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Úvodník

teraz sa k  vám pri-
hováram ja, vaša 
nová šéfredaktorka 

Soňa Mária a chcela by som vás tu všet-
kých privítať. Ešte pred tým, ako by som 
vás budem informovať o ďalšom vyda-
ní časopisu, tak by som sa najskôr veľ-
mi pekne chcela poďakovať Alexandre 
Petrášovej, ktorá tak pekne po celý čas 
viedla všetkých redaktorov a  pomáha-
la nám v článkoch. Chcela by som sa jej 
poďakovať za nás všetkých, za všetko, čo 
pre nás urobila. 

Vďaka aj všetkým, ktorí si radi otvá-
rate náš časopis a  podporujete nás. 
V číslach časopisu často nájdete člán-
ky o  pravdivých životoch, alebo tam 
nájdete články o našich internátnych 
a školských akciách, spravodajstvo, či 
rôzne články k danej téme a podobne. 

To bolo na úvod. A teraz sú tu 
naše nové infošky. Všimli ste si, že 
téma časopisu sa tentokrát spája 
s koronou. Preto v ňom nájdete rôz-
ne svedectvá aj od našich žiakov ako 
prežívajú karanténu a čo ich pri tom 
posilňuje a podobne. 

Väčšinou tam píšu o tom, že im to 
príde ako väzenie a ja s nimi súhlasím, 
pretože aj mňa to veľmi obmedzuje. 
Študenti sa sťažujú, že  učitelia im po-

Moji drahí čitatelia 
nášho časopisu 
Sme OK, 

sielajú veľa úloh a nestíhaju. A učitelia 
ich postupne známkujú, čím sú v stre-
se. A pritom stres znižuje imunitu! My 
predsa chceme ostať zdraví.

Pevne verím, že tá naša karan-
téna čoskoro skončí a  aj vírus po-
stupom času odíde a my sa budeme 
môcť vrátiť do nášho bežného života. 
Prajem vám všetkým veľa síl a  veľa 
trpezlivosti a  určite nepochybujem 
o tom, že to zvládneme a budeme sa 
môcť všetci čo najskôr stretnúť. 

Aby ste sa nenudili, moji milí, tak 
časopis vydávame online. Pozývam 
vás k  čítaniu. Dúfam, že sa vám naše 
ďalšie číslo bude páčiť.  Som rada, že 
som sa mohla stať šéfredaktorkou. 
Bola by som potešená ak by sa v  na-
šom IPR našli ľudia, ktorí by prispievali 
do časopisu, alebo sa rovno stali nový-
mi redaktormi. Nepochybujem o tom, 
že sa medzi vami skrývajú dobrí spiso-
vatelia. Preto vás k tomu pozývam a vy-
zývam, aby ste sa nebáli! My budeme 
len radi. Keby ste čokoľvek potrebovali, 
alebo nám poradili, kľudne sa môžete 
ozvať pani Mrockovej alebo mne.

Ďakujem vám všetkým a  ešte 
raz vám prajem veľa síl a  všetkých 
vás pozdravujem. 

Vaša šéfredaktorka Soňa Mária,
Foto: archív autorky článku 

Sme DOMA a OK

Obálka vpredu: Foto IPR: archív VMV. Obálka vzadu: Ilustračné foto: www.pixabay.com. Foto v čísle: archívy 
autorov, VMV, ,www.pixabay.com. Ilustrácie v čísle: Boris Blažek, archív OFS. Redakčná rada: Soňa Mária 
Antalová (šéfredaktor), Mário Golík, Kristína Hertlová, Matúš Barát, Danko Droppa, Mgr. Viera Mrocková. 
Časopsi Sme OK vychádza 3x do roka s finančnou podporou Občianskeho združenia Bez bariér.
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Príhovor riaditeľa Inštitútu 
k súčasnej situácii

Sme svedkami nečakanej pandémie, 
ktorá prináša v súčasnosti veľké problé-
my.  Koronavírus nás prinútil čeliť veľkej 
zraniteľnosti, ale možno nám pomôže v 
tom, aby sme sa naučili byť sami so se-
bou , aby sme si uvedomili našu kreh-
kosť a ohrozenosť nášho života. 

Okrem iného sa veľmi vyjavuje pova-
ha ľudí. A tá je vo väčšine prípadov na 
zaplakanie. Je neuveriteľné, koľko je tu 
už cynizmu. Koľkokrát sa na sociálnych 
sieťach stretávam s výzvami, vraj “o nič 
nejde, veď na to umierajú len starí a 
chorí ľudia. Fungovanie spoločnosti nie 
je založené na tom, že sa budem cez 
periskop tešiť, ako zomierajú a trpia os-
tatní, lebo na mňa to ešte neprišlo.  ale 
na vzájomnej spolupatričnosti a pomo-
ci. Reálne čísla a apel na uvedomelosť 
a zodpovednosť občanov, to je presne 
to, čo by mali média robiť. Bez ohľadu 
na vládne opatrenia ide v prvom rade o 

Zdravý rozum 
a nadhľad v boji 
s koronavírusom

prístup a mentálne nastavenie jednot-
livca. Preto v niektorých krajinách stačia 
mäkšie opatrenia a v iných nepomôžu 
ani tie najtvrdšie, aj keby tam umiera-
li ľudia po stovkách. Len ma mrzí, že tí 
prví doplácajú na tých druhých. 

Ako postupovať? Naše liečivá nám ležia 
pritom vo vlastných rukách, len ich nedo-
statočne využívame. Ľudia, ktorí kontinu-
álne zamorujú vlastné vedomie negatív-
nou informáciou v rôznych formách, teda 
sú mentálne neukáznení, vytvárajú po-
tencionálne najvyššie predpoklady, aby 
sa im ich mentálna projekcia realizovala, 
pripadne i ich blízkym, na ktorých majú 
tieto indivíduá vplyv. Ak je takýto stav 
mysle ich normou, tak v situácii, keď treba 
už reálne prepnúť na opačný pól, tak im to 
proste nejde aj keď to skúsia, preto to za-
vrhujú. No. Na mentálnej úrovni inej cesty 
niet. Teraz sa jednoducho treba venovať 
tomu, čo štandardne predtým. Dôležitý 

je relax pri sebavzdelávaní, alebo inej pri-
jemnej aktivite. Netreba pasívne vyčká-
vať na koronavírus, ale treba sa mu brániť 
vopred, a to aj pozitívnym myslením. Po 
mentálnej stránke platí nevytvárať noce-
bo efekt. Nocebo efekt je negatívny pla-
cebo efekt. Ide vlastne o očakávanie zlých 
vecí. Ak sa nám podarí v našej mysli vy-
tvoriť  vakcínu proti strachu, pomôžeme  
lekárom, zdravotným  sestrám  a  mno-
hým ďalším. V čase krízy musí každý in-
dividuálne ukázať svoju vnútornú silu a 
pohnúť sa ďalej. Znamená to, pozrieť sa 
na veci z  iného uhla, učiniť rozhodnu-
tie a mať disciplínu ho presadiť. Ak ste si 
práve povedali, že to dokáže len pár vy-
volených, nie je to pravda. Vnútornú silu 
je možné získať. Znamená to tvrdú prácu 
na sebe, kontrolu vlastných emócií a pev-
nú vôľu. Inšpiratívny môže byť pohľad 
na ľudí, ktorí už psychicky silní sú. Tam, 
kde iní vidia neprekonateľné bariéry, oni 
vidia výzvy. Namiesto tých bulvárností a 
povrchností by mali čitatelia dostávať im-
pulzy, aby išli hlbšie, ako len po pozlátko. 

V zmysle zasadnutia krízového štábu 
sme museli v našom Inštitúte prijať dô-
ležité opatrenia pre našich zamestnan-
cov. A nie len to. Museli sme pripraviť 
internát – 53 izieb – pre umiestnenie 
osôb s  povinnosťou karantény, ktoré 
nemôžu byť umiestnené do domácej 
karantény. Teraz môžeme prakticky 
ukázať, že už 55 rokov fungujeme ako 
centrum praktizovanej ľudskosti. 

Všetko zlé je aj na niečo dobré. Tieto 
časy sú naozaj dobrou a vhodnou prí-
ležitosťou na to, aby sa človek zastavil 

a rozmýšľal najmä o zmysle života ako 
takého, aj o zmysle vlastného života. 
Verím, že takéto časy budú pre mno-
hých aj zdrojom poučenia sa z toho, čo 
sa deje okolo nás, aj  uprostred nás - v 
našom vnútri, uprostred našich rodín  a 
uprostred priateľov a známych. Nemali 
by sme byť aj naďalej extrémne mate-
rialistickí a hedonistickí. Mali by sme 
prijať za svoje, že byť ohľaduplnými k 
prírode znamená byť ohľaduplnými aj 
k sebe samým. Zatiaľ čo mnoho ľudí je 
v posledných týždňoch vystavených 
reálnemu alebo potenciálnemu nebez-
pečenstvu, ostatná časť prírody (mimo 
človeka) zažíva v týchto dňoch určitú, 
hoci len drobnú očistu (revitalizáciu) 
vplyvom poklesu škodlivých látok vo 
vzduchu aj vo vodstve.

Príliš sme sa vydelili z prírody a presta-
li pociťovať, že sme jej súčasťou. Mnohí 
z ľudí si myslia, že sú pánmi prírody; tie-
to časy akoby svedčili o opaku (pravda-
že za predpokladu, že sa stotožníme, že 
zdrojom Corona vírusu je biosystém).

Zmena paradigmy myslenia a násled-
ne aj konania ľudstva vo väčšom súlade 
s prírodou bude zrejme len postupná, 
za predpokladu, že príroda ho nepritla-
čí ešte drsnejšie do kúta.

Ľudstvo ako celok zostáva ešte stá-
le nepoučiteľné. Aj v týchto dňoch sa 
v médiách oveľa viacej píše a hovorí o 
«krivkách rastu»   než o primeranom a 
funkčnom návrate človeka k prírode.

Pre Sme OK riaditeľ IPR pre bčanov so zdra-
votným postihnutím   PhDr. Dušan Piršel
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Príhovor vedúceho lekára Inštitútu

Dovoľte mi aby som sa  v  mo-
jom krátkom príspevku prihovoril 
všetkým zamestnancom Inštitútu, žia-
kom a  ich rodičom. Všetci sledujeme 
médiá, tlačovky, ktoré nás informujú  
o ochorení COVID-19 spôsobenom ko-
ronavirusom SARS-CoV-2, o záveroch 
Ústredného krízového štábu, o  opat-
reniach vlády s dopadmi na ministers-
tvá, štátne a neštátne zariadenia a tým 
aj na všetkých občanov Slovenska. 
Prerušenie vyučovania má dopad na 
fungovanie zamestnancov inštitútu, 
školy ale hlavne žiakov a  ich rodičov. 
Inštitút plní úlohy nariadené krízovým 
štábom MPSVR. Nie účelom ich vypiso-
vať. Skôr sa chcem so všetkými podeliť 
o pár myšlienok  z odkazu môjho pria-
teľa, terapeuta pánu Bélu Kissa.

„Nebojte sa, nebudem rozprávať   
o tom aké hygienické opatrenia máte 
spraviť, ako si máte umývať ruky alebo 
aké rúška máte nosiť. O tom je už do-
statok informácii na internete. Budem 
rozprávať o koronavíruse na inej úrov-
ni. Kto ma pozná vie aj to, že moja hlav-
ná činnosť je prevencia. A ak už človek 
aj má konkrétny problém, snažím sa   
spolu s nim nájsť príčinu tohto  prob-

lému. Vidím ho z iného uhla pohľadu 
a práve na ten sú zvedaví  tí, ktorí ma 
poznajú.“

„Najčastejšie otázky boli: „Béla, ...čo 
mám spraviť, aby som nedostal korona-
vírus?   ...ty sa ako brániš?    ...ty nemáš 
strach? “ A aj ja som im dával podobné 
otázky:   „Ty máš strach? Asi   áno, keď 
mi kvôli tomu voláš. Prečo máš strach? 
Asi ťa vystrašili informácie, s ktorými ťa 
bombardujú cez média. Asi ťa vystrašili 
tie čísla. Asi máš strach, že aj ty sa môžeš 
stať takouto štatistikou? Vieš vôbec, čo 
je v skutočnosti vírus? Vysvetlil ti niekto, 
pre  koho a  ako je vírus nebezpečný? “ 
Po pár telefonátoch som prišiel na to, 
že bude asi najlepšie verejne zdieľať vy-
svetlenie k terajšej situácii pre všetkých, 
ktorí sú vystrašení a nemajú informácie 
o  tom, čo je skutočné ohrozenie pre 
človeka. Rozhodol som sa, že vysvetlím 
podstatu tak, aby tomu každý  porozu-
mel a pochopil to.“

„Ale, vráťme sa k téme. Prečo ne-
mám strach, že dostanem koronavírus? 
Vysvetlím Vám to a  Vy zistíte a bude 
Vám jasné, či patríte do rizikovej sku-
piny, alebo ste imúnny voči vírusu, bez 
ohľadu na svoj vek. Pozrieme najprv na 

to, čo treba vedieť o víruse. Väčšina ľudí 
o ňom nič nevie, alebo vie málo. Myslia 
si, že vírus je nejaký vrah ktorý nás chce 
za každú cenu zabiť. V prvom rade je 
potrebné vedieť, že vírus nie je živá by-
tosť. Nepije vodu, nestravuje sa, nemá 
tráviaci systém, nedýcha, nerastie 
a  nemôže sa rozmnožovať sám. Vírus 
nie je živá bytosť. Lekárska veda defi-
nuje Vírus  ako časticu pozostávajúca 
z nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA) 
vloženej do  proteínovej  schránky in-
fikujúca živé bunky v biologických or-
ganizmoch. Vírusy zaraďujeme medzi 
nebunkové organizmy. Vírusy sú ob-
ligátne intracelulárne (vnútrobunko-
vé)  parazity. To znamená, že sa môžu 
reprodukovať iba vo vnútri živej bunky, 
pretože nemajú vlastný  proteosynte-
tický aparát.  Vírus je malá častica, ktorý 
je voľným okom neviditeľná. Pán Kiss 
vysvetľuje  z čoho je  vírus poskladaný 
a ako funguje. Pokúsim sa vysvetliť to 
na základe niečoho, čo každý pozná, 
a to je DVD. DVD sa skladá z troch častí. 
Prvá časť je vonkajší obal, plastové puz-
dro. Ak otvoríte tento obal, vo vnútri 
nájdete DVD v tvare disku. To je druhá 
časť. Tretia časť, ktorá nie je voľným 

okom viditeľná, a nie je ju možné chytiť 
rukou, sú informácie zaznamenané na 
tomto disku. Väčšinou ide o  film. Takže 
to sú tie tri časti. Vonkajší obal, disk a na 
ňom zaznamenané informácie. V sku-
točnosti,  obal ani disk nie sú dôležité. 
Dôležitá je informácia. Vírus je zostave-
ný rovnakým spôsobom. Má vonkajšie 
puzdro, ktoré nie je z plastu, ale z pro-
teínu. Vo vnútri tohto obalu je vírusový 
disk, ktorý nemá tvar disku, ale to neje 
podstatné. Je vyrobený z DNA alebo 
RNA, z materiálu vhodného na ukla-
danie informácií. Vírus má tiež aj tretiu 
časť, a to sú samotné informácie.

Aj ten náš koronavírus je taký. 
Svoje meno nezískal preto, lebo je kráľ 
vírusov, ale pomenoval ho tak vedec, 
ktorý ho objavil. Pomenoval ho tak, 
lebo sa podobá na korunu.

Položme si teraz otázku. Čo so 
mnou spraví DVD, keď ho zoberiem do 
ruky? Nerobí mi nič, pretože je to ne-
živý predmet. Aby sa niečo stalo, mu-
sím oživiť informácie zaznamenané na 
DVD. Musím otvoriť puzdro, vložiť ho 
do prehrávača, dať príkaz na prečítanie 
obsahu a stlačiť tlačidlo prehrávania. 
Ak to neurobím, nič sa nestane, takže 

Spoznajme 
    svoj STRACH 
         a zbavme sa HO!
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v  skutočnosti sa informácie na DVD 
aktivujú len s  mojou pomocou, keď 
vytvorím pre tieto informácie vhodné 
podmienky.   Vírus funguje rovnako. 
Sám nerobí nič. Informácie napísa-
né na vírusovom disku pre nás nie sú 
nebezpečné, pokiaľ zostanú na disku. 
DVD môžeme  zobrať  do ruky, môže-
me ho dať do prehrávača, ale pokiaľ 
nedáme pokyn na prečítanie informá-
cie na disku, nič sa nestane.

Čo to znamená v našom prípade 
s  koronavírusom, alebo akýmkoľvek 
iným vírusom? Môže to byť aj obyčajný 
chrípkový vírus. Prečo sú niektorí ľudia 
imúnni voči vírusom? Môže sa do mňa 
dostať vírus, ako DVD do prehrávača? 
To nie je vylúčené. Od čoho teda záleží, 
či môj organizmus ako prehrávač prečí-
ta informáciu z vírového disku?  Záleží 
to na tom, či ja sám vedome alebo ne-
vedome aktivujem prečítanie tejto  in-
formácie z disku. Či môj organizmus je 
v režime automatického  prehrávania.  
Pamätáte si  na to, čo som povedal na 
začiatku? Vírus nám nechce spôsobiť 
ochorenie. Vírus nás nechce zabiť. Tak 
potom čo chce? Aké informácie sú na 
tom disku? Spomínate si? Povedal som 

aj to, že samotný vírus sa sám nedo-
káže   rozmnožiť. Vírus nechce spôso-
biť ochorenie, chce sa iba rozmnožiť. 
Informácie napísané na vírusovom dis-
ku môžu nútiť ľudský organizmus, aby 
s pomocou vlastných zdrojov   produ-
koval veľa nových vírusov.

Aby sme dokázali komplexne po-
chopiť  tento celý proces, pozrime sa na 
to, čo o tom píše medicínska literatúra:

Prítomnosť samotného patogénu 
nespôsobuje ochorenie. Spôsobuje ho 
iba u tých, ktorí sú naň náchylní.

Ak sa patogén vo mne rozmnoží, 
príčinou som ja, nie patogén. Kľúčom 
je náchylnosť, nie patogén.

Predpokladajme, že sme nakazení 
koronavírusom. Už vieme, že prítom-
nosť samotného patogénu nám ne-
spôsobuje ochorenie, ale spôsobuje 
ho iba tým ľuďom, ktorí sú naň náchyl-
ní. Ak nie ste náchylní, vírus Vám neu-
robí nič. Náchylnosť zapína program 
vírusu a v dôsledku toho naše telo za-
čne produkovať vírusy. A v dôsledku 
toho máme ako vedľajší účinok náhod-
né poškodenie organizmu. Ešte raz. 
Vírus nám nechce spôsobiť ochorenie. 
Vírus nás nechce zabiť. My sami  si mô-

žeme automaticky aktivovať program 
vírusu tým, že sa staneme náchylnými.  
Najdôležitejšia informácia   o vírusoch 
teda je, že: Neexistuje nebezpečný ví-
rus, iba pre seba  nebezpečný človek.

Vysvetlili sme si teda, čo je   ví-
rus a ako môže byť pre nás nebez-
pečný. Pozrime sa teraz na to, ako 
sa vieme zabezpečiť, aby sme ne-
naštartovali   tieto programy vírusu 
a aby sme nemali z  neho  STRACH. 
A  hneď tu máme prvú dôležitú in-
formáciu zároveň aj prvé riešenie.

Spoznajme svoj STRACH a zbav-
me sa ho!  Zdravý strach a stres, do 
istej miery mobilizuje ochranné me-
chanizmy človeka, zlepšuje krvný 
obeh a všetky naše systémy vrátane 
imunitného systému. Zároveň, hlboko 
zakorenený strach spôsobuje obrov-
ské škody, ničí obehový a imunitný 
systém a bráni nasej mysli robiť dobré 
rozhodnutia. Z tohto dôvodu je dôle-
žité vysporiadať sa s našimi strachmi v 
koreni, na samom spodku našich duší, 
kde vidíme len my a Stvoriteľ. Hovorím 
o strachu, ktorý je v našej duši, v srdci, 
pretože strach je veľmi ľahké skrývať. 
Človek môže dosiahnuť túto najhlbšiu 

časť svojej duše, kde sa môže stretnúť 
so svojím pravým ja. Vyžaduje si to však 
ticho. Teraz máme ideálne podmienky 
na to, hlavne tí, ktorí sú doma už nejaký 
čas. Ale ani uzavretosť nie je pre všet-
kých výhodou. Uzavretosť môže tiež 
spôsobiť nadmernú reakciu na strach. 
Kto sa necíti dobre sám so sebou, u 
toho sa za krátky čas objaví strach.“

Na záver  pár mojich odporúčaní 
pre zamestnancov inštitútu, žiakom 
a  rodičom. Strach je veľký nepriateľ 
každého človeka. Niekedy sa s ním ne-
dokážeme popasovať. Komunikoval 
som s našou psychologičkou PhDr. Bc. 
Malček Jaroslavou. Je ochotná podať 
telefonickú psychologickú podporu aj 
zamestnancom inštitútu, je ochotná 
komunikovať so všetkými žiakmi a ich 
rodičmi, ale hlavne s tými, ktorí počas 
fungovania pre svoje psychické prob-
lémy potrebovali jej pravidelné  psy-
chologické vedenie a  teraz ostali bez 
jej pomoci len v  kruhu svojej rodiny. 
Všetkým želám pevné zdravie, aby sme 
pandémiu, ktorá zúri na celom konti-
nente zvládli bez následkov.

