo je Kalimbohranie? Väčšina z nás doteraz nevedela či to akýsi Kalimbo hrá, či 
kdesi v Kalimbe niekto hrá, ba či sa niekto s Kalimbom hrá... Jednoducho mali sme v 
tom guláš, ktorý však na prvý raz, i po druhý raz výborne chutil. Bude ešte aj po tretí raz?  

Bol to zaujímavý workshop.
Kalimba, prstový lamelofón, je 

hudobný nástroj vyrábaný v diel-
ni Bolf Kalimbas na Slovensku. 
Vďaka jednoduchému pentatonické-
mu ladeniu nám zaručil zážitok z hry a 
tvorby hudby bez akejkoľvek znalosti 

hudobnej teórie. „Kalimbohranie“ pre-
behlo formou aktivít, hier a piesní. Roz-
hýbali sme sa, zladili sme sa a prevetra-
li naše pohybové, zvukové a rytmické 
schopnosti. Program využíva prvky ak-
tívnej muzikoterapie. Citiť tóny na tele 
a unášať sa v rytme a tónoch kalimby 

pôsobilo upokojujúco.
V novembri 2019 bol 

tento workshop v  spolu-
práci so školským  európ-
skym projektom ERAS-
MUS+ s témou „Zvládanie 
problémového správania 
žiakov v škole“. 
PaedDr.Petra Višňovská, 
Mgr.Petronela Ladecká, PhD. 
koordinátorka ERASMUS+
foto a podklady: www.iprba.sk

Kalimbohranie

Ilustrácia: Alica Hozová
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Pantomíma  MRÁZIK
v podaní našich žiakov
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