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Moji drahí čitatelia SmeOK, 

opäť sa k  vám prihováram, aby 
som vám zase niečo pekné a zaují-
mavé ,,priniesla“ sem do nášho časo-
pisu. S radosťou by som vám chcela 
oznámiť, že ďalšie číslo bude tento-
krát viac originálne. 

Pýtate sa prečo? Oslavujeme 10 
rokov od vzniku nášho časopisu. Náš 
časopis je zaujímavý tým, že v ňom ob-
javíte rôzne články cez rozhovory, sve-
dectvá, spravodajstvo, ale samozrejme 
články vedené k danej témečísla. Sme 
veľmi radi, že máme schopných ľudí, 
ktorí veľmi radi prispejú do nášho ča-
sopisu a podelia sa s nami. S otvorenou 
náručou privítame aj ďalších. 

Časopis SmeOK začal fungovať ešte 
keď som chodila na základnú školu, čo 
ma naozaj prekvapilo. A v  roku 2020 
som sa stala šéfredaktorkou. Tento 
rok oslavujeme 10. výročie a preto by 
som chcela z celého srdca poďakovať 
všetkým šéfredaktorom (Jozef Dan-
čík, Fero Hrnko, Lexie Petrášová) a re-
daktorom, ktorí prišli s návrhom písať 
články a založiť časopis. 

Chcela by som taktiež poďako-
vať vedeniu školy za podporu pri 

vydávaní časopisu a  podporovanie 
žiakov pri tvorbe. Ďakujem aj občian-
skemu združeniu Bez bariér za spon-
zoring, vďaka ktorému sme mohli 
mať aj tlačovú podobu, aj za finančné 
príspevky na súťaže. Z každej súťaže 
sme teda mohli priniesť nejaké oce-
nenie a odísť s pocitom, že sa tam ne-
chodí zbytočne, že sme sa tam veľa 
naučili a samozrejme, že sme neodišli 
s prázdnymi rukami. 

Chcela by som sa teraz špeciálne 
prihovoriť k aktuálnym, ale samozrej-
me aj bývalým šéfredaktorom a  re-
daktorom. Najskôr by som sa chcela 
veľmi pekne poďakovať mojej bývalej 
šéfredaktorke Alexandre Petrášovej, 
za jej snahu a podporu, trpezlivosť pri 
vytváraní čísiel SmeOK a  pomoc jej 
redaktorom. Ja osobne jej ďakujem 
za to, že za ten čas, čo bola šéfredak-
torkou mi nenápadne ukazovala, čo 
všetko zahŕňa sedieť „za vrch stola“. 
Za prenechanie jej stoličky vo vedení 
časopisu SmeOK ako šéfredaktorka 
jej ďakujem a  samozrejme aj svojim 
aktuálnym redaktorom. Prejavujem 
svoju veľkú vďačnosť a „klobúk dole“ 
všetkým bývalým redaktorom za ich 
snahu. Vďaka nim sa časopis stále 
hýbe a pokračuje v súťažiach. 

Nášmu časopisu SmeOK prajem, 
aby ďalších 10 rokov neprestával fun-
govať. Budúcim šéfredaktorom a  re-
daktorom a všetkým, ktorí radi prispe-
jú, popriať veľa štastia, trpezlivosti. 

Šéfredaktorka Soňa Mária Antalová

Sme

52



4 5

D
e

s
a

ť
 r

o
ko

v 
s

 n
a

m
i

Aký je človek, ktorý dosiahol desať rokov života? Začína sa jeho zrelosť 
a vstupná brána k dospelosti. Obdobie väčšieho presadzovania sa. Vyžaduje 
postupne viac nezávislosti. Snaží sa vydobyť si viac priestoru pre seba. Starší 
sú pre dieťa zdrojom informácií a skúseností. Uvedomuje si stále viac podsta-
tu zomierania a vyžaduje konkrétne odpovede na otázky s ním súvisiace. Deti 
v tomto veku majú tendenciu konať ako kolektív. 

Ale ani tam som dlho nepobudol. 
Dozvedel som sa totiž, že to bola bri-
gáda len do konca roka. Ale ani po-
tom som sa nevzdával a hľadal som 
si prácu ďalej. 

Na stránke profesie.sk som si našiel 
ponuku práce od McDonald’s. Na pr-
vých dvoch pohovoroch v Bratislave na 
Prievozskej a  v  Auparku som neuspel, 
ale počas tretieho pohovoru v Lamač-
skej prevádzke som si uvedomil, kde 
som urobil chybu (tá chyba bola, že som 
na dotazníkoch z prvých dvoch poho-
vorov zadal jednotné časy, čo zname-
nalo, že nie som flexibilný) a do tretieho 
dotazníka som čas neuviedol. Tým som 
získal prácu v McDonald’s Lamač.

Odvtedy už uplynulo päť rokov 
a ešte tu stále pracujem. Medzi týmito 
piatimi rokmi som chodil aj s  Lenkou 
na rôzne koncerty, festivaly, spome-
niem napríklad svetoznáme skupiny 
ako Nightwish, Evanescence, Boney 
M, Scorpions a  pod., na interpretoch 
ako Enrique Iglesias, skladateľa fil-
movej hudby Hansa Zimmera, Scoo-
ter a  ešte ďalších, na ktorých si teraz 
nespomeniem. Chodili sme aj do aqua-
parkov, na kúpaliská… Medzitým som 
si spravil vodičský preukaz a jazdím na 
aute, čo mi uľahčuje aj cestovanie do 
práce. Momentálne s Lenkou už býva-
me tretí rok v Bratislave v Petržalke.