Pre Sme OK MUDr. Igor Hajdúk
Ilustračné foto: www. pixabay.com

Príhovor vedúceho 
lekára Inštitútu
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Moje celé meno je “Koronavírus” 

Cestujem po celom svete 

 
A s každým sa rád 

zoznámim! 

© Lies Scaut 
 

Hoci ma vy nevidíte,  
aj tak tu som      . 

Dokážem zrazu vyskočiť 
niekomu z nosa alebo 

preskočiť z jednej ruky na 
druhú...  

 
...až ľudia vďaka mne 

ochorejú. 
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Ahoj       

Ja som Korona! 

 

Som vírus a ... mám vás všetkých  

veľmi rád!  

Cvičím a keď tak si prečítam dob-
rú knihu, ktorá ma zaujme a v myš-
lienkach sa snažím vžiť do deja. 

Keď je pekne, tak idem vyvenčiť 
psa a večer sa venujem dvom mojim 
mačkám, ktoré mám rada. Prikladám 
aj aktuálne foto.  

(Suzie Nakechbandi)

Bleskovky z domu

Z nútenej či dobrovoľnej 
                                      karantény

Nudím sa, pozerám telku. Brat 
prišiel z Rakúska a  kašle, čo ma ne-
teší. Hrám s ním šach, nemal by byť 
chorý, zatiaľ nemá teploty, takže asi 
pohoda. Ja som sa po troch týždňoch 
dovtípil, že existuje aj niečo ako je 
Edupage. 

Teraz mám kvantum učiva dohá-
ňať, ale zvládnem to do konca týžd-
ňa. Inak je to celkom pohoda, až na 
to, že nemôžem nikam ísť, ani sa s ni-
kým kontaktovať.

(Richard Stein)

Ahojte, milí naši čitatelia čitateľky... 
Tak čo, ako trávite tieto dni v karanténe?

Môj bežný deň... Ráno vstanem 
z postele, naraňajkujem sa, idem von. 

Mačky v karanténe

Najskôr sa postarám o  zvieratá: psa, 
zajace, sliepky, ktoré doma chováme. 
Nakŕmim ich, dám im vodu a idem 
von na rannú prechádzku so psom. 
Samozrejme s rúškou na tvári.

Potom prídem domov, sledujem 
TV, kde pozerám predovšetkým spra-
vodajstvo a dianie okolo COVID-19, ale 
aj iné. Alebo som na počítači, kde buď 
hrám hry, alebo sa učím do školy. Aj keď 
sa priznám, nie vždy sa mi do toho uče-
nia chce... no čo už, som proste taký. Ale 
keďže v terajšej dobe trvania koronaví-
rusu nemôžem ísť ku kamarátom, tak 
niekoľko krát učenie a teda aj príprava 
do školy, poslúži ako zabijak nudy.

Niekedy pomôžem mame, otcovi, 
bratovi, alebo si idem raz za čas zabicyk-
lovať von na čerstvý vzduch do prírody. 

(Tomáš Mrocek)

Karanténu trávim zväčša tak, aby som sa 
nezbláznil. Práca, či už na záhrade, alebo na 
dome, učenie sa, čítanie kníh, písanie poézie, 
varenie, pečenie, ale aj tak mi chýba škola a 
kontakt s ľuďmi. Dúfam, že to čoskoro skončí  

(Jaroslav Šperka) 

Ako ja prežívam karanténu? No, nie je to 
sranda, lebo nemám čo robiť. Už sa aj nudím. 
Okrem úloh, čo nám dávajú učitelia, ktoré si ro-
bím hneď, aby som mala pokoj. Ale potom je 
to také, že sa nudím, nemám čo robiť a sedím 
pri PC. Dokonca minulý týždeň sme mali ka-
ranténu, lebo mame nebolo dobre a nevedeli 
sme, či má koronavírus, alebo nie. Hovorila, že 
prišla do predajne zákazníčka, ktorá ohlásila, že 
aby k nej nechodili, lebo má koronavírus. Takže 
tak. Pomáham sestre robiť úlohy, aj keď je to na 
nervy, lebo si nedá rady. Dopozerala som seriál, 
takže také plus. Ale čo vidím vonku, tak polovi-
ca ľudí nemá ani rúško. Tak ma to naštvalo. Tak 
my sme radšej doma a oni nemajú ani rúško! By 
som to bila! 

Dokonca sledujeme aj správy, že čo je 
nové vo svete. Dúfam, že to čoskoro skon-
čí, lebo fakt sa doma nudím a je to aj otrava. 
A keby som si mala predstaviť byť ešte doma, 
tak fakt neviem, čo by som robila. Ale na druhú 
stranu sa budem hrať jednu hru, čo som už 
dlhé roky nehrala :-) Takže sa aj teším :-).

Ale keby nebol ten Facebook, tak fakt ne-
viem, s kým by som si písala, keby som tam 
nemala tých ľudí. Ale zase ja osobne som moc 
hnusná, som aj zlá na nich a potom to zoberú 
zo srandy, tak sa smejeme a to je dobre :-).  

(Zuzka Kerepecká)

Sme DOMA a OK

Rada pred lekárňou
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Každého mám rád, na 
veku mi nezáleží 

 

                
Ale mňa nemá rád 

nikto      
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Máte šťastie, že u vás 
dlho nezostanem 

 
Väčšina ľudí ma zo 

svojho tela vyženie, a ja 
sa v takom prípade 
zbalím a zmiznem! 
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Keď sa v tele človeka 
ubytujem, spôsobím 
mu horúčku, kašeľ a 
ťažkosti s dýchaním.  

 

Mnohí ma poznáte pod prezýv-
kou Klepy a učitelia pod Novák=Rival. 
Chcem sa podeliť s mojím postojom 
ku Covid 19. Áno, k vírusu, ktorý nás 
nechal doma zavretých. Veľmi zle to 
znášam, keďže som sa odsťahoval pred 
pár tyždňami s veľkým psom z domu 
s veľkou záhradou do bytu. Tak sa cítim 
na tesno, ani na záhradu nemôžem ni-
kde vybehnúť. Ľutujem veľmi to sťaho-
vanie. Doma umieram od nudy. Totiž, 
ja som hyperaktívny, neobsedím na 
jednom mieste. Tak sa nudím až tak, že 
si upratujem, naučil som sa variť a začal 
sa učiť... Áno, znie to veľmi nereálne, ale 
vidíte, z nudy už neviete čo so sebou, 
tak sa učím. Veľmi sa bojím, čo bude 
ďalej. Neviem sa dočkať začať žiť zas 
plnohodnotný život. Už nechcem byť 
v byte ako vo väzení. 

(Vladimír Novak)

Ako trávim karanténu?  Pre mňa je to 
viac menej normálny deň, keďže som 
po operácii. Nemôžem sa moc hýbať, 

tak trávim 
čas v posteli 
a snažím sa 
pripravovať 
na maturitu.

(Katka 
Šimunová)

Čítam, pozerám TV, alebo filmy cez 
internet, počúvam hudbu, pomáham 
mame s nejakými domácimi prácami. 
Občas, ale popravde, sa nudím ako pes 
a rád by som išiel do školy.

(Tomas Čurda) 

Som doma, trávim čas s rodinou 
a učím sa.               (Renata Manczalová)

Karanténu trávim iba doma. Som 
zodpovednejšia ako iné deti, ktoré 
chodia von aj napriek zákazu. Viem, 
že je to potrebné a na mojej rodine 
mi záleží, takže ju nebudem zbytoč-
ne ohrozovať. 

Karanténu trávim robením vecí 
do školy, cvičením, aby to so mnou 
bolo lepšie. Učíme sa so sestrou nie-
čo variť, pozeráme filmy, rozpráva-
me sa, čakáme, kým naša mamina 
príde z  práce, aby sme čas, teda as-
poň trochu času, mohli tráviť s ňou. 
Počúvame hudbu a tvoríme.

(Karolina Kukulová)

Nudím sa, som nervózny, lebo je všetko 
zavreté. Nič nemôžem vybaviť, čo potrebujem, 
nikam sa nedá ísť. Všade len s rúškou, inak nás 
ani nepustia do obchodu. Sledujem informá-
cie a nič podstatné som sa dnes nedozvedel, 
napr. kedy skončí karanténa. 

(Peter Kmotorka)

Karanténu beriem ako možnosť praco-
vať na sebe, pomáhať iným a čo ma to nauči-
lo? Tak ja myslím, že Coronavírus musel prísť, 
lebo človek vymyslel desiatky neviditeľných 
bohov a toho jedného boha, ktorým je naša 
Zem, ničí. Každá situácia má dve strany, ako 
minca a nie je jedna zlá a druhá dobrá. Proste 
len situácia. Už sme žili takým spôsobom, že 
stále sme boli v strese, naháňali sa za niečim a 
potom rôzne ochorenia. My sme už nevládali 
a túžili po tom, aby sme boli ľudskí, nenahá-
ňali sa, neboli v strese a teraz nám táto situácia 
ukazuje, čo chceme. Na cestách nie je toľko 
áut, vo vzduchu lietadiel, nákupné centrá nie 
sú preplnené, školy zavreté. Ja to celé vidím 
pozitívne. Všetko je tak, ako má byť. Ďakujem 
za možnosť vyjadriť svoj názor a s pozdravom

(Lukáš Húska)

Deviateho marca, v pondelok ráno, sme išli 
do školy ako zvyčajne a po pol druhej skonči-
la hodina. Prišla informácia... Išiel som na in-
ternát, zavolal kamarátku, zbalili sme si tašky 
a  išli domov o  14:36h na vlak, pretože pani 
riaditeľka povedala, že bohužiaľ ďalšie vyučo-
vanie nebude a škola je prerušená.

Doma sme už niekoľko týždňov a pravde-
podobne budeme až do septembra. Učitelia 
posielajú na Edupage poznámky a  domáce Covidmanikúra

Rodičia mi vyhodili nábytok 
(mňa ešte nie!) 
a stierkujú, maľujú...

Aj takto vyzerá karanténa
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A ja potom čo najskôr 
zmiznem       

 

 

 
 

Maj sa! 
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Ako si sa cítil, keď si sa o mne dopočul? 
Vyfarbi mi obrázok, ktorý to najviac 
vystihuje, môže si vybrať i niekoľko 

“smajlíkov”: 

 

 

 

  
  Šťastný               Vystrašený          Nahnevaný 

 

 

 

 

                   
        Smutný                Zvedavý             Zmätený 
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Ak zo mňa máte strach, 
deti, mali by ste o ňom 

povedať svojim rodičom 
alebo blízkym  

 
Oni urobia všetko pre to, 

aby sa o vás dobre 
postarali! 

úlohy. V  telke pozerám filmy z po-
vinnej literatúry, napr.: Tri gaštanové 
kone, Hájnikova žena, Peter a  Lu-
cia, Kolíska, Bačova žena, Keď báčik 
chocholová umrie. Z matematiky 
nám dali domáce úlohy - príklady, 
aby sme ich doma vypočítali. A  na 
Občiansku náuku sme písali do Wor-
du občianske právo, súdnu moc, 
volebný výber. V rámci Slovenského 
jazyka sme študovali predložky, prí-
slovky, častice, citoslovcia a spojky. 
Na Informatiku sme vypracovali v Ex-
celi Objednávky aj Cenník na Mo-
tochneku. Z Anglického jazyka sme 
dostali vypracovať cvičenia. Okrem 
učenia som pomáhal mame urobiť 
rúška pre starých rodičov a moju ses-
ternicu, pre rodičov, aj pre mňa.

V  každej rodine sa šili rúška, pre-
tože sa nikde nedali kúpiť. V drogérii 
nie sú žiadne dezinfekčné prostried-
ky.  Každý upratuje celý dom. Často 
pozeráme správy na TA3 s rodičmi.

Zajtra si znova pozriem film z po-
vinnej literatúry, z matematiky mám 
test... takže stále mám čo robiť. 

(Kiko Krajčovič)

Koronavírus je choroba ako chríp-
ka, len v horšom účinku a ťažšie sa lie-
či. Väčšinou sa táto choroba prejavuje 
ťažším dýchaním. My sa chránime pred 
touto chorobou, že sme doma a nikam 
nechodíme. Keď niekam musíme ísť, 
dávame si na ústa rúško a môžeme ísť 
von. Po každom použití rúško musíme 
oprať a hlavne umyť si naše ruky. Ľudia, 
čo prišli z dovolenky, kde je táto choro-
ba, musia byť v karanténe povinne mi-
nimálne dva týždne. Nemôžu sa stýkať 
s ľuďmi a prenášať túto chorobu na os-
tatných. Doma si musíme dávať pozor, 
merať si teplotu, lebo je to hlavný prí-
znak, ako zistíme, že ju máme. A chcem 
odkázať nezodpovedným ľuďom, nech 
zostávajú radšej doma, aby sa táto cho-
roba nešírila.                                   (Boris Blažek)

V Bermudskom 
trojuholníku

Ako trávim tento 
čas? Asi tak, ako kaž-
dý. Nudím sa doma, 
hľadám si rôzne čin-
nosti, aby mi čas ube-
hol. Pozerám televízor, 
hrám sa na mobile, pí-
šem si s kamarátmi. 

A  ešte, čo iné nám 
zostáva, musíme robiť úlohy a učenie sa toho, čo 
nám zo školy zadávajú elektronicky na Edupage. 
Veľmi sa mi to nepáči, je to takto blbé. Zdá sa mi 
to nepraktické. Takto sa veľmi nenaučíme, čo 
hrozí, že nemusíme zmaturovať. Dávajú nám 
zabrať. Každý deň máme na Edupage 3, 4 nové 
úlohy a samé projekty a prezentácie, že mi idú už 
von krkom. Ale čo narobíme. Nejaké známky už 
učitelia musia mať. 

Najradšej by som bol, keby to už skon-
čilo. Lebo takto je to hrozné! Žiť a učiť sa 
z domu. A najhoršie je, že kto vie dokedy to 
takto bude. Vždy niekoľko prípadov pribud-
ne. A vraví sa, že by sme mali byť v máji už 
v  škole. Ale to je ešte dosť dovtedy. Už to 
takto nezvládam. Strašne mi chýbajú kama-
ráti. Nemám sa s kým baviť, a zabávať sa a 
srandovať ako skvelá partia kamarátov, ktorí 
chodia von na vychádzky. Všetko sa to kazí a 
komplikuje. 

Dnes zas niečo dala riaditeľka na net. Že 
všetky veci, čo mali žiaci v izbách, museli vypratať 
do vriec, a že sú označené menami. Vraj z interná-
tu bude pravdepodobne karanténne centrum. Ilustrácie: Boris Blažek
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Chceš sa na niečo ohľadne mňa spýtať? 

Napíš svoje otázky do otáznikov: 
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Prečo sa ma bojíš? 

Napíš svoje obavy do strašidiel: 
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A čo si o mne myslíš? 

Napíš to do týchto obláčikov: 

 

 
 

 

A keď sa to dá do poriadku, veci budú 
vrátené späť na izby. Žiaci si ich nemôžu 
teraz chodiť prevziať. Tak celé to je zle. 
Už som znechutený z tohto všetkého. 
Kto by povedal, že niečo takéto dôjde 
na svet. Celý svet je obrátený hore no-
hami. A samé pribúdanie nakazených, 
alebo úmrtí. Nič v správach nepočujem 
každý deň, len koronavírus. 

Nech pán Boh potrestá tých, 
čo spôsobili túto nákazu a dali túto 
biologickú zbraň do ovzdušia. Speje 
to k  tomu, ako keby sa chceli zbaviť 
polovice ľudstva na Zemi. Inak mi to 
nepripadá. Všade vravia, že si musia 
ľudia zabezpečovať rúška a neviem 
čo ešte. A  nie je to ani dostať v le-
kárňach. Chcú, aby si kupovali, ale 
nemajú kde. Je to o ničom. Ani liekov 
moc nemajú. Potom ako sa má člo-
vek chrániť? Je to hrozné. Aspoň, že 
moja mamina je vyučená krajčírka, 
tak pošila rúška. A uvidí sa, lebo nik-
de nás nepustia bez nich. Len s nimi. 
A hrozne sa dýcha cez to. Neviem ako 
dokážu ľudia s tým chodiť v lete, keď 
budú 30 stupňové teploty. 

Všetko sa to 
kazí. Športy, 
čo dávali, 
museli poru-
šiť. Ako som 
sa vždy tešil, 
že kde bude 
Slovensko, 
že budem 
fandiť.

Nebudú ani Majstrovstvá sveta 
v  hokeji, ani futbal a  ani nič iné. Tak 
kvôli tomuto to skončilo. 

V TV prestali natáčať seriály kvôli 
šíreniu ochorenia. Už budeme musieť 
pozerať len reprízy. Ako blbci. A  na 
poslednom mieste filmy, na ktoré sa 
ľudia tešili v kinách, všetko odložili o 
rok. Proste, všetko sa to skazilo. Úplne. 

A čo sa týka mňa a maturít? Úplne 
som zdeptaný z  toho, ako to všetko 
teraz bude. Kedy si stihneme porobiť 
prezentácie na maturitné skúšky. Veď 
koľko potrebujú viacerí na to, aby sa 
vedeli naučiť odprezentovať niečo o 
svojom meste. A aj ústne. Takto ma 
nemá kto trénovať z vychovávateľov, 
alebo z učiteľov. Neviem ako to bude. 

Všetko sa to skomplikovalo. 
Vravelo sa, že v máji by sa to malo 
ukľudniť. Ale nedávno zas vraveli, že 
v júni má vyvrcholiť najvyšší stupeň 
tohto vírusu. Že má byť 500 000 naka-
zených, že pol milióna ľudí Slovenska. 
Tak neviem, čo to bude. Či to ozaj spe-
je ku koncu sveta, alebo čo. 

Ale snažím sa myslieť pozitívne, 
aby to už skončilo a všetci aby boli 
zdraví. Nech to čím skôr skončí, aby 
sme sa šťastne vrátili späť do školy. 

A  čo robím? Som ako v takom 
Bermudskom trojuholníku: gauč, telka 
a chladnička, keď som hladný. A dookola 
to isté. Neviem do kedy to takto vydržím.  

Pre Sme OK Ľubko Hraško
Foto: archív autora
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V  týchto časoch sa na našej planéte šíri 
nebezpečná choroba COVID-19 tiež známa 
ako Koronavírus. Prvé miesto, kde sa objavi-
la a odkiaľ sa začala šíriť je WU-CHAN, v štáte, 
kde sa vyrába takmer všetko, v Číne. Odtiaľ sa 
šíril do Európy, až prišiel aj na Slovensko. 

Naša stará vláda reagovala zvýšenými 
bezpečnostnými opatreniami a  postupným 
zatváraním škôl. Lenže nevšímavosť a  ľah-
komyseľnosť niektorých našich ľudí viedla 
k tomu, že aj tu sa začal postupne šíriť. To bolo 
dôvodom, prečo všetky školy, verejné inštitú-
cie, pohostinstvá a ostatné organizácie alebo 
podniky prerušili prevádzku. Vrátane našej 
hlavnej automobilky Volkswagen Slovakia, 
ktorá zamestnáva viac ako 14  000 zamest-
nancov. Naša nová vláda nechce, aby sa tu 
opakovala tá istá situácia, ktorá je v Taliansku. 
Tam túto nákazu podcenili a  práve preto je 
v ich štáte nakazených desiatky tisíc ľudí a už 
viac než 5000 ich zomrelo. 

Práve preto sa z  hlavného mesta nášho 
Slovenska, Bratislavy, stalo mesto duchov. Na 
uliciach nenájdete takmer nikoho. Aby sa vírus 

Už aj na 
Slovensku!
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Čo by si mi ešte chcel povedať? 

Čo by si mi ešte chcela povedať? 

Napíš to do bubliniek: 
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Prečo si na mňa nahnevaný? 

Napíš to do bleskov: 

 

 

 
 

nešíril platí prísny zákaz vychádzania. 
Pokiaľ idete von, musíte mať na sebe 
rúško na dýchanie. Pokiaľ ho nemáte, 
ani si nemôžete ísť nakúpiť potraviny.

Školy sú v  celom štáte zatvore-
né. Všetci žiaci teraz študujú a komu-
nikujú s  učiteľmi prostredníctvom 
internetu cez Edupage, email alebo 
Messenger. Aj našej školy a interná-
tu sa to dotklo nielen tým, že sa naša 
škola a  internát zatvorili a  žiaci išli 
domov, kde musia zostať až do od-
volania. Aby náš Inštitút bol pripra-
vený poskytnúť budovu ako núdzo-
vé karanténne stredisko, všetky veci, 
ktoré mali žiaci vo svojich izbách, dali 
do sáčkov. Tie označili a potom ich 
dali do zamknutej miestnosti. Z toho 
dôvodu, že keby nastala núdza, aby 
mohli ubytovať do nášho Inštitútu 
nakazené osoby. Môžeme len dú-
fať a  modliť sa, aby táto pandémia 
zmizla čo najskôr a my sme sa mohli 
vrátiť k našim bežným životom. 

