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je za nami prvý rok existencie!
V tomto čase pred rokom vznikol náš, ale hlavne váš časopis SME OK.
Sme radi, že aj tento rok bude vašou súčasťou.☺
Čo na vás čaká?
Budeme sa snažiť vás informovať o živote, či už na našom internáte, alebo 

v škole. Chceme vám podať informácie čo najlepšie; tak, ako je len v našich 
schopnostiach...

Na po prázdninovej redakčnej rade sme si medzi sebou zvolili nového šéf-
redaktora. Ste zvedaví kto ním je? Na tejto pozícii ma vystriedal Jožko Dančík. 
Bezprostredne po zvolení som mu položila pár otázok. Tu sú odpovede:

o Aké boli tvoje pocity, keď sme hlasovali práve za teba?

Pocity boli zmiešané. Nemohol som tomu uveriť a stále neviem, čo to obnáša.

o Prečo si váhal túto pozíciu prijať?

Ako som už spomínal, nevedel som, čo ma čaká. Myslím si, že redaktori to 
so mnou nebudú mať ľahké.

o  Ako sa cítiš ako šéfredaktor?

Beriem to ešte tak normálne, ale ja sa rozbehnem a budem tých našich 
redaktorov naháňať.

o  Myslíš si, že byť pravou rukou pani Mrockovej bude náročné?

Nie, ale zároveň možno aj áno. Lebo keď si niekto nesplní svoje povinnosti, 
ako prvý si to vypočujem a ja budem musieť byť ten posol zlých správ.

Prajem ti veľa šťastia pán šéfredaktor.
Mária Mieresová.
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Rozhovor 

V tomto čísle Vám prinášame rozhovor s p. riaditeľkou Mgr. Janou 
Chromíkovou o nej, o škole a o všetkom, čo ku nej patrí. 

1. Naša úvodná otázka znie: Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam z Bánoviec nad Bebravou, tam som sa narodila, prežila mladosť 
a vyštudovala gymnázium.

2. Už od malička ste sa chceli stať učiteľkou, alebo to bolo niečo úplne iné?

Pokiaľ si spomínam, vždy som chcela byť učiteľkou, nad ničím iným som ani 
nerozmýšľala.

3. Aký ste mali vzťah k matematike a fyzike, keď ste sa ich rozhodli študovať?

Fyziku som vôbec neplánovala študovať, ale matematiku som mala vždy veľmi 
rada. Riešiť matematické úlohy ma bavilo a oproti iným predmetom matematika 
na strednej škole vyžaduje menej učenia, síce treba veľa počítať, rozmýšľať, ale 
mnohé úlohy sa dajú vyvodiť. A práve to mi vyhovovalo, lebo som nepatrila 
k tým  žiačkam, ktoré  sa radi a veľa učili. Pôvodne som chcela študovať mate-
matiku v kombinácii s výtvarnou výchovou alebo slovenským jazykom, ale taká 
možnosť nebola. Tak som sa dostala k fyzike, no a nakoniec som si ju obľúbila.

4. Ako dlho ste na tejto škole?

Hm...Tak to musím trošku spočítať, ale ak sa nemýlim, som tu už siedmy rok, 
z toho tri roky pracujem ako riaditeľka školy.

5. Ako sa cítite v pozícii riaditeľky školy?

Nemám iný pocit ako vtedy, keď som tu učila, len možno väčšiu zodpovednosť. 
Náplň mojej práce sa výrazne zmenila, musím sa zameriavať na organizačnú čin-
nosť, štúdium legislatívy, spracovanie množstva písomností a konkrétnej peda-
gogickej práci sa venujem už len čiastočne, ale vnútorne som stále učiteľka..

6. Ak máte chvíľu voľného času ako ho trávite?

Posledné roky rada pracujem na záhrade, je to pre mňa relax a takisto rada 
čítam knihy, aj keď teraz už menej. V mladosti som knihy doslova „hltala“ a 
dokonca som rada čítala aj povinnú literatúru. 

7. Ako vyzerá váš pracovný deň?

Ráno, keď prídem do kancelárie, zapnem počítač, skontrolujem e-mailovú poš-
tu, vybavím korešpondenciu. V priebehu dňa, spolu so zástupcami riaditeľa orga-

nizačne a personálne zabezpečujem vý-
chovno-vzdelávací proces na škole a iné 
celoškolské aktivity, tiež pripravujem  
vnútorné predpisy školy a iné pracovné 
materiály, občas učím alebo riešim vý-
chovné problémy žiakov a vykonávam 
množstvo iných činnosti. Mám pocit, že 
je toho stále veľa.

8. Koľko profesorov učí na škole?

V tomto školskom roku pracuje 
v škole spolu 53 pedagogických za-
mestnancov plus noční vychovávate-
lia, z toho 28 na teoretickom vyučova-
ní, 15 na praktickom vyučovaní a 10 na úseku výchovy mimo vyučovania.

9. Máte nejaké informácie o uplatnení  bývalých absolventov školy?

Áno, v tomto období sme spracovávali analýzu uplatnenia žiakov na pracovnom 
trhu. Pani zástupkyňa Margolienová zisťovala informácie od žiakov aj pomocou 
facebooku a výsledok ma milo prekvapil. Z prieskumu za posledné štyri školské 
roky vyplýva, že z 85 absolventov študijných odborov je zamestnaných alebo po-
kračuje vo vzdelávaní spolu 68,2 % absolventov (z toho 44,7 % je zamestnaných 
a 23,5 % pokračuje vo vzdelávaní), nezamestnaných je 23,5% a zatiaľ nemáme 
informácie o 7 absolventoch, čo je 8,2 %. Väčšina absolventov učebných odborov, 
okrem učebného odboru knihár, pokračujú v dvojročnom nadstavbovom štúdiu 
na našej škole, aby získali úplné stredné odborné vzdelanie.

10. Ak by to bolo vo vašej kompetencii chceli ste na tejto škole niečo zmeniť?

Ako ste si mohli všimnúť za posledné roky  sa snažíme postupne rozšíriť 
možnosť vzdelávania na škole v takých odboroch, o ktoré majú žiaci záujem 
a o ktoré má záujem aj trh práce, aby uplatnenie bolo čo najväčšie. Vedenie 
inštitútu  postupne zabezpečuje kvalitné materiálno-technické vybave-
nie učební, aby bol výchovno-vzdelávací proces zaujímavejší a kvalitnejší. 
V budúcnosti sa chceme zamerať na rekonštrukciu internátu, ktorá už čias-
točne aj začala. (Poznámka Zuzky: Tie zmeny sme si už začali aj my všímať). 
Chcela by som, aby naše zariadenie poskytovalo dostatok možností na 
tvorivú činnosť, aby zabezpečovalo pokojnú pracovnú atmosféru, umožnilo 
sebarealizáciu pedagógov i žiakov a predovšetkým, aby to bolo miesto, kde 
sa dobre cítia všetci, žiaci i zamestnanci.

Za rozhovor ďakujú Mária Mieresová a Zuzana Pulščáková

Májová tisícka 2011Májová tisícka 2011
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Baška Fridrichova
 1. Snívala som, dúfala že, to dosiahnem.
 2. Idem pracovať. 
 3. Veľmi áno. 
 4. Priatelstvá.
 5. Ôsmu hodinu by som zrušila.
 6. V pohode.
 7. Áno, ale len niektorí.
 8. Neviem. 
 9. Už si neviem ťažšiu predstaviť.
 10. Bojujte a budete korunovaní 

úspechom!

Matej Nagy
 1. Áno, robil som všetko preto, aby 

som sa tam dostal.
 2. Pracovať.
 3. Áno, ale dalo sa to zvládnuť.
 4. Priateľku.Priateľku.
  5.5.  Úplne všetko. Úplne všetko. 
  6.6.  Niektorí sú v pohode a iní zase nie.Niektorí sú v pohode a iní zase nie.
  7.7.  Niektorí mi budú chýbať.Niektorí mi budú chýbať.
  8.8.  Bolo ich veľa.Bolo ich veľa.
  9.9.  Dúfam že nie.Dúfam že nie.
  10.10.  Držte sa tu!Držte sa tu!

Opäť sa začala škola. Rozbehla sa v plnom prúde a do lavíc zasadli ďalší 
maturanti. V očiach sa zračia otázky: Aký bude tento školský rok? Dokážem 
zvládnuť prvú skúšku dospelosti – maturitu? Snáď áno, keď to dokázali 
mnohí predo mnou, prečo ja nie? Aká bude porota a aké témy si vytiahnem? 
Študenti už teda zarezávajú naplno a kráčajú v šľapajach svojich predchod-
cov – minuloročných maturantov. 

Zaspomínajme si s niektorými, aké to bolo... otázkami:

1. Myslel/a si si, že sa dostaneš až k maturite? 
2. Po skončení štúdia chcete ísť ďalej študovať, alebo pracovať?
3. Bol tento rok pre vás náročný?
4. Čo sa vám najviac páčilo na našej škole?
5. Čo by ste na tejto škole zmenili? 
6. Čo si myslíte o našich profesoroch, majstroch a vychovávateľoch?
7. Budú vám chýbať profesori čo vás učili a váš kolektív?
8. Spomínate si na najvtipnejšiu príhodu na tejto škole?
9. Čo si myslíte, bude maturita o rok ťažšia ako tento rok? 

10. Aký je váš záverečný odkaz pre žiakov?

A ich odpoveďami...

Petra Juríčková
1. Nie, nikdy v živote. 
2. Pracovať.
3. No, hrozne som sa bála
4. To, že tu boli v pohode ľudia a bola tu zábava.
5. Stravu, no niekedy.
6. Je to super na našej škole. 

Veľa nás toho naučili, dali nám mnoho rád, 
za čo som moc vďačná.

7. No, niektorí. 
8. Ja už ani neviem.
9. Neviem. 

10. Učte sa, aby ste boli múdri!

Aké to bolo...Aké to bolo...
Žofi a Ondrejíčková
 1. Išla som sem s tým, že si spravím 

maturitu a samozrejme som 
sa bála, že sa až tak ďaleko 
nedostanem.

 2. Chcela by som ísť ďalej do školy.
 3. Náročný bol dosť.
 4. Veľmi dobre vybavené učebne.
 5. Nič.
 6. Pomohli mi každý rok sa 

zdokonaliť v odbore, za čo im 
veľmi pekne ďakujem.

 7. Určite áno.
 8. Bolo ich veľmi veľa.
 9. Neviem.
 10. Učte sa, učte sa, učte sa!

„Posledných zmaturujúcich maturantov“ 
za Vás vyspovedala Iva Pospiechová
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Vie niekto, čo sú vlastne imatrikulačky?
Prezradím vám to. Imatrikulácia je cudzie 

slovo pre  zapisovanie prvákov do školskej 
kroniky. Naša začala tým, že sa žiaci prvých 
ročníkov pomaly začali zhromažďovať vo 
vestibule v skupinkách podľa učebných 
a študijných odborov.

Pri vchádzaní do vestibulu im hrala 
nádherná hudba od nášho internátneho 
dj. Mali sme pripravené privítanie prvá-
kov, ostatných žiakov a pracovníkov IPR. 
Vzácnou návštevou bola pani riaditeľka 
Mgr. Chromíková s pani zástupkyňou 
PhDr.Margolienovou. 

Potom sa postupne menovaní prváci 
podpisovali do školskej kroniky. Keď sa 
už podpísali, tak sme im položili otáz-
ku, na ktorú nám odpovedali. Ale videli 
sme na nich, že sa trocha boja. V závere 
slávnostnej časti nchýbal  tradičný „sľub 
prvákov“.

Nakoniec začali napínavé súťaže, kto-
rých sa spočiatku nikto nechcel zúčast-
niť, ale nakoniec sa mnohí prekonali. 
Vládla v ten večer pekná atmosféra a sa-
mozrejme zábava, ktorú nikto nečakal. 
Nakoniec sme naše školské imatrikulač-
ky ukončili zábavnou diskotékou.

Malé pozornosti pre prvákov a ceny do 
súťaží nám zakúpilo občianske združe-
nie Bez bariér.  

Čo – to o našich imatrikulačkách 
vám prezradila Iva Pospiechová.

Prípravy na imatrikuláciu sa rozbehli naplno už v septembri pod vedením 
vychovávateľov I. a II. poschodia. Pred rokom sme v časopise uverejnili rozho-
vor s prvákmi, tento rok sme sa v redakcii rozhodli vyspovedať počas príprav 
programu terajších tretiakov, ktorí „to už majú za sebou“. Otázky na telo si pre 
nich pripravila Iva Pospiechová.

Imatrikulácia 2011Imatrikulácia 2011

1. Ako si spomínaš na svoje prvé imatrikulačky?
2. Myslíš si že tie imatrikulačky zvládnu prváci?
3. Aké súťaže by si dal/a prvákom?
4. Čo si myslíš o imatrikulačnom večierku?

 Majka Mieresová:

 1. Imatrikulačky - „ velké slovo“. Bolo to pekné 
privítanie , zápisné do veľkej kroniky žiakov, 
bol to historický moment.

 3. Páčili sa mi tie hry, ktoré sme mali my : stavba 
kociek, tvorenie slov z rôznych písmen atď.

 2. Myslím si , že áno ,verím v ich šikovnosť.
 4. Je to pekný zvyk, ktorý má tradíciu.

Jojo Dančík:

 1. Spomínam, bolo to také iné, keď som bol prvák.
 2.  Keď som to zvládol ja , tak to zvládnu aj oni.
 3. Rôzne, a aby ich zvládli.
 4. Imatrikulačný večierok je dobrá vec, aspoň 

spoznáme nových prváčikov. 

Mária Čierna:

 1. Bol to pekný večer, spoznávanie nových ľudí.
 2. Jasné, zvládnu , spoznajú sa medzi sebou.
 4. Tie, čo boli minulý rok.
 3.  Privítame nových ľudí.

Fero Hrnko:

 1.  Bolo to strašné. 
 2.  Myslím si o tom že je to obrovská sranda 

a človek sa pri tom odreaguje.
 3. Hranie sedmových kariet, fľašku.
 4.  Samozrejme, že nie.
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Posledné ZBOHOM

Milí čitatelia,
som rád, že sa Vám  môžem opäť prihovoriť. 2 novembra si pripomenieme 

sviatok dušičky, teda sviatok Všetkých zosnulých. Je len málo rodín, z ktorých 
neodišiel niekto blízky na druhý breh. Väčšina z nás už mala v živote možnosť 
bezprostredne sa dotknúť smrti stratou blízkeho človeka, po ktorom ostalo 
prázdne miesto. Jeden vedec sa raz vyjadril, že toto miesto má ostať prázdne 
– nemáme sa snažiť za každú cenu ho niekým, či niečím vyplniť.  Ponechajme 
v srdci kúsok spomienok a nimi plňme prázdno, ktoré po blízkom človeku 
ostalo. Preto aj v tejto chvíli spomínajme na našich drahých. Aj keď máme 
stále v srdci žiaľ a úzkosť, nestrácajme nádej, spomínajme na nich s láskou 
a úctou a s radosťou, že tu mohli byť spolu s nami, aj keď je to bolestivé. 
Pamätajme na nich... 

Preto Evanjelista Ján píše:
Nech sa Vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môj-

ho Otca je mnoho  príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som Vám povedal, že 
Vám idem pripraviť miesto?

Milí čitatelia, z týchto slov vyplýva, že máme veľku nádej dostať sa do 
neba! Krstom sme sa stali Božími deťmi a tým sme stratili otroctvo hriechu. 
Položme si otázku: „Nie je to úžasné?“ Ale pohľad do každodenného života 
trocha schladí naše nadšenie, lebo často v situáciách nežijeme to, čo sme krs-
tom dostali. Kristovo rúcho milosti strácame vo chvíli, keď podľahneme po-
kušeniam, slabostiam a keď žijeme, dá sa povedať, podľa starej prirodzenosti. 
Sviatok Všetkých zosnulých je aj vhodnou pripomienkou pre nás, že Boh nás 
veľmi dobre pozná a vie o všetkych našich pádoch, slabostiach, pochybnos-
tiach a hriechoch. Preto našiel vhodný spôsob, ako nás očistiť, aby sme mohli 
raz vidieť Kristovu tvár a mať miesto v nebi, ktoré máme všetci pripravené! Tí, 
čo zomreli v Božej milosti, ale nie sú dokonale očistení postupujú po svojej 
smrti očisťovanie, aby mohli dosiahnuť svätosť potrebnú na to, aby vošli do 
nebeskej radosti. Preto aj Vy, milí čitatelia, proste Pána Ježiša a Pannu Máriu, 
aby Vás zachránili od náhlej a nekajúcej smrti, aby ste mohli dosiahnuť večný 
život.

Martin Lukáč

Slovo do srdca

Pamiatka zosnulýchPamiatka zosnulých

S pocitom nesmierneho smútku a bolesti sme sa nedávno rozlúčili 
s profesorkou Ing. Soňou Hergottovou, ktorá nás nedávno opustila.  
Žiaľ, prehrala boj so zákernou chorobou. 

Bola to veľmi láskavá osoba, ktorá rozdávala dobrú náladu a úsmevy. 
Svoju profesiu veľmi milovala a mala veľmi rada aj svojich žiakov, ktorých 
učila. 

Bola nám ako mama — vždy ochotná pomôcť a poradiť. Bude nám veľmi 
chýbať, ale nikdy na ňu nezabudneme  a ostane navždy v našich srdciach. 

Odpočívajte v pokoji pani profesorka. 
Zuzana Pulščáková
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Popoludnie speváckych talentov v jedenástom ročníku je už nenávratne za 
nami. Nedá nám, aby sme sa k nemu pár slovami nevrátili, hoci nás od jeho 
skončenia delí už pár mesiacov. Predstavili sa nám naši kamaráti, ktorí nabrali 
odvahu a ukázali svoj talent. Tomuto dňu predchádzali dlhé mesiace tvrdých 
príprav pod vedením pani vychovávateľky Mrockovej, aby bol konečný vý-
sledok, čo najlepší. Každý z nás si vybral pieseň, ktorá sa mu najviac páčila, 
alebo mu najviac sedela. Na stredu 11 mája sme sa všetci veľmi tešili aj preto, 
že mala medzi nás zavítať hviezda zo Superstar Samo Tomeček. A konečne to 
prišlo... ten náš veľký deň. Tento rok sme privítali medzi sebou aj  pani riaditeľ-
ku Chromíkovú, pani zástupkyňu Margolienovú, pani profesorku Styanovú, 
ktoré prišli podporiť našich fi nalistov a nemohol samozrejme chýbať pán 
profesor Tibor Brziak, ktorý to všetko natáčal. Slávika moderovala mužská 
dvojica Marek Púchor a Roman Brocka. Hneď na začiatku sa objavil aj Samo 
Tomeček, ako člen poroty spolu s vychovávateľkami pani Bobockou, pani zá-
stupkyňou Húrošovou, pani vychovávateľkou Barátovou. Žiakov zastupovala 
Mária Mieresová. Porota bola kompletná, tak sme mohli začať. Na úvod sme 
sa my, speváci, predstavili spoločnou piesňou... Po úvodnej piesni vyšla ako 
prvá Simona Blahová spolu s Aničkou Mrockovou s pesničkou Mandarínka 
Darinka od Michaely Paštétovej. Pôsobila veľmi suverejne a možno, ako je-
diná z nás vyzerala, že nemá vôbec trému. Čo porota veľmi ocenila. Potom 
som vystúpila ja (Zuzana Pulščáková) s piesňou Lietajúci Cyprián od Zuzany 
Smatanovej. Porota ma ocenila pozitívne a hlavne Samovi sa to veľmi páčilo, 
čomu som sa ja potešila. Ďalšia v poradí bola Katka Tóthová, ktorá spievala 
pieseň Teď královnou jsem já. A po nej celú jedáleň dostal do varu Jožko 
Dančík s hitom Včielka Mája. Bolo to milé, vtipné a všetkých nás to pobavilo. 
Po Jožkovi nasledovala prestávka, v ktorej naši moderátori vyspovedali hosťa 
zaujímavými otázkami, ktoré ho príjemne potešili.  Bol bezprostredný a vtip-
ný, tuším ho žiadna otázka nezaskočila. Po prestávke nasledovalo druhé kolo 
piesní. Ako prvý bol duet Katky Tothóvej a Jožka Dančíka s piesňou...skoro 
na ľudovú nôtu. Katka Čermáková sa nám predstavila s Tajnou láskou od 
Kristíny. Porota bola výkonmi milo prekvapená a každého povzbudzovala. 
Šano Alsódi nám zaspieval V piatok podvečer, asi si tužil zresetovať hlavu. 
Fero Hrnko si zasa vybral svoj obľúbený Desmod, tentokrát Vyrobená pre 

mňa. Nováčik v súťaži Lenka Rapavá si vybrala tiež Zuzku Smatanovú s hitom  
Nekráčaj predo mnou.  Po nej som nasledovala ja (Iveta Pospiechová), ktorá 
som si vybrala Ivetu Bartošovú. A na záver nám zaspievala Vendy Šušková 
pesničku od Tweens. Keď sme už všetci dospievali, nasledoval záverečný hit 
zo Superstar Kým vieš snívať. Vyzvali sme Sama, aby si s nami zaspieval. Kým 
sa porota rozhodovala a radila kto a ako uspel. nám svojich pár piesni zaspie-
val aj Samo sám. Vytvoril úžasnú atmosféru a všetci sme sa bavili.. Na záver 
večera nechýbala ani autogramiáda a „povinné“ fotenie s fanúšikmi. Sladká 
chuť večera v nás dlho ostala aj vďaka sladkým odmenám a cenám, ktoré 
nám zabezpečilo občianske združenie Bez bariér.

Zuzka Pulščáková a Iva Pospiechová

Porota to mala v ten večer veľmi ťažké, preto sa rozhodla vytvoriť viac kategórií:

 1. najlepší spevák
 2. najlepšia speváčka
 3. najlepší duet
 4. showman IPR 

Vyhodnotenie Vyhodnotenie 
Najlepší spevák 

 1. Jozef Dančík
 2. Fero Hrnko
 3. Alexander Alsódi

Najlepšia speváčka

 1. Zuzana Pulščáková
 2. Iveta Pospiechová
 3. Katka Tothová
 4. Lenka Rapavá a Vendy Šuškováy Šušková

Najlepší duetNajlepší duet

    Katka Tóthová a Jozef DančíkKatka Tóthová a Jozef Dančík

Showman IPR

  Jozef Dančík

Showmanka IPR

  Simona Blahová

Slávik 2011Slávik 2011

Slávik 2011
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Absolútnou slávicou-speváčkou internátu 
sa už po druhý raz stala Zuzka Pulščáková. 

Zuzka... prvé pocity?

Samozrejme – moment prekvapenia. Určite 
som to nečakala. No potešilo ma, že si človek, 
ktorý sa venuje hudbe, myslí, že viem spie-
vať.

Prezraď nám, ako dlho si trénovala na 
víťazstvo?

Na víťazstvo som vôbec netrénovala. 
Spievam rada a tak som to dala zo srdca... 
a vyšlo to, čo som ani nečakala, ako som už 
spomenula. 

Pomáhal ti niekto s výberom pesničky?

Bola som zvedavá na názor našich vychovávateľov, ktorí s nami nacvičovali. 
Rada som si dala poradiť, ale konečné rozhodnutie som musela urobiť sama... 
vybrala som si jednu z dvoch obľúbených piesní. 

A teraz načrieme aj trochu do minulosti. Spomínaš si ešte na to, kedy si 
ako dieťa začala spievať?

Bolo to asi v šiestich rokoch... niekedy na začiatku základnej školy. Začínala 
som na klasických školských akciách – väčšinou s ľudovkami. 

Chcela si sa niekedy stať speváckou hviezdou?

No... asi sa zasmejete... ale chcela. Bol to môj detský sen, ktorý s pribúdajú-
cou trémou z vystúpení slabol, ale nezanikol celkom. Je dobré, keď má človek 
sen – a prečo by ho nemal aj v dospelosti? Trému síce mám, ale keby bola 
možnosť – možno by som to aj skúsila.   

Slovenské gazdinky si vraj spievajú oddávna pri varení. 
V akých situáciách najradšej spievaš ty?

Spievam vtedy, keď počujem z rádia obľúbenú pieseň a keď počas život-
ných situácií zažívam niečo krásne. Teda, nie keď som smutná, ale skôr, keď mi 
je veselo. Čo je teda dosť často!

Máš dnes obľúbeného speváka či speváčku?

Je ich veľa. Najviac  Celine Dion.

Pokús sa v krátkosti vystihnúť prečo ju uznávaš?

Má krásny hlas a vždy za každých okolností ide za svojím snom a cieľom. 

Jedenásty ročník Slávika je za nami, ale další je pred dverami. 
Ak sa nič vážne nestane – uvidíme ťa medzi súťažiacimi?

Štyrikrát som už Slávika nevynechala... chystám sa vystúpiť aj v dvanástom 
ročníku. S akou piesňou … to ešte neriešim – ale možno vyskúšam niečo od 
mužského interpréta.

Čo by si odkázala všetkým, ktorí sa boja spievať?

Nebojte sa! Pokojne všetci spievajte. Problém nie je na strane tých, ktorí  
– možno aj slabšie spievajú, ale  tých, ktorí nevedia – dobre – počúvať.

Už dnes sa tešíme na ročník 2012 a na ďalšie staré i nové talenty. 
Čo by si im zapriala do ďalších mesiacov príprav?

Predovšetkým veľa trpezlivosti a aby neklesali na duchu pri prvých neúspechoch. 
Ďakujeme Zuzke za rozhovor a za čas, ktorý nám venovala. 

Redakcia Sme OK

Rozhovor

porotaSamuel TomečekSamuel Tomeček



Tak, ako mnoho ľudí trávi pri-
veľa času pri TV či knihách, existujú ľudia, ktorí 

trávia čas prevažne na internete alebo s mobilným telefónom.
Ak surfujeme na internete, alebo používame mobilný telefón, 

nemusíme riešiť veci každodenného života, sme v okruhu svo-
jich známych a cítime sa bezpečne. 

S kúste si sami odpovedať na pár otázok, týkajúcich sa vášho 
vzťahu k internetu. Test pochádza z knihy Davida Šmahela 
– „Psychológia a internet: deti dospelými, dospelí deťmi.“ 
@ Ak nie si práve on-line, premýšľaš, čo budeš robiť nabudúce, až budeš? 
@ Je internet v tvojom hodnotovom rebríčku na jednom z prvých troch miest? 
@ Zhorší sa ti nálada po tom, čo sa musíš odpojiť od internetu? 
@ Zdá sa ti, že sa horšie sústredíš, ak nie si on-line? 
@ Nezdá sa ti po odpojení od internetu svet značne neskutočný? 
@ Tráviš na internete čoraz väčšie množstvo času? (Z iných, ako 

pracovných, či súkromných či školských  povinností?) 
@ Potrebuješ na internete čoraz viac času, aby si dosiahol(la) to, čo chceš? 
@ Máš nepríjemné psychické, či fyzické pocity po tom, čo sa odpojíš? 
@ Chcel (a) si znížiť čas, ktorý tráviš na on-line, ale nepodarilo sa to? 
@ Myslíš, že sa kvôli internetu vídaš menej s priateľmi? 
@ Cez nejaké problémy, ktoré si mal(a) kvôli používanie internetu, 

si on-line v nezmenšenej miere? 
@ Obmedzil(a) si kvôli internetu nejaké svoje záujmy - športové, 

kultúrne, rekreačné? 
@ Mal(a) si kvôli internetu ťažkosti s vykonávaním svojich 

pracovných, rodinných, či školských povinností? 

Závislosť... závislosť... závislosť... závislosť...závislosť...Závislosť... závislosť... závislosť... závislosť...závislosť...

Ak vo viac ako troch prípadoch od-
poviete ÁNO, skúste sa nad svojím vzťahom k sieti 
sietí zamyslieť. Ak počet vašich kladných odpovedí prekročí 
sedmičku, je pravý čas sa o tom s niekým porozprávať. 

Poznáme aj závislosti od mobilného telefónu. 
Tie sa môžu prejaviť, ak:
 • Mobil nevypínaš ani v noci v strachu, že zmeškáš niečo 

dôležité.
 • Si v strese a máš pocit, že na teba svet zabudol, ak si 

nedostal(a) v poslednej pol hodine esemesku.
 • Eviduješ všetky novinky v oblasti mobilných telefónov 

a šetríš na nové modely.
 • Po príchode na nové miesto, ako prvé skontroluješ, či je 

dostatočný signál.
 • Zvonenie svojho telefónu dokážeš rozpoznať aj počas toho 

najhlučnejšieho rockového koncertu.

Kedy môže byť človek závislý na počítačových hrách?

 • Takmer nevychádza zo svojej izby, bytu.
 • Nestretáva sa osobne s kamarátmi, spolužiakmi, 

kolegami.
 • Ignoruje rodinu a rodinné povinnosti.
 • Nepravidelne sa stravuje a spí.
 • Nedbá o svoju hygienu a výzor.
 • Zhoršuje sa mu pracovný alebo školský výkon.

Z internetu spracoval a redakčne upravil

Jozef Dančík



1818 1919

Od 28.09. do 30.09.2011 pre žiakov 3 ročníkov 
(3.TAP, 3.MPS, 3.KO, 3.KN).

Začal sa  v jedálni IPR. Pod vedením pani učiteľky Mgr.Széliovej, pánov uči-
teľov Mgr. Kirchmayera, Mgr. Stašiaka a pána majstra Áča. Po zahájení sme sa 
rozdelili do skupín podľa tried. V skupinách sme sa pod vedením pedagógov 
venovali trom oblastiam:

— Civilnej ochrane, ako sa správať v prípade vyčíňania prírodných živlov.
— Topografi i a orientovaní sa na mapách v prírode.
— Poskytovaniu záchranárskej prvej pomoci v prírode a samozrejme nielen tam.

Počas týchto troch dní sme mohli vidieť trocha z výcviku policajných psov, 
ktorí sa nám boli predviesť v areáli IPR.

Boli sme na exkurzii v Botanickej záhrade na ulici Botanickej 3 v Bratislave. 
Sprevádzal nás pán  Dr. Anton Petrík.

Krásne prostredie, na ktoré sme mali 2 hodiny. Všetky zákutia tejto záhrady 
sa nám však nepodarilo preskúmať. Viacerí sme sa zhodli, že sa tam oplatí 
prísť ešte raz.

Tento kurz sme zakončili návštevou kina v Dúbravke fi lmom podľa skutoč-
nej udalosti, ktorý sa volal Nickyho rodina.

A čím bol tento KOČAP netradičný? Po minulé roky sa chodilo na chatu 
Prašník, všetci si ju pochvaľujú.

Ako to už býva, z fi nančných dôvodov sme tam tento rok nemohli ísť. Podľa 
doterajších informácii sa my, žiaci, môžeme ešte v tomto školskom roku tešiť 
na lyžiarsky kurz, ktorý by sa mal uskutočniť v januári alebo vo februári 2012.

Počasie nám vyšlo, ako keby sme si ho objednali☺. V mene tretích ročníkov, 
by som sa chcela touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa spolu podieľali na 
organizovaní – priebehu Kurzu ochrany človeka a prírody 2011.

Mária Mieresová

KOČAP KOČAP 
KK u r zu r z O O c h ra n yc h ra n y Č Č l o ve k al o ve k a A  P A  P r í ro d yr í ro d y

Tradične „netradičný“

Ak máš mamku čarodejku, 
daj si pozor, s čím sa hrášdaj si pozor, s čím sa hráš

Saxana a lexikon  kúziel

V dnešnom  článku vás zavediem do sveta kinematografi e,  kde sa konkrét-
ne pozrieme na najväčšiu rozprávku tejto jesene.  Ide o rozprávku „Saxana 
a lexikon kúziel“.

Táto rozprávka má veľké herecké zastúpenie, hlavne z Českej republiky. 
Najviac sa zaskvela staršia generácia hercov, napr: Jiřina Bohdalová, Petra 
Černocká  atď.

Herci predvádzali to najlepšie, čo mohli. Vo fi lme je veľa fantázie a veľa hu-
morných situácií. Tento fi lm je snáď pre všetkých, malých či veľ0kých, starých 
či mladých od 5 až do 95 rokov. Každý si v nej nájde to svoje.

Po štyridsiatich rokoch 
sa vraciame k Saxane 

(Petra Černocká), žijú-
cej v našom svete. Jej 
dcéra Saxána (Helena 

Nováčková) na povale 
náhodou vyčaruje zaras-

teného chlapca z ríše roz-
právok, s ktorým neskôr 

putuje do sveta kúziel 
a všakovakých bytostí.

A môj názor? Tento 
fi lm bol úžasný, strašne 
sa mi páčil. Bola to roz-
právka, ktorú by som si 
pozrel stokrát a furt by 

ma bavila.

 Kultúrnu rubriku bude pre Vás 
pripravovať aj tento rok 

Fero Hrnko



2020 2121

Projekt Connecting ClassroomsProjekt Connecting Classrooms Juniáles 2011Juniáles 2011

Aj tento školský rok naša škola pokračuje v projekte Connecting classro-
oms. Máme ešte v živej pamäti všetky akcie organizované v rámci tohto pro-
jektu. Spýtala som sa našich žiakov, ako si oni spomínajú na jednu z akcií – na 
Juniáles 2011. 

1. Ako sa ti páčilo na tejto akcii?
2. Vedel/a si odpoveď na otázky, čo boli v  kvíze?
3. O diskotéku sa nám postaral Dj s funrádia, dobre nám mixoval hudbu?
4. Čo by si ty odporúčal/a tým, ktorí podobnú akciu budú organizovať?

Odpovedal: Fero Hrnko

1. Skvelí ľudia, perfektná atmosféra.
2. Vedel som všetky otázky.

Otázky tvorili základ z hudobného a tanečného sveta.
3. Myslím si, že nám dobre mixoval hudbu a počul som novinky, ktoré 

som ešte nepoznal.
4. Organizácia bola v pohode a som za, aby sa podobná akcia 

zopakovala.

Odpovedal: Tomáš Dančo

 1. Je to ťažké, zhodnotiť...Podľa mňa som bol aj na úspešnejších akciách.
 2. Do kvízu som sa nezapojil.
 3. Keď už je profesionál, mal by byť dobrý.
 4. Čo ja viem, zaujať viac ľudí, ... a aby súťažili všetci prítomní.

Odpovedala: Majka Haláčová

 1. Táto akcia ma zaujala.
 2. Na niektoré otázky som vedela odpovedať.
 3. Pesničky sa DJ podarili.
 4. Mohla by sa podobná akcia zopakovať, 

aby sa všetci zabávali.

Odpovedala: Suzan Nakechbandi

 1. Tá akcia ma celkom zaujala.
 2. Nerada sa zapájam do súťažných 

kvízov.
 3. Na DJ namixovanú hudbu sa 

dalo tancovať.
 4. Túto akciu by som nezmenila. 

Verím, že sa aj ostatní ľudia tak 
isto zabávali, ako ja.

aleboalebo   Ako si spomínate na    Ako si spomínate na 
Juniáles 2011Juniáles 2011
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Dňa 26.5.2011 sme sa stretli preto, aby 
sme sa porozprávali o právach dieťaťa, 
konkrétne o článku 13, ktorý hovorí, že 
dieťa má právo slobodne prejavovať 
svoj názor. Naše sedenie malo 3 časti. 
V úvodnej sme hlasovali o logu a v na-
šom tíme zvíťazilo logo čislo 1. V ďalšej 
časti boli aktivity zamerané na článok 13 
z práv dieťaťa. Mali sme vyjadriť kresbou 
alebo slovom, čo si pod týmto pojmom 
predstavujeme. Potom nasledovala 
diskusia v kruhu, kde každý vyjadril svoj 
názor. Nechýbalo občerstvenie v podobe 
sladkého veterníka a pomarančového 
džúsu. Zvolili sme spomedzi seba účast-
níkov školenia E-twinnigu v Seredi - Jozef 
Dančík, Mária Mieresová a Patrik Tureček. 
Na záver sme si zahrali hru – „Miesto vedľa 
mňa“ – mali sme vybrať osobu zo skupiny, 
ktorú by sme chceli, aby sedela vedľa nás. 
Mali sme však uviesť dôvod, prečo. Hra sa 
nám páčila, pretože v živote málokedy 
vyjadrujeme pocity o druhom človeku 
priamo do jeho očí. Musíme sa to učiť.

Členovia diskusnej skupiny Connecting 
classroom: Mária Mieresová, Michal Matúš, 
Viera Mačovská, Jozef Dančík, Patrik 
Tureček, Gyula Décsi, Dominik Janúch, 
Mgr. Marián Višňovský, PaedDr. Petra 
Húrošová, PhDr. Jaroslava Margolienová.

Mária Mieresová

Odpovedal: Alexander “Šaňo“ Alsódi

1. No, dobre bolo, aj som sa zabavil.
2. Skoro na všetky otázky som odpovedal správne.
3. Hudba sa mi páčila. Ja viem tancovať na skoro všetky štýly okrem 

slaďákov, chýbala mi totiž tanečná partnerka.
4. Spomínaná akcia by sa mohla zopakovať, samozrejme aj s kvízom. 

,,Ľudia neseďte len na izbách, choďte sa hýbať!“

Odpovedal: Jano Breuer

1. Na  akcii som sa cítil výborne.
2. Iba na niektoré otázky som vedel odpovedať.
3. Hudba mohla byť aj lepšia.
4. Aby sa popracovalo na lepšej hudbe.

Odpovedala: Katka Miklovičová

1. Akcia sa mi páčila.
2. Kvízové otázky som neriešila.
3. DJ bol fajnový, pesničky u mňa boli úspešné.
4. Naďalej by sa mohla takáto akcia organizovať.

Odpovedala: Barbora Kozárová

1. Dobre som sa zabávala v spoločnosti ostatných. Celkovo tam bolo fajn.
2. Nezapojila som sa do kvízu.
3. Podľa môjho názoru, určite áno.
4. Som spokojná, perfektná atmosféra a akcia by sa mala jednoznačne 

zopakovať.

Ako spoluorganizátorku ma veľmi teší, že takáto akcia mala vo väčšine 
 pozitívny ohlas u žiakov. 

Zároveň ďakujem všetkým, ktorí mi ochotne poskytli túto anketu.
Mária Mieresová

  

Projekt Connecting ClassroomsProjekt Connecting Classrooms

Miesto vedľa mňaMiesto vedľa mňa
Projektová úloha – diskusia k  článku 13 –  Práva dieťaťaProjektová úloha – diskusia k  článku 13 –  Práva dieťaťa
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Bolo to 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia 
v USA ovplyvnení fotografi ckými a telegrafi ckými snímkami 
z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť, zraniteľnosť Zeme, 
demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému 
úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. 
Odvtedy 22. apríl oslavujeme ako „Deň Zeme“. Výnimočnosť, 
pestrosť a tvárnosť našej 
planéty sme si pripo-
menuli dňa 28.4.2011 
formou kvízu, ktorý pre 
nás pripravili pani vycho-
vávateľky Mgr. Barátová 
a Mgr. Solomajerová. 
Pre tri súťažné družstvá 
(Hanblivky, Pitbuly a MPS), 
ako aj pre publikum, bolo 
pripravených spolu 21 
otázok z geo grafi e Zeme. 
Srdečne týmto gratuluje-
me víťaz nému družstvu 
Hanbliviek. 

Jedno popoludnie žiaci z internátu navštívili
na turistickej vychádzke paleologicky a geolo-
gicky významnú lokalitu na Devínskej Kobyle 
- Sandberg. Žiaci mali možnosť byť priamo na 
piesočnej terase, ktorá je pozostatkom treťo-
horného morského útesu a kde sú náleziská 
skamenelín a obnažený piesočný povrch. 

Žiaci si vyšliapali cestu aj na časť terasy 
pod názvom Rovnice, odkiaľ sa im naskytol 

nádherný výhľad na hrad Devín, rieky Morava a Dunaj, Devínsku Novú Ves 
a povrch krajiny navôkol. 

Na záver výletu si žiaci po tejto odmene prírody dopriali drobné občerstve-
nie posedením v cukrárni.

DEŇ ZEME - 22. aprílDEŇ ZEME - 22. apríl
Kvíz

Devínska Kobyla - Sandberg
Vychádzka

Zober loptu, nie droguZober loptu, nie drogu
alebo 

športové júnové popoludnie 
spojené s opekačkou

Víťazné družstvo Hanbliviek
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A sme  opäť po prázdninách späť s našim kvízom, kde si môžete zas preveriť 
vaše všeobecné vedomosti o svete, hudbe, športe a pod. 

Hneď na úvod vám dám jednu jednoduchú otázku:

Kedy sa začal nový školský rok?

A/  1.9.   B/  5.9   C/  25.7. 

To bola taká úvodná otázka. Tak, ale už poďme na ostro. V tomto čísle sa 
budeme venovať všeobecným témam.

1.Ako sa volá nový album Desmodu?

A/ Iný Pohľad    B/ Iný Rozmer   C/ Iný Dom

2.Ako sa volá pokračovanie fi lmu  Saxana?

A/ Saxana a lexikon kúziel    B/ Prometeus    C/ Sezóna

3.Aké je hlavné mesto Talianska?

A/ Miláno  B/ Neapol   C/ Rím

4.Akým celkovým súčtom skóre sa skončil zápas Slovan AS : Rím?

A/ 3:3  B/ 2:1  C/1:3

5.Kto sa stal majstrom sveta v F1?

A/ Hiro Nakamura   B/ Vettel    C/ Jakub Mišík

6.Kto je autorom diela Na západe nič nové?

A/ Inzaghi   B/ Remarque   C/Štúr

7.Aký je chemický vzorec ozónu?

A/  O
3
  B/ NaCl  C/ CO

2

8.Koľko má Newton zákonov?

A/ dva   B/ tri  C/ žiaden

9.Kde sa odohrala slávna bitka troch cisárov?

A/ pri Slavkove   B/ pri Moháči    C/ pri Mokrohájskej

Kvíz

Zasúťažme  siZasúťažme  si 10.Kde na Slovensku našli lebku z neandertálca?

A/ v Dunajskej Strede  B/ v Gánovciach pri Poprade  C/ v Kocúrkove

Bonusová otázka: (2-1)0(2+1)=?

A/ 6    B/ 7   C/ 0

Otázok je naozaj dosť, ale verím, že Vás veľmi nepotrápia a zapojíte sa do 
súťaženia. Najlepší a najrýchlejší súťažiaci budú odmenení... cena určite stojí 
za námahu! 

Odpovede doručte osobne na internát na III. poschodie p. vych. Mrockovej, 
alebo mne „do vlastných rúk“. 

Na odpovede sa teší jeden z Vás Šaňo Alsódi 

Vyhodnotenie kvízuVyhodnotenie kvízu
Víťazom kvízu o MS vhokeji 2011 sa stal Paťo Tureček z prvého poschodia. 

Víťazovi srdečne gratulujeme. Tešíme sa na vaše odpovede z tohto čísla.

V y h o d n o t e n i e  t i p o v a č k yV y h o d n o t e n i e  t i p o v a č k y
V minulom čísle sme Vám dali možnosť vybrať spomedzi najlepších medzi 

najlepšími tých, ktorých by ste vy pasovali za víťazov skupín, alebo hrajúcich 
o udržanie v A kategórií MS 2011 v ľadovom hokeji. Taktiež ste mali možnosť 
tipnúť si, ktorý z tímov nastrieľa najviac gólov, ba aj najlepšieho strelca tur-
naja. Veľkou neznámou bolo aj to, či budeme úspešnejší, ako naši západní 
susedia, Česi. Najviac nás však zaujímalo, ktoré dva tímy by ste posunuli až do 
samotného fi nále turnaja. Ktorí z vás boli tí najlepší???

3. miesto

Katka M.

2. miesto

Ján B., Milan B., Lenka R., Ondro S., František H., Matej N.

1. miesto

Alexander A., Patrik T.
Všetkým Vám gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú spoluprácu. 

Ďakujeme. 

Sme OK
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Ľúbim... teba lenĽúbim... teba len
Dievča, si pre mňa celý svet,Dievča, si pre mňa celý svet,
si nádherná ako jarný kvet.si nádherná ako jarný kvet.

Teraz som smutný len,Teraz som smutný len,
zas sa mi sníval s tebou sen.zas sa mi sníval s tebou sen.

Bol to pekný letný deň,Bol to pekný letný deň,
bol tam jeden veľký peň,bol tam jeden veľký peň,

sedela si na ňom ty a ja,sedela si na ňom ty a ja,
no jeden chalan povedal: „Nech vás veľká láska spája!“no jeden chalan povedal: „Nech vás veľká láska spája!“

Podal som ti ručičku,Podal som ti ručičku,
ty si mi utrela malú slzičku.ty si mi utrela malú slzičku.

Spýtala si sa ma jednu otázku:Spýtala si sa ma jednu otázku:
„Prečo plačeš miláčku?“„Prečo plačeš miláčku?“
Plačem, plačem moja láska,Plačem, plačem moja láska,
od žiaľu za tebou mi srdce praská.od žiaľu za tebou mi srdce praská.
Neplač, neplač láska moja,Neplač, neplač láska moja,
neboj, neboj, budem iba tvoja.neboj, neboj, budem iba tvoja.
Si môj anjel jediný,Si môj anjel jediný,
venujem ti najkrajšie kvetiny.venujem ti najkrajšie kvetiny.
Dievča, veľmi ťa ja ľúbim,Dievča, veľmi ťa ja ľúbim,
no len sám prázdnotou blúdim.no len sám prázdnotou blúdim.
Ty si tá, ktorú chcem mať,Ty si tá, ktorú chcem mať,
iba tebe lásku, vernosť ti dať.iba tebe lásku, vernosť ti dať.
Keď som ráno vstal,Keď som ráno vstal,
obrovskú pusu som tebe dal.obrovskú pusu som tebe dal.
No bol to iba sen,No bol to iba sen,
a čakám na ten deň.a čakám na ten deň.
Keď mi povieš: „Ľúbim... teba len.“Keď mi povieš: „Ľúbim... teba len.“

Maroš FuskoMaroš Fusko

Milí priatelia!

Už je to druhý rok, čo spolu s vami na tejto škole deriem školské lavice. 
Cesta k tomu nebola vôbec ľahká a priznám sa bez mučenia, že som sem 
najskôr ísť nechcela, no ako to už v živote býva, niekedy zistíme, že možnosť, 
ktorú sme absolútne vylučovali, je nakoniec tá najlepšia a takto to bolo aj 
u mňa...

Na základnú školu, ako aj prvý ročník strednej, som chodila medzi zdravé 
deti (mládež) a tak, keď som mala prísť sem, zrazu som si nevedela vôbec 
predstaviť, aké to tu asi bude. Bola som zvyknutá na zdravých spolužiakov 
a teda aj na posmešky, či dokonca šikanu. Brala som to akosi normálne a vra-
vela som si, že to ku škole jednoducho patrí. Až tu som však zistila, o čom 
je škola naozaj. Ak čakáte, že budú nasledovať nejaké hororové scenáre, ste 
na omyle.  Až tu som totiž zistila, o čom sú skutočné priateľstvá, skutočná 
súdržnosť medzi spolužiakmi, nezištná pomoc a ďalšie pozitíva. Kým som ne-
prišla sem, niečo také som nepoznala a hoci ma škola vždy bavila, boli časy, 
keď mi moji bývalí spolužiaci dali zvlášť silne pocítiť, že som jednoducho iná 
a tak sa postupom času pre mňa stala škola skôr nočnou morou, než možnos-
ťou niečo dokázať. 

Aké je to teraz? S čistým svedomím môžem povedať, že naozaj skvelé. Ako 
trieda spolu držíme, nemáme problém si pomôcť a je vidno, že aj samotní pe-
dagógovia sa snažia, aby sme sa cítili fajn a snažia sa o to, aby z nás všetkých 
vydolovali všetko pozitívne, čo v nás je. Najviac sympatické mi je však to, že  
profesori, vychovávatelia, lekári. rehabilitačné sestričky a v podstate všetci 
zamestnanci nás berú ako normálnych ľudí a snažia sa nás pripraviť na plno-
hodnotný život, za čo im patrí veľká vďaka.

Čo dodať na záver... 

Snáď už iba toľko, že som skutočne rada, že som tu. A čo vy?

Barbora Kozárová

Som rada, že som tuSom rada, že som tu

Sme OK Z vlastnej tvorby
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V dňoch 7. – 11. septembra 2011 malo Slovensko tú česť zorganizovať MS 
vo vodnom slalome. Už keď sa zdalo, že je všetko skvele pripravené a do-
konale načasované, zasiahla vyššia sila. Mraky, ktoré viseli nad Čuňovským 
kanálom neveštili nič dobré. Schyľovalo sa k rozhodnutiu, že MS vo vodnom 
slalome budú zrušené, no sobotňajšie ráno prinieslo slnečné lúče. Ani troj-
dňový posun programu však nezabránil našim reprezentantom v ich fantas-
tických výkonoch.

Konečne tu bola sobota a s ňou i prvé výkony športovcov, na ktoré sme boli 
tak zvedaví. Od 9:00 sme mohli sledovať kvalifi kačné jazdy, v ktorých exce-
lovali nielen naši kajakári a kanoisti. Zahanbiť sa nenechala ani ženská časť 
našej reprezentácie. A tak sme mohli sledovať aj neuveriteľné semifi nálové 
boje, na ktoré tak skoro nezabudneme.   

V kategórii K1 – ženy sme možno čakali skvelý medailový výkon Eleny 
Kaliskej, ale tá sa do fi nále nedostala. Odľahlo nám, keď sme videli výkon Jany 
Dukátovej, ktorá so svojou loďou postúpila až do samotného fi nále. V ňom 
nás tiež nezahanbila a časom 113,57 vybojovala pre Slovensko bronzovú 
medailu.  

Ani v kategórií C1 – ženy sa nám nepodarilo siahnuť na vysnené zlato. To 
nám vyfúkli naši západní susedia, Česi. My sme sa však mohli tešiť z ďalšieho 
tretieho miesta. Tento raz nám ho zabezpečila Katarína Macová časom 136,24. 

V poradí tretí bronz nám vyhral v kategórií C1– muži Matej Benuš, ktorý 
síce nezískal ani jednu trestnú sekundu, ale jeho čas 103,91 stačil zase len na 
spomínaný bronz. 

Atmosféra hustla, napätie sa stupňovalo. Pred nami bola disciplína, ktorú 
celé Slovensko tak túžobne a s napätím očakávalo. A bolo to tu. C2 – muži, fi -
nálové jazdy. Po ôsmich výkonoch, z ktorých naše medailové ambície mohla 
vážne ohroziť každá z posádok, prišiel bonbónik večera. A že bol naozaj slad-
kej chuti nám dokázali svojimi excelentnými jazdami bratia Hochschornerovci  
a bratia Škantárovci. Posledné dve lode patrili našej výprave. Ako prvá z tejto 
dvojice bola do kanála vpustená loď bratov Škantárovcov, ktorých čas 109,86 
bol vynikajúci aj napriek dvom sekundám, ktoré inkasovali ako penalizáciu za 
dotyk bránky. To však nevadilo. Pred poslednou jazdou boli bratia Škantárovci 
na skvelom druhom mieste. A nasledovala posledná jazda. Boli to práve 
bratia Hochschornerovci, ktorých miestny hlásateľ ohlásil ako ,,v súčasnosti 
najrýchlejšiu loď na svete´´. Ľudia, ktorí už od predošlej jazdy stáli okolo ka-
nála v priestore vyhradenom pre divákov, šaleli. Opäť mali dôvod na to, aby 
z celých síl trúbili na trúbach, tlieskali, skákali a skandovali mená vtedy asi 
najsledovanejších bratov na Slovensku, či dokonca na celom svete. Výsledok 
bol impozantný. Čas 106,76 bol lepší iba o 0,73 sekundy ako ten francúzsky, 
a o 3,1 sekundy lepší ako čas dvojice bratov Škantárovcov, ktorých odsunuli 
na tretie miesto. Majstrovská hádanka bola rozlúštená. Stali sme sa majstrami 
sveta. Tento fantastický úspech bol umocnený skutočnosťou, že sa nám to 
podarilo práve v domácej vode. 

Na tento úspech sme všetci náležite hrdí, a sme radi, že naše vlajky môžu 
aj vďaka takémuto krásnemu športu, akým je kanoistika, viať zase o niečo 
vyššie. 

Sme na vás fakt hrdí!   Vaši verní fandovia.

   Do myšlienok načrel Jakub Mišík

Športový teleskop

Čuňovo 2011Čuňovo 2011
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