Pre SmeOK Alexander Alsódi
Foto: súkromný archív autora článku

 V McDonald’s

Keď som skončil školu, po nadstav-
bovej časti štúdia Verejná správa, tak 
ešte na konci štúdia som si začal hľadať 
prácu. Pomohlo trochu aj to, že som bol 
pozrieť veľtrh práce v  Inchebe a  tam 
som dostal brožúrku od Volkswagenu 
a potom, keď som mal možnosť, som 
ich kontaktoval a  skúsil som to. Bol 
som tam na takom teste, ale – bohužiaľ 
– na tom teste som neuspel. 

A  tak som po škole sa prihlásil na 
Úrad práce a popri tom som hľadal na 
internete prácu. Prvú, čom som našiel, 
bola cez pracovnú agentúru – prácu 
v sklade. V tom sklade som triedil ob-
lečenie a neskôr ich aj zabaľoval. 

Ešte som zabudol spomenúť, kto 
bol motiváciou, aby som si našiel prá-
cu. Tou motiváciou bola moja priateľ-
ka Lenka, s  ktorou som sa zoznámil 
ešte na konci prvého ročníka nadstav-
bovej časti Verejnej správy.

V  prvej práci som dlho nebol; po 
dvoch mesiacoch mi volali z  pracov-
nej agentúry, že ma z  tej práce vy-
hodili, ale zároveň mi dali ponuku na 
brigádu v sklade Dráčika v Senci. Tam 
som presúval na palete hračky. 

„Cenu redakcie Obrana za rok 2011 udeľujeme časopisu SmeOK, 
ktorého redaktori aj pedagógovia naozaj vedia zabojovať, pretože bez ohľadu 

na to, že vychádza na internáte pre deti s telesným postihnutím na Mokrohájskej 
ulici v Bratislave, patril ako nováčik k najväčším prekvapeniam súťaže!“

  Po 
  roku

A aký je náš časopis SmeOK, 
ktorý má práve desať rokov? 

Mal by byť zrelší,  čoraz viac 
sa podobať starším bez det-
ských chorôb a rásť v  kvalite. 
Dobré by bolo čerpať z  infor-
mácií a skúseností dlhovekých 
časákov. Mal by mať svoje pev-
né miesto v  našom internáte 
a  presadiť sa v  spleti záujmov 
žiakov. Mal by byť nezávislým 
od kritiky dospelákov a  od 
nálad redaktorov a  čitateľov. 

Mal by poskytovať veľa priestoru pre 
kreativitu a tvoriť kolektív. No mal by 
si tiež byť vedomý, že sa o seba treba 
starať, aby ho neprekvapilo odumre-
tie a zánik. 

Čo poviete, dosiahol časopis Sme-
OK desaťročnú zrelosť života? 

Urobíme v redakcii všetko pre to, aby 
nás na pôde školy prežil a  aby našiel 
svojich pokračovateľov. Bola by nám 
ľúto pozerať na jeho zomieranie po toľ-
kých TOP oceneniach na súťažiach ako 
je Štúrovo pero, Sila slova a Proslavis. 

A čo zakladatelia a bývalí redaktori SmeOK?  Dočítate sa v ďalších článkoch 
tohto bloku, ktorý je venovaný práve im a Vám, milí čitatelia.

Foto: archív VMV
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Sme OK Sme OK je tu s nami už desať rokov

Keď mi pani vychováva-
teľka Mrocková napísala, že 
internátny časopis Sme OK 
oslavuje okrúhle výročie, bola 
som v príjemnom šoku a hneď 

Posúvalo ma to      v
pred

z rozhovorov mal niečo jedinečné, čo 
daný človek niesol, a  to ma inšpiro-
valo neustále sa zlepšovať. Posúvalo 
ma to vpred. Odvtedy mám v obľube 
knižné rozhovory.

V  súčasnosti sa taktiež venu-
jem písaniu svojho blogu, čím 
všetkým momentálne žijem. Mojou 
neoddeliteľnou súčasťou je mobil, 
aby som bola vždy v strehu zachytiť 
neopakovateľný moment, a tak si za-
milovať aj všedný deň. 

Vďaka rodine a priateľom sa mi po-
darilo vytvoriť kreatívnu dielničku, 
v ktorej trávim svoj voľný čas. S malou 
pomocou vyrábam originálne pohľad-
nice, alebo si vyfarbujem relaxačné 
omaľovánky. Okrem iného sa snažím 
pravidelne cvičiť a  chodiť na čerstvý 
vzduch. Občas si niečo dobrého uva-
rím alebo upečiem. 

Tak pevne verím, že i naďalej bude 
dopyt po tvorcoch – áno, najmä po 
zvedavých čitateľoch internátneho ča-
sopisu Sme OK.

sa moje spomienky vynorili, akoby 
to bolo včera, čo sme sa spoločne 
stretávali na redakčných poradách 
na 3. poschodí.  Mojou úlohou bolo 
prinášať zaujímavé rozhovory; každý 

      Pre SmeOK Mária Mieresová
Foto: súkromný archív autorky
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Veľmi veľa, tak by som 
v  krátkosti mohol začať. Ja 
som bol pri zrode toho ča-
sopisu. – Päť rokov som písal 
články, stretávali sme sa na 
chodbe intráku spolu s re-
daktormi, aby sme si rozdelili 
úlohy na ďalší týždeň. 