Kedy to skončí? Odpoveď na túto 
otázku pozná len osud a  Boh. Všetci 
sme v ich rukách. Dúfame, že sa bude-
me môcť vrátiť na našu školu dokon-
čiť školský rok. Niektorí z nás odídu za 
vlastným životom. My ostatní, budeme 
pokračovať až do skončenia štúdia. Pre 
všetkých čitateľov Sme OK odkazujem: 
„Verte, dúfajte, modlite sa, aby sme 
tieto ťažké časy prežili v zdraví, aby aj 
naše rodiny a priatelia boli zdraví, nech 
sa môžeme vrátit a žiť naše životy.

Pre Sme OK Mário Golík I.MS 

du mladého človeka zažívajúceho podobnú 
situáciu po prvýkrát?

Najskôr si z toho mnohí z nás, ktorí sme 
boli ďaleko od epicentra nákazy, robili žarty. 
Nechoď von, zavri sa doma, lebo dostaneš ko-
ronu, chichi-chacha, nás sa to netýka, my sme 
ďaleko. To bol život, však? Smiech nás poma-
ly prešiel, keď sa nákaza začala šíriť smerom 
k nám. Tu sa zrazu ľudia rozdelili na dva tábo-
ry: prvý, kde boli ľudia, ktorí začali vyvolávať 
až príliš veľkú paniku, začali doma skladovať 
zásoby a pripravovali sa na nevyhnutnú izo-
láciu a potom ten druhý, kam patrili tí, čo to 
stále nebrali nejako vážne, nestresovali sa 
žiadnou prichádzajúcou hrozbou a smiali sa 
z “bojkov“ v prvom tábore.

Všetko sa otočilo 6. marca, kedy na 
Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy koro-
navírusom. Oficiálne vyhlásenie vypustili oko-
lo obeda a večer by ste v regáloch v obchode 
balík múky hľadali márne. Začalo sa menšie 
šialenstvo. Postupne sa pozatvárali školy, pri-
dali sa podniky, väčšina obchodov, okrem tých 
nevyhnutných a všetko ostatné, kde sa mohli 
ľudia stretávať. Zostali sme v karanténe.

Z  môjho subjektívneho pohľadu to vní-
mam veľmi rozporuplne. Na jednej strane ma 
to už po dvoch týždňoch, kedy som zatvorená 
doma, naozaj nebaví. Verte mi, keď Vám toto 
povie človek ako ja, introvert introvertov, už 
to musí byť fakt zlé. Celé dni pendlujem me-
dzi obývačkou, kuchyňou a izbou, čítať už ma 
nebaví, dopozerala som snáď všetky seriály 
v  mojom zozname na Netflixe, pomaly ne-
viem, čo so sebou. Samozrejme ešte niekde 
nájdem čas na úlohy. Čo ma na tomto naopak 
naozaj baví, je skutočnosť, že môžem prespať 
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Pamätáte sa 
ako sme 31. decembra 
2019 oslavovali príchod roka 
2020? Nebolo to ani tak dávno. 
Tešili sme sa na nové začiatky, 
príležitosti, jednoducho na niečo 
skvelé, čo malo prísť. Akosi nám 
to však nevyšlo podľa predstáv, 
nemyslíte?

Ak si to zhrnieme všetko do-
kopy, tak hneď v januári sme na 
krátku chvíľu čelili hrozbe tretej 
svetovej vojny, následne na to 
Austrália skoro vyhorela do tla a 
keď už sa zdalo, že to nemôže byť 
horšie, prišli znepokojujúce sprá-
vy z východu. Čína hovorila o no-
vej nákaze neznámym vírusom, 
neskôr lekármi identifikovaným 
ako koronavírus. O tri mesiace ne-
skôr neslýchame o ničom inom, 
nové potvrdené prípady hlási 
jeden štát za druhým a ľudí sa 
zmocňuje panika. Ako túto nepo-
darenú situáciu vidím ja – z pohľa-

Potlesk pre 
obyčajných ľudí
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Predstav si všetky možné nástroje, ktoré 
ti môžu pomôcť keď sa hneváš, a vlož 
ich do svojej tašky “Prvej pomoci pri 

Hneve”. Môžeš to zapísať do tejto tašky 
alebo si môžeš zobrať papierovú krabicu 

a vložiť do nej všetko čo ťa napadne: 

 

 

 
Come up with all kinds of tools that can 
help you when you are sad and put them 
in your ‘First Aid For Sadness’-box. You 
can write it down in this box or you can 

take a shoebox and put everything in 
there: 

 

 

PP pre Hnev 
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Predstav si všetky možné nástroje, ktoré 
ti môžu pomôcť, keď sa cítiš smutný, a 
vlož ich do svojej tašky “Prvá pomoc pri 

Smútku”. Môžeš si ich do nej napísať 
alebo si môžeš zobrať papierovú krabicu 

a vložiť do nej všetko čo ťa napadne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP pri Smútku 
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Predstav si všetky možné nástroje, ktoré 
ti môžu pomôcť, keď máš strach, a vlož 

ich do svojej tašky “Prvej pomoci pri 
strachu a úzkosti”. Môžeš to zapísať do 

tejto tašky alebo si môžeš zobrať 
papierovú krabicu a vložiť do nej všetko 

čo ťa napadne: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 PP pre Strach a Úzkosť 

pretože oni jasnovidci už videli, že ich deti 
skončia bez vzdelania, hlupučké a  nepouži-
teľné. Sťažovali si, prečo radšej nezavreli ná-
kupné centrá a podobne, veď tam chodí ove-
ľa viacej ľudí.

Milí rodičia, poviem Vám k tomu asi toľko, 
že to či sa pôjdete poobede poprechádzať do 
nákupného centra a  míňať peniažky, je čis-
to Vaša voľba a kľudne môžete radšej sedieť 
doma. My študenti, túto luxusnú možnosť vý-
beru nemáme a do školy jednoducho chodiť 
musíme. To obnáša nielen to niekoľko hodi-
nové sedenie v  škole, ale taktiež cestovanie 
do a zo školy a pri tejto činnosti by sme prišli 
do kontaktu s toľkými ľuďmi, a nikdy neviete 
s akými, či náhodou nie sú infikovaní aj oni. 

Avšak zrazu si rodičia začali sťažovať aj na 
to, prečo teda nezatvoria všetky školy aj škôl-
ky. Áno, to je dobrá otázka. No len čo minis-
terstvo vyhovelo a prerušilo prevádzku všet-
kých edukačných zariadení, rodičia prišli zasa 
vykrikovať. Vraj prečo to všetko zatvorili, kto 
teraz bude s ich neposednými deťmi doma? 
Ja Vás chápem, že musíte chodiť do práce 
a z niečoho živiť svoje rodiny, no vy ste boli tí, 
čo sa ozvali nech aj ich detičky zostanú doma, 
veď aj u nich je riziko. Máte čo ste chceli.  

Nestačím sa diviť, akí sme my, Slováci, tak 
nespokojný a nevďačný národ.

Ďalej ma až šokovalo to, ako niektorí 
z nás pochopili pojem „karanténa“. Myslím, že 
to bolo ten prvý týždeň, kedy sa na internete 
objavila fotka z  jedného lyžiarskeho centra, 
na ktorej bola odfotená dlhá rada ľudí, čaka-
júcich očividne kedy ich pustia. Nemám slov. 
Ľudkovia, toto nie sú doplnkové prázdniny, 
aby ste si mohli chodiť kam chcete. Toto je 
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polovicu dňa a budík mi každé ráno 
o  piatej nehuláka pri uchu. Taktiež 
som prekvapená, pretože sme tri 
baby zatvorené v jednom dome, kto-
ré sú zvyknuté byť spolu iba cez ví-
kend, a  ešte sme sa nepobili ani nič 
podobné, čo vnímam celkom ako 
úspech.

Na druhej strane chápem konanie 
tých hore a prečo sa rozhodli tak, ako 
sa rozhodli. Ako pravidelný návštev-
ník slovenských nemocníc si uvedo-
mujem, že keby tu nákaza prepukla 
v masívnej a rýchle narastajúcej forme, 
ako je tomu napríklad na východe, či 
v Taliansku, tak sa môžeme ísť zahrabať 
hneď, pretože naše zdravotníctvo nie 
je dostatočne vybavené a  pripravené 
na takúto krízovú situáciu,  a to len vďa-
ka niekoľkým pánom, ktorí chceli mať 
o niečo plnšie vrecká. Ďakujeme!

Veľmi ma prekvapila, bohužiaľ 
nepríjemne, reakcia niektorých ľudí. 
Budem asi vyzerať zle a  veci, ktoré 
teraz poviem sa možno mnohým ne-
budú páčiť, avšak kašľať na to, ja tu 
nie som od toho, aby som hovorila 
len tie pekné ružové veci, však?

O  čom teraz konkrétne hovo-
rím, je situácia, ktorá nastala krátko 

po tom, ako sa zatvorili stredné a zá-
kladné školy. Okrajovo by som chce-
la spomenúť len to, že o  fakte, že sa 
nám zatvára škola som sa dozvedela 
náhodne z  internetu práve cestou 
na internát. Informáciu totiž vypus-
tili v nedeľu asi okolo piatej večer, čo 
je zvyčajne čas kedy všetci študenti 
cestujú na internáty, a  tak verím, že 
zbytočne skomplikovali nasledujúce 
hodiny mnohým z  nás. Ja som mala 
to šťastie, že ma mama vozí autom. 
Preto sme sa po hodine, kedy sme 
čakali pred internátom, lebo nám ne-
vedel nikto nič povedať či sa to týka 
aj nás, keďže spadáme pod iné minis-
terstvo, jednoducho otočili a  išli do-
mov. Avšak nechcem si predstaviť byť 
v tej chvíli v koži niekoho, kto cestuje 
také minimálne dve hodiny iba preto, 
aby prišiel na internát, kde ho otočia 
hneď vo dverách a hybaj späť domov. 
Samozrejme nedávam to za vinu in-
ternátom, ale komunikačným schop-
nostiam a bezohľadnosti nášho štátu.

Ale poďme ďalej. Krátko po tom, 
ako sa táto informácia objavila na 
internete, začali pribúdať nespokoj-
né reakcie rodičov, ktorí nariekali, že 
nám berú našu edukáciu. Bedákali, 
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Premysli si rôzne veci, ktoré ťa tešia       
Napíš si ich do smajlíka a okolo neho: 

 

 

 

karanténa, čiže stav kedy je najlepšie 
nechodiť nikam, aby sa predišlo roz-
šíreniu choroby. A Vy si pokojne idete 
s rodinkou zalyžovať? 

Taktiež sa objavila fotka z  auto-
busu, v  ktorom bola páska označu-
júca kam až si majú sadnúť cestujúci, 
aby prípadne nenakazili vodiča. A čo 
tu nevidíme? Mladú slečnu, ako si ve-
selo sedí tam, kde to zakázali. Ľudia..., 
to sme vážne až tak nezodpovední?

Možno si hovoríte, že aj ja robím 
zbytočnú paniku, iba preháňam, veď 
to je predsa úloha médií. Áno, je potvr-
dené, že obyčajná chrípka je agresív-
nejšia a  ročne na ňu zomrie omnoho 
viacej ľudí, ale predstavte si, že možno 
sa nakazíte aj Vy a karanténu nedodr-
žíte. Načo, veď je to len chrípka. Vaše 
zdravie a imunita sa možno s infekciou 
popasujú a vy prežijete, no ani o tom 
nemusíte vedieť a  nakazíte niekoho, 
kto bohužiaľ to šťastie mať nebude. Je 
to nový vírus, ešte nevieme, čo všetko 
obnáša, a preto ho radšej zbytočne ne-
rozširujme, keď nemusíme.

Príde mi roztomilo naivné, ako 
veľmi sa niektorí ľudia čudujú, že 
s tým tí hore nerobili nič, aj keď prvé 
náznaky vznikajúcej pandémie sa 
podľa niektorých objavili už v  no-
vembri minulého roku. 

Ako to jeden človiečik pri-
rovnal, je to ako s  Černobyľom. 
“Nedotknuteľní“ sa snažia zakryť to, 
že zlyhávajú a  celú situáciu tak iba 
zhoršia. Kto vie, kde by sme boli, 
keby sa to začalo riešiť hneď a  nie 
až vtedy, keď sa to začína vymykať 
spod kontroly.

Vyskytli sa tu aj názory, odkiaľ ko-
ronavírus vlastne prišiel. Niektorí ľudia 
sa pravdepodobne už extrémne nu-
dia v karanténe, a tak vymýšľajú zaují-
mavé konšpiračné teórie o tom, ako je 
to umelo vytvorená biologická zbraň, 
vypustená medzi nás, aby vyhubila 
polovicu ľudstva. Pripisujem bod za 
originalitu! Najviac ma asi dostal vý-
rok jedného nemenovaného kňaza, 
ktorý povedal, že koronavírus je Boží 
trest za homosexuálne partnerstvá 

a potraty... tu sa vážne nebudem radšej vyjad-
rovať, pre dobro mojej povesti slušného diev-
čaťa. Poviem k tomu len toľko, že niekedy je 
mi z pomyslenia na tento svet smutno.

Ale aby som nebola len kritická.Verím, 
že nie som jediná, kto zostal dojatý a prekva-
pený, keď sa ukázalo, že aj napriek všetkému 
zlému v  nás zostal kúsok ľudskosti. Potlesk 
pre obyčajných ľudí, ktorí sa v situácii nedo-
statku rúšok zomkli a sami začali šiť rúška pre 
ostatných. Potlesk pre tých, ktorí sa snažia 
pomôcť najviac ohrozeným,  napríklad tým, 
že im prinesú nákup a podobne. 

No a  samozrejme potlesk hlavne pre 
tých najdôležitejších, a  to lekárov, zdravot-
ný personál, policajtov, hasičov, predavačky 
a predavačov, pre tých, ktorí zostávajú v prá-
ci pre nás. Títo ľudia si zaslúžia omnoho viac, 
než im tento štát dokáže dať. Poviem Vám, že 
som mala husiu kožu, keď som si pozerala vi-
deá, na ktorých ľudia na výzvu médií tlieskajú 
z balkónov pre tých v prvej línii. 

Krásne sa pozerá na to, ako vieme držať 
spolu.

Na koniec chcem vyzvať Vás, čitateľov, 
aby ste toto nebrali ako koniec sveta, ale aby 
ste sa na to skúsili pozrieť možno aj z  trocha 
svetlejších stránok. Máme príležitosť zamyslieť 
sa, či už nad sebou alebo nad nami ako spoloč-
nosťou, či už nad svetom. Využime ju najlep-
šie ako vieme. Zbytočne sa v  takejto krízovej 
situácii nerozdeľujme na skupiny. Snažme sa 
všetci držať pokope a  ťahať za jeden koniec 
povrazu, pretože to je momentálne to jediné, 
čo nám zostáva, ak chceme zvíťaziť.

Pre Sme OK Kristína Hertlová
Iluatrácie: archív OFS, www.pixabay.com

Panika vyprázdnila regále v obchodoch

Túto prezentáciu  
sme uverejnili  

s láskavým dovolením  
p. Miroslavy Zimányiovej.

     Redaktori Sme OK sú doma

Foto: Simona Kupková Foto: Simona Kupková
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Ako 
psychicky 
zvládnuť 
obdobie 

pandémie
Dávkujte si  
informácie

Počas učenia sa nerozpty-
ľujte čítaním iného ako 

učiva. Dajte si limit, napr. 
počas prestávky medzi 

učením sa

Zostaňte  
v prítomnosti

Nenechajte sa odvliecť do 
ríše katastrofických pred-

stáv a najhorších scenárov. 
Ak máte úzkosť, znižite ju, 

ak sa s ňou podelíte s učite-
ľom, rodičom, kamarátom.

Buďte v kontakte 
s učiteľmi, ľuďmi

Cez telefóny, EduPage, 
sociálne siete. Neizolujte 
sa emocionálne, sme tu 

pre vás.

     Redaktori Sme OK sú doma

V  Pondelok 9 marca sme všet-
ci opustili chodby školy a  internátu. 
Odišli sme domov kvôli koronavíru-
su, pri ktorom som si hovorila však 
14 dňová karantena doma a bude to 
v pohode. Keď som zistila ze z domu 
sa nemôžem ani pohnúť, jedine tak 
na bycikel s rodinou, pochopila som... 
Aká bola realita ktorú som nečakala?

Bolo mi z  toho až do plaču a  aj 
býva občas keď som doma. Prvy týždeň 
doma to bolo zaujímavé. Chodievali 
sme zbierať medvedí cesnak. Bolo čud-
né, že až po tých dlhých rokoch, čo tu 
bývame, sme objavili miesto, ktoré sme 
mali hneď pod nosom. Bol to taký lesík, 
ktorý bol plný medvedieho cesnaku. 
Naše prvé zbieračky boli bohaté. Keď 
sme prišli domov, medvedí cesnak sme 
vysypali na stôl a triedili ho a potom sme 
ho na drobunke kúsky krajali. Chodievali 
sme do prírody na prechádzku. Ďalšie 
nasledujúce dni už začínali byť dosť 
hrozne, hlavne únavné, pretože učitelia 

zo školy začínali byť veľ-
mi aktívni. Najskôr som 
niektoré veci nestíhala, 
lebo bolo toho veľa. 
Keď som odchádzala 
z BA, bola som Bohu za 
jednu vec vďačná, kto-
rú som si uvedomila po 
druhom týždni doma, 

že som mohla 
byť s  jedným 
mojím najdô-
ležitejším člo-
vekom. 

Počas pr-
vých dvoch 
týždňov doma, 
som bola veľmi 
rada za to, že 
som bola spojená cez internet s kamo-
šmi zo školy a z intráku, s ktorými sme 
sa medzi sebou podporovali. Nevedela 
som dopredu, že to bude až tak ťažké, 
hlavne na psychiku človeka. Nehovorím, 
že mi s rodinou nie je dobre... Len je aj 
dobre tak ísť niekde a na to som ja bola 
zvyknutá. Veľmi mi bolo ťažko povedať 
aj v robote, kde brigádujem, že teraz nie 
kvôli rodičom. Pozrušovali sa veci, ktoré 
som samozrejme mala naplánované.. 
tešila som sa na to. Ale tak čo už. 

Keď sa blížil 27. marec na internete 
bolo napísané, že dovtedy sa bude doma 
a pôjde sa do školy, ale realita bola úplne 
iná. 28. na moje meniny som samozrej-
me nebola až tak šťastná, lebo však som 
bola stále doma... Počas dní, ktoré išli za 
sebou počas mojej karantény, som trá-
vila hlavne učením, ktoré mi už liezlo kr-
kom.  Modlila som sa, aby už zrušili škol-
ský rok, lebo už ma to unavovalo. Bolo to 
úplne iné ako keď sedím v škole.

Potom sme miesto učenia začali pracovať 
na našej záhrade, kde sme zatiaľ zasiali cibuľu 
a hrach. Bolo tam dosť roboty, strašne ma to 
štvalo tam robiť, pretože to bola robota, ktorú 
fakt nemusím. Potom som si na to už zvykla. 
Ale samozrejme som sa dohodla s  mamou, 
či si takto nemôžem zarábať, keď nechodím 
teraz do toho Kauflandu a  že OK. Tak aspoň 
niečo.  Potom sme ešte každý deň pozerali sv 
omšu cez telku, čo slúžil náš známy kňaz a plus 
sme sa modlievali ruženec. A stále sa modlíme, 
aby to všetko dobre dopadlo. Plus do toho 
sme chodievali na hrádzu sa prejsť a tak...

Počas týchto dní, sa každý deň, čo sa ráno 
zobudím, modlím za to, aby som už mohla ísť 
normálne von a  byť so svojimi blízkymi. Som 
rada, že máme čo jesť, že ide aj internet cez ktorý 
sa môžme spájať. Taktiež cez tieto dni mi bolo aj 
dosť ťažko a bola som v depkách, ale to asi každý, 
kto je vkuse doma. Jediné, čo ma podporovalo 
bolo, že som si predstavovala ako keď už skončí 
karanténa pôjdem von, vrátim sa do práce a po-
maličky sa všetko bude vracať do normálu. 

Avšak veľmi sa bojím aj o svojho tatu, lebo 
mal mozgovú príhodu, aby on to nedostal 
a plus môj brat, ktorý má problémy so srdcom. 
Zatiaľ to ide dobre. A dúfam, že to všetci zvlád-
neme. Snažím sa byť silná a  prežiť tieto dni 
a dúfam, že to čoskoro skončí a budem sa môcť 
vrátiť do svojho bežného života ja a my všetci. 

A  budeme môcť vidieť to svetlo na konci 
tunela. Ale budem si môcť povedať, že som to 
zvládla, lebo od deviateho marca som sa nemoh-
la z domu nikam pohnúť, jedine na ten bicykel. 
Som šťastná a vďačná za svoj život a dúfam ze 
bude krajší a lepší. Mám vás všetkých rada :-)

vaša šéfredaktorka Soňa Mária :-)
Foto: archív autorky článku

Svetlo na konci tunela

Ilustrácia: archív OFS
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Hýbte sa
I keď zostanete v byte, na-
plánujte si cvičenie, i keď 

jednoduché. Najlepšie 
ráno, či ako psychohygie-

na pri učení.

Nestrácajte humor

Smiech nelieči všetko, 
ale pomáha bojovať proti 
úzkosti a zlým pocitom.

Udržujte si režim 
učenia, dňa

Aspoň v hrubých rysoch si 
stanovte večer( ráno, čo sa 
kedy budete učiť, od naj-

ťažšieho po najľahšie učivo. 
Učte sa dopoludnia, ako v 

škole.

Odmeňte sa

Buďte k sebe láskaví, doprajte 
si niečo, čo máte radi a čo vám 

urobí dobre: horúca vaňa, 
dobré jedlo, obľúbená hudba, 

čokoľvek, čo funguje, keď ste sa 
naučili a zaslali úlohu učiteľovi.

     Redaktori Sme OK sú doma

 Zamýšľal som sa, čo napísať 
o  Covid -19. Prvý týždeň, keď sme 
mali prerušené vyučovanie, som si 
ani neuvedomil, čo nás bude čakať 
o pár dní. 

V  týždni od 10. do 13. marca 
2020 som sledoval vyhlásenia kon-
čiacej vlády Petra Pellegriniho a po-
pri tom  som sledoval zadania na 
edupage našej školy, ktoré v  tom 
čase boli zanedbateľné. Navštevoval 
som základnú školu, kde pracuje 
môj otec a snažil  som sa napodob-
niť poštára Jana z  relácie Pošta pre 
teba. Zabezpečoval som korešpon-
denciu medzi školou a  obecným 
úradom, podotýkam ešte bez rúška.

Popoludní som si chodil zahá-
dzať do mojej obľúbenej telocvične 

na basketbalový kôš. Vo štvrtok večer 
12. marca som sa dozvedel, že bude 
prerušené vyučovanie  vo všetkých 
školách na Slovensku od 16. do 27. 
marca 2020. 

Počas prvého víkendu, presne 
v  sobotu 14. marca som si musel 
s veľkým odporom nasadiť rúško na 
tvár po prvýkrát. V nedeľu večer som 
sledoval vyhlásenie o núdzovom sta-
ve v  zdravotníctve a  počet nakaze-
ných bol cca 61 osôb. 

Počas víkendu som začal riešiť 
zadania DÚ cez Edupage. Prvýkrát 
som  pocítil, že to nebude jedno-
duché. Nevedel som sa orientovať 
v tomto novom systéme vzdelávania, 
pomáhali  mi rodičia. Po niekoľkoho-
dinových ťukaniach do klávesnice 

a nastaveniach sa správnym smerom som 
ako tak pochopil, čo ma čaká.Uvedomil 
som si, že to nebude ľahké a  zrazu toľko  
voľna už  nebude.                                                                                                                                        

Druhý týždeň sa niesol v  znamení  
intenzívneho nosenia rúška a pribúdania 
osôb pozitívneho testovania na Covid-19. 
Ja som neustále sledoval dianie na našej 
politickej scéne prostredníctvom  tlače 
a  televízie. Hlavne návrhy na  obsadenie 
ministerských kresiel. Nezabudol som 
ani na školské povinnosti, ktorých vý-
razne v  tomto druhom týždni pribudlo.  
Neustále sa hrabem v edupage, ako nájsť 
akýsi systém. Prišla pomoc od starších 
a  konečne som našiel koncepciu, ako to 
mám zvládnuť. Denne sledovať a zapiso-
vať do zošita, čo kedy a komu poslať, za-
značiť farebne dátum dokedy čo zapísať, 
odfotiť, vytlačiť, aby som to lepšie pocho-
pil, skratka guláš. 

Záver druhého týždňa sa niesol v zna-
mení ustanovujúcej schôdze Národnej 
rady SR, demisie vlády P. Pellegriniho  a 
vymenovaní novej vládnej garnitúry, 
skrátka  moja parketa, tak som  si to užil. 
Len rodičia ma neustále rušili otázkami, či 
som pozeral   zadania na stránke, pýtali 
sa, či mám všetko, či som nezabudol  na 
niečo. Bol to veľmi náročný víkend aj som 
si zanadával, lebo tých úloh pribudlo vý-
razne a k  tomu aj testy.  Nezabudol som 
popri vzdelávacích aktivitách  na svoje 
telo,  relaxoval som na bicykli v  prírode 
spolu s  rodičmi až som sa tešil vyliezť 
z bytu von na čerstvý vzduch.

Takto plynie čas... 
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Začiatok tretieho týždňa sa nie-
sol v znamení prijímania nových prís-
nejších opatrení novej vlády a  ne-
ustálym stúpaním počtu nakazených  
na vírus - utorok večer 204 osôb. 
Na našej web stránke školy sa obja-
vil oznam pre ubytovaných žiakov 
v  internáte,  internátne priestory sa  
poskytnú na prípravu karanténneho 
strediska. O  niekoľko hodín neskôr 
prišlo vyhlásenie nového ministra 
školstva o  predĺžení obdobia preru-
šenia vyučovania do odvolania podľa 
situácie, plus ďalšie zmeny v  termí-
noch vzdelávacieho systému.  

Reagovali aj športovci, kon-
krétne  MOV a  letná olympiáda sa 
odložila na budúci rok 2021. Zrejme 
dobré rozhodnutie v prospech bez-
pečnosti športovcov na celosveto-
vú vzniknutú situáciu. A znovu po-
čujem pripomienku: „Nezabudni, 
dnes máš v  zošite poznačené test 
SJL a účtovníctvo, už si to spravil?“ 
A tak dokola.

Neviem, dokedy to takto zvlád-
nem. Je to náročné. Byť zavretý a ča-
kať, čo sa objaví na portáli a násled-
ne spracovať a posielať späť. Už aby 
to skončilo a   stretli sa všetci tam, 
kde patríme počas týchto mesiacov 
- do školských lavíc. Samozrejme, 
bez akejkoľvek ujmy na zdraví nás, 
našich rodičov, rodiny, učiteľov, vy-
chovávateľov, skrátka všetkých.  

Pre SmeOK redaktor Matúš Barát
Foto: archív autora článku    

Park  v  Topoľčiankach 
v „karanténe“

Milí študenti!
Je v poriadku, keď sa doma učíte a zasielate učiteľom úlohy cez EduPage.

Je v poriadku, keď nesplníte všetky úlohy na 100%, ALE PRACUJTE ZODPOVEDNE.
Je v poriadku, keď všetkým úlohám nerozumiete, NAPÍŠTE svojim UČITEĽOM, určite sa 

budú snažiť vysvetliť Vám učivo čo najlepšie.
Nehádajte sa kvôli úlohám so svojimi rodičmi, namiesto toho ich požiadajte o pomoc.

Počúvajte svojich rodičov, rozprávajte sa spolu.
Vyjdite v ústrety svojim rodičom a povedzte im, že ich milujete! ❤

 
Milí rodičia!

Je v poriadku, keď Vaše dieťa venuje dopoludnie učeniu a Vy komunikujete s triednym 
učiteľom cez EduPage.

Je v poriadku, keď dieťa nesplní všetky úlohy.
Je v poriadku, keď nedokážete všetky úlohy vysvetliť deťom.

Nehádajte sa kvôli úlohám, namiesto toho buďte pre svoje deti oporou.
Rozprávajte sa spolu, aj rešpektujte potrebu dospievajúceho stiahnuť sa, byť sám.

Vyjdite v ústrety svojim deťom a povedzte im, že ich milujete! ❤
 

Zvládneme to spolu. Situácia pominie a my si možno nebudeme pamätať, ako sme učili, čo
sme učili, akú známku sme dostali, ale budeme si pamätať AKO SME SA CÍTILI a verte mi,

že každý sa chce cítiť milovaný, pochopený a v bezpečí.
                                                                                             PhDr. Bc. Jaroslava Malček, školský psychológ
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Po krásnom, ale ubehanom období 
ohľadom príprav na svadbu, nastalo 
obdobie špeciálnych obmedzení. Aj 
k  nám zavítala pandémia ochorenia 
COVID – 19. Keď som sa s manželom 
vrátila zo svadobnej cesty a  prišla 
naspäť do práce, tak prvé opatrenie 
bolo, že sme všetkých žiakov poslali 
domov. Celý týždeň sme potom ešte 
chodili pracovať do prázdneho inter-
nátu bez žiakov :D

Po týždni Ministerstvo školstva 
vyhlásilo dvojtýždňovú karanténu 
všetkým školám a  zamestnancom. 
Najprv sme sa s  manželom potešili, 
že aspoň budeme 
spolu tráviť posva-
dobný čas prácou 
z  domu, ale ne-
splnilo sa nám to. 
Manžel ďalej cho-
dí do práce.

Tak ako trávim karanténu ja? 
Ráno si pospím trochu dlhšie ako som 
zvyknutá, potom si doma poupra-
tujem v kľude všetko, na čo doteraz 

nebol čas, aj okná 
som si poumývala. 
Každý druhý deň 
niečo navarím. Po 
obede sadnem 
v  obývačke a  vy-
mýšľam rôzne ak-
tivity pre žiakov, 
píšem si so žiakmi 
na rôzne témy: 
„ O d p o r ú č a n i a 
pri COVID 19“, 
„Ako tráviť svoj 
voľný čas po uče-
ní“, „Rúško nie je 
hanba“, „Ako si 
ušiť rúško doma“-
Motivovala som 
žiakov na domá-
ce aktivity počas 
Medzinárodného 
dňa šťastia, 
Svetového dňa 

P

o s va d o b n ý  č a s

brat v lístí

v MHD

31

sestra v karanténe

záhradné lehátko                          
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Karanténa 
u nás doma

iných myšlienok sa mi preháňalo hla-
vou, keď sme sa dozvedeli, že odte-
raz budeme pracovať inak. Z domu. 
Musím sa priznať, asi som sa trochu aj 
tešila, ani som netušila ako dlho táto 
situácia potrvá....však na dva týždne...

asi. Dnes už vieme , že dva týždne to 
určite nebudú a moje predstavy o 
domácej pohode sa postupne začali 
rúcať. Prvý týždeň to bolo “naháňa-
nie detí do učenia” odpoveď bola 
stále rovnaká - veď máme čas, zajtra 
sa predsa nejde do školy. Medzitým 
som pracovala, písala maily, správy 
na EDUPAGE, učila som sa v ňom pra-
covať, vytvárať pracovné listy, medzi-
tým variť, prať, zamestnávať svoje de-
ti.....a v hlave mi blikala kontrolka, že 
stále nestíham, ešte som sa do skríň 
ani nepozrela a to som už týždeň 
doma!! Kopa vecí na žehlenie stále 
utešene rastie a ja nič NESTÍHAM! 
Chvalabohu prišiel víkend. 

Všetko sa spomalilo, deťom ne-
pípali žiadne nové úlohy, ja som ne-
kontrolovala mail a telefón každých 
10 minút, nikto nechcel žiadnu onli-
ne hodinu :). Len jesť chceli opäť :) A 
tak som si povedala, že takto to jed-
noducho ďalej nejde! 

Napísali sme si denný program, 
ktorý platí od pondelka do piatku. Je 
tam všetko, kedy sa vstáva, raňajku-
je, upratuje, vetrá izba, kedy sa učí, 
pracuje, varí obed, kedy je čas na hry, 
voľný čas, kto má na starosti aké do-
máce práce a čuduj sa svete, zrazu v 
pondelok som s otvorenými ústami 
pozerala, že sa naše deti v stanove-
ný čas zdvihli od raňajok, išli si upra-
tať izbu a išli sa bez reptania učiť. Ja 
som mala pokoj na prácu, stihla som 
zmenšiť kopu na žehlenie - tá kopa 

Downovho syn-
drómu, Dňa vody 
a Mesiaca kníh. 

Keď si do-
robím pracovné 
povinnosti, tak 
sa idem s  man-
želom prejsť, ale-
bo sadneme na 
bicykel a  preve-
zieme sa po hrá-
dzi. Samozrejme 
sa vyhýbame 
stretnutiam s  ľuď-
mi, kamarátmi, ta-
kže všetko realizu-
jeme vo dvojici. Doma si zvykneme za-
hrať PS4, prečítame si knihu, zahráme 
si spoločenské hry, pozrieme seriály...

Pre mňa je toto obdobie karan-
tény ťažšie, keďže som veľmi aktívny 
človiečik. Teraz by som už organizo-
vala aj školenia pre animátorov na 

stále v 
noci na-
r a s t i e . . .
prisahám :) 
a veci dostá-
vali postupne 
rytmus a keďže o 
tretej sú povinnosti väčši-
nou hotové, ostalo nám veľa času na 
spoločné rozhovory... len tak o živote, 
čo by sme chceli robiť keby....,.Spo-
lu pečieme, vymýšľame recepty na 
obed, čítame, máme domáce kino 
( aj s popcornom :)), zistili sme, že z 
jedálenského stola sa dá urobiť pin-
gpongový stôl, že v byte sa dá hrať 
minigolf, objavili sme množstvo za-
budnutých spoločenských hier a že 
náš balkón je vlastne dosť veľký pre 
celú rodinu a poobedná káva na 
ňom, má úplne inú chuť ako tá stude-
ná v školskom kabinete, ktorú ráno 
uvarím a ešte na obed pijem :)  

Táto karanténa nás naučila oveľa 
viac sa rešpektovať, byť trpezlivý ( ja 
som bola aj predtým :) ), nestresovať 
sa niečím, čo nemôžeme ovplyvniť a 
hľadať radosť v rodine a maličkostiach. 
Teším sa na každý mail od Vás - žiakov, 
na odovzdanú úlohu, na Vás osobne - 
keď sa konečne zasa uvidíme, pretože 
mi chýbate. Nie preto, lebo sa to tak 
hodí napísať, ale NAOZAJ.  Tak dúfam, 
že sa čoskoro stretneme spolu všetci 
v zdraví a pohode :)  Teším sa :) Zatiaľ 
Vás všetkých pozdravujem :)

  Pre Sme OK Martina Šályová

tábory, chodila by 
som s  kamarátmi na 
chaty a  turistiku do 
lesa. Ale v tomto ob-
dobí som rada, že sú 
obmedzenia, ktoré 
sa snažíme zodpo-
vedne dodržiavať. 
Karanténa má aj po-
zitíva, že sa rodiny 
utužujú, konečne 
majú na seba všetci 
čas a trávia spolu voľ-
ný čas v  rodinnom 
kruhu. Viem, že ma-
turanti to teraz majú 

ťažšie, ale všetko sa zvládne, nebojte 
sa! Pravda ale je, že mi už práca so 
žiakmi na internáte chýba. Teším sa, 
keď sa všetci spolu stretneme v zdra-
ví. Vydržte to :D
Pre Sme OK vychovávateľka Silvia Vyslúžilová

Foto: archív autorky článku

Hmmmmm, tak teda budeme 
doma, budeme učiť online, však to 
sa dá, aspoň budem s deťmi doma, 
stihnem všetko, čo som normálne 
nestíhala, poupratujem skrine, po-
riadne vytriedim všetky veci.....a veľa 

domáca výroba
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Nemusí to byť  
domáce  

väzenie

koláč nielen v nedeľu. Vždy ste sa nahá-
ňali pred Veľkou nocou? Teraz máte mož-
nosť vymaľovať vajíčka a rozložiť si jarné 
upratovanie – pokiaľ to nedopadne tak, 
ako u nás – každý deň večer robíme kori-
dory, aby sme sa dostali z detskej izby cez 
obývačku do kúpeľne. 

Okrem detí, máme totiž aj psa 
s  nami v  karanténe na radu rodinné-
ho veterinára. Nášho psa totiž denne 
chodili hladkať cez plot ľudia z celého 
okolia, lebo ho poznali ako psa caniste-
rapeuta. A vraj korona sa udrží na srsti 
dlhý čas, tak sme psa izolovali od oko-
litého sveta a vyhradili sme mu „nový 
byt“ na našej terase. Ale raz ujdú deti 
za ním a  inokedy on vbehne za nimi. 
A tak sa to točí dokola. V tom všetkom 
ešte homeofice, kopec domácich úloh 
každý deň a varenie, aby sa nenaplnilo: 
„Keď som hladný, tak som zlý!“. 

Snažíme sa tráviť veľa času na 
záhrade a vo dvore a chodníky v lese 
nechávame pre tých, ktorí sú v  pa-
neláku, aby aj oni mali možnosť sa 
vyvetrať aj inak, ako len na panelá-
kovom balkóne. Večer správy, dobrý 
film, kniha, tvorivé písanie a tma. Zas 
jeden zvláštny deň za nami. 

Nepýtajme sa, koľko ešte. Toľko, 
koľko bude treba. Škoda míňať týmto 
smerom energiu, radšej venujte čas 
plánovaniu činností, ktoré vás podr-
žia. Dnes, zajtra... koľko bude treba. 
Držte sa a hlavne BUĎTE ZDRAVÍ!

Pre Sme OK Viera Mrocková
Foto: archív autorky článku

Čítala som jednu myšlienku, že v  mi-
nulosti povolali našich starých rodičov 
do vojny a museli ísť. Od nás sa dnes 
žiada len zostať doma. Teda „Buďte 
doma“! Toľko, čo zvládnete a môžete! 
Rozumne to spojte s  nasávaním kys-
líka a  slniečka na čerstvom vzduchu, 
ale bez minimálnej možnosti nasáva-
nia infekcie. Nechajte „vyhasnúť“ život 
tomuto nepríjemnému vírusu, aby ne-
museli vyhasnúť životy ľudí. Naozaj to 
nie sú frázy. 

Pocity mnohých z nás sa vyvíjajú 
podobne. Najprv radosť z  oddychu, 
z  predĺženej dovolenky, z  blízkosti 
rodiny... potom prichádza fáza úna-
vy z  domáceho stereotypu, nervozita 
z ponorkovej choroby a z hyperaktivity 
detí. Ľudia začínajú po sebe vrčať, sú 
na druhých nevrlí, útoční. Potom môže 
nastať fáza rezignácie, ktorá môže pri-
niesť aj negatíva z toho, že nás už nič 
nebaví, nič nás nerozveselí, nepoteší.

A to je čas na trochu humoru a on-
line rozvíjania sociálnych kontaktov.

Pomáhajme si navzájom, aby ďalšia 
fáza nebola depresia, ale nárast chute 
niečo nové vymyslieť, urobiť, pustiť sa 
do niečoho, čo už týždne odkladáme. 
Povzbudzujme sa navzájom a vymýšľaj-
me ako sa zabaviť, spolu zasmiať a spo-
lu niečo vytvoriť! A verte mi – dá sa to! 
Chceli ste už dávno začať cvičiť? Začnite 
s tým práve teraz. Chceli ste sa učiť variť 
špeciality? Máte na to super príležitosť 
a  vaši domáci stravníci to iste ocenia. 
Zrazu máte príležitosť upiecť pre rodinku 

hod-
nôt. 

No je to 
možno to 

pozitívum, kto-
ré sa dá vidieť aj 

v  týchto pochmúr-
nych a  ťažkých dňoch. 

Ľudia sú si k sebe akosi bližšie, 
pomáhajú si, povzbudzujú sa, 

chránia si svojich blízkych, chránia 
a vážia si zdravie. Sú vďační tým, ktorí 

nemôžu ostať doma, ale bojujú v prvých 
líniách – a to nielen v zdravotníctve, ale aj v le-

kárňach, v obchodoch, vo výrobe, na úradoch, na 
poštách, v  bezpečnostných zložkách, ... teda všet-

kým, ktorí im pomáhajú ostať doma. 

Veľkí ľudia sa snažili naučiť iných venovať sa v rodine je-
den druhému, snažili sa zatvárať v nedeľu obchody, 
aby aj rodiny ich zamestnancov mohli byť spolu... 
veľkí ľudia sa snažili ľudí vrátiť k ľudskosti. Učili 
nás vážiť si starších a  prejaviť im vďačnosť 
a pomoc. Učili nás vážiť si pomoc zdravot-
níkov a autoritu pedagógov. A v nepo-
slednom rade nám stále opakovali, 
že zdravie je to najcennejšie. No 
roky sa im nedarilo to v  nás 
dosiahnuť. Až prišlo niečo 
malinké, voľne nevidi-
teľné ľudskému oku 
a  ľudia takmer 
zo dňa na deň 

prehodno-
tili svoj 
rebrí-

ček 
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Esej na zamyslenie

Čo dodať, dostihla nás nová realita, 
alebo staronový peniaz? Korona – 
Koruna, platidlo Rakúsko-Uhorskej 
monarchie. Cisár pán František Jozef 
by sa veľmi „potešil“, ak by tu bol teraz 
medzi nami. Jeho cisárstvo sa razom 
rýchlo a  bez boja rozširuje. Žiadne 
dobyvačné vojny, diplomatické nóty, 
neznáma „ríša“ sa šíri ako nákaza. A 
tak dajme cisárovi, čo je cisárovo a 

Bohu, čo je božie. Stoja 
tu v  tej istej chvíli proti 
sebe skvelá budúcnosť 
a strach z novej neistoty, 
erudované odhady eko-
nómov a kopa žobrákov, 
ekonómia verzus ekoló-
gia. Jeden proti druhé-
mu, ako človek proti člo-
veku, aby vytvorili súčas-
né ľudstvo. 
Hej, bol jeden človek a 

ten žil bez toho aby si uvedomoval 
dôsledky svojich činov. A  potom 
ďalší človek a  ďalší...hej. Až sa ľudia 
začali porovnávať s tými, ktorých se-
bectvo bolo pre nich  príťažlivé. Ale 
kde sú hranice individualizmu? Ako 
s tým naložiť v dnešných nepredvída-
teľných časoch? Možno by sme mali 
pracovať menej aby sme zachránili 
planétu. Možno by sme mali jesť me-

nej aby sme sa najedli všetci. Možno 
rozprávať menej aby si každý vypo-
čul každého a porozumel mu.

Čo sa to vlastne stalo? Od 9. mar-
ca sa zatvorili brány našej školy. V 
momente sa zmenilo všetko, čo bolo 
Vám a nám také blízke a samozrejmé 
- byť spolu v škole, na praxi, v  inter-
náte. Rýchlo sme museli zmeniť náš 
spôsob života. Učenie sa prenieslo 
do vašich izieb, vašich kuchýň, do 
vašich domovov. A my, učitelia, maj-
stri a vychovávatelia sa k Vám odrazu 
prihovárame prostredníctvom správ, 
messengeru, edupagu, e-mailu, sms-
iek, telefónu. Priznám sa, že je to nová 
skúsenosť aj pre nás. Snažíme sa byť 
s Vami v kontakte, počúvať Vás, vaše 
bôle, problémy, úzkosti či strach. 
Preto sme sa rozhodli ponúknuť Vám 
návody ako využiť nastávajúce dni, 
týždne, mesiace bez kontaktu s ka-
marátmi, ako si rozvrhnúť čas na uče-
nie, zábavu, oddych. 

Sme radi ak s nami zdieľate vaše 
zážitky, pocity i aktivity, ktoré v tých-
to dňoch prežívate. Na VMV na Vás 
myslíme neustále a ak vás zaujíma 
napríklad kreativita, tak je tu pre Vás 
kreatívny týždeň, plný úloh a výziev. 
Ak Vás zaujme rodinný deň, alebo 
športový deň s pozvánkou na športo-
vé aktivity, alebo literárny deň, na na-
šej webovej stránke v sekcii Internát 
si na Vás počkajú ďalšie zaujímavé vý-
zvy. Je dobré odreagovať sa a veno-
vať aktivitám, pri ktorých zabudneme 

na tieto nepekné časy v nútenej izo-
lácii. Aj preto sme si v ďalšom týždni 
pre Vás pripravili kvízy. Rozprúdia vo 
vás onakvejšie myšlienky ako pripo-
mienky na naše lenivé šedé bunky. 
Že to nepotrebujete? Ale áno, aby ste 
neupadali na duchu a vládali praco-
vať na zadaniach a úlohách od Vašich 
učiteľov a majstrov.

Viem, že sa dobré časy urči-
te vrátia a  tešíme sa, že aj takto na 
diaľku môžeme byť s Vami. Radi Vás 
inšpirujeme novými nápadmi, kedy 
Vám zadáme rôzne výzvy pre prak-
tický život. Kto vie paličkovať? Kto 
vie pliesť košíky? Kto vie variť? Kto 
vie  pekne kresliť? Kto spievať? Áno 
vy! Nezabúdame ani na spoločenské 
hry a veľa iného, veď všetko máme 
predsa radi. Čaká nás toho ešte ne-
úrekom a čo je na tom, že takto vir-
tuálne! Keď všetko prehrmí, napokon 
sa s  radosťou stretneme a podelíme 
o nové zážitky a skúsenosti, prezera-
júc si pritom napríklad vaše spoločné 
zaujímavé fotky, alebo sa úprimne 
porozprávame o  čomkoľvek pri roz-
voniavajúcom čajíku alebo  kávičke 
ako za starých dobrých čias. 

A mám pre Vás ešte jeden odkaz: 
SPOLU TO ZVLÁDNEME! Lebo v našich 
zemepisných šírkach je to symbolické...

Mgr. Marián Višňovský 
zástupca riaditeľa pre VMV

Sme DOMA a OK

JE TO 
SYMBOLICKÉ

pre našu 
zemepisnú šírku

Ilustrácie: archív OFS
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Stávame sa viac ľuďmiSme OK

&& Tím dobrovoľníkov Sygic vyvinul na Slovensku aj appku, ktorá vás upo-
zorní, či ste boli za posledných 14 dní v kontakte s nakazenou osobou. Vy-
užíva aj Bluetooth a tak poskytne informáciu aj v uzavretých priestoroch.

&& Aj naši poslanci na miestnych zastupiteľstvách musia inovovať stretáva-
nie a posunúť ho na elektronický level. A to nie každý z nich má dvadsať, 
či tridsať a PC v malíčku. 

&& Vyzerá to tak, že budeme piť aj menej alkoholu, lebo známy slovenský 
výrobca daroval alkohol na výrobu dezinfekčných prostriedkov. Pomôže 
ľuďom  a aj ich pečienkam. 

&& Slováci sa stali kreatívni – komu chýba šport v karanténe sa môže inšpiro-
vať rôznymi nápadmi: zabehnúť maratón na balkóne, zacvičiť si s Youtube 
kanálom, ako posilňovacie zariadenie využiť váhu svojich spolubojovníkov 
v  karanténe, prekážkový beh nie je problém zrealizovať preskakovaním 
prekážok, ktoré sa prirodzene vytvorili dlhodobým pobytom doma (papu-
če, oblečenie, riady, hračky, knihy...). 

&& Športoví komentátori sa učia novú náplň práce: komentujú dianie v do-
mácnosti počas domácej karantény. 

&& Aj futbalové fan kluby u nás (Trnava, Bratislava a iné) sa spojili a pomáha-
jú našim seniorom najmä s nákupmi. Nie je to len pre fanúšikov, ale aj pre 
ostatných, ktorí pomoc potrebujú.

&& Z domu máme vychádzať len v nutných prípadoch – jeden z dôvodov je 
aj venčenie psíkov. Ak by ste si mysleli, že si ľudia adoptujú viac psíkov 
z útulkov, aby mali dôvod ísť von, tak by ste sa mýlili. Ale niektorí urobili 
radosť svojim plyšovým psom 
v  kabelkách a  ukázali im ex-
teriér. Aj tak sa prejavil ľudský 
postoj k tomu, čo doma máme 


&& Umelci čítajú deťom rozprávky, 
textári skladajú texty, hudob-
níci online koncertujú... aby 
potešili iných a zabavili seba.

Príklady človečenstva
&& Kritická situácia vyžaduje kritické riešenia. Nie sú rúška! Počuť z  každej 
strany... a tak nelenil ani 84 ročný vodič na dôchodku a vytiahol svoj starý 
šijací stroj a pustil sa do roboty. Stroj našiel pred rokmi v jarku pri Rusov-
ciach, kde sa ocitol po Rumunoch. 

&& Rúška sa šijú v niekoľkých slovenských firmách, ale aj v nejednej sloven-
skej domácnosti. Vo vchode jedného paneláka čakalo jeho obyvateľov pre-
kvapenie: v každej schránke svojpomocne ušité rúško! A v inom paneláku 
zas vo vchode visel oznam: Ak potrebujete rúško, pokojne si ho zoberte 
– ušijem ďalšie! A pod oznamom bolo na klinci zavesených niekoľko bavl-
nených rúšok. 

&& Rúška šijú väzni, ale aj policajt, športovci aj ľudia s obmedzenými možnos-
ťami, ženy aj muži, mladí aj starí – všetko jedno – hlavne, že sa u nás množia 
rúška. 

&& Pomohli svojim. Nemocnica v Trnave dostala prvú várku ochranných ští-
tov, ktoré svojpomocne vyrábajú niekoľkí majitelia 3D tlačiarní na Sloven-
sku. Spojili ich Marek a Róbert, ktorí pochádzajú práve z Trnavy.

&& Aj technologické firmy sa pustili do boja s Covid – 19. Pridala sa verejnosť 
a 150 dobrovoľníkov programátorov a vyvinuli aplikácie. Jedna umožňu-
je občanom samoregistráciu a na základe vstupných údajov (cestovateľ-
ská anamnéza, príznaky, výskyt ochorenia v okolí) sama odošle údaje do 
centrálneho registra. Druhá appka sleduje ľudí s Covid – 19 a vyhľadáva 
potenciálne nakazených ľudí.

&& Slovenská firma venujúca sa umelej inteligencii vyvinula softvér, ktorý 
pomôže kamerovým záznamom hneď filtrovať ľudí s chránenou tvárou, 
alebo bez ochrany. Môžu to využiť obchody, verejná doprava... 
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  8. p. zástupkyňa  ..........................1. 6
  9. Rišo, Filip Ž. Olinka, David B   1. 6
10. Samuel H. ...............................15. 6
10. Sebastián ...................................1. 7
11. Michal B. .....................................1. 8
12. Robo M., Iveta, Jakub F.  po 1. 9

&& Mnohí prejavili spolupatričnosť tým, že sa pridali k iniciatíve na sociálnej 
sieti „Dobrovoľník v  zálohe“, ktorú vytvoril Juraj. Rozhodli sa podať po-
mocnú ruku tam, kde to bude treba.

&& Známa čokoládovňa na Slovensku Lyra sa rozhodla zásobiť lekárov, sestričky, 
záchranárov, policajtov TOP čokoládou. Je totiž známe, že dáva telu energiu 
a pocit eufórie. Tieto dve veci sa im fakt zídu v tejto náročnej a traumatizujú-
cej situácii. 

&& Vo viacerých mestách a na dedinách na Slovensku pomáhajú dobrovoľní-
ci s nákupom svojim starším spoluobčanom. Ako huby po daždi sa otvá-
rajú pre nich telefónne infolinky. Myslia na nich, aj keď je už „Mesiac úcty 
k  starším“ – október dávno za nami. Aj takúto ľudskosť nesie so sebou 
korona.

&& V neposlednom rade si búrlivý potlesk na balkónoch skutočne zaslúžili 
tí, ktorí za nás bojujú v prvej bojovej línii a prosia nás, aby sme kvôli nim 
ostali doma, keď oni musia byť kvôli nám v plnom nasadení.

Z počutia spracovali redaktori Sme OK
Ilustračné foto: www.pixabay.com:   1. Monika Š.....................................5. 4

  2. Mário G. ......................................7. 4
  3. Dominik D., Maťa ..................27. 4
  4. Aaron ........................................28. 4
  5. Učiteľ MV, Boris  .......................4. 5
  6. Lucia B. .....................................10. 5
  7. Učiteľka EM ............................26. 5

Kedy sa vrátime  
do školských lavíc

Dobrý deň všetkým,
Náš denný pracovný stereotyp sa zo dňa na deň zmenil z ,,face to face” komuni-
kácie, na online komunikáciu prostredníctvom Edupage, vzdelávacích portálov, 
emailov a sociálnych sietí. Chvíľu sme mali obavy ako sa s tým vysporiadame ,,tým 
myslím spoluprácu medzi pedagógmi a žiakmi”. Mám pocit, že to má podobný 
priebeh ako v škole. Sú lepšie dni, kedy žiaci pracujú, sú aktívni a navzájom sa 
inšpirujeme, a samozrejme tie horšie dni, kedy je spolupráca vzdialená od ideálu.     

Ale k veci. Každodenné správy a otázky žiakov typu ,,kedy pôjdeme do 
školy”? ma inšpirovali k vytvoreniu malej školskej ankety.

Pýtal som sa žiakov a pedagógov, na termín návratu do školských lavíc(-
Tip: Deň a mesiac). Takto tipovali termíny: 

Väčšina žiakov nezabudla jedným dychom dodať: ,,dúfam, že to bude 
niektorý z tých skorších termínov” :)

Z tejto ankety a ostatnej komunikácie vyplynulo, že väčšina žiakov a uči-
teľov nemá problém s online komunikáciou. Učíme sa nové spôsoby či me-
tódy sprístupňovania učiva a vzájomnej interakcie. V niektorých prípadoch 
je dôležitá trpezlivosť, inokedy to motivuje, snaží sa rozvíjať kreativitu a dáva 
priestor tvoriť niečo nové. 

Podstatné a  trochu prekvapivé zistenie je, že väčšina žiakov sa už teší do 
školy na svojich kamarátov, spolužiakov, pedagógov a  čo vy?

Aký je váš tip na pravdepodobný termín návratu do školských lavíc? :)
Mgr. Martin Valach
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Jeseň 2019
Medzičasom sme stihli navštíviť 

Moshi a pozrieť si ako na živo vyze-
rá Kilimanjaro, navštíviť komunitu, 
dobrovoľníčky Márie a chalošov 
v  Dodome a prediskutovať dôležité 
témy na meetingu dobrovoľníkov 
v Keni v Nairobi. Momentálne sme 
doma v Mafinge a máme tu našu 
prvú návštevu. Tininu maminku.
brata Kubiho  a BFF Bašku. Máme sa 
dobre. Naozaj. Vzťahy s našimi chlap-
cami sa deň čo deň prehlbujú vďaka 
našim rozhovorom, spoločnej práci, 
športom a občas robením nezbe-
dy. Relationship s mojou parťáčkou 
Tinou ide tiež dobrou cestou. Naše 
spontánne večerné debatky, alebo 
podpichovanie chlapcov pri domá-
cich prácach a kopec ďalších spoloč-
ných aktivít, nám umožňujú sa viac a 
viac spoznávať. 

Stále máme odbobie dažďov, 
takže každý deň spŕchne. Dážď  ani 
blesky  nám ale neprekážajú. Ak treba 
dohrať zápas, hráme “bleskohru”.To zna-
mená, že blesky šlahajú okolo nás, a my 
hráme. Myslím si, že všetci svätí stoja pri 
nás, aby sme v zdraví dohrali zápas. 

Za posledný mesiac sme stihli 
veeeľa vecí, ale na jednu doteraz s 
úsmevom spomínam. Náš Papa Rector 
zohnal borovičky. Tak sme sadili. Ale 
viete koľko ich zohnal? 3000. Áno, sadi-
li sme 3000 borovíc, a to som sa na za-
čiatku mojej misie pozastavovala nad 
450 jabloňami, ktoré sme mali sadiť. 
Afrika ma učí veľa nových vecí a som za 
to veľmi vďačná. Sme zdravé a šťastné, 
že tu môžeme byť. A ešte som chcela... 
ak by ste mali nejaký nápad, čo by sme 
tu ešte mohli posadiť, isto sa ozvite, ale 
prosím nechoďte pod číslo 3000. 

Habari za mchana!
(Good afternoon)

Ako som sa sem vlastne dostala? 
Za moju misiu a službu v Afrike je zod-
povedné občianske združenie @sa-
viooz. Jednou z mnohých aktivít toh-
to združenia je aj DOBROVOĽNÍCTVO. 
Mladí, ktorí sa rozhodnú venovať svoj 
čas a energiu niekomu druhému, vy-
plnia jednoduchý formulár a tým pá-
dom sa prihlásia na ročnú prípravu, 
ktorá predchádza misii. Na tejto roč-
nej príprave, ktorá je 
vedená v saleziánskom 
duchu, má každý mož-
nosť a priestor spoznať 
a zistiť, aké motivácie 
ho vedú na misie. Podľa 
toho sa rozhodne, či je 
misia to, čo hľadá. Toto 
občianske združenie 
má aj mnoho veľmi za-
ujímavých projektov, a 
preto vrelo odporúčam 
vrámci prestávky, aby 
si to skopčil/skopčila a 
prečítal/prečítala si 
viac info o SAVIU.  htt-
ps://savio.sk/

Už viete, ako som 
sa sem dostala, takže 
vám ešte poviem, že 
sa máme veľmi dob-
re. Posledný týždeň sa 
poctivo pripravujeme 
na sviatok don Bosca. 

Každý večer počas deviatnika, chlap-
ci hrajú scénku alebo spievajú, aby 
nám lepšie priblížili udalosti zo života 
don Bosca. 

Chaloši poctivo študujú  a učky 
(ja  a Tina) sa na ich hodiny pripra-
vujú ako najlepšie vedia. Už sme im 
stihli dať testy a prvé Áčka. Obdobie 
dažďov sa posledných pár dní hlá-
si statočne. Pršalo nám skoro 3 dni 
stále. Keď si dá mvua (dážď) pauzič-
ku, obúvam si gumáky  a idem na 
prechádzku, kde si užívam všetky 

Na poslednú chvíľu
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detaily  neskutočne krásnej prírody. 
Skús sa aj ty dnes zastaviť a objaviť 
tie nádherné detaily. Have a nice day! 

Týždeň nr.12 - Zima 2020

Vitaj Školský rok 2020! 
Včera sa oficiálne začal školský rok. 
Pred prvou hodinou sa chlapci zo-
skupili na ihrisku na otváracom as-
sembly. Zo začiatku ešte všetci do-
biehali, upravovali si kravaty, čistili 
topánky, alebo zapravovali košele. Sú 
to gentlemeni! Po pozdrave nasledo-
valo spievanie štátnej hymny, ktorú 
si chlapci zaspievali dva krát, pretože 
to  nebolo počuť až do Iringy, podľa 
našich bratov. (Iringa je mesto od nás 
vzdialené cca 60 km.) 

Ja som hneď 
vhupla do učiteľ-
skej profesie. Laura 
včera ešte neuči-
la, no ako podpo-
ra a kontrola si to 
na mojej hodine 
poctivo odsedela. 
Tento rok mi dali 
učiť Handwriting. 
Musí to byť krásny 
predmet. Avšak my 
sa do neho ešte len 
zľahka dostáva-
me. Totiž tu, v Don 
Bosco Seminary, 
neexistujú žiadne 
sylaby, či učebnice, 

ktoré by nám mohli v príprave na vy-
učovanie pomôcť. A tak sme si našli 
v knižnici nejaké detské knihy, ktoré 
ešte princeznej Sissi čítali pred spa-
ním a začali sme tvoriť niečo nové. 
A je to veľká výzva a zábava. 

Začínam si viacej vážiť naše slo-
venské školstvo z pohľadu učiteľa. 
Chlapci boli na hodine živí a veľmi 
radostní a hlavne riadne vyhúkaní z 
môjho štýlu učenia. Avšak polovica 
triedy mi nie úplne rozumela, takže na 
budúcu hodinu si prípravím všetko v 
slovenčine a oni nerozoznajú rozdiel.

Začiatok školského roka si tu kaž-
dý prežíva po svojom. Niekto potrebu-
je poriadne popremýšľať o tom, ako 
všetko riadiť v pozícii DEAN, niektorí 
zas radi potiahnu telefón a robia si fot-

ky, lebo nechcú myslieť na to, že toto 
je ich posledný rok. Čakajú ich celoná-
rodné skúšky, do ktorých všetci vkla-
dajú veľké nádeje, že sa dostanú do 
Advanced levela. A my štvrtákom dr-
žíme silno palce a modlíme sa za nich.

Stále sme spolu a nažive, len nás 
tá chlapská chrípôčka navštívila. Veď 
viete !

Marec 2020
SME DOMA V KARANTÉNE! 

Ahojte,
dnes ráno (17.03.2020) sme 

pricestovali z Afriky. Pre korona-
vírus, ktorý sa šíri po celom sve-
te, sme po piatich mesiacoch 
prerušili našu misijnú službu 

v  Don Bosco Seminary v Mafinge. 
Stalo sa to takto. 

Mali sme ešte pred týždňom a 
pol v Mafinge návštevu – moju rodi-
nu. Úplná pohoda. Dovtedy sme ani 
nevedeli čo je korona. Potom, keď 
odišli naši, smiali sme sa, že načo toľ-
ko stresujú. Postupne sa ale situácia 
začala zhoršovať a my sme sledovali 
všetky správy. Zistili sme, že je to váž-
ne. A prišla nedeľa 22:00. Správy od 
našej Dominiky, ktorá bola dobrovoľ-
níčka v Nairobi. Všetko je zatvorené, 
ona ide domov, kým je ešte jedine 
letisko vo Viedni otvorené. Panika 
a stres, ale zároveň aj mnoho adrena-
línu v krvi. Začali telefonáty domov, 
do Savia. „Čo máme robiť?“ Poslali 
nás radšej spať. 
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Bol pondelok ráno. Normálne sme 
sa zobudili, naraňajkovali a popriali 
chlapcom krásny deň. Pustili sme si 
film ŽIVOT JE KRÁSNY a čakali na info 
zo Savia. O 11:00 píše Števi, aby sme čo 
najskôr opustili krajinu. Volali sme aj s 
ambasádou a oni potvrdili, že EÚ bude 
zatvárať hranice a naozaj je nevyhnut-
né odísť domov. My sme poslúchli, ale 
vôbec sme si neuvedomovali, čo sa 
deje. Pocity sa nám menili, najprv zi-
momriavky, potom hrozné teplo, naj-
prv radosť, potom slzy v očiach. 

Na obed sme to oznámili chlap-
com, ktorí neverili. Mysleli si, že opäť 
srandujeme. Nesrandovali sme. Naši 
„budúci“ muži Fredy a Kenedy to po-
chopili hneď. Ako sme to zistili? Slzy 
v očiach v sekunde. Tlačili do seba tu 
ugali ako múmie. V ich hlavách sa asi 
na chvíľu zastavil celý život. S Laurou 
sme sa snažili byť usmiate a užiť kaž-
dú sekundu. S Božou pomocou sa 
bookli lístky na piatok. Uaaa. Skvelé.

No rodičom sa to nezdalo. 
Maminky nesúhlasili. Tvrdili, že je 
to neskoro. O 15 minút prišla sprá-
va, že posledné dve miesta sú voľ-
né na odlet hneď zajtra (t.j. na uto-
rok ráno) „KUPUJEME!“, znel príkaz. 
A my sme boli poslušné. A vďaka 
Bohu, že sme tak urobili, opäť. Na 
letisku v Dare nám povedali, že 
buďte rady, že odchádzate, lebo 
Tanzánia zatvára všetky školy ASAP, 
plánujú aj letisko a nám sa tlačili 
slzy do oči, aké sme boli nevďačné, 
že sme nechceli ísť domov. Neverili 
sme, že toto je Boží plán.

Dostali sme sa do lietadla. V pr-
vom lietadlo bol jeden muž, ktorý 
bol extra chorý. Tak lekárka Laura 
potvrdila, že on má vírus. Cesta bola 
krásna. Jeden aziat nám len tak daro-
val rúška. Užili sme si vínko v lietadle 
a viackrát sme sa cítili ako celebrity, 
pretože sme informovali našich pria-
teľov cez LIVESTREAM. Yes! 

(Samé dve bez rúšok až z Tanzánie, 
najprv dve hodiny autom so šoférom, 
na ktorého čakali, až skoro zmeškali 
vlak, ktorý bol v ten deň jediný týmto 
smerom a ani lietadlo by zrejme na 
nich nečakalo :-), potom liketadlom do 
Etiópie - len odtiaľ bolo lietadlo smer 
Viedeň po noci strávenej v hale na kuf-
roch a potom... pozn. redakcie Sme OK)

Doleteli sme! 
Sme vo 

Schwechate.  
(Pristáli v ran-

ných hodinách. V 
ten deň napolud-
nie Viedeň zatvo-
rila letisko - pozn. 
redakcie) 

Veľmi 
promptne sme 
si vyzdvihli 
všetky naše šty-
ri kusy batožiny 
a išli sme podľa 
pokynov. Hneď 
vám vysvetlím 
akých pokynov

Už včera na 
letisku sme riešili, ako sa dostaneme 
z letiska domov, kto nás vyzdvih-
ne, kam pôjdeme do karantény,… 
Vzhľadom k tomu, že sme cestova-
li cez pol sveta a prišli na letisku do 
kontaktu s neskutočným množstvom 
ľudí z rôznych kútov sveta, nechce-
li sme sa stretnúť s nikým z našich 
blízkych a tak ich ohroziť a dostať do 
povinnej karantény. Preto sa môj naj-
lepší brat Matejko postaral o “bojový 
plán”. Keď mi cinkla od neho prvá 
správa na WhatsAppe, myslela som, 
že sranduje a chce nám namiesto veľ-
kolepého privítania na letisku, ktoré 
nemohli naše rodiny absolvovať, iba 
pripraviť hru. Poslal mi wordovský 
dokument na celú stranu A4, s po-

kynmi ako vystúpime z lietadla, kam 
pôjdeme, čo urobíme a ako budeme 
pokračovať a cestovať až na SVK. Tu 
je niekoľko bodov z dokumentu: 

•  pristanete na letisku 
•  nájdete vlak (mal by byť cca 5 

min od príletovej haly) 
• kúpite si lístok v automate 

(bude stáť okolo 12 € – kúpte si do-
spelý, pretože dostanete pokutu) a 
nastúpte na správny smer 

•  prídete do Wolfu (posledná 
vlaková stanica v Rakúsku) 

• Lucka vás tam bude čakať s autom 
• len vám otvorí kufor (z vnútra) 

a naložíte tam svoje kufre a tlačítkom 
napravo hore (na otvorenom kufri) 
zatvoríte kufor 
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•   do auta nenastupujte 
• pôjdete pešo na hranicu/na 

kolobežke, alebo čo bude (je to pre-
chádzka tak na hodinu – 4,8 km) – 
užite si pohyb lebo budete 2 týždne 
zatvorené 

• keď budete na hranici so 
Slovenskom, ozvete sa Lucke, ktorá 
vám tam prinesie kufre 

• keď príde, tak isto vám iba 
otvorí kufor a zoberiete si batožinu a 
zatvoríte kufor 

•  Na Lucku nerozprávajte, ani nič 
(hlavne nie smerom do otvoreného 
auta) 

•   prejdete cez hranicu a tam na 
vás bude niekto čakať s autom (asi ja) 

• nepribližujte sa k tomu, kto tam 
bude s autom – keď prídete, na diaľ-
ku sa pozdravíme. Naložíte sa potom 
do auta podľa pokynov a pôjdete do-
mov. 

(Čakala ich ka-
ranténa v izolovanej 
časti rodičovského 
domu - pozn. redakcie)

Nakoniec sme 
dostali trochu 
upgrade pokynov 
a auto nám priniesli 
hneď ku vlaku do 
Wolfu. Okno sme 
mohli otvoriť iba 2 
cm, od ľudí mini-
málne 10 metrov a 
nerozprávať sme-
rom k ľuďom. V aute 
nás čakali rúška, 

rukavice a igelitka jedla. Bezpečne a 
plynulo sme prešli cez hranice, kde 
nás informovali, že máme povinnosť 
ísť na 2 týždne do karantény. Keď 
sme povedali colníkovi, že cestujeme 
z Tanzánie, odskočil od nášho auta 
asi 3 metre a iba z diaľky sme mu mali 
otvoriť a ukázať naše pasy. 

A tak sme tu. V Báhoni, v domče-
ku, v obývačke, užívame si slovenskú 
telku a čas spolu. Je to stále mierny šok, 
že behom 48 hodín sa nám zorganizo-
vali všetky lety a odchod z Afriky a sme 
zase na SVK, ale to je život. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám pomáhajú a starajú 
sa o nás! Bez vás by sme tu neboli.

Máme tie najlepšie rodiny. 
Rodičia nás dostali domov a našli 
nám krásnu karanténu. 

(Napokon im ponúkli priatelia 
osamotený domček na prežitie karan-

tény úplne bez rodiny, ale spolu - pozn. 
redakcie.) 

Domček u priateľov, ktorým veľmi 
pekne ďakujeme. Laura sa bude mať 
aspoň kde prechádzať a nemusí byt za-
mknutá v jednej izbičke. Priniesli nám 
jedlo, takže o dva týždne pridite pre 
nás s vysokozdvižným vozíkom a pri-
hláste nás do extrémnych premien:-)

Situácia v Tanzánii 

Je to vážne, naši chlapci dnes opus-
tili školu, bratia nosia rúška a celá krajina 
čaká na inštrukcie od vlády. Vzhľadom na 
africkú hygienu to môže byť veľmi vážne

Naše pocity?

Máme kultúrny šok. 
Na letisku sme sa museli 
prispôsobiť “timetablu” 
odchodu vlakov. V Afrike 
prídeš hocikedy a ideš. 
Hrôza! Tak sme si obuli 
naše masajské šľapky, 
rozložili sme si fotky z 
Afriky a večer obliekame 
africké šaty. Sme veľmi 
vďačné Bohu, rodine a 
priateľom za všetko, čo 
spravili a ako sa o nás 
ešte postarajú. Ale nám 
sa to tu nejak nepozdá-
va a sme trošku smutné. 
Ale asi je to úplne priro-
dzené. Riadime sa časom 

v Tanzánii, to znamená že hodinky 
nám ukazujú o dve hodiny viac.

Vieme, že je to to najlepšie, čo 
sme mohli urobiť. Afrika nám dala veľ-
mi veľa a plánujeme v tomto čase pí-
sať všetko, čo máme ešte na srdci, kým 
máme na sebe africké ružové okuliare. 

Pre Sme OK misionárky 
Kristína a Laura

Foto: archív autoriek článku

(Keď čítate tieto riadky, dievčatá sú už 
po karanténe vo svojich rodinách a 
naplno zarezávajú v práci pre senio-
rov a ľudí, ktorým môžu práve teraz na 
Slovensku pomáhať - pozn. redakcie)
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Bol štvrtok, devätnásty marec, a 
prvý týždeň nevychádzania sa blížil 
ku koncu. Lotyši s týmito nariadenia-
mi a zavretými škola boli pozadu asi 
týždeň od Slovenska. Bola som roz-
hodnutá celú situáciu prečkať v Riga, 
veď predsa nebude to trvať tak dlho, 
hovorila som si. Bol to zároveň aj 
prvý teplejší týždeň v tomto Pobaltí a 
je pravda, že zakaždým, kedy som išla 
na rýchly nákup, ma veľmi znepoko-
joval ich prístup k celej veci. Žiadne 
rúška, žiadne ostávanie doma. Ulice 
boli plné, parky tiež. Keď som chodila 
so zakrytými ústami a nosom získa-
vala som len prekvapené pohľady a 

pár ľudí ma aj na diaľku obišlo, čomu 
som sa, úprimne, len potešila. Stále 
mi však prišlo bezpečnejšie ostať tam 
ako riskovať cestu domov.

Teraz keď sa na to spätne po-
zerám, mala som trochu skreslené 
predstavy o tom ako to celé prebie-
ha. Bola som doma, keď mi prišiel 
mail od veľvyslanectva SR v Rige o 
rozhodnutí prepraviť záujemcov z 
Lotyšska domov. O týchto možnos-
tiach som vedela, keďže sme sa o tom 
so skupinkou ďalších Slovákov, čo 
sme sa v Rige spoznali ešte na začiat-
ku pobytu, bavili už dlhšie. Na konci 
mailu bola veta: V budúcnosti môže 

Vládnym špeciálom

byť repatriácia výrazne obmedzená, 
až nemožná. Myslím, že TO bola veta, 
ktorá mi nasadila chrobáka do hlavy.

Obvolala som každého doma čo 
si o tom myslia a bolo veľmi zaujíma-
vé, že dovtedy sme sa všetci zhodli, 
že najlepšie bude ostať tam, kde som, 
no teraz mi dali dostatočne veľa ar-
gumentov na to, prečo je lepšie odísť 
domov. Môže to byť naozaj posledná 
možná šanca ako sa dostať domov, 
rodina mi vie lepšie pomôcť keď bu-
dem aspoň na Slovensku, v Lotyšsku 
budem posledná o koho sa postarajú 
kebyže sa so mnou niečo skompliku-
je, jazyk je tiež v takýchto prípadoch 
bariéra... Bola som rozhodnutá. A ďal-
ších 7 Slovákov tiež. 

Niektorí aj s ďal-
šími Čechmi ostali v 
Rige s nádejou, že sa 
o pár mesiacov do-
stanú domov. Ďalšie 
dni boli veľmi rých-
le. V piatok sme do 
12.00 museli poslať 
registráciu, po ktorej 
nám okolo večera 
prišiel mail s infor-
máciami, že odchod 
sa bude konať 22.3, 
v nedeľu prostred-
níctvom českého 
vládneho špeciálu do 
Prahy a odtiaľ auto-
busom na Slovensko. 
Pred odchodom sme 

nemohli mať žiadne príznaky a mu-
seli sme odovzdať vyplnené doku-
menty. 

Sobota bola plná balenia a špe-
kulovania, keďže sme mali povole-
ných len 25 kg a prišla som asi so 40 
kilami. Jednu tašku som bola nútená 
nechať na byte. Mala som však skve-
lého spolubývajúceho a dohodli sme 
sa, že mi ju pošle dodatočne. Naozaj 
to nebolo vôbec jednoduché, keďže 
som očakávala, že celé to balenie sa 
domov bude trvať aspoň týždeň.  

Prišla nedeľa a do 13.00 sme mu-
seli byť na letisku. Odchod bol pláno-
vaný na 15.00, ale čakala nás predtým 
ešte kontrola a lekárska “prehliadka”. 
Popravde, bola som trochu vystraše-

ná, že sa do lietad-
la ani nedostanem. 
Niekoľko krát na nás 
p r o s t r e d n í c t v o m 
mailu apelovali, že 
musíme byť naozaj 
bez príznakov, úplne 
zdraví inak nás nepre-
pravia a nechajú nás 
v Rige. A povedzme 
si pravdu, čím viac sa 
človek začne sledovať 
tým viac niečo objaví. 
Moje chronické boles-
ti hlavy sú u mňa už 
na takmer dennom 
poriadku, stačí, že sa 
napijem menej vody 
a ten stres za posled-

Tento článok mohol byť o niečom úplne inom. Mohla som písať o svojom 
zahraničnom študijnom pobyte  v Lotyšsku, Rige, avšak túto časť vynechám a 
presuniem sa rovno na deň, kedy sa môj pobyt tam skončil. 

Testovali nás
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né dni k tomu vôbec neprospieval. 
Takže bolo jasné, že mi neustále búšilo 
v hlave. Teplota mi taktiež v priebehu 
týždňa párkrát vyskočila nad 37 a moja 
paranoja sa zväčšovala. Odovzdali 
sme batožinu, dali nám letenky a pre-
šli sme cez klasickú kontrolu príručnej 
batožiny. Celý čas počas celej pre-
pravy sme na sebe museli mať rúška. 
Obmedzenia inak neboli nejaké výraz-
né až na dodržiavanie 2 metrov odstu-
pu. Čakali sme na gate na nalodenie do 
lietadla. Lietadlo doviezlo pár Lotyšov, 
ktorí leteli z Prahy. Všetci sme s nadše-
ním čakali kedy lietadlo uvidíme, pred-
sa len, vládny špeciál sa nevidí každý 
deň. Striebornú letku s českým levom 
sme ani nemohli prehliadnuť. Dvere sa 
otvorili a vyšiel z nich muž odetý celý 
v skafandri. Vyzeralo to na prvý pohľad 
naozaj ako v nejakom filme. Pasažieri v 
rúškach a rukaviciach a lekár chystajúci 
sa na meranie teplôt laserovým tep-
lomerov zakrytý od hlavy po päty. Bol 
veľmi milý, vysvetlil nám, že nič vážne 
sa diať nebude, len nám zmeria teplotu 
a popýta sa nás na náš zdravotný stav. 

Tak aj bolo, moje obavy boli viac 
menej zbytočné a všetci sme sa do-
stali úspešne na palubu.  

 
Nechcem znieť náročne, ale 

možno som od vládneho špeciálu 
očakávala niečo viac. Moc sa od bež-
ného lietadla nelíšilo až na pár vecí. 
Sedadlá boli pohodlnejšie ako v bež-
nom lietadle, aj sme mali viac mies-

ta na nohy a naše obmedzenia boli 
nejesť, nepiť, a nedávať si dole rúška. 
Let trval len hodinu a pol tak to nebol 
žiaden problém. Na pristávacej dráhe 
pražského letiska nás už čakalo pár 
vojakov a autobus, ktorý nás presu-
nul na letisko po batožinu. Tam sme 
prešli pasovou kontrolou. Česi prví a 
my, Slováci, sme nasledovali za nimi 
keďže nás ešte čakala dlhá cesta na 
Slovensko. Pri kontrole dokladov si 
nechali naše občianske preukazy, aby 
sme  nemohli nikam ujsť. Taktiež nám 
oznámili, že naše mená sú nahlásené 
na polícii so všetkými údajmi,  ktoré 
sme museli poskytnúť v prípade, že 
sa chceme v Čechách “stratiť”. 

Celý čas počas preberania batoži-
ny nás pár mužov strážilo. Naložili sme 
si batožiny do autobusu, vrátili nám 

občianske a nasadli sme. Ešte jedna 
dôležitá vec, ktorú treba podotknúť. 
Tento autobus nás neviezol domov, 
ale do jedného zo zariadení, ktoré štát 
vyhradil na karanténu pre Slovákov 
prichádzajúcich zo zahraničia. 

Funguje to tak, že ak letíme po-
mocou vlády, náš pobyt v jednom z 
týchto zariadení je povinný na pár 
dní, dokým nám neurobia testy. Iné 
informácie sme nemali. Nevedeli sme 
koľko tam pobudneme, ani kam ide-
me. To sme sa dozvedeli až na hrani-
ciach, keď sa k nám pridali policajné 
jednotky, ktoré nás celý čas z hraníc 
odprevádzali. 

Gabčíkovo. Miesto, ktorého sme 
sa všetci najviac obávali. V médiách 
a na internete veľmi nepekne opi-
sované miesto, ubytovňa, kedysi 
slúžiaca na pobyt robotníkov, ktorí 
stavali priehradu v Gabčíkove. Okolo 
9-pol 10 sme zastali pred červeným 
stanom. Vodič nám oznámil, že uby-

tovaní budeme na bunkách, ktoré sa 
skladali z dvoch izieb - jedna 2 lôžko-
vá, druhá 3 lôžková, kúpeľne a zácho-
du. Pred ubytovaním sme sa museli 
registrovať v červenom stane, pred 
ktorým sme zaparkovali. Privítali nás 
ďalší muži v skafandroch (pracovne 
nazvaní Snehuliaci). Takto isto odetí 
nám totiž aj nosili jedlo a robili tes-
ty. Vypýtali si naše základné údaje a 
dali nám číslo izby. Pravidlom bolo, 
že sme nemohli vychádzať z buniek. 
Jediným šťastím bolo, že sme boli na 
bunke my, čo sme sa spoznali už na 
začiatku Erasmu a pricestovali sme 
spolu. 

Ubytovanie príjemne prekvapi-
lo. Jasné, že nikto z nás nečakal žia-
den hotel Kempinski. Ale izby boli 
čisté. Posteľné prádlo biele a voňavé. 
Ak nám nejaké veci chýbali, mohli 
nám ich známi priniesť a odovzdať 
v hlavnom stane a personál nám ich 
priniesol. Takto sme si zabezpečili 

Naša izba v karanténe

Cesta domov



56 57

Skutočný príbeh Skutočný príbeh

malú prenosnú kanvicu, kávu, nejaké 
ovocie, pár sladkostí a hlavne stolné 
hry. Tým sa nám škála vecí, čo robiť, 
aspoň trochu zvýšila. Naše dni pre-
biehali asi takto: raňajky, káva, neja-
ké hry, obed, písanie prác do školy 
a informovanie sa ako ďalej so školu 
(niektorí z nás tieto otázky ešte dorie-
šené nemali, keďže presun bol veľmi 
rýchly a bolo dosť veľa iných vecí čo 
riešiť), čítanie kníh, večera, pozera-
nie filmov. Dokonca sme sa párkrát 
donútili aj niečo si zacvičiť, nech sa 
aspoň trochu hýbeme v priestore 
3x3 metre. Jedlo nám nechávali pred 
dverami, zaklopali na ne a my sme si 
ich mohli zobrať na bunku. 

Musím povedať, že celý pobyt 
bol oveľa lepší, ako som o ňom celý 
čas čítala. Personál bol veľmi milý a 
patrí mu naozaj veľmi veľké ďakujem 
za to, čo robia. Je pravda, že sme po-
sledné dni frfľali na jedlo, keďže sme 
si vybrali klasickú nevegetariánsku 
stravu a po pár dňoch nám došlo, že 
mäso 3x do dňa, po takmer 2 mesia-
coch nejedenia ho, je veľmi náročné 
na žalúdok. To však nie je vôbec ich 

záležitosť a vždy boli veľmi príjemní a 
radi pomohli s hocičím. 

Testovať nás prišli po piatich 
dňoch. Vystrašená som z toho bola 
už pár dní dopredu. A pár hodín a mi-
nút pred tým to bol pocit horší ako 
pred skúškou. Ráno mi zavolali hasi-
či, že nás budú testovať, nadiktovali 
sme svoje číslo občianskeho preu-
kazu a popísali, či máme nejaké prí-
znaky. Nevedeli sme čas kedy pres-
ne prídu.Mali sme im však otvoriť v 
rúškach s nachystanými občianskymi 
preukazmi. Keď prišli, volali si nás po 
jednom. Dali nám servítku, do ktorej 
sme sa mali na toalete vysmrkať a 
vykašlať. Potom sme sa mali so zlože-
ným rúškom pred ústami vrátiť a naj-
prv nám spravili výter z úst a potom 
z nosa. Ústa boli úplne v poriadku, 
ani som nepocítila, že sa niečo deje. 
Nos bol horší, ale moja predstavivosť 
ešte viac. Dalo sa to prežiť, aj keď nič 
príjemné. Odber nám robili hasiči. 
Chvíľu sme sa s nimi vo dverách ešte 
bavili, povedali nám, že ešte idú do 
Bratislavy robiť ďalšie testy a potom 
ich pošlú do laboratória. 

Výsledky nám mali oznámiť do 
dvochdní. Podľa toho, čo sme čítali 
od ostatných, väčšina ľudí mala vý-
sledky na ďalší deň. 

Ďalší deň sme teda vstali v nádeji, 
že možno dnes nás prepustia. Tento 
deň bol už naozaj kritický, nápadov čo 
robiť nepribúdalo a naozaj sme sa po-
trebovali dostať do iného prostredia. 
Veľa ľudí trávilo tento večer na balkó-
ne a rozhodli sa nám trochu spríjemniť 
večer aj Sbs-kári, ktorí strážili objekt 
po celý čas. Otvorili dvere na autách 
a púšťali nám hudbu, niektorí sa so 
spevom pridali. Táto “show” skončila 
okolo deviatej a my sme vedeli, že vý-
sledky dnes už asi nedostaneme. 

Ráno nám okolo deviatej zaklo-
pali na dvere s tým, že sme všetci 
negatívni, podpísali sme list, že sme 
všetci oboznámení s dodržaním ka-
rantény po ďalší týždeň, až dokým 
nám dvojtýždňová karanténa nevy-
prší. Dali nám prepúšťací lístok a po-
vedali, že najlepšie bude, ak čo naj-
skôr opustíme budovu vo vlastnom 
záujme, keďže od tejto chvíle pre 
nás bola celá budova nebezpečná. 
Pobalili sme posledné veci, odregis-
trovali sa a čakali na svoj odvoz. 

Momentálne som doma, ešte s ďal-
šími tromi kamošmi, čo sme spolu prišli z 
Lotyšska a prečkávame svoju karanténu. 

Keď si teraz na celý posledný 
týždeň spomínam, príde mi to ako 
mesiac. Popri tom, ako sme boli za-
vretí v jednej miestnosti a nič sa 

nestalo, stalo sa toho vlastne veľa. 
Rozmýšľam nad tým, že asi má táto 
celá situácia ľudí zmeniť. Aspoň v to 
dúfam. Pociťovala som to aj tam, v 
Gabčíkove. Ľudia si vedeli pomôcť. 
Keď sme vedeli o niekom chorom v 
objekte, nechali sme mu tašku ovocia 
alebo veci, ktoré sme už my, čo sme v 
zdraví odchádzali, už nepotrebovali.  

Musíme si pomáhať a obzvlášť 
v takýchto chvíľach. Kebyže tu nie 
sú ľudia, ktorí ani poriadne nespia a 
starajú sa o všetko, čo potrebujeme 
a chceme, asi by som na Slovensku 
ani nemusela byť. Ale našťastie takí 
ľudia existujú a ja sa o tento zážitok 
môžem deliť s ostatnými. 

Pre Sme OK Žofia 
Foto: archív autorky článkuJedálny lístok v Gabčíkove

Spoločenské hry nám vyplnili čas
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Poradňa školského psychológa v Sme OKMotivácia k učeniu

 & Pri motivácii k učeniu v týchto 
dňoch pozitívne funguje často 
„rutina“, zavedené návyky, to 
pomôže prekonať momentál-
nu nechuť učiť sa, robiť si úlohy.

 & Motivácia k učeniu sa buduje dl-
hodobo. Pokiaľ sa mladý človek 
stretáva s prístupom, že keď sa 
mu nechce alebo je to pre neho 
ťažké, nemusí to robiť, alebo si 
„presadí svoje“, darí sa mu /napr. 
i  vďaka nedôslednosti rodičov/ 
unikať rôznymi spôsobmi od 
riešenia problémov, plnenia si 
povinností. A dostáva tak spät-
nú väzbu „že mu to nejako prej-
de“, že je možné uniknúť a pod. 
Pokiaľ takúto spätnú väzbu do-
stáva opakovane, jeho postoj sa 
mení ťažko  /žiadna „zázračná 
rada“, ktorú veľakrát rodičia oča-
kávajú, či „čarovný prútik“ totiž 
neexistuje/. Ale nikdy nie je ne-
skoro, a stojí za to začať motivá-
ciu budovať práve teraz. 

 & Dôležité je klásť primerané po-
žiadavky, dôležitá je pravidel-
nosť, systematickosť, reflekto-

vanie záujmov a postojov mladého 
človeka, zážitok úspechu. Problém 
treba analyzovať /zhoršujúci sa 
záujem, pokles motivácie/ s aktív-
nou spoluprácou dospievajúceho/
dospievajúcej  /“Čo navrhuješ, čo si 
myslíš, že by pomohlo?“/. 

 & Najprv by ste sa mali spoločne po-
kúsiť analyzovať, prečo chlapec/
dievča  neprejavuje dostatočnú 
motiváciu k  učeniu. Príčin môže 
byť veľa, napr. obavy z neúspechu, 
nevidí v učení zmysel, pasívne trá-
venie času pri TV, malá ochota pra-
covať s vlastnou vôľou, pri preko-
návaní prekážok, prístup rodičov 
od prílišnej náročnosti až po ne-
záujem: „Mne je to jedno, je to jeho 
život...“.

 & Dospievajúci/a by ma/a zmapovať 
príčiny nedostatočnej motivácie /
napríklad napísať si na papier, využiť 
pomoc rodiča a vyjadriť svoj vzťah 
k  učeniu, k  predmetom, zamyslieť 
sa, prečo.../.

    Ako situáciu ďalej riešiť? 

 & Mladý človek by mal mať priestor 
pre vlastné návrhy na zlepšenie si-
tuácie. Aj rodič môže mať vlastné 
riešenie, prípadne hľadajte spo-
ločné kompromisy. Dohodnuté 
postupy je dobré zapísať /napr. vo 
forme spoločnej dohody/ a „mať 
ju na očiach“/. Uplatňovať dohodu 
potom treba dôsledne, a priebežne 
ju vyhodnocovať. Pre spätnú väzbu 
/v počiatočnej fáze pozitívnu, než 
sa podarí chlapca/dievča „naštar-
tovať“/ je možné využívať jednodu-
ché vizuálne symboly. Po určitom 
čase je treba dohodu vyhodnotiť.

 & U  výrazne nemotivovaných mla-
dých ľudí, mladých ľudí, u ktorých 
môže mať rodič dešpekt a  cíti sa 
v „slepej uličke“, môže rodič ši sa-
motný mladý človek využiť rady 
odborníka. 

 & Význam majú aj vôľové vlastnosti 
človeka. Možno ako rodičia túžite 
po chvíli, kedy si Váš potomok sám 
„uvedomí“, že učiť sa je potrebné a 
že to má zmysel. Ale už ste možno 
zistili, že prinútiť Vášho potomka 
k učeniu a udržať ho pri ňom určitý 
čas je náročné. A samotný dospie-
vajúci/a s tým môžu mať tiež prob-
lém. Pomáha, keď sa dospievajúci 
zamyslí /alebo aj s rodičom prečo, 

aký význam krátkodobo alebo 
dlhodobo má/bude mať pre 
neho, ak sa učivo naučí, .../

 & Ďalej sa môžete spoločne 
alebo dospievajúci/a zamys-
lieť nad tým, čo má pravde-
podobne najväčší negatívny 
dopad na vôľu. Veľmi často je 
to konkrétny predmet, ktorý 
človeka nebaví, nevidí v ňom 
zmysel. Úlohu má aj to, že ak 
chlapec/dievča trávi čas pa-
sívne, prechod k aktívnej čin-
nosti je pre neho problém /
napr. nedonúti sa- možno aj 
napriek svojim predsavzatiam 
vypnúť obrazovku, mobil a ísť 
sa učiť/.

 
 & Pokiaľ sú v  blízkosti rôzne 
podnety, nie je schopné sa 
im „brániť“. 

 & Treba uplatňovať aj zásadu „po 
práci zábava“ a  dospievajúci/
dospievajúca by mal/a pres-
ne vedieť, kedy nastane čas 
pre zábavu /pokiaľ je to obra-
zovka, treba presne vymedziť 
dobu/ aj to je lepšie naplánovať 
si vopred. 
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s prístupom, že keď sa mu nechce alebo je to pre neho ťažké, nemusí to robiť, alebo 
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Poradňa školského psychológa v Sme OK

 & Niekedy býva prekážkou stále 
odkladanie činnosti na „po-
tom“, je dobré viesť sa k  uve-
domeniu, že sa odkladaním 
činnosti zbytočne vystavujete 
nepríjemným emóciám /ktoré 
možno i prežívate/. 

 & Mladý človek si napr. sťažuje 
situáciu pripúšťaním negatív-
nych emócií, averziou k  danej 
činnosti, čo ho môže niekedy 
až paralyzovať, preto negatívne 
emócie si musí doslova zakázať /
rovnako ako keď si má čistiť zuby 
a nechce sa mu, jednoducho po-
kiaľ možno nad tým nepremýšľa 
a urobí to, pretože je to treba/. 

 & Rodičia snažte sa so synom/
dcérou pracovať na tom, aby 
nezaujímalo negatívny postoj 
nielen k  učeniu, ale často aj 
k  sebe samému/samej /“som 
hlúpy/a, nedokážem to“/.

 & K  motivácii k učeniu prispieva 
pokiaľ sa učenie prepája s  po-
zitívnymi emóciami /humor, 
výmena rolí- rodič je v  pozícii 
nevzdelaného a jeho dieťa sa ho 
pokúša niečo naučiť/, budovanie 
atmosféry pozitívneho napätia, 
očakávania, dôvery. Snažte sa 
byť pokojní /pokiaľ sa Vám neda-
rí, radšej učenie prerušte/. 

 & Pomáha vytvorenie harmono-
gramu, do jeho tvorby môžete 
zapojiť aj rodiča. Ide o  plán čin-
ností a ich časový rozvrh, pri kto-
rom využívajte vizuálne symboly, 
schémy, aby bol harmonogram 
pre Vás rýchlo prehľadný a možno 
aj zábavný. Spočiatku je vhodné 
začať s  jednoduchším harmono-
gramom, neskôr nároky na seba 
zvyšovať. Do harmonogramu si 
môžete zaznačiť čas na odpoči-
nok, na „odmenu“ za dokončené 
naplánované činnosti. „Odmeny“ 
je vhodné stanoviť vopred  /ob-
ľúbená činnosť, maličkosť a pod./. 
Harmonogram si umiestnite napr. 
nad pracovný stôl a  postupne si 
môže „odškrtávať“, čo sa Vám po-
darilo. 

 & Je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ 
činnosť robíte dlhodobo opako-
vane, stále rovnakým spôsobom, 
v  obdobnú dobu, postupne pre-
chádzate v  rutinu a  stávate sa 
disciplinovanejším. 

Držím Vám palce, aby sa Vám trpezlivo, 
postupne darilo s  pomocou rodiča 
pracovať na tom, aby ste si zaviedli 
nový potrebný rituál- pravidelné učenie 
sa. Dôležitú rolu hrá Vaša dôslednosť.

PhDr.Jaroslava Malček, 
psychológ pre školu
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Efektívne učenie

 

& 
pre mladého človeka s DYSLEXIOU JE ČÍTANIE PROBLÉM 

�nemusí čítať s dostatočným porozumením� 
�čítanie je pre neho veľmi náročné� 

� číta pomalšie, má vyššiu chybovosť, vydá viac energie na čítanie� 
�má zníženú schopnosť aktívne pracovať s textom, porozumieť 

prečítanému�  
�má zhoršenú schopnosť zapamätať si text� 

 

� � 

¼ potrebuje mať viac času na čítanie /a na predmety, ktoré sú závislé na čítaní 
ON kombinujte sluchovú a zrakovú cestu /Váš potomok kratšiu a jednoduchšiu 
časť textu číta sám/ 
� môžete časť textu predčítavať 
^ nahradzujte čítanie diskusiou; čítajte s ním/s ňou „na striedačku“ /keď je 
dospievajúci/a unavený, text mu dočítajte/; čítajte v duete /spoločne s Vami, dospelý 
len tesne predbieha potomka a týmto spôsobom ho „vedie“/; čítanie s vyhľadávaním 
ťažkých slov /dospievajúci/a si prečíta najprv text sám potichu pre seba a označí 
slová, ktoré sa mu zdajú byť ťažké, potom sa ich za Vašej podpory naučí správne 
čítať a vyslovovať, príp. si osvetlí ich význam, a až potom číta daný úsek textu učiva 
nahlas, pôjde mu to už lepšie a bude si istejší/     
� overujte si, či si dospievajúci/a text učiva pamätá a rozumie mu /otvorenými 
otázkami, na ktoré nie je možné odpovedať len áno/nie/ 
¨ je dôležité, aby dospievajúci/a čítal pravidelne /aspoň 5x týždenne/  
&vysvetľujte mu/jej, že každý deň trénuje ako športovec, ktorý sa pripravuje na 
preteky, nemusí čítať dlho, postupne je pozitívne ak zvyšuje časový priestor  
æmladý človek má uprednostňovať porozumenie prečítanému pred tempom čítania  
²u tých, ktorí majú ťažkú formu by mali preferovať audiozáznamy alebo špeciálne 
počítačové programy /napr. pre nevidiacich/, ktoré prevádzajú tlačený text na 
hovorené slovo 
i vždy je pozitívna konzultácia s vyučujúcim  

♥ kľúčový je Váš láskavý a trpezlivý prístup 

&
Pre mladého človeka  s DYSLEXIOU JE 

ČÍTANIE PROBLÉM
ƒ/ nemusí čítať s dostatočným porozumením‚
ƒ/ čítanie je pre neho veľmi náročné‚
ƒ/ číta pomalšie, má vyššiu chybovosť, vydá 

viac energie na čítanie‚
ƒ/ má zníženú schopnosť aktívne pracovať 

s textom, porozumieť prečítanému‚ 
ƒ/ má zhoršenú schopnosť zapamätať si text. 

Má Váš syn/ dcéra problém s čítaním?
potom sa ich za Vašej podpory naučí správne čí-
tať a vyslovovať, príp. si osvetlí ich význam, a až 
potom číta daný úsek textu učiva nahlas, pôjde 
mu to už lepšie a bude si istejší/    

? overujte si, či si dospievajúci/a text 
učiva pamätá a  rozumie mu /otvorenými 
otázkami, na ktoré nie je možné odpovedať 
len áno/nie/

¨ je dôležité, aby dospievajúci/a 
čítal pravidelne /aspoň 5x týždenne/ 

&vysvetľujte mu/jej, že každý deň 
trénuje ako športovec, ktorý sa pripravuje 
na preteky, nemusí čítať dlho, postupne je 
pozitívne ak zvyšuje časový priestor 

æmladý človek má uprednostňovať 
porozumenie prečítanému pred tempom čítania 

²u  tých, ktorí majú ťažkú formu by mali 
preferovať audiozáznamy alebo špeciálne počí-
tačové programy /napr. pre nevidiacich/, ktoré 
prevádzajú tlačený text na hovorené slovo

i vždy je pozitívna konzultácia s vyučujú-
cim 

♥ kľúčový je Váš láskavý a trpezlivý prístup

Ako môžete pomôcť vášmu              
synovi či dcére pri učení?

¼ potrebuje mať viac času na čítanie /a na 
predmety, ktoré sú zvislé na čítaní 

ON kombinujte sluchovú a zrakovú cestu /
Váš potomok kratšiu a jednoduchšiu časť textu číta sám/

^ môžete časť textu predčítavať

^nahradzujte čítanie diskusiou; čítajte s ním/s 
ňou „na striedačku“ /keď je dospievajúci/a unavený, 
text mu dočítajte/; čítajte v duete /spoločne s Vami, 
dospelý len tesne predbieha potomka a týmto spô-
sobom ho „vedie“/; čítanie s vyhľadávaním ťažkých 
slov /dospievajúci/a si prečíta najprv text sám potichu 
pre seba a označí slová, ktoré sa mu zdajú byť ťažké, PhDr.Bc. Jaroslava Malček, psychológ pre školu
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Poradňa školského psychológa v Sme OK

? 
pre mladého človeka 
s DYSGRAFIOU JE PÍSANIE PROBLÉM
ƒ/ tempo písania je výrazne pomalé‚
ƒ/ ak je dospievajúci vystavený tlaku, aby 

zrýchlil tempo písania, je to na úkor kvality písma 
a väčšej chybovosti a únavy‚

ƒ/  písanie máva vplyv aj na iný grafický prejav‚
ƒ/  akoby mal „ťažkú ruku“‚
ƒ/  problémy má v rysovaní, kreslení, v ma-

tematike nesprávne zapisuje číslice, grafy‚
ƒ/   má problémy, pokiaľ sa má učiť zo svo-

jich zošitov, lebo sú nečitateľné, chaotické‚
ƒ/  pre nemožnosť prejaviť svoje vedomosti 

ústne sa môže vnímať ako neúspešný‚
ƒ/  môže sa dopracovať až k odporu k písa-

niu, strate motivácie‚
ƒ/   úlohy urobí veľmi rýchlo a Vy sa niekedy 

hneváte, lebo má na písanie čas‚
ƒ/   nie je lajdák, ani Vám nerobí naprieky, že 

píše škrabopisne‚

º niekedy je dôležité nahradiť písomný 
prejav audiozáznamom  /ak je tempo písania 
veľmi pomalé, písmo nečitateľné, nevyužiteľ-
né pre učenie sa, značná chybovosť/ 

2 nedopisujte za neho/ňu úlohy, dobré je po 
dohovore s  vyučujúcim využívať skrátené pí-
somné úlohy- doplňovacie formy, kde doplňuje 
javy, cvičenia, kde nie je nutné písať dlhé vety 

¦ zapisovanie dlhších textov môže do-
spievajúci/a nahradiť vlepovaním predtlače-
ných textov do zošita, skenovaním zápisov

: umožnite mu/jej písanie na notebooku 
či tablete

L nenechávajte písať zápisy „naviac“, aby 
sa pocvičil/a, či niekoľkokrát prepisovať nekva-
litne nepísaný text

> u  ťažších deficitov je pozitívne použiť 
veľké tlačené písmená alebo písanie na počítači

6 u  ľahších foriem by mal mať mladý človek 
viac času na napísanie /pokiaľ možno v pokojnom 
prostredí/ 

ipozitívna je Vaša konzultácia s vyučujúcim 

♥ kľúčový je Váš láskavý a trpezlivý prístup

Ako môžete pomôcť vášmu              

synovi či dcére pri učení?

! rešpektujte jeho/jej tempo písania, príp. volte 
primeraný rozsah písaného učiva

♥  vyjadrujte mu/jej podporu

✌dospievajúci/a má preferovať kvalitu nad 
kvantitou, postupne automatizovať kontrolu svoj-
ho písomného prejavu, schopnosť chyby vyhľadať 
a opraviť 

Má Váš syn/ dcéra 
problém s písaním?

Má Váš syn/ dcéra problém s pravopisom?

pre mladého človeka s DYSORTOGRAFIOU JE 
PÍSOMNÝ PREJAV PROBLÉM

ƒ/  má problémy v písomnom prejave, v pra-
vopise, najmä v  slovenskom i  v cudzom jazyku 
a v iných predmetoch, kde mu učivo diktujete‚

ƒ/  počuje, ale nerozumie, to sa deje pri písaní 
diktátov, či pri diktovanom texte z akéhokoľvek učiva‚

ƒ/  má ťažkosti pre problémy so sluchovou 
percepciou‚

ƒ/  niekedy reaguje na svoje dlhodobé prob-
lémy rezignáciou a apatiou‚

¤ dávajte mu informácie/pokyny napísané na 

Ako môžete pomôcť vášmu              
synovi či dcére pri učení?

papier, na viditeľné miesto, napr. na chladničku

U kontrolujte porozumenie Vami hovorenej 
inštrukcie, zadania, otázky, pri učení sa s  ním/ s 
ňou kontrolujte, či Vám rozumie a  adekvátne re-
aguje

® hovorte alebo diskutujte pomaly a  s vý-
raznou výslovnosťou, aby mu/jej slová nesplývali 
a dokázal/a slová od seba odlíšiť 

i/y uvedomte si, že pre mladého človeka je 
ťažké učiť sa pravopis aj v písomnom prejave

&využívajte sluch, hmat, zrak a reč, hlav-
ne vizualizovanie učiva alebo zjednodušené 
gramatické pravidlá

Ödôležitá je zásada „krátko, ale pravi-
delne“ 

& uisťujte o  poskytnutí Vašej pomoci, 
s ktorou všetko spoločne zvládnete

6 poskytnite viac času na vypracovanie 
úloh

i pozitívna je Vaša konzultácia s vyuču-
júcim 

♥ kľúčový je Váš láskavý 
a trpezlivý prístup

ª

PhDr.Bc. Jaroslava Malček, 
psychológ pre školu
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Pomalé psychomotorické tempo

  

 
   
 

B Ak je Váš syn/dcéra pomalý/á, akoby spomalený/á, nevyvíjajte tlak na jeho 
zrýchlenie /nielenže nie je efektívny, ale môže vďaka vyvolanému stresu, snahe 
o zvýšenie kvantity, často na úkor kvality výkon prudko zhoršiť/. 
 
B Volte spôsob, kedy oceňujete dospievajúceho/cu za starostlivosť, že 
preferuje kvalitu, že sa snaží /ale pomalé tempo nekritizujte/.  
 
B U svojho potomka tiež nevyžadujte pohotové reakcie, rýchle odpovede a pod.  
 
B Pomalé osobné tempo je vrodené a pri tlaku na jeho zrýchľovanie hrozí nielen 
zvýšenie chybovosti, ale napríklad až neurotizácia.  
 
B Dospievajúci/a, by sa mal/a snažiť opraviť si zbytočné chyby /napr. niečo 
vynechané, nedočítané do konca/ a za tieto chyby nebyť káraný/á.  
 
B Často pomáha, keď si chlapec/dievča pomenuje svoje typické chyby a na tie 
pri kontrole svojej práce zameria svoju pozornosť.  
 
B Učiť by sa mal/a v prostredí, ktoré nie je prehltené podnetmi, ktoré by prilákali 
pozornosť, treba eliminujeme rušivé vplyvy /mobil, počítač/. 
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pre mladého človeka s DYSKALKÚLIOU JE 
MATEMATIKA PROBLÉM

ƒ/  má ťažkosti v matematike a všade tam, kde 
sa matematika používa, t. j. najmä v chémii, vo 

fyzike‚
ƒ/  v praktickom živote máva problém s odhadom 

a určovaním času‚

Ëmôžete pomôcť použitím rôznych počítadiel, 
názorných číselných os, prehľadov a  tabuliek, 
kalkulačky

6 vždy je nutné, aby mal/a viac času na 
vypracovanie zadanej práce, môžete poskytnúť 
krokovú pomoc

%pri hodnotení úloh z  matematiky 
vychádzajte z rozboru logického postupu riešenia 
úlohy /nekritizujte zámeny tvarovo podobných 
čísel, chyby z  posunu v  priestore, chybný opis 
znamienok/

¥pomáhajú aj pracovné listy, kde dospievajúci/a 
doplňuje výsledok /v komunikácii s vyučujúcim/

% dospievajúci/a by mal/a využívať vždy názorné 
pomôcky /názorné číselné osy, tabuľky násobkov, kartičky 
s násobkami a delením a pod./, pretože bez poskytnutia 
názorného materiálu ťažko optimálne počíta

Má Váš syn/ dcéra problém s  matematikou?

1/2

Ako môžete pomôcť vášmu              

synovi či dcére pri učení?

▬▬ v slovných úlohách pomáhajte 
s  pochopením zadania /dospievajúci/a 
napr. zvýrazňuje podstatné údaje v  texte, 
predvádza manipuláciu alebo neskôr 
zjednodušený nákres/

Y postupujte s ním/s ňou po jednotlivých 
krokoch, ktoré vždy zapisujte, veďte 
k  verbalizácii- hlasnému vysvetľovaniu, 
popisu jeho/jej postupu

G  d bajte i na systematické zaznamenávanie 
„medzivýpočtov“, zjednodušených nákresov 
/napr. pri vyvodzovaní správneho riešenia 
u slovných úloh/, schém a pod. 

& uisťujte o  poskytnutí Vašej pomoci, 
s ktorou všetko spoločne zvládnete

☻častejšie priebežne poskytujte spätnú 
väzbu, pri neistote či chybnom postupe 
využívajte pomoc prvého kroku /kde začal/a 
správne/ 
ipozitívna je Vaša konzultácia 
s vyučujúcim 

♥ kľúčový je Váš láskavý a trpezlivý prístup

Sme OK

PhDr.Bc. Jaroslava Malček, 
psychológ pre školu

PhDr.Bc. Jaroslava Malček, 
psychológ pre školu
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PhDr.Bc. Jaroslava Malček, 
psychológ pre školu

 U  mladých ľudí s  poruchou pozornosti je 
treba pokyny často viackrát zopakovať, napr. 
aby si pripravil pomôcky na učenie a  pod. 
/, pretože porucha pozornosti súvisí aj s 
poruchou krátkodobej pamäti. Rodičia, voľte 
preto jednoduchšie pokyny /jednotlivo/ a 
overte si, či pokyn Váš syn/dcéra pochopil/a 
správne /otvorenými otázkami, nie otázkami 
zatvorenými, ktoré vedú k odpovedi áno/nie/.

L Nevyžadujte, aby pri učení mladý človek 
sedel/a v pokoji. Nekárajte ho za nepozornosť. 
 Rešpektujte jemný psychomotorický 
nepokoj, pokiaľ nie je tak silný, aby odvádzal 
jeho/jej pozornosť od učenia.  

L Vášmu potomkovi nevyhovujú stereotypné, 
nezaujímavé a  dlhotrvajúce činnosti.  
Naopak zaujímavé činnosti, nie dlhé činnosti 
mu vyhovujú ďaleko viac- predchádza sa 
tým /niekedy aspoň čiastočne/ rozkolísaniu 
pozornosti a  predčasnej únave. Preto je treba 
vzbudiť jeho/jej záujem vhodnou motiváciou, 
napr. využiť pri učení činnosti, ktoré ho 
zaujímajú, bavia, a to už Vy viete aké. 

 Motivácia hrá často kľúčovú úlohu. 
Motivačne pôsobí pozitívna motivácia: 
pochvala, ocenenie konkrétnych schopností a 
zručností, pozitívnych vlastností Vášho syna/

dcéry, jeho vynaloženej snahy, vyjadrenie Vašej 
dôvery a je cennejšia, ako keď mladý človek pracuje 
pod nátlakom, v strachu. Využívať môžete verbálne 
aj neverbálne formy- úsmev, povzbudzujúce gestá 
či výkonovú motiváciu– napr. vety typu: „Teraz 
tu mám takú záhadu, málokomu sa ju podarí 
rozlúštiť, ale Ty si šikovný/á, mohlo by sa Ti to 
podariť...“

 Koncentrácii pozornosti mladého človeka 
pomáha i  striedanie činností, zmenou činností. 
K Dobu pre striedanie činností nie je možné 
konkrétne stanoviť, záleží vždy na momentálnej 
situácii, signálom je zhoršujúca sa pozornosť, 
stúpajúci nepokoj, únava, zhoršený výkon a  pod. 
 Mladý človek by mal pri učení uplatňovať 
zásadu „krátko a častejšie“, kedy pracuje v kratších 
a častejšie sa striedajúcich úsekoch.

 Pomáha i  striedanie, zmena pracovných 
polôh. L Dlhé sedenie na stoličke, kedy ho 
stále upozorňujete na to, aby dával pozor, sedel 
v pokoji a pod. odvádza jeho pozornosť od učenia. 
Dospievajúci/a sa pri učení môže postaviť, kľaknúť 
za stoličku ...,dá sa pracovať aj v ľahu na koberci /
ak nepíše/. 

 Niekedy pomôže aj opätovné upútanie 
pozornosti a využitie intenzity a zafarbenia hlasu 
rodiča.  Hlas môžete stíšiť, meniť tempo reči- 

mierne ho zrýchľovať či naopak spomaľovať, meniť 
melódiu, dramatizáciu.

 Pozornosť dospievajúci/a môžete lepšie udržať 
i  tým, že si rozfázuje prevádzanú činnosť na 
jednotlivé kroky- kedy si pri jej prevádzaní môže 
pomáhať vlastným hlasným komentovaním  /
napr. pri riešení slovnej úlohy: „ Najskôr si urobím 
zápis, teraz zapíšem príklad, nakoniec napíšem 
odpoveď.“/.

 Pozornosť sa lepšie udržiava pri obmedzení 
nadbytočných, rušivých podnetov a  poskytnutí 
primeraného množstva podnetov. L Učiaci/a sa 
by napr. nemal/a sedieť čelom k  oknu, je treba 
eliminovať aj predmety na pracovnom stole /
nepotrebné veci, mobil/. 

 Sedieť je lepšie čelom k stene, len s aktuálne 
potrebnými vecami. Pozitívne je aj obmedzenie 
zvukových podnetov v miestnosti /zvuky z  ulice, 
z inej miestnosti/- eliminujte použitím slúchadiel, 
ale niekomu vyhovuje monotónny zvuk /napr. 
tikot hodín/, tichá, relaxačná hudba. 

Otázkou býva využívanie hudby ako zvukovej 
kulisy, ktorú často preferujú dospievajúci. Pokiaľ 
hudba skutočne neruší, tvorí zvukovú kulisu, na 
počúvanie ktorej sa dospievajúci/a nesústredí, je 
dobré využiť skôr relaxačnú, inštrumentálnu, nie 
príliš hlasnú hudbu.

 Prostredie, v  ktorom sa dospievajúci učí, by 
malo byť prehľadné, usporiadané, pokojné.

 Pri komunikácii so synom/dcérou je možné 
využívať i neverbálne podnety - napr. upozornenie 

dotykom, gestom, mimikou. Plus pri 
značnom množstve verbálnych podnetov je 
človek preťažený a  prestáva ich vnímať. Späť 
k  činnosti ho navrátite stručným pokynom, 
dotykom, poklepaním a pod.

 Pozornosť zlepšuje aj krátky odpočinok 
/zaradený včas, nie až v  dobe úplného 
vyčerpania/- väčšinou je dobré odreagovanie 
pohybom /prejsť sa, niečo doniesť, poliať 
kvety, upratať riad .../, či ak si mladý človek 
položí hlavu na chvíľu na stôl, ľahne si, krátko 
relaxuje.

 Pri výraznejších ťažkostiach s koncentráciou 
pozornosti je treba využiť čo najviac obdobie 
zvýšenej výkonnosti - často na začiatku učenia 
sa, ráno.

 Posilňujúcu funkciu pre zlepšovanie 
pozornosti má i  systematické a  pravidelné 
oceňovanie úsekov /hoci spočiatku len 
krátkych/, kedy mladý človek vedel udržať 
pozornosť, sústrediť sa pri učení. Dospievajúci 
sa môže aj sám pochváliť.

 Dospievajúci by sa mal učiť brzdiť svoju 
tendenciu k rýchlim a impulzívnym reakciám, 
k odloženiu impulzívnej reakcie /napr. až po 
minútke, rozmyslení a pod./.

 
J U mladých ľudí s poruchou pozornosti je treba pokyny často viackrát zopakovať, napr. 
aby si pripravil pomôcky na učenie a pod. /, pretože porucha pozornosti súvisí aj s poruchou 
krátkodobej pamäti. Rodičia, voľte preto jednoduchšie pokyny /jednotlivo/ a overte si, či 
pokyn Váš syn/dcéra pochopil/a správne /otvorenými otázkami, nie otázkami zatvorenými, 
ktoré vedú k odpovedi áno/nie/. 
 
L Nevyžadujte, aby pri učení mladý človek sedel/a v pokoji. Nekárajte ho za nepozornosť. J 
Rešpektujte jemný psychomotorický nepokoj, pokiaľ nie je tak silný, aby odvádzal jeho/jej 
pozornosť od učenia.   
 
L Vášmu potomkovi nevyhovujú stereotypné, nezaujímavé a dlhotrvajúce činnosti. J 
Naopak zaujímavé činnosti, nie dlhé činnosti mu vyhovujú ďaleko viac- predchádza sa 
tým /niekedy aspoň čiastočne/ rozkolísaniu pozornosti a predčasnej únave. Preto je treba 
vzbudiť jeho/jej záujem vhodnou motiváciou, napr. využiť pri učení činnosti, ktoré ho 
zaujímajú, bavia, a to už Vy viete aké.  
 
J Motivácia hrá často kľúčovú úlohu. Motivačne pôsobí pozitívna motivácia: pochvala, 
ocenenie konkrétnych schopností a zručností, pozitívnych vlastností Vášho 
syna/dcéry, jeho vynaloženej snahy, vyjadrenie Vašej dôvery a je cennejšia, ako keď 
mladý človek pracuje pod nátlakom, v strachu. Využívať môžete verbálne aj neverbálne 
formy- úsmev, povzbudzujúce gestá či výkonovú motiváciu– napr. vety typu: „Teraz tu mám 
takú záhadu, málokomu sa ju podarí rozlúštiť, ale Ty si šikovný/á, mohlo by sa Ti to 
podariť...“. 
 
J Koncentrácii pozornosti mladého človeka pomáha i striedanie činností, zmenou 
činností. K Dobu pre striedanie činností nie je možné konkrétne stanoviť, záleží vždy na 
momentálnej situácii, signálom je zhoršujúca sa pozornosť, stúpajúci nepokoj, únava, 
zhoršený výkon a pod. J Mladý človek by mal pri učení uplatňovať zásadu „krátko a 
častejšie“, kedy pracuje v kratších a častejšie sa striedajúcich úsekoch. 
 
J Pomáha i striedanie, zmena pracovných polôh. L Dlhé sedenie na stoličke, kedy ho 
stále upozorňujete na to, aby dával pozor, sedel v pokoji a pod. odvádza jeho pozornosť od 
učenia. J Dospievajúci/a sa pri učení môže postaviť, kľaknúť za stoličku ...,dá sa pracovať aj 
v ľahu na koberci /ak nepíše/.  
 
J Niekedy pomôže aj opätovné upútanie pozornosti a využitie intenzity a zafarbenia 
hlasu rodiča. J Hlas môžete stíšiť, meniť tempo reči- mierne ho zrýchľovať či naopak 
spomaľovať, meniť melódiu, dramatizáciu. 
 
J Pozornosť dospievajúci/a môžete lepšie udržať i tým, že si rozfázuje prevádzanú 
činnosť na jednotlivé kroky- kedy si pri jej prevádzaní môže pomáhať vlastným hlasným 
komentovaním  /napr. pri riešení slovnej úlohy: „ Najskôr si urobím zápis, teraz zapíšem 
príklad, nakoniec napíšem odpoveď.“/. 
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Významový slovník slov, 
ktoré sa na nás valia

Coronavirus 
Koronavirus (Coronavirus) 

je spolpčné označenie (nie taxo-
nomické pomenovanie) pre štyri 
rody vírusov obsiahnutých v pod-
čeľadi Orthocoronavirinae: Alpha-
coronavirus, Betacoronavirus, Gamma -
coronavirus a Deltacoro na virus. 
Spôsobujú zá važnejšie ale aj menej 
závažné ochorenia zvierat a ľudí.

Epidémia
... je náhly a hromadný výskyt 

a šírenie infekčných a iných chorôb 
v určitom mieste a čase. Epidemicky 
sa šíria napríklad žltačka typu A, cho-
lera, chrípka a podobne.

Karanténa
... je povinná izolácia ľudí alebo 

zvierat s cieľom pozorovania, či sa u 
nich prejavia príznaky nejakej cho-
roby. Je používaná na ľuďoch alebo 
nákladoch, ktoré prichádzajú z regió-
nov ohrozených epidémií.

Slovo karanténa pochádza ety-
mologicky z francúzskeho slova qu-

arantaine (štyridsiatka); označenie 
obdobie 40 dní, počas ktorých boli 
chorí izolovaní na lodiach bez mož-
nosti sa vrátiť k brehu. Túto procedú-
ru aplikoval už v 14. storočí napríklad 
Dubrovník, ktorý sa tak bránil proti 
moru. Rovnaký postup aplikovali aj 
Benátky alebo Marseille.

Pandémia
(gr. πανδημία zo slov pan, pan-

tos = všetko, demos = národ, ľud) 
je rozsiahla epidémia, ktorá sa roz-
širuje na geograficky rozsiahlom úze-
mí, dokonca medzi kontinentmi a 
celosvetovo. Aj pri pandémii sa môžu 
vyskytnúť ojedinelé oblasti, ktoré 
nie sú postihnuté: osamelé ostrovy, 
hlboké horské údolia, pralesy a iné. 

Naopak pôvodne nepostihnuté ob-
lasti sa vďaka leteckej doprave na-
kazia. Je to dnes najväčšie nebezpe-
čenstvo šírenia pandémii. Dokázalo 
sa to aj v roku 2003 v súvislosti so 
SARS. Kým pre Áziu to bol bežný 
problém, bolo zaznamenaných 
veľa prípadov v Kanade.

Najväčšie pandémie v dejinách 
(doteraz)

 > čierna smrť (1347 – 1352) – Epidé-
mia moru rozšírená po celej Európe, 
odhaduje sa že zomrelo asi 25 milió-
nov ľudí, čo bola tretina vtedajšieho 
európskeho obyvateľstva.

 > španielska chrípka (1918 – 1920) – 
celosvetové rozšírenie, 500 miliónov 
chorých, 20 až 50 miliónov obetí (50 
miliónov podľa Nature, Vol 429, 27. 
mája 2004).

 > ázijská chrípka (1957)  
– 1 milión obetí.

 > hongkonská chrípka (1968)  
– 700 000 obetí.

 > HIV (od asi 1980, stále trvá) – ce-
losvetové rozšírenie, 20 miliónov 
obetí, 40 miliónov infikovaných 
(do konca roka 2003 podľa WHO).

Pľúcny ventilátor
Umelá pľúcna ventilácia (UPV, 

tiež mechanická alebo prístrojo-
vá ventilácia, prístrojové dýchanie) 
predstavuje spôsob dýchania, pri 
ktorom mechanický prístroj úplne 
alebo čiastočne zabezpečuje prietok 
plynov dýchacími cestami a tým vý-
menu plynov v pľúcach. Ciele liečby 
umelou pľúcnou ventiláciou sú zvý-
šiť, podľa možnosti aj normalizovať 
nasýtenie krvi kyslíkom, úprava respi-
račnej acidózy, zvrat dychovej tiesne, 
úprava pľúcnych atelektáz, podporiť  
alebo nahradiť činnosť vyčerpaných 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rod_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Betacoronavirus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammacoronavirus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammacoronavirus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deltacoronavirus&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDlta%C4%8Dka_typu_A&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cholera
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cholera
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%ADpka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Izol%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAz%C5%A1tina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dubrovn%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%A1tky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://sk.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%A9mia
https://sk.wikipedia.org/wiki/2003
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%81zia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_smr%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/1347
https://sk.wikipedia.org/wiki/1352
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panielska_chr%C3%ADpka
https://sk.wikipedia.org/wiki/1918
https://sk.wikipedia.org/wiki/1920
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81zijsk%C3%A1_chr%C3%ADpka&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1957
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hongkonsk%C3%A1_chr%C3%ADpka&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1968
https://sk.wikipedia.org/wiki/HIV
https://sk.wikipedia.org/wiki/1980
https://sk.wikipedia.org/wiki/2003
https://sk.wikipedia.org/wiki/WHO
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dýchacích svalov, umožniť se-
dáciu pacienta, znížiť spotrebu 
kyslíka v myokarde, príp. prispieť  
k zvládnutiu zlyhávania srdca a 
ďalšie. Používa sa tiež pri rozšíre-
nej kardiopulmonálnej resuscitá-
cii a celkovej anestézii.

Prevencia  
v medicíne

... je predchádzanie cho-
robám alebo (v trochu širšom 
zmysle) preventívna starostli-
vosť, čiže súbor opatrení (a čin-
ností) na predchádzanie chorôb, 
chýb, zranení a ich následkov a 
udržovanie optimálneho stavu 
zdravia, jeho posilňovania a roz-
voja. Rozlišujeme niekoľko typov 
prevencie:

 > primárna prevencia
 > sekundárna prevencia
 > terciárna prevencia

Respirátor
.. môže byť:

 > ako ochranný prostriedok:
 9 v širšom zmysle: maska na 

ochranu dýchacích ciest, pozri 
respirátor (filter)

 9 v užšom zmysle: len maska na 
ochranu dýchacích ciest proti 
časticiam, ktorá je filtračného 
typu s jednoduchým filtrom 
(napr. vatou)

 9 respiračný prístroj (= dýchací 
prístroj, oživovací kyslíkový prí-
stroj)

Rúška
Ochranné rúška nechránia vás 

pred inými, ale chráni iných pred 
vami. A tým spätne zase vás. Dokážu 
zachytiť kvapôčky, ktoré sú doprav-
nými prostriedkami nákazlivých 
„drobčekov“.

Rúško za-
bráni prenik-
nutiu baktérií a 
vírusov do dý-
chacích ciest. 
Je vhodné  jed-
norázové, ale-
bo vyrobené 
z bavlny a po 
vypratí ho mô-
žete opätovne 
použiť.

Vedúci hygienik  
rezortu

Ministerstvo dopravy a výstav-
by SR pôsobí ako orgán verejného 
zdravotníctva v súlade so zákonom 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a záro-
veň aj ako orgán radiačnej ochrany v 
súlade so zákonom č. 87/2018 Z. z. o 
radiačnej ochrane a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. 

Všetky úlohy v oblasti ochrany, 
podpory a rozvoja verejného zdravia 
ako aj v oblasti radiačnej ochrany na úse-
ku železničnej, leteckej, cestnej a vodnej 
dopravy a na úseku pôšt a telekomuni-
kácií vykonáva prostredníctvom Útvaru 
vedúceho hygienika rezortu (ÚVHR) s 
celoslovenskou pôsobnosťou.

Vírus
... je častica pozostáva-
júca z nukleovej kyse-
liny (DNA alebo RNA) 
vloženej do proteínovej 
schránky infikujúca živé 
bunky v biologických 
organizmoch. Vírusy 
zaraďujeme medzi ne-
bunkové organizmy 
(Subcelullata). Vírusy 
sú obligátne intracelu-
lárne (vnútrobunkové) 

parazity. To znamená, že sa môžu re-
produkovať iba vo vnútri živej bunky, 
pretože nemajú vlastný proteosynte-
tický aparát. Veda o vírusoch sa nazýva 
virológia.
Niektoré vírusové ľudské ochorenia

 > bradavice (verruca)
 > papilómy (papilloma)
 > chrípka (influenza)
 > žltačka (hepatitis)
 > osýpky (morbilli)
 > jednoduchý opar (herpes simplex)
 > pásový opar (herpes zoster)
 > detská obrna (poliomyelitis)
 > ružienka (rubeola, rubella)
 > príušnica (mumps)
 > mononukleóza
 > besnota (rabies)
 > HIV
 > vírusová gastroenteritída
 > virálne hemoragické horúčky (Ebo-
la, Marburg)

 > žltá horúčka
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Celkov%C3%A1_anest%C3%A9zia
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina
https://sk.wikipedia.org/wiki/DNA
https://sk.wikipedia.org/wiki/RNA
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bunka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Parazit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Virol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bradavica_(ochorenie)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Papil%C3%B3m
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%ADpka
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlta%C4%8Dka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Os%C3%BDpky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jednoduch%C3%BD_opar
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1sov%C3%BD_opar&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Detsk%C3%A1_obrna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEienka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADu%C5%A1nica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mononukle%C3%B3za
https://sk.wikipedia.org/wiki/Besnota
https://sk.wikipedia.org/wiki/HIV
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADrusov%C3%A1_gastroenterit%C3%ADda&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vir%C3%A1lna_hemoragick%C3%A1_hor%C3%BA%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
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