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Aj tebe už liezla zima hore krkom ako mne?  Vplyvom globálnych 
vývrtkov počasia sa nechcelo pracovať ani redaktorom. Ale kým stihli 
zaspať, písali, fotili a spovedali... Po zime našťastie udrelo hneď leto a tak 
slnkom prebratí k životu dali včas číslo do tlače. To je dobrá správa pre 
teba! Okrem školských kníh máš konečne čo čítať! „Maturanti si užívajú 

naplno všetky žúry.  No my sa musíme stále učiť. Lebo maturanti si kúpili 

časopis zo záchranným kolesom a nemusia maturovať.“  Keby toto bola 
pravda, nie jeden maturant by sa potešil. Ale milý študent – maturant, 
veď to nič nie je! Už ste spravili pár testov, a čaká vás len obyčajná 
odpoveď pred tabuľou. No keď chceš, daj si na seba nafukovacie koleso, 
možno ťa zachráni, keď sa budeš topiť v odpovediach.  A my ostatní? 
Postavme plťky a musíme preplávať do druhého ročníka. A komu sa to 
nepodarí,  postaví si na budúci rok lepšiu loď. Chápem, že sa už všetci 
tešíme na 28. júna,  kedy dostaneme tie papierové veci do rúk, ale 
musíme to doveslovať až do samého konca. 

Preto držte svoje veslo pevne v rukách ☺    
šéfredaktor Jozef Dančík
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Foto: Mária ČiernaFoto: Mária Čierna
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Plávajúca 
hviezda

1. Čo znamená pre teba šport ako 
taký?

Šport je pre mňa zábavou, ale tak-
tiež je to aj veľká drina. Vďaka športu 
mám možnosť spoznávať nové kra-
jiny, nové kultúry. Taktiež získavam 
nové poznatky z každých pretekov, 
ktoré absolvujem. 

2. Prečo si začal práve s týmto 
športom?

Tento šport práve preto, lebo je to 
šport, v ktorom mám najväčšiu mož-
nosť sa presadiť.  

3. Je medzi športovcami hviezda, 
ktorej by si sa chcel podobať? 
Ak áno, prečo?

Michael Phelps. Pretože vyhrať na 
olympijskej dráhe osemkrát počas 
dvoch týždňov sa len tak hocikomu 
nepodarí. No a má sedem svetových 
rekordov, a i keď sa hovorí kdečo, už 
mu ich nikto nezoberie.

4. Aké sú tvoje doterajšie pocity 
z tohto športu?

Tento šport ma zatiaľ baví a kým 
ma to bude baviť a bude sa mi dariť, 
tak v tom budem pokračovať.

5. Reprezentoval si už 
Slovensko na medzi-
národnom podujatí? 
Aké to bolo?

Samozrejme. Záležalo od 
toho kde. Keď to bolo na 
Slovensku, tak som sa cítil dob-
re. Ale samozrejme, boli tam aj 
také pocity, že musíš; lebo máš bo máš 
zodpovednosť. Nejde len o zodpovednosť. Nejde len o teba, teba, 
ale aj o trénerov a ostatných ludí ale aj o trénerov a ostatných ludí 
okolo teba. Keď si v zahraničí, tak-okolo teba. Keď si v zahraničí, tak-
tiež ti ide aj o prestíž; o to, aby si sa tiež ti ide aj o prestíž; o to, aby si sa 
ukázal svetu. To už je ale zložitejšie, 
pretože svet je už niekde inde ako 
sme my.

6. Čo je tvojim cieľom do blízkej 
budúcnosti?

Kvalifi kovať sa na MS juniorov 
v Strednej Amerike, v Portoriku, do-
stať sa čo najďalej. A možno aj niečo 
zarobiť, prečo nie.

7. Aké sú tvoje dlhodobejšie ciele, 
plány, sny do budúcnosti?

Dostať sa do Rio de Janeira na 
olympijské hry v roku 2016 a ak sa 

Profi l športovca

Meno: Adam Riečičiar
Miesto narodenia: Bratislava
Disciplína:  plávanie Kraul 

(50 m, 100 m, 200)
Ostatné disciplíny: 50 m, 100 m 

(nie motýl)
Klub:  James Bratislava
Najväčší úspech: rok 2011  

MS v Dánsku
1. miesto

podarí, tak možno aj me-
dajla. Ale hlavne sa tam 

dostať, zažiť tú atmos féru, 
skúsiť niečo nové. Hlavne sa 

zúčastniť. 

8. Aký je tvoj záverečný   
    odkaz pre našich čitateľov?

Ľudia, robte to, čo vás baví ! 
Neseďte len pri počítačoch, na 

facebooku. Každý si musí nájsť 
niečo, čo ho baví, v čom sa najviac 

vidí. Ak vás baví kresliť, tak kresli-
te. Koho baví spievať, nech spieva. 
Každý si niečo musí nájsť. Takže asi 
tak. A hlavne ak chceš robiť šport, 
musíš to robiť férovo, bez dopingu. 
O tom je pravý šport. Šport dokáže 
ľuďom narobiť aj veľa starostí, veľa 
sebazapierania sa. Je jedno o aký 
šport ide. Dokáže robiť radosť a to je 
ten hlavný dôvod, prečo sa to všetko 
vlastne robí. Teda je to aspoň dôvod, 
prečo to robím ja.

Ďakujem za rozhovor. V mene 

redakcie ti želáme úspechy vo vode 

i na suchu aj v budúcnosti.

Jakub Mišík

     

55 Foto: archív  Adama RiečičiaraFoto: archív  Adama Riečičiara
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Nerob „nič“ – rob „niečo“Nerob „nič“ – rob „niečo“

internetu. Predstavte si, 
vieme sa zabaviť aj bez 
chatovania, blogovania 
a gúglenia... A nie prvý 
raz. Je super, že rok čo 
rok sú medzi nami žiaci, 
ktorí nielenže niečo ro-
bia, ale majú čo ukázať 
aj druhým. A vy ostatní, 
ktorí často robíte „nič“? 
Rozhýbte sa, nájdite si 
niečo svoje a poďho o 
rok na pódium prezen-
tácie. 

A koho sme to tento 
rok mohli vidieť a po-
čuť? Janka Benková a 
Marcelka Holubová sa 
predviedli s krásnym spe-
vom; Katka Čermáková 
a Barborka Kalinová 
ukázali, čo dokážu v in-

Plagát na dverách 
lákal na už tretí ročník 
Interaktívneho zábavné-
ho popoludnia s tradič-
ným názvom: „PREDVEĎ, 
ČO DOKÁŽEŠ!“ Žiaci a 
žiačky prezentovali, čo 
dokážu. Spievalo sa, 
tancovalo, cvičilo, básni-
lo, prezentovalo Projekt 
Comenius, krúžok 
Varenia a športové úspe-
chy v Sledge Hokeji, v 
ľadovom hokeji. Poviem 
vám, nebolo toho málo. 
Dozvedeli sme sa o 
krúžku paličkovania a na 
vlastné oči sme zhliadli 
ako sa „to“ robí. Celé po-
poludnie bolo zamerané 
na tvorivé aktivity žiakov 
k Svetovému dňu bez 

ternátnej kuchyni v rámci 
krúžku Varenia; Jakub 
Mišík zhrnul úspechy i 
neúspechy slovenského 
ľadového hokeja (mi-
mochodom športový 
teleskop je jeho srdcov-
ka aj v redakčnej práci 
pre náš časopis); Jakub 
Trška priblížil ako sa hrá 
sledge Hokej; o projekte 
Comenius a mobilite v 
Poľsku sa rozrozprávali 
Alex Alsódi, Fero Hrnko, 
Jožko Dančík a Adrián 
Bugár; Katka Tóthová 
a Ivetka Pospiechová 
sa zamerali na krúžok 
Paličkovania; Katka 
Tóthová, Jožko Dančík, 
Diana Vašková pokra-
čovali spevom; Mirka 

Síheľská zarecitovala 
báseň z vlastnej tvor-
by; Maroš Fusko vystúpil 
ako nádejný televízny 
imitátor; no a k tomu 
Vendy Šušková, Majka 
Haláčová a Veronika 
Jarotová zatancovali.

Vďaka patrí aj žiač-
kam z krúžku Varenia, 
ktoré pod vedením 
Mgr. Gallovej pripravili 
pochutiny – Vyskoč 
z vody a guličky 
– MŇAM... ešte by som si 
veru dal... Interaktívnym 
popoludním nás 
tradične previedli 
Mgr. Bobocká a Mgr. 
Mojíková PhD. Vďaka 
vám všetkým za „super“ 
prežitý čas!               - r - 

Foto z akcie: Miro Solovyj
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Sme OKKarneval

Mesiac marec spájame nielen s prí-
chodom jari. Často ho spájame aj 
s prívlastkom – marec, mesiac kníh. 
Kniha je najväčším priateľom človeka. 
Je príjemným spoločníkom pre všetky 
vekové kategórie. Od tých najmen-
ších, až po tých, ktorí už nejakú tú 
knižnicu navštívili.

Mesiac kníh si pripomíname od 
roku 1965. Prečo práve marec? Nie je 
to žiadna náhoda. Práve vtedy sa to-
tiž narodil významný buditeľ, Matej 
Hrebenda. Výrazne sa podieľal na 
šírení slovenskej knižnej kultúry. 

Kniha poskytuje aj úžasný spôsob, 
ako sa odreagovať od každoden-
ného stresu a napätia. Čítanie kníh 
neznamená, že musíme čítať každý 
deň. U každého je to individuálne. 
Napríklad, keď mám na to náladu, 
za deň prečítam aj dve knihy. Veď 
čítať sa dá čokoľvek. No je dôležité, 
aby nás to bavilo, a aby sme čítali 
z vlastnej vôle. Nie nasilu. Verím, že  
by som týmito riadkami vo vás mohla 
vzbudiť aspoň maličkú iskierku moti-
vácie a v blízkej dobe by ste aj vy 
mohli siahnuť po zaujímavom diele. 

Od rozšírenia internetu je marec nie-
len mesiacom kníh, ale po novom ho-
voríme aj o mesiaci internetu. Bohužiaľ, 
postupom času ľudia čoraz viac knihy 
zanedbávajú, a informácie získavajú 
viac cez internet či iné médiá. Prečo 
je dobré čítať knihy? Každý by vedel 
vymyslieť niekoľko dôvodov, prečo sa 
oplatí čítať knihy. Jedným z dôvodov je 
slovná zásoba a veci s tým súvisiace, ako 
napríklad pravopis, schopnosť pekného 
vyjadrovania sa, ale aj nové vedomosti.

Či už sa na chvíľku stanete Popol-
várom, krásnou princeznou alebo 
len proste zistíte, že ste na nejaký čas 
utiekli od všetkých bežných starostí, 
určite sa spolu s nami zhodnete, že 
kniha by nemala chýbať v žiadnej do-
mácnosti. Veď už stáročia  existencie 
ľudstva dokazujú, že kto nečíta, ľahko 
zabudne na niektoré veci a udalosti. 
A to ho môže skôr či neskôr dosť 
mrzieť.

Zuzana Poláková

 Keď sa ríliš nebavíš, 

zober knihu, uvidíš...!zober knihu, uvidíš...!

Zábava ako lusk, masky samá origina-
lita, perfektný moderátor „Slniečko“ 
alias p. vych. Bobocká, humor a sladké 
vyznania lásky pod taktovkou p. vych. 
Barátovej sa niesli jedálňou až po 
diskotéku, ktorú nám opäť pripravila 
nadácia Zdravý vývoj. Sladké i „neslad-
ké“ odmeny zafi nancovalo Občianske 

združenie Bez bariér. A kto si odniesol 
ocenenie na prvých troch miestach? 
1. miesto Katka Čermáková. a Mirka 

Janúchová – Návštevníčka Ameriky 
a Socha slobody

2. miesto Lenka Rapavá – Včielka Mája
  Simona Blahová – Lienka
3. miesto Daniel Mazaník – Pirát
  Baška Kalinová – Indiánka
  Kubo Mišík, Fero Hrnko  

  – cyklisti
  Iveta Pospiechová, Zuzana  

 Poláková, Dada Ferovová  
  – rockerky

Roman Brocka a Erika Vorosová

Ľubim Ta… Ľubim Ta… 
ukrytý pod maskou, ukrytý pod maskou, 

 zaznelo ako tradične  zaznelo ako tradične 
na prelome Fašiangov a Valentínana prelome Fašiangov a Valentína. 

Foto z akcie: Miro SolovyjFoto z akcie: Miro Solovyj
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Čo je náplňou CSPR? 

Snažíme sa pomôcť občanom 
so zdravotným postihnutím pri ich 
umiestnení na trhu práce. Znamená 
to, že ktokoľvek za nami príde s tým, 
že má nejaký zdravotný problém, 
v dôsledku ktorého sa nevie umiest-
niť na trhu práce, snažíme sa mu po-
môcť. Platí to aj v prípade, že potre-
buje nejaké kompenzačné pomôcky, 
ktoré by mu hľadanie práce alebo 
prácu samotnú uľahčovali. Klientom 
sa snažíme pomáhať pri hľadaní 
zamestnania prostredníctvom inter-
netu, alebo mu pomôžeme napísať 
životopis – dať ho do správnej formy, 
alebo s ním kontaktujeme priamo za-
mestnávateľa. V prípade, že je klient 
sluchovo postihnutý, môže ísť s ním 

na pohovor k zamestnávateľovi naša 
pracovníčka, ktorá uľahčí prvotnú 
komunikáciu medzi ním a zamestná-
vateľom. Ak počas práce s klientom 
zistíme, že vzhľadom k jeho zdravot-
nému postihnutiu má nárok na kom-
penzačné pomôcky, navigujeme ho, 
kam sa má obrátiť, aby ich získal. 

Niektorých klientov stačí len 
trošku „nakopnúť“, naštartovať, kde 
majú hľadať voľné miesta a akým 
spôsobom. Ako by sa mali prezen-
tovať pred zamestnávateľom, aby si 
ten zamestnávateľ povedal: „Toto je 
ten človek, ktorého ja potrebujem.“ 
Nerobíme tieto veci za nich, iba sa 
ich snažíme posunúť ďalej, alebo im 
poskytneme informácie, ktoré by 
im v procese hľadania zamestnania 
mohli pomôcť. 

Čo sa ešte odohráva na tomto 
mieste?
Druhá vec je, že ak je človek 

dlho doma, môže sa stať, že nemá 
už vybudované pracovné návyky. 
Jednoducho bojí sa ísť do práce, 
medzi ľudí, do pracovného  kolek-
tívu, alebo si z hľadiska času nevie 
správne rozvrhnúť pracovné aktivity. 
Snažíme sa s ním preklenúť prvotné 
obavy a ako tréning na „pracovný 
život“ môže slúžiť pracovná rehabi-
litácia v našej dielni.  

Máme tiež klientov, ktorí majú 
napríklad problémy a obavy z vyba-

vovania si vecí na úradoch. V prípade 
potreby vieme aj v tomto smere po-
môcť. Naša pracovníčka im ako asis-
tent môže zabezpečiť komunikáciu 
napr. s úradom práce, so sociálnou 
poisťovňou, so zdravotnou poisťov-
ňou… 

Ako dlho už funguje toto centrum?

Centrum v rámci Inštitútu funguje 
10 rokov. Predtým tu bolo tzv. pora-
densko-informačné centrum, ktoré 
patrilo do pôsobnosti úradov práce. 
Tiež sa venovalo osobám so zdravot-
ným postihnutím.  

Neklopte !
Keď chodíte na prax, tak ste si určite 

z diaľky všimli bielu tabuľu s nápisom 

Centrum sociálnej a pracovnej re-
habilitácie (CSPR). Vošli sme tam bez 

klopania, ako je to napísané na dverách… a stretli sme pani  Mgr. Andreu Kozovú. 

Táto milá pani je šéfkou jedného z úseku Inštitútu pre pracovnú rehabilitá-

ciu, pod ktorý patrí aj naša SOŠ. Neodolali sme a položili jej pár otázok. Na 

úvod nám prezradila, že pochádza z Bratislavy – Dúbravky. Potom sme svoju 

zvedavosť obrátili a zisťovali, čo sa vlastne nachádza za dverami, na ktoré 

nemusíte klopať.

Foto: archív CSPRFoto: archív CSPR

Klienti CSPR
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Sme OK

Pomáhali ste konkrétne niekomu 
aj z tejto školy?

Máme klientov aj medzi žiakmi, 
ktorí kedysi navštevovali túto školu. 
A teraz sa začína rozbiehať aj spolu-
práca s práve končiacimi žiakmi. 

Robíte aj prednášky?

Áno. Robíme prednášky pre uchá-
dzačov o zamestnanie na úradoch 
práce v Žiline, Malackách, Nitre, 

Pezinku a pre Bratislavu. Na týchto 
prednáškach majú nezamestnaní  
možnosť dozvedieť sa informácie, 
ktoré sa týkajú legislatívy zdravotne 
postihnutých a trhu práce. Snažíme 
sa spojiť dve veci, aby človek, ktorý 
má nejaké zdravotné obmedzenie, 
si dokázal nájsť prácu a hlavne si ju 
aj udržal. 

Tieto informácie sú poskytované 
zadarmo?

Akékoľvek poradenstvo a všetky Akékoľvek poradenstvo a všetky 
informácie sú poskytované zadarmo.  informácie sú poskytované zadarmo.  
Ak ktokoľvek zaklope na naše dvere, Ak ktokoľvek zaklope na naše dvere, 
my si najskôr jeho problémy vypo-my si najskôr jeho problémy vypo-
čujeme a spolu s klientom zistíme, čujeme a spolu s klientom zistíme, 
v akom smere mu môžeme pomôcť. v akom smere mu môžeme pomôcť. 
Podľa vopred dohodnutého plánu Podľa vopred dohodnutého plánu 
potom spolu pracujeme.potom spolu pracujeme. 

Ak nejaký absolvent, ktorý teraz 
končí, si chce nájsť prácu, môže 
vás navštíviť?

Áno, samozrejme. Niektorí už 
teraz „rozhadzujú siete“, aby si prácu 
našli a ja ich za to chválim. 

Čo musí klient vedieť, ak chce, aby 
ste mu pomohli?

Musí hlavne vedieť, čo chce 
dosiahnuť, v akom smere pomoc 
potrebuje a čo odo mňa očakáva. Ja 
môžem klientovi vytvoriť super plán, 
ako ho zamestnať, ale keď on nemá 
jasnú predstavu o tom, čo chce robiť 
(kde a v akom rozsahu), tak mu jed-
noducho neviem pomôcť. My sa sna-
žíme našich klientov nasmerovať, aby 
si dokázali povedať, v čom sú dobrí 
a v čom majú problém a tiež akým 
spôsobom mu môžeme pomôcť. Z ich 
strany je to hlavne práca na sebe. 

Našich klientov učíme, ako správ-
ne komunikovať, ako oslovovať 
zamestnávateľa, ako si vyhľadávať 
voľné pracovné miesta alebo jedno-
ducho ich učíme pracovať s techni-
kou – hlavne tí starší sú v práci s PC 
nezruční, alebo sa boja. Snažíme sa 
o to, aby boli sami sebestační pri zís-
kavaní informácií. 

Máte nejaké informácie o úspešnosti?

Samozrejme. Vedieme si štatistiku 
a v každom mesiaci si značíme, či sa 
nám podarilo nejakých ľudí zamest-
nať, alebo nie. 

Môžu prísť aj zamestnávatelia, 
že hľadajú zamestnancov?

Nie len, že môžu, ale aj chodia. 
Napr. zamestnávatelia chránených 
dielní, ktorí potrebujú zamestnať 
zdravotne postihnutých. Tieto chrá-
nené dielne fungujú z veľkej časti na 
príspevkoch od úradu  práce a preto 
v tomto smere spolupracujeme aj 
s týmito úradmi.  

Sú to ľudia len z Bratislavy a okolia, 
alebo aj z iných miest? 

Prevažná väčšina je z Bratislavské-
ho kraja, ale máme klientov aj z iných 
miest, ako sú napríklad Košice, Myjava, 
Partizánske, Spišská Belá, Nové Mesto 
nad Váhom, Banská Bystrica, Žilina, 
Dunajská Streda, Komárno a iné. 

Chceli ste pracovať v tejto oblasti, 
alebo v niečom úplne inom?

Pracovať so zdravotne postihnu-
tými ľuďmi nebolo mojim životným 
cieľom. Vedela som, že chcem pra-
covať v sociálnej oblasti. Po ukončení 
štúdia som v tomto smere aj praco-
vala. Potom sa cesty akosi spojili a ja 
som sa ocitla tu. A táto práca ma baví 
a uspokojuje. 

Ďakujeme za rozhovor. Dozve deli 

sme sa zaujímavé informácie, ktoré 

môžu pomôcť našim čitateľom pri 

štarte do pracovného života.

Článok spracovali 

Zuzana Pulščáková a Jozef Dančík
Foto: archív CSPRFoto: archív CSPR
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OKejko v kine Reportáž

Dnes sa pozrieme bližšie na nový český trhák v smere kinematografi e. 

Na fi lm režiséra Zdenka Trošku z príznačným názvom Babovřesky.

HERCI: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Pavel  Kikinčuk, 

Jan Dolanský, Miro Noga, Jitka Sedláčková, Lucie Bílá, Jiří Pecha, Jan Kuželka, Lubomír 

Kostelka, Norbert Lichý, Jindřiška Kikinčuková, Jana Altmannová, Radek Zima, Martin 

Matejka

BABOVŘESKYBABOVŘESKY  A INE VŘESKYA INE VŘESKY

Letná komédia Zdenka Trošku je fakt 
úsmevná zo života poriadne rozpará-
denej českej dediny Babovřesky, ktorá 
tak trochu v duchu Slunce, seno..., a 
pod. obsahuje sypajúce sa nedorozu-
menia a zhody náhod, ktoré poriadne 
motajú hlavu obyvateľom. V príbehu je 
tradične zaľúbenosť, žiarlivosť, závisť, 
intrigy a vtipné okamihy, v ktorých sa 
niektorí z nás možno nájdu. Slovami 
režiséra: „J e to proste fi lm tak ‘trošku’ zo 
života.” Po smrti storočnej Trůdy ostanú 
na konci dediny lukratívne pozemky 
so starým domom, po ktorých všetci 
prahnú. To sa hodí starostovi a jeho 
príbuznému, ktorí majú na pozemky 
zálusk a chcú tu vybudovať svoj veľký 
autobazár. Lenže pozostalí Háloví so 
synom Adamom, sa nečakane vyjadria, 
že sa im vila páči a opravia ju. Neboja 
sa, že tam vraj straší. Podtitul „z dopisu 

venkovské drbny” naznačuje, že sa vo 
fi lme objavia aj miestne prezbožné 
ženy so šéfkou – „univerzálnou“ klebet-
nicou Horáčkovou, ktorá o všetkom vie, 
všetko pozná, od všetkého má kľúče, 
všade bola dvakrát… a vyhradzuje si 
právo do všetkého zasahovať. A práve 
do tejto  českej dedinky na sklonku jari 
a príchodu leta prichádza nový pán 
farár. Zbožné ženičky čakajú váženého 
ctihodného  a asi aj postaršieho dôs-
tojného pána, ale z auta vyskočí mladý, 
svalnatý, asi tridsaťročný mladík s dvoj-
zmyselným menom. No netuší, čo tu 
na neho čaká, čo všetko bude „mať na 
stole...“ a práve vďaka tomu sa odohrá-
va v Babovřeskoch množstvo vtipných 
scén a situácií.

No a na koniec moje pocity...
Film je úžasný! Odporúčam ho 

všetkým, od detí po dôchodcov. Každý 
si v ňom príde na svoje. Veď humor je 

korenie života... a povedzme si pravdu: 
„Dnešný svet ponúka viac stresu, ako 
uvoľnenia“ – tak prečo nevyužiť aj túto 
možnosť zábavy. 

Zaslzené oči smiechom 

Vám pri pozeraní fi lmu praje Fero Hrnko 

Na pozvanie pedagógov zo Spojenej školy na Bachovej sme si to namierili priamo 
do priestorov ich telocvične. Internátny časopis Sme OK, ktorý sme im kedysi venova-
li, sa im tak zapáčil, že pani Ďurčanská, ktorá u nás pracuje ako nočná vychovávateľka, 
vymyslela toto pondelkové popoludnie. Keďže je zároveň vychovávateľkou aj v spo-
mínanej škole na Bachovej, chcela svojim žiakom „naživo ukázať“, ako sa robí časopis 
a v akej škole pôsobia nádejné novinárske talenty. Beseda to bola vskutku živá. No a 
aby náhodou neostalo ticho, okrem slova sa v speve striedali ich žiaci s našimi spie-
vajúcimi redaktormi: Katkou Tóthovou, Šaňom Alsódim a Ferom Hrnkom. Práve Fero 
piesňou od Michala Dávida „Děti ráje“ poriadne rozparádil celú telocvičňu. Akčné 
vystúpenie niekoho nenechalo sedieť. V každom kúte to spievalo, dupalo, tlieskalo 
a burácalo. Sladká odmenka pre redaktorov bola len malá časť veľkej odmeny, ktorú 
dostali v podobe obdivu a uznania žiakov a pedagógov školy a Bachovej.

A čo dodať na záver? Žiaci pani vychovávateľky Ďurčanskej sa nechceli s našimi 

redaktormi rozlúčiť. Museli im sľúbiť, že ešte niekedy prídu. A o tri dni to  splnili… 

Spev a hovorené slovo v telocvični vystriedali hry na ihrisku… Možno z tých našich 

redaktorov raz vyrastú  dobrí animátori.                                                      nespievajúci redaktor

S
pi

ev
al
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to, dupalo, tlieskalo a burácalo…

S
pi

ev
al

o 

to, dupalo, tlieskalo a burácalo…

Foto: archív Spojenej školy sv.Vincenta de Paul v BratislaveFoto: archív Spojenej školy sv.Vincenta de Paul v Bratislave

zdroj: internet, www.aktuality .sk
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Sme OK

Keď som bol malý, tak môj príjem 
bol obmedzený. Sem tam nejaká 
koruna od rodičov, starých rodičov, 
poprípade od iných. Teraz keď som 
„starý“, môj príjem by bol na tom 
rovnako.  Lenže rodičia povedali, že 
mám 18 rokov a že sa mám starať 
o seba sám. Teda nevyhodili ma z do-
mu! Mám sa iba učiť pod ich prísnym 
okom gazdovať. A že už tie peniažky, 
čo mám v ponožke ukryté,  tak si ich 
musím ukryť inam. Ale kam? Do trezo-
ra alebo do truhlice? Babka sa pripo-
jila svojimi radami k rodinnej sešlosti 
a spustila: „Synku, synku, ja som vždy 
korunky zašila do duchny... a nikto ich 
nikdy nenašiel!“ – To poznám... a po-
tom telkou prebehli krátke správy: 
„Príbuzní našli po sto rokoch v starých 
perinách hrču dukátov...“, ale čo by 
som z toho ja už len mal? Peniaze by 

Sporiaci účet: účet, na ktorý si klient 
ukladá peniaze k zhodnoteniu skrze 
úroky; peniaze má vždy k dispozícii.

Termínovaný vklad: účet, na ktorý 
si klient ukladá peniaze, získava úrokom 
vyššie zhodnotenie svojich úspor, ale 
peniaze sú tam viazané; klient ich má 
k dispozícii v dohodnutom termíne.

Úrok: odmena klientovi za ulože-
nie peňazí v banke, alebo aj naopak 
odmena banke za to, že peniaze 
klientovi požičala.

Vkladná knižka: Vkladná knižka 
spája výhody tradičného sporenia 
fi nančných prostriedkov a ich efek-
tívneho zhodnocovania, s vkladnou 
knižkou bude mať klient detailný pre-
hľad o uskutočnených transakciách.

Sporenie k účtu: klient si vytvára 
fi nančnú rezervu bez toho, aby to 
pocítil na mesačnom rozpočte; môže 
touto formou sporiť aj malé sumy - 
postupne z nich môže byť zaujímavá 
suma, ktorá bude vďaka výhodnému 
úroku neustále rásť. 

Asi dám tie prachy teda nejakej  tete,  
čo je niekde za okienkom.  A tým to kon-
čí! Ale v tom ma zastavila moja druhá he-
misféra mozgu. Nemôžem dať peniaze 
hocikde a hocikomu. Musím ich dať tej 
banke, kde to bude ako pre študenta 
najvýhodnejšie. Súc poučený rodinnou 
radou a vlastným mozgom ,vykročil som 
z domu. Hneď som narazil nosom do 
billboardu, ktorý ma presviedčal o tom, 
že „táto“ banka je najlepšia.

 No vojdem do prvej banky a pre-
svedčili ma o tom najlepšom. A vkročil 
som ešte do druhej. Vyšiell som s tým, že 
práve „táto banka“ je najlepšia. Teraz fakt 
neviem. Idem si domov spraviť v hlave 
poriadok. Na jednu stranu napíšem 
koľko stojí založenie a vedenie účtu a na 
druhú stranu výšku úrokov na jednotli-
vých účtoch. K tomu pod čiaru rozpíšem 
bonusy, ktoré mi kto ponúka... veď aj 
Internetbanking sa zíde... a budem pri 
studenej Cole rozmýšľať kam s prachmi, 
ktoré som za života nazbieral. 
ekonomicky mysliaci študent: Jozef Dančík

Čo urobím s prachmi ?! 

mali trošku narásť a zároveň sa pri-
merane točiť. Rásť úrokmi a šetrením 
a točiť tak, aby urobili aspoň trochu 
radosti z hmotných statkov. Aj sused 
od vedľa včera povedal: „Jáj, ja mám 
veru tých statkov dosť! Len peňazí 
je akosi málo!“  Už som si asi doma  
a na ulici o gazdovaní vypočul takmer 
všetko, ale predsa len som si k tomu 
pozrel na nete pár užitočných rád.

Klient – človek, ktorý využíva 
bankové služby

Bankár – človek, ktorý predáva 
bankové produkty, alebo riadi ob-
chod v banke. Je zamestnancom ban-
ky, ktorá sa zaoberá bankovníctvom.

Bežný účet: účet slúžiaci k tomu, 
aby naň prichádzali platby (mzda, 
dôchodok...), vklady a aby sa jeho 
prostredníctvom platili výdaje, ako 
napr. nájom, inkaso, telefón...

OKejko gazduje

Ilustrácie: Marián Višňovský



Viete si predstaviť lov bez zbraní? 

Nie? A k tomu ešte na diaľku? Nič ne-

reálne. Presvedčili nás o tom chalani, 

ktorých jedinými zbraňami sú foto-

aparát a plný zásobník trpezlivosti. 

K tomu ešte dobré maskovanie a hurá 

do lesa. Trofeje, ktoré nám títo umel-

ci z lesa ukázali, naozaj stáli za to. 

Z vody priamo do krovia. Od orla 
rovno ku medveďovi. A to všetko 
z najrôznejších kútov Slovenska. 
Zdalo by sa, že už ulovili hádam 
všetko. Ba často aj nejakú tú chrípku. 
Ale opak je pravdou. I keď sú často už 
od skorých ranných hodín – od tretej 
ráno – skrytí pomedzi stromami, kde 
trpezlivo vyčkávajú na svoju korisť, 
tvrdia, že doktora takmer nepozna-
jú. Ich prevenciou proti chorobe sú 
takmer každodenné výpravy za no-
vými zážitkami, ktoré si samozrejme 
zvečnia ako ich úlovok. Možno aj 
pre nás pekná motivácia zabehnúť 

niekedy do lesa. Či už s fotoapará-
tom, alebo košíkom na hríby. Aj taký 
úlovok poteší. 

Veď prezentácia fotoúlovkov, či 
už z ríše rastlín, alebo aj z tej zviera-
cej nás môže potešiť aj vtedy, keď sa 
budeme doma v posteli liečiť z neja-
kého toho nechceného úlovku.      

Lovu zdar! – Vám všetkým praje 
Zuzana Poláková a Jakub Mišík

Lov, ale nezabi !

Fotolovci u nás

Foto z akcie: archív VMVFoto z akcie: archív VMV

Foto: Jakub MrocekFoto: Jakub Mrocek



Boženka medzi žiakmi I.MT

Jakub Mrocek
Narodil som sa v roku 1993, a už 

od malička som sa zujímal o prírodu. 
Fotiť som začal v roku 2007, keď som 
dostal na Vianoce prvý fotoaparát 
Sony DSC-H2. Nároky na kvalitu 
rástli a tak som si v decembri 2009 
kúpil zrkadlovku Canon EOS 450D. 
Nasledoval nákup objektívov a ďaľšej 
potrebnej techniky. Fotiť zvieratá ma 
veľmi baví a svojmu koníčku venu-
jem veľa voľného času. Som veľmi 
vďačný rodičom, že to tolerujú a v 
našej záľube nás podporujú. 

Jakubov Macko
Predchádzajúci víkend som strávil v našich najvyšších horách. Pôvodný 

plán bol fotografovať podhorskú krajinu. Ale ako to už v živote chodí, skoro 
nikdy sa nedeje to, čo si naplánujeme. A to sa stalo aj mne. Namiesto fotenia 
horských potôčikov a krásnych výhľadov do dolín som fotil zavalitého zástup-
cu fauny – Medveďa hnedého. Náhodné stretnutie s mladým medveďom mi 
zdvihlo hladinu adrenalínu v krvi a fotenie sa mohlo začať.

Prvé kontakty boli opatrné. Zisťoval som, čo mi dovolí. Našťastie bol 
ochotný spolupracovať a tak som začal robiť prvé fotky.

Postupne som sa ale odvážil ísť stále bližšie a bližšie, až som zrazu stál na pár 
metrov od našej najväčšej šelmy. Ale nebolo moc času na premýšľanie o tom, 
že by ma mohol 
jedným úderom 
laby minimálne 
nepríjemne zraniť. 
Jednoducho som 
sa sústredil na fo-
tenie a nepríjemné 
predstavy som si 
nechal na doma.

Nakoniec 
dopadlo moje 

prvé stretnutie s 
medveďom dobre. 
Ja som si odniesol 

zopár fotiek a on si 
odkráčal do lesa.

Fotolovci u nás

Filip Mrocek
Narodil som sa 22.mája 1995. Narodil som sa 22.mája 1995. 

Do prírody som začal chodievať Do prírody som začal chodievať 
vďaka môjmu ujovi ktorý žije vďaka môjmu ujovi ktorý žije 
v Prahe a je poľovník. Keď som v Prahe a je poľovník. Keď som 
mal asi 10 rokov (leto 2005), zo-mal asi 10 rokov (leto 2005), zo-
bral ma prvý krát na lov. Napriek bral ma prvý krát na lov. Napriek 
tomu, že bol úspešný, ma to viac tomu, že bol úspešný, ma to viac 
ťahalo k foteniu. V Bratislave ťahalo k foteniu. V Bratislave 
sme začali chodiť do prírody na sme začali chodiť do prírody na 
bicykloch s bratom, a kým sme bicykloch s bratom, a kým sme 
boli mladší, aj s otcom. boli mladší, aj s otcom. 

Aby sme sa viac dozvedeli kto vlastne títo dvaja zaujímaví chalani sú, za-

listovali sme v redakcii na webe a našli sme stránku, ktorú si sami vytvorili: 

www.fotolovci.sk. A poviem vám,stojí za to si túto stránku prelúskať.

Text a foto: Jakub a Filip MrocekText a foto: Jakub a Filip Mrocek
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Náš svet 
V apríli (16.) sa  žiaci zúčastnili výtvar-

nej súťaže „ Náš svet“ pohľad sluchovo 
postihnutej mládeže na ich vonkajšie 
a vnútorne pocity na všetko čo im 
robí radosť. V jedno popoludnie sku-
pina mladých ľudí sa kreatívne zahrala 
s vodou.( na spôsob Hunderttwassera- 
výtvarník)a vytvorili dva obrazy Ako 
„počujem“ vodu, ktoré reprezentovali 
náš internátv súťaži ZUČ na Drotárskej 
ulici. Maľovali umelci zvučných mien: 
Monika Glogárová, Dávid Kajanovič a 
Gabriel Lipovský, pod taktovkou  kultúr-
nej pracovníčky p. Mgr. Ivony Jandovej.

Mokré správy Mokré správy

Voda s vodou
V jedno utorkové popoludnie 

(23.4.2013) sa stretla skupinka mla-
dých ľudí Erika Jabrichová, Katka 
Brestovanská, Martinka Štefancová, 
Milan Bobuš, Jakub Ferianec, Tomáš 
Szalontai a Adrián Kičin za pomo-
ci pána vychovávateľa Mariána 
Višňovského, pani vychovávateľky 
Simony Solomajerovej a pani kultúrnej 
referentky Ivony Jandovej,v knižnici 
internátu ,kde si tvorivou a pracovitou 
aktivitou chceli pripomenúť vzácnosť 
a jedinečnosť vody. Počas svojej krea-
tívnej práce sa zoznámili s tvorbou ra-
kúskeho výtvarníka Hunderttwassera 
,ktorého meno je samé z vody a po-
kúsili sa stvárniť vodu podobne ako 
on. Výsledkom sú dve pekné vodné 
dielka, vystavené na chodbe prvého 
poschodia.

Ponorení do vody…

Deň vody 
Pri príležitosti 90. výročia počiatku plavby na Dunaji sme neodolali a nav-

štívili jedinečné svojho druhu Dopravné múzeum v Bratislave.   Bolo to práve 
v deň, kedy si pripomíname Svetový deň vody. A hore hľaďte, čo sme videli... 
spolu s pani vychovávateľkami Mgr. Solomajerovou a Mgr. Barátovou.

Foto: archív VMVFoto: archív VMV

Foto: archív VMVFoto: archív VMV



Mokré správy Autosalón 2013

25. 4. sa uskutočnila návšteva autosalónu v Bratislave našimi žiakmi z interná-
tu. Pod dirigentskou taktovkou p. vychovávateľa Polonského sme videli viac 
ako doteraz... ale žiaľ, žiadne auto ani hosteska neprišli s nami na internát... 
Ostali spomienky, ktoré nezblednú. A o rok si môžeme zrak potešiť na ďalšom 
ročníku bratislavského Autosalónu. 

- r -

Opäť voda – 
teraz ako sneh

Čuduj sa svet! Perinbaba nás 
v marci zasypala snehom. Kto to 
kedy videl – v marci a v Bratislave 
sneh! A nebolo ho málo. Vystačil aj 

na niekoľko snehuliakov, ktoré sa 
rozbehla postaviť malá veľká mládež 
pod odborným dohľadom p. vycho-
vávateľa Ing. Polonského. 

Mokré správy pre vás zozbieral 

Miro Solovyj

Brm, brm...

Foto z akcie: Milan BobušFoto z akcie: Milan Bobuš
Spoločné foto: snehuliak prvý zľavaSpoločné foto: snehuliak prvý zľava
                                       Foto: archív VMV                                       Foto: archív VMV
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Svedomitá príprava, dolaďovanie, vy-
laďovanie... aj tohto roku dospelo TO 
všetko do zdarného konca. V stredu 
24.4.2013 sa na pôde nášho internátu 
v jedálni, ktorá sa na chvíľu zmenila 
na vypredanú koncertnú arénu, konal 
všetkými očakávaný SLÁVIK IPR. Už pla-
gát akcie avizoval prekvapenie, ktorým 
bola všetkým známa speváčka Zdenka 
Predná so svojou skupinou. Bola nie 
len hosťom, ale aj v porote spolu s Mgr. 
Bobockou, PaedDr. Višňovskou a Maj-
kou Mieresovou. Celá akcia sa niesla 
skoro v profesionálnom duchu pod 
moderátorským vedením Simonky 
Blahovej, ktorá postupne uviedla 
na scénu každého z účinkujúcich. 
V prestávke vyspovedal Fero Hrnko 
„hosťku“Zdenku, ktorá ochotne odpo-
vedala na všetky otázky. A spievalo sa 

ďalej, porota „porotovala“, moderátorka 
moderovala, publikum (mimochodom 
skvelé) tlieskalo, fotoaparát fotogra-
foval (môžete sa pozrieť vo fotogalérii 
na strane 32.) a technici Adrián Bugár 
a Jožko Dančík dávali pozor, aby bolo 
všetko počuť... a bolo. Pani vychováva-
teľka Mgr. Mrocková, ktorá to všetko 
mala na „svedomí“ sa už len s úsmevom 
mohla dať unášať príjemnými melódia-
mi. Zdenka ako správny hosť spevák 
na speváckej oslave, nám dala darček 
v podobe pesničiek zaspievaných na-
živo. A zasa potlesk...potlesk....potlesk. 
Ako to dopadlo? Tak ako rozhodla po-
rota a obecenstvo.

Slávik IPR 2013Slávik IPR 2013
Takže takto rozhodla porota 

a obecenstvo:
1. miesto František Hrnko spolu 

s Erikou Randzíkovou
2. miesto Jozef Dančík 
3. miesto Dodo Povoda, Katarína 

Tóthová, Zuzana Pulščáková
Cenu obecenstva 

si odniesol František Hrnko
Cenu showmann tiež František Hrnko

GRATULUJEME GRATULUJEME !
Mgr. Ivona Jandová
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Zdenka Predná

Erika

Jozef

Dodo

Katka

Zuzka

skvelé obecenstvo



V porote sedela aj jedna z hviezd 
slovenskej hudobnej scény a tvo-
jou ďalšou úlohou bolo vyspove-
dať ju. Aké to bolo?

Zdenka je príjemná baba, je uletená. 
Komunikovalo sa s ňou dobre. Len ško-
da, že bolo tak málo času. Možno snáď 
niekedy na nejakej káve alebo čaji. 

Aj samotná Zdenka nám pred-
viedla niečo so svojho speváckeho 
umenia. Páčilo sa?

Áno, pretože v posledných ro-
koch môj výber piesní sa chce taktiež 
podobať Zdenkinmu. V posledných 
rokoch som zistil, že mi veľmi sedia 
rockové pesničky a baví ma to. Užívať 
si ten rev a vysoké tóny, pri ktorých 
sa môžem odviazať. Obaja máme 
spoločné, že sa venujeme rocku.

To sme mali naozaj možnosť vidi-
eť. V pesničke si sa úplne odviazal. 
A nakoniec, čo by si odkázal tým, 
ktorí by sa možno tiež radi prihlá-
sili do takejto súťaže, ale možno im 
chýba nejaké to postrčenie.

Za mesiac Za mesiac 
si nevyspievate si nevyspievate 
víťazstvo, musíte víťazstvo, musíte 
sa tomu dlhšie ve-sa tomu dlhšie ve-
novať, no a hlavne novať, no a hlavne 
zdravé sebavedo-zdravé sebavedo-
mie. Ja keď som išiel spievať, povedal mie. Ja keď som išiel spievať, povedal 
som si, že budem štvrtý. Vedel som aj som si, že budem štvrtý. Vedel som aj 
tak, že si tak, že si jeden sen splním, robil som jeden sen splním, robil som 
rozhovor rozhovor so Zdenkou Prednou. To bolo 
pre mňa prvoradé. Aj keď samotný spev 
je pre mňa vždy na prvom mieste. Ale 
ako som povedal, tá pesnička nebola 
taká silná, ale to bol len môj pohľad. 
Nakoniec to dopadlo inak. Ľudom 
v obecenstve aj v porote sa to veľmi 
páčilo a tomu som veľmi rád. Treba dlho 
veľa cvičiť, možno aj niekoľko rokov 
a ono sa to raz podarí. 

Takže spievaš už dlhšie. Tento rok 
si dokonca súťaž vyhral, čo môže-
me čakať o rok?
Čakala by sa obhajoba, ale ja neviem... 

Rozhodne to skúsiš... ? Určite... 

Nakoniec by som ti rád pogra-
tuloval k výhre.
Ďakujem a veľmi si to vážim. 

Budem sa snažiť spievať dobre, 
i keď nemusí to byť znova výhra. Je 
to trošku aj pre mňa o rivalite, ale 
predovšetkým o splnení svojho sna. 
Takmer ako v lige majstrov. 

Ďakujeme za rozhovor a veríme, 

že o rok sa pridajú aj ďalší, po 

úspechu hladní odvážlvci. 

Jakub Mišík

Slávik IPR 2013

Tak vitaj Ferdo! Ako sa cítiš len pár 
chvíľ po víťazstve v súťaži?

No... je to neuveriteľné. Tie pocity 
mi ešte stále nedocvakli.

Skromne si sa vyjadroval v štýle, 
že si to nemal vyhrať. Naskytá sa 
nám otázka: Prečo si myslíš, že si 
nebol taký dobrý?

Myslím, že tu dnes stáli aj lepší 
speváci ako ja. Ale spieval som srd-
com, spieval som ako viem a na nič 
som sa nehral. Nerobím to pri speve. 
Spev je pre mňa to najdôležitejšie. 

Vyhral si v troch kategóriách. 
Určite všetci videli, že si do spevu 
vložil kus srdca. Čo ty na to? 

Pesničky, ktoré spievam,  spievam 
vždy srdcom, nebolo to prvýkrát. 
Videl som podporu, ktorá ma poteši-
la, pretože keď som spieval, pesničku 
so mnou spievali všetci. Naozaj ma to 
veľmi potešilo. Vždy ma to poteší, keď 
spievam a mám podporu u ľudí. Som 
šťastný, práve oni ma tak vyhecovali, 
bez nich by to nebolo ono.

O prvenstvo ste sa podelili s ďalšou 
súťažiacou, čo nám povieš k tomu?

Áno, Erika je úžasná, vie naozaj 
perfektne spievať. Musím uznať, že ju 
som na tróne videl. Čakal som, že vy-
hrá. Skôr seba som tam nečakal. Ona 
spievala naozaj veľmi dobre, právom 
vyhrala, zaslúžila si to. 

Hovoríš, že si nečakal takýto úspech. 
Kde si sa videl pred začiatkom súťaže?

Pred začiatkom súťaže, pravdu 
povediac, nebolo to nižšie ako na 
piatom mieste, také štvrté miesto. 
Ako každý rok. 

Ale nakoniec samotná súťaž 
prekročila tvoje očakávania.

Trošku som dúfal, ale istota tam 
samozrejme nebola. No pred samot-
ným vyhodnotením bolo naznačené, 
že budeme svedkami prekvapenia. 
Taký čudný pocit.   

Čo na tom bolo čudné?

Ja neviem, tá pesnička proste ne-
bola až taká silná, aby som vyhral. 

Úspech ako z ligy majstrovÚspech ako z ligy majstrov

Rozhovor

Rozhovor Rozhovor 
s Františkom s Františkom 

Hrnkom, Hrnkom, 
víťazom víťazom 

Slávika 2013Slávika 2013
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náš spolužiak 
Ferooo



Tak, a je konec. Jeden úspešný pro-
jekt končí. Slávnostného záveru projek-
tu sme sa zúčastnili v partnerskej škole 
v Gymnáziu J. Lettricha v Martine. Spolu 
so mnou tam boli i PhDr. Jaroslava 
Margolienová a Jozef Dančík.

Svojou návštevou nás okrem Anny 
Kováčovej z British Council, vďaka 
ktorej celý projekt na Slovensku 
fungoval, poctil aj náš známy školiteľ 
mladých lídrov Peter Dráľ z nadácie 
Milana Šimečku. Po úvodnej regis-
trácii sme spolu hodnotili celkovú 
spokojnosť v pôsobnosti projektu 
Conneting Classrooms. Nasledoval 
chutný obed a potom sme sa pustili 

Bye, bye 

Conneting Classrooms! ☺
do samotného súťažného hlasova-
nia. Najskôr sme hlasovali za najlep-
šieho lídra. Vyberali sme z dvoch kan-
didátov: Kristíny Chrizostovej a Petra 
Pocha a v tejto kategórii zvíťazila 
Kristína. V druhej kategórii o najlep-
ší projekt zvíťazilo Gymnázium Park 

mládeže 5, Košice. Zasúťažili sme 
si aj vo vedomostnom teste o pro-
jekte. Najviac správnych odpovedí 
malo súkromné gymnázium na 
Bajkalskej ulici v Bratislave. Po spo-
ločnom fotografovaní náš program 
ešte pokračoval, ale my sme sa už 
pobrali na cestu späť do Bratislavy.
Bye, bye Conneting Classrooms! ☺

Mária Mieresová

Foto: archív VMVFoto: archív VMV

Milí čitatelia, rozhodli sme sa v redakcii uverejniť tento článok ako podnet 

na hlbšiu diskusiu. Napíšte nám názor na tému, ako pomáhať a neriadiť, ako

nemať pocit psa ani vodcu svorky. Radi uverejníme v ďalšom čísle vaše postre-

hy a skúsenosti. Možno aspoň trochu pomôžeme tým, ktorí hľadajú...

V poslednej dobe mám pocit, že 
každý jeden človek ktorého stretnem 
chce navigovať môj život. Hovorí kto-
rým smerom sa má pobrať. Jedno je 
však isté, že nie som pes, ktorý bude 
poslúchať na slovo a presne to spra-
ví, čo mu nakážete. Keď mu poviete: 
„Poď sem!“  bez váhania pribehne 
a ešte vám oblíže aj ruku... 

Veľa ľudí mi povie:  „Sprav to, sprav 
ono!“ a ja mám podľa toho potom 
skákať, ako iní pískajú. Im sa nechce 
žiť vlastný život, ale radi by riadili 
životy iných ľudí, ako napríklad mňa. 
So železnou pravidelnosťou sa niekto 
„rýpe“ v mojom a to je niekedy vážne 
nepríjemné a ja sa už potom ani ne-
viem tváriť, že sa nič nedeje, keď sa 
deje veľa. Smutné je, že tento pocit 
mám už posledné tri roky. Predtým 
som ho nemala, lebo sa nikto nehral 
s mojím životom. Vtedy som dostávala 
dobré rady, ako sa dostať k cieľu, ktorý 
som si už dávno vytýčila a snažili sa mi 
iba pomôcť, a nič viac ani menej.

Nikto mi nehovoril:  „Ty na to ne-
máš!“... a podobné veci mi nikto ne-
hádzal do očí. Hlavne nie ľudia, ktorí 
so mnou prehodili iba to, že sme sa 
pozdravili a to bola celá komunikácia 

Iba pomôcť, a nič viac ani menej

Zamyslenie

medzi nami. Ja sa tiež nikomu nesta-
rám do života, do životného štýlu, do 
toho ako vyzerá a do podobných vecí, 
ktoré sem spadajú. 

Každý z nás má svoj život, ktorý má 
žiť, tak si ho žime podľa našich pred-
stáv a možností, ktoré máme. A keď 
náhodou spadneme, čo sa aj môže 
stať, tak jedno je isté, že sa budeme 
vedieť zodvihnúť. Nie možno hneď, 
ale časom sa to všetko naučíme. Zis-
tíme, ako z tej zeme máme vstať, keď 
sa tam ocitneme. Každý tento pád 
nám časom ukáže, čo sme spravili ne-
správne a trošku nám našepká, asi ako 
máme zvládnuť túto situáciu. Ale k to-
mu nepotrebujeme ďalších ľudí, ktorí 
nám ten život budú riadiť, lebo ešte 
máme čo to sa učiť. Zdolávať pády 
a dvíhať sa zo zeme, len aby sme sa 
o kúsok vpred dostali k tomu, čo sme 
si stanovili v dávnej minulosti, než nás 
napadlo nastúpiť na túto školu. 

Možno sa nedostaneme priamo 
k naším cieľom, ale možno si ten náš 
cieľ splníme aspoň trošku. Tak nám 
v tom nebráňte, ale naopak nám 
dajte dobré rady, ako sa k tým snom 
dostať čo najbližšie. 

Mirka Jánošíková



Zdenka Predná
Slávik 2013

Stavanie snehuliakov
Karneval

Fotolovci

Maľovanie s vodouMaľovanie s vodou