Práve som sa postavil od 
klávesnice a išiel som si zo-
brať časopisy, ktoré stále 
mám na pamiatku v mojej 
knižnici. Mám úsmev na pe-
rách, keď si teraz prezerám 
prvé číslo. Vidím živé SPO-
MIENKY, ako sme s Máriou 
robili rozhovor s pani zástup-
kyňou. Potom som šiel do 
izby a nasledoval opis z  dik-
tafónu. 

Hneď si dokážem, vybaviť 
všetkých kamarátov z  intrá-
ku, keď listujem časopis. Ako 
sme hundrali na karneval 
a hovorili, že nie sme malé 
deti. Až s odstupom času na 
to rád spomínam. A niekedy 
mi chýba aj karneval. 

Poviem Vám jedno tajom-
stvo… Párkrát som bol zve-
davý, čo sa deje teraz u Vás 

v  škole a ako si tam žijete. Otvoril 
som webové stránky a prezeral som 
si časopis, ktorý stále existuje. Úžas-
né. Moje internetové okienko som 
mal v každom čísle. 

No, a to mi aj ostalo – práca s po-
čítačom. Po prerušenom štúdiu 
v odbore verejná správa, som sa za-
mestnal ako web Builder v jednej 
nadnárodnej IT korporácii. Už to je 
viac ako 5 rokov. Som zodpovedný za 
chod webových stránok spolu s kole-
gami, aby sa nestala chyba. 

To som musel byt aj v časopise – 
mal som ZODPOVEDNOSŤ napísať 
nový článok do najbližšieho stretnu-
tia. Alebo kedy sa prinútim napísať 
ďalší článok, nikto iný to za mňa ne-
urobí. 

Hej, sem tam sme si navzájom po-
máhali. A dávali si malé úlohy. SPOLU-
PRÁCA je ďalší pilier. Poviem to otvo-
rene – bolo pár žiakov, ktorí mi boli 
nesympatickí. Ale tak to je aj v  práci. 
Napriek tomu, že sa „nemusíte“, nemô-
žete to dať najavo a zachovať si určitú 
profesionalitu. A hovoriť s ľuďmi alebo 
ponúknuť časopis aj ľuďom, ktorých 
som jednoducho nemusel. Upravil 
som jednoducho štýl komunikácie. Vy-
skúšal som to – a podarilo sa. . 

Počas mojej pôsobnosti v časopise 
som získal aj DOBRÉ VZTAHY. – Neviem, 
čím to je či pomohol v tom časopis. Ale 
vnímam to tak, že viac ľudí som spo-
znal prostredníctvom časopisu. Aj vy-
chovávatelia sa ma možno trochu báli, 
že ich nahrávam a budú v časopise, ale 
tak to nefunguje. Musím povedať, že s 
nikým som nemal problém. 

V decembri 2020 som znova okú-
sil, aké to bolo byt redaktorom. Po 
dlhej dobe som znova napísal dva 
články do nášho dedinského časopi-
su. Poviem Vám, že chvíľu to trvalo, 
ale túto zručnosť nezabudnete. 

Páčil sa mi projekt knižných bú-
dok (malá verejná knižnica dostupná 
zadarmo pre všetkých). Tak som sa 
rozhodol, že zriadim jednu verejnú 
búdku u nás v dedine. Požiadal som 
o pomoc ocina, ktorý búdku urobil 
podľa návodu. A ja som vybavil ad-
ministratívne veci spojené s búdkou. 

Momentálne má knižná búdka veľ-
ký úspech a je plná kníh. Chodím ju 
kontrolovať, lebo sa o ňu starám.

Zároveň spravujem aj stránku na 
notebooku, kde musím vytvoriť krát-
ky text pod príspevok a všetko si to 
pripraviť a byt kreatívny. Aj pri časo-
pise bola KREATIVITA. – Neskutočná 
dávka kreativity, ktorú som mohol 
dať na papier. Všetky emócie sa vytla-
čili na konci procesu na papier. Pridali 
fotografie, ktoré sme fotili. A na konci 
procesu držať v ruke hotové dielo, to 
je zázrak. Práca v časopise je dobrá aj 
pre Váš životopis ja to mám uvedené, 
že som pracoval v časopise a podieľal 
sa pri jeho tvorbe. Je to dobrý štart aj 
do vašej budúcej kariéry.

Prajem Vám, aby ste sa dobre roz-
hodli a pomáhali pri tvorbe časopisu. 
Môže Vám to vypomôcť vo Vašej bu-
dúcej kariére.

Pre SmeOK Jozef Dančík

A to mi ostalo
Čo mi dal časopis „sme OK“ do života?

Foto: archív autora článku
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Sme OK po desiatich rokoch
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Bol to veru zaujímavý za-
čiatok. Pamätám si, ako sme 
raz (asi jeseň 2010) sedeli na 
chodbe pri stole a  p. vycho-
vávateľka Vierka Mrocková 
nadhodila tému, že by sme 
mohli skúsiť vytvoriť niečo 
ako školský časopis, akurát 
by fungoval na internáte. 
Mne sa myšlienka celkom 
zapáčila, nakoľko som už mal 
nejakú skúsenosť zo základ-
nej školy. To však bola len 
chvíľková záležitosť… mal 
som asi iné zábavky.

Avšak na „strednej“ som už 
bol o niečo starší a tak som sa 
na tento „pokus“ nechal „uke-
cať“. A nikdy som to neoľutoval. 
Medzi prvými článkami – ak nie 
aj tým úplne prvým – bol roz-
hovor s  jedným z  kamarátov. 
Tomáš hrával Bocciu a  patril 
k tým lepším, dokonca aj v rám-
ci Slovenska. Pamätám sa, ako 
som si dal záležať pri tvorbe 
otázok, bol to predsa môj prvý 
rozhovor. Ani Tomáš nerobieval 
rozhovory na dennej báze, hoc 
už mal za sebou majstrovstvá 
sveta v Brazílii, či svetový pohár 
v Kanade. Pre nás oboch to bol 
prvý „mediálny“ zážitok. 

Druhé číslo prinieslo opäť kopec 
zábavy. „Vyspovedal“ som ďalšie-
ho kamaráta – Patrika, ktorý hrával 
hokej na sánkach – sledge hockey. 
Tento paralympijský šport veľa ľudí 
nepozná, teda ďalšou mojou úlohou 
bolo v  stručnosti popísať jeho pra-
vidlá. V druhom vydaní „Sme OK“ tak 
moje meno zasvietilo až dvakrát. 

Jar priniesla opäť várku zaujímavých 
nápadov, z ktorých sme na „redakčnej 
rade“ opäť vybrali to najlepšie. Blížili sa 
majstrovstvá v  hokeji, a  tak som svoj 
článok venoval práve im. Posnažil som 
sa vytvoriť aj „tipovačku“, ktorú som vy-
hodnocoval v ďalšom čísle. 

Už v našom druhom roku sme skú-
sili šťastie aj vo Zvolene. Samozrej-
me, na prvý ročník súťaže – Štúrovo 
pero – sa nechodí s  veľkými očami, 
iba ak by ste nimi chceli obdivovať 
všeličo nové; také, čo ste ešte nikdy 
predtým nezažili. Prvýkrát som videl 
naživo Patrika Hermana. A na moje 
prekvapenie, bol to taký istý človek, 
ako my všetci – ibaže mediálne zná-
my. Dokonca aj na spoločnom obede 
si sadol práve k  nám. Avšak ja som 
bol ešte príliš hanblivý na to, aby som 
ho oslovil. Tak oslovil on nás… 

Mňa oslovil až natoľko, že na ďal-
šom „Štúrovom pere“ som Patrika Her-
mana „vyspovedal“. Na odporúčania 

ďalšieho z porotcov, Lukáša Dika, sme 
otvorili aj tému fajčenia. Písať o dob-
rých veciach bolo pekné, no s pribú-
dajúcimi skúsenosťami sme predsa 
museli „zabŕdnuť“ aj do niečoho „pi-
kantného“. Nakoniec z  toho boli až 
dva články. Hotová „kauza“! 

Ale potom som už bol zase „dobrý“ 
novinár. Za absolútny vrchol považu-
jem možnosť položiť otázku olym-
pijskej víťazke v  biatlone Anastasyi 
Kuzminovej, ktorá prijala pozvanie 
na Štúrovo pero. Aj napriek obrov-
skému úspechu bola milá, skromná, 
dokonca som mal pocit, že na spo-
ločnej tlačovej konferencii, kde sme 
my boli neskúsenými „novinármi“, 
mala väčší stres práve ona. Nielen 
túto jedinú akciu, ale projekt Sme OK 
ako celok mi navždy bude pripomí-
nať aj spoločná fotografia, kde je so 
mnou a „zlatou Nasťou“ aj kamarát 
Alexander.

A čo dnes? Dnes som veľmi vďačný 
za možnosť písať v  internátnom ča-
sopise. Bola to fantastická skúsenosť 
a mám na tie časy krásne spomienky. 
„Štúrovo pero“ mi aj dnes pomáha 
opisovať krásne príbehy, už nie škol-
ské, ale týkajúce sa aktivít zaujíma-
vých pre Klub sběratelů autogramů. 

Pre SmeOK Jakub Mišík 

Štúrovým perom píšem aj dnes!

Foto: archív autora článku
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Rozlúčka exšéfredaktorky Sme OK

Pravdou je, že v  lúčení som nikdy 
nebola veľmi dobrá. Asi to bude tým, 
že pokiaľ ide o konce, nie som veľmi 
sentimentálna osoba. Verím totiž, že 
každý koniec je vlastne začiatkom nie-
čoho nového. A  preto sa ku koncom 
vo  svojom živote nestaviam nejako 

Regina mortus, vivat regina! Krá-
ľovná je mŕtva, nech žije kráľovná! 
Očarujúci latinský výrok všakže. Iba-
že pre mňa to nie je iba obyčajný, 
starý, zatuchnutý, prachom pokrytý 
výrok, napísaný v mŕtvom jazyku. Pre 
mňa sa tento výrok stal realitou. 

Je to zvláštne; človek by si bol mys-
lel, že keď tu s tým skončím, budem 
cítiť obrovský príval vďačnosti, alebo 
aspoň štipku nostalgie. Ja však necí-
tim nič. Absolútne nič. Ale to sa mŕt-
vym ľudom asi stáva, všakže. 

Všetko raz musí skončiť a  svojim 
spôsobom umrieť. A  ja som ako 
šéfredaktorka a  novinárka umrela 
práve teraz. A  to bez možnosti re-
suscitácie. 

Prečo? Pretože život je už raz taký. 
Preto. Neplačte prosím Vás však, 

tragicky, práve naopak. Oslavujem 
ich, pretože každé malé dieťa predsa 
vie, že aby sa mohlo zrodiť niečo nové, 
niečo staré musí umrieť. 

Už nejaký ten piatok sa venujem 
vykladaniu tarotových kariet. Vylo-
žila som už karty mnohým ľudom. 

Nesmierne si vážim každú sekundu
strávenú v redakcii

A môžem Vám úprimne povedať, že 
vždy, keď sa v  ich výklade objavila 
veľká arkana s  číselným označením 
13, ktorú každý dobrý vykladač po-
zná pod názvom Smrť, vždy im ba-
dateľne stuhla krv v  žilách. Aj keď 
k tomu vlastne nemali žiaden dôvod. 
Karta Smrti v tarote totiž symbolizu-
je skutočnú fyzickú smrť len zriedka. 
V tarote karta s názvom Smrť symbo-
lizuje predovšetkým koniec starého 
životného cyklu a prísľub alebo pre-
dzvesť niečoho nového. 

A  práve preto by sa nikto nemal 
dívať na kartu s  názvom Smrť cez 
prsty, ale skôr s  úsmevom. Z  tohto 
dôvodu neberiem svoj odchod z po-
zície šéfredaktorky časopisu sme OK 
obzvlášť tragicky. A  Vás žiadam, aby 
ste urobili to isté.  Taktiež Vás žiadam, 

aby ste si vo svojich srdciach uchovali 
to, čo nás hodnú chvíľu pojilo – lásku 
k písanému slovu – a pokúsili sa ňou 
nakaziť aj iných talentovaných ľudí. 

Určite by ste radi počuli vysvetlenie 
toho, prečo vlastne odchádzam tak 
skoro. Lenže niekedy je vysvetľovanie 
úplne zbytočné. Ak sa ľudom totiž 
nepáči Vaše vysvetlenie, s  radosťou 
si vymyslia svoje vlastné a  budú ho 
považovať za jediné správne, kto-
ré existuje. Preto všetko, čo teraz 
potrebujete vedieť je, že Vás mám 
všetkých veľmi rada a že si nesmierne 
vážim každú jednu sekundu strávenú 
v  priestoroch redakcie časopisu Sme 
OK. Svojmu nástupcovi a  všetkým 
novým redaktorom samozrejme želám 
len to najlepšie a pevné nervy. Ale už je 
čas ísť. Ďakujem Vám za všetko. 

12

veľmi nad mojim odchodom. Ver-
te, že som na lepšom mieste, že po 
mne možno príde niekto omnoho 
lepší  a že sa všetko deje z nejakého 
dôvodu. 

Alebo si verte čomu len chcete, 
nie som predsa Benito Mussolini, 
aby som Vám niečo diktovala. Vedzte 
však, že kúsok mojej duše, ktorý milo-
val prácu šéfredaktorky a novinárky, 
Vás zdraví z novinárskeho záhrobia. 

Toto je všetko, čo som mala na 
jazyku, na duši i  na srdci. Toto sú 
moje posledné novinárske riadky. 
Čítajte ich pozorne, pretože ďalšie 
už nedostanete. Lúči sa s Vami Vaša 
mŕtva novinárska kráľovná. Regina 
mortus, vivat regina! 

Donevidenia priatelia. Lexi
Foto: súkromný archív autorky

Sme OK

Regina mortus, vivat 
re

gi
na

 !
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Sme OK a naša klasika Slávik

Prežívame jedno z  najťažších ob-
dobí. Pandémia, ktorá sa tu vyskytla 
nepozastavila dočasne len ekono-
miku, ale takisto nám neumožňuje 
kontakt s ľuďmi. Uzatvorila školy, žia-
ci sa nemôžu stretávať so svojimi ka-
marátmi. Naša škola samozrejme nie 
je výnimkou (najmä tá naša). To však 
nie je hlavná myšlienka tohto článku. 

Budem písať o  niečom, čo je veľ-
ké pozitívum. Ako určite viete, náš 

internát každoročne organizuje in-
ternátnu akciu „Slávik“. Vždy sa s  ra-
dosťou prihlási veľa žiakov. Nielen 
z internátu, ale tak isto mimo interná-
tu, ale čo je najvzácnejšie, že aj naši 
bývalí žiaci.

To však v tomto čase nás neodradi-
lo neurobiť Slávika aj tento rok. Mys-
lím si, že padlo to veľmi vhod. Umož-
nilo to (aspoň mne) prísť na úplne 
iné, veselšie myšlienky. Čo poviete? 

Zdieľate so 
mnou rovnaký 
názor?  

Určite ste 
sa v  ňom našli 
viacerí z  vás.
Rozhodla som 
sa tie veselšie 
myšlienky roz-
písať vo väčšom 
a  napísať vám 
o tom, ako pre-
biehala tento 
rok. 

Nič nám v tom nezabránilo. 
Organizovania sa ujala pani vycho-

vávateľka Vyslúžilová.  Žiaci mali za 
úlohu preposlať jej videá, ktoré nato-
čili počas karantény. Ten, kto sa cítil 
trošku zahanbený a nechcel predviesť 
svoj hudobný talent, kľudne stačilo, 
ak video bolo natočené aj ako zábav-
né či tanečné. V  tom to bolo možno 
trošku odlišné, ale za to veľmi kreatív-
ne a fantázii sa medze nekladú. 

Jedno pekné slnečné popoludnie, 
kedy obyčajne sedávam na terase 
s  knihou a  prichádzam na iné myš-
lienky, ma milo prekvapil telefonát 
od pani Kupkovej.

S   láskavosťou ma požiadala, či 
by som jej nepomohla s  modero-
vaním. S  tým, že by prišla ku mne 
domov. Bez nie veľkého uvažova-
nia som jej hneď povedala, že áno. 
Veľmi som sa potešila, že po vyše 
troch mesiacoch uvidím jedného 
z  vychovávateľov.  Okrem mode-
rovania som sa zapojila do súťaže. 
Ako ste mohli vidieť, zapojila som 
do toho aj môjho brata. Keďže aj ja 
patrím medzi tých trošku zahanbe-
ných, rozhodla som sa takto. Trvalo 
mi dosť dlhú dobu, pokým som ho 
prehovorila a najmä som nevedela, 
čo vymyslieť tak, aby to bavilo aj 
môjho brata. Nakoniec on inšpiro-
val mňa, za čo mu týmto článkom 
veľmi pekne ďakujem. A ďakujeme 
aj vám, milí diváci, za každý hlas. 
Ste úžasní.

Všetko bolo už pripravené, sta-
čilo už len zapojiť požadovanú 
aparatúru a  mohlo sa ísť s  rados-
ťou moderovať. Boli sme pripojení 
na dvoch notebookoch. V  jednom 
z  nich sme boli cez videokameru 
zapojené len ja s  pani vychováva-
teľkou spolu aj so slúchadlami pre 
lepší zvuk. Hlavný program sme od-
moderovali v mojej detskej izbe. 

Notebook číslo dva sa zase na-
chádzal v  obývačke, aby sa zvuk 
zbytočne neprelínal. Súťaž prebie-
hala ako živé vysielanie cez You-
Tube kanál.  Všetko fungovalo na 
jednotku. Keď som však videla, čo 

Slávikov v hrdle neumlčala ani korona a zatvorený internát. Klasiku v podaní 
tradičnej súťaže Slávik moderátori tento rok poňali netradične, kreatívne 
a najmä online. Spievalo sa, tancovalo a zabávalo, ako keby sme boli spolu 
a predsa inak. Ako sa na tento podvečer pozerá jedna z moderátorskej dvojice 

Domča Szabová? O tom, a nielen o tom sa dočítate v ďalčích riadkoch.

Slávici v karanténe

Foto: archív autorky článku
               Dominiky Syabovej
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HLASOVANIE SLÁVIK 2020 

všetko je potrebné zapojiť, pripo-
jiť odpojiť.  Zistila som u seba, že 
som ešte väčší amatér v  technic-
kých veciach, ako som si len mohla 
myslieť. Keď vytlačím z  tlačiarne 
len dajaké poznámky zo školy, po-
važujem sa za experta. 

Poďme však ďalej. Scenár som 
už mala vopred pripravený. Pani 
vychovávateľka mi ho poslala, aby 
som si ho vedela dôkladne preštu-
dovať, nestratiť sa v  riadkoch, po-
prípade aj vedela improvizovať, ak 
by som zo scenára niečo zabudla. 
Našťastie nezabudla. Deň D sa ko-
nal 28. mája (štvrtok).

Samozrejme, že sme si to viac-
krát nacvičili, upresnili tak, ako má 
byť. Bola som opäť veľmi milo pre-
kvapená, koľko našich super žiakov 
sa zapojili do súťaže. Znovu to boli 
aj naši bývalí žiaci.

Video začínalo príhovorom od 
našich hostí z predchádzajúcich roč-
níkov, ako napríklad Viktor Vincze 
s  Adelou Vinczeovou a  tak isto aj 
herec Juraj Bača aj so svojím zlatým 
morčaťom. Potom už nasledovali sa-
motné vystúpenia „mokrohájčanov“.  
Okrem spevu samozrejme, ktorý hral 
hlavnú rolu, boli aj tanečno-zábavné 
vystúpenia až po rap alebo takisto 

spev v  posunkovej reči. Zahanbení 
neboli ani naši pedagógovia.

Keď sme program úspešne ukonči-
li, nasledovalo ako obyčajne hlasova-
nie, ktoré bolo možné uskutočniť cez 
EduPage, na ktorom bol nahratý link. 
Po odkliknutí sa vám ukázali všetci 
súťažiaci a  tak ste mohli hlasovať za 
svojho favorita. Hlasovať bolo možné 
od štvrtka do utorka nasledujúceho 
týždňa.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať 
každému zúčastnenému do tejto sú-
ťaže. Pevne verím, že sme vám spo-
lu aj s  pani vychovávateľkou aspoň 
troška spestrili a  rozvesili dni počas 
pandémie. Pre tých, ktorí nemohli 
vidieť náš program, mám náhradné 
riešenie. Keď sa všetci v zdraví stret-
neme, môžete si Slávika odkopírovať 
odo mňa na USB. Video mám ulože-
né v mojom notebooku. 

Veľké ďakujem patrí už viackrát 
spomínanej pani Kupkovej. Som veľ-
mi vďačná, že sa rozhodla práve mňa 
zapojiť do moderátorskej role a že si 
hlavne dala tú námahu a  cestovala 
kvôli mne takú dlhú cestu ku mne 
domov.

Dávajte na seba veľký pozor, teším 
sa na vás všetkých. 

Pre Sme OK Dominika Szabová
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Slávik 2020 online

„Chcela by som sa úprimne poďa-
kovať Táničke Mikundovej za krásny 
zážitok pri prednese jej piesne v ume-
leckom posunkovom jazyku. Namiesto 
hlasu – pohyb, namiesto slov – obrazy, 
namiesto melódie – jemné, inokedy 
naliehavé a sugestívne gestá. 

Ďakujem za dve minúty ticha, ktoré 
bolo tak veľavravné. Minúty pocitov, 
kedy som si nanovo uvedomila, ako 
sú si naše svety veľmi blízke. Svet po-
čujúcich a svet ľudí so sluchovým po-
stihnutím. Ako sa navzájom prelínajú, 

Slová súťažiacej Michaely Balgavej: Pesničku som si vybrala jednoducho pre-
to, lebo sa mi páčila, a jej slová majú pre mňa iný skrytý význam. Vyberala som si 
ju sama, ale sestra ma nakopla k tomu, aby som ju poslala a pomohla mi video 
aj spracovať. Som veľmi rada, že som sa umiestnila tak ako som sa umiestnila, 
keďže toto je prvý krát, čo som sa mohla zúčastniť na Sláviku.

ako sa výrazové prostriedky pekne 
dopĺňajú, ako sa naše komunikačné 
jazyky vzájomne obohacujú. Ako ich 
spája inakosť i  schopnosť oboch čítať 
medzi riadkami. Pretože oba tieto sve-
ty sa snažia s rovnakou túžbou uchopiť 
okolitú realitu i podstatu človeka. 

A  uvedomila som si aj ďalšiu vec. 
Nech už je umenie sprostredkované 
akoukoľvek formou, nech je vnímané 
ktorýmkoľvek ľudským zmyslom, vždy 
tlmočí svoje posolstvo len jednou jedi-
nou cestou –  cestou od srdca k srdcu.“

 Pre SmeOK p.v. Solomajerová

Tohtoročný Slávik bol riadna vý-
zva!  On-line Slávik – ako ho vy-
tvoriť? Hneď som oslovila môjho 
manžela IT-čkara  a šups sa na vy-
mýšľanie. 

Motivovali sme a oslovili zopár žia-
kov, aby nám natočili video, kde spie-
vajú. Nechali sme to na ich tvorivosti. 
Mnohí sa hanbili, ale podarilo sa nám 
zozbierať dostačujúci počet videí. 

Príprava on-line Slávika bola ča-
sovo náročná. Zosekať pozbierané 
videá, dať ich do časovej postupnosti 
a napísať ešte aj scenár. 

Ako moderátorku som oslovila 
Domču Szabovú. Za jej spoluprácu 
som veľmi vďačná. Výsledný hodi-
nový večerný program bol spravený 

v rôznych programoch a spustený cez 
on-line živé vysielanie na Youtube.

Do budúcna by som zmenila asi 
to, že pri moderovaní boli dlhšie pau-
zy medzi videom a slovom, ktoré by 
som skrátila. A tiež v pozadí vysiela-
nia bolo počuť, ako preklikávame vi-
deá. Na tom popracujeme . 

Ďakujem všetkým zúčastneným 
a spolupracovníkom . Teším sa na 
ďalší rok a Slávika .

Pre SmeOK Silvia Vyslúžilová
Foto: archív VMV, ilustrácie: archív OFS

Slovo z pódia

Slovo z obecenstva

Slovo organizátora
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Inšpirácie na doma

PONDELOK – Literárny deň
Napíšte príbeh na ľubovoľnú tému 

tak, aby slová v  texte začínali rovna-
kým písmenom. Napríklad: „Príjemná 
papuľnatá pracujúca predavačka 
predávala pripravené pokrčené po-
zbierané papiere pri prekrásnej podl-
hovastej použitej pokladni.“

ALEBO sa zahrajme na básnikov a 
vymyslime báseň o Láske, aby mala 
31 slov, začínala na písmeno A a kon-
čila písmenom Z.

UTOROK – KREATÍVNY DEŇ
Pošlite nám fotografie, čo kreatívne 

ste doma spravili. Napr.: Vlastnoručná 
výroba rúšok  – materiály môžu byť zo 
starých šatiek, z kuchynských utierok, 
pevnejšie servítky (najlepšie z McDo-
naldu), úplety, výstužná látka. Potre-
bujete: Nožnice, gumičky, zošívačku, 
ihlu, niť, prípadne šijací stroj, žehličku.

STREDA – MALIARSKY DEŇ
Pošlite Vaše výtvory, výkresy nama-

ľované, nakreslené. Zorganizujte svoju 
domácu výstavu umeleckých diel.

Navštívte SNG v Bratislave, Múzeum 
Andyho Warhola v Medzilaborciach 

Ak ste sami a bolí vás chrbát 
od sedenia pri úlohách, poďte 
si zacvičiť. Je to jednoduché 
- trochu svojho voľného času 
venujte pohybu a vyčistite si 
pritom hlavu. Ako doma cvičí-
te, ako sa venujete športu v do-
mácich podmienkach. Pošlite 
nám fotky, video ak máte chuť.

Ako vyzeral jeden online týždeň v domácich podmienkach? Jednoducho krea-
tívne – tak, ako nás k tomu viedli naši vychovávatelia. Tentokrát vám prinášame 
tipy na kreatívny týždeň, keď fantázia rozvíjala schopnosť vidieť neviditeľné:

alebo Louvre v Paríži online z domu. Prej-
dite sa po chodbách, z  ktorých dýcha 
umenie, skvosty civilizácii i jednotlivcov. 
Prezrite si ich a pokochajte sa krásou kul-
túrneho dedičstva nás všetkých.

ŠTVRTOK - ŠPORTOVÝ DEŇ
Ak ste sami a bolí vás chrbát od se-

denia pri úlohách, poďte si zacvičiť. Je 
to jednoduché – trochu svojho voľného 
času venujte pohybu a vyčistite si pritom 
hlavu. Ako doma cvičíte, ako sa venu-
jete športu v domácich podmienkach? 
Pošlite nám fotky, video ak máte chuť. 

Nezabudnite si dnes zacvičiť s pánom 
Valachom a s jeho inšpiratívnymi videa-
mi. A hlavne sa hýbte, veď všetko živé 
je v pohybe, vesmír, planéty, príroda, 
svet. Neleňožte, ak môžete, hýbte sa a 
najlepšie na čerstvom vzduchu!

PIATOK – RODINNÝ DEŇ
Dňa 15.5. si po celom svete pripomí-

name Svetový deň rodiny (World Family 
Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou 
spojených národov (OSN) v roku 1993. 

Made in HOME

sa s rodičmi, starými rodičmi, aby ste si 
vedeli do okienok rodostromu napísať 
mená rozvetvenej rodiny.

Venujte svoj čas jeden druhému a 
povedzte im ako ich máte radi. Pekných 
vyznaní nie je nikdy dosť. A popri tom 
ešte môžete spoločne upratať, uvariť, 
zabaviť sa, urobiť čokoľvek praktické. Ak 
potom dáte dokopy aj fotodokumentá-
ciu, ktorú spracujete do prezentácie a 
pripojíte k nej aj zaujímavú hudbu, po-
šlite ju vychovávateľom.

Pridávame vám pár typov na spo-
ločné aktivity vo vašej rodine: 

Varenie – naučiť sa upiecť domáci 
chlieb (ktovie či bude veľký nedostatok 
chleba v obchodoch) a uvariť dobrý vý-
var. Recepty sú veľmi jednoduché. Prí-
padne sa môžete pokúsiť v spolupráci 
o chutný koláč, puding či palacinky:-)

Spoločenské hry – SCRABBLE, Človeče 
nehnevaj sa, kartové hry, domino, šach, 
dáma, pexeso, hranie s kockami „Knifla“, 
dynamická  kartová hra UNO, hra po 
zemi TWISTER (výborný na pohyb celé-
ho tela, preťahovanie, posilňovanie). Ak 
nemáte doma hrz, stačí vám papier a 
ceruyka a môžete sa pustiť do piškvoriek.

Starostlivosť o izbové rastliny (prí-
padne aj balkónové rastliny) – obstri-
hávanie starých výhonkov, hnojenie, 
polievanie, rozprašovanie vodou, vyčis-
tenie listov od prachu a pod. Sadenie pr-
vých rajčín a papriky, hlávkového šalá-
tu, aj v byte do priesadkov pre balkón…

Veľa tvorivosti, priatelia, vám želá 
redakcia SmeOK

Význam dňa rodiny spočíva v pripo-
menutí dôležitosti rodiny ako základnej 
stavebnej bunky spoločnosti.

Nás v týchto časoch k svojej rodine 
priblížil voľnému oku neviditeľný vírus. 
Aby sme ju ešte lepšie spoznali a pocho-
pili, je dobré zistiť aké sú v našich rodi-
nách väzby. Babky, dedkovia, sesternice 
a bratranci, v tom máme jasno. Ale čo 
strýkovia a stryné, ujovia a ujčiné, tety 
a svákovia… Už sa strácate? Pokúste 
sa vyvoriť si svoj rodostrom. Poraďte 

Foto: archív  VMV
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Pani vychovávateľka Zemančíková 
sa na vzdelávaní učila pracovať s apli-
káciou Actionbound. Táto aplikácia je 
určená na učenie sa zábavou. Slúži na 
tvorbu a správu hier (tzv. boundov), cez 
mobilnú aplikáciu sa vytvorené boundy 
hrajú. Všetko je to krásne jednoduché a 
zadarmo! Pátracie hry, ktoré sa odohrá-
vajú v krajine či uliciach mesta, majú vo 
vzdelávaní veľký potenciál. Sú zábavné, 
teambuildingové a žiaci sa počas nich 
učia svojou vlastnou aktivitou. Buduje 
sa nimi nielen spolupráca, ale aj záu-
jem o miesto v ktorom žijeme (alebo v 
ktorom sme na návšteve). Keďže máme 
teraz obdobie korony, tak spolu s pani 
vychovávateľkou Vyslúžilovou vymysle-
li pre žiakov z 3. poschodia aktivity na in-
ternáte. Žiaci po dvojiciach až trojiciach 
s rúškami a odstupmi si stiahli aplikáciu 
Actionbound.

Potom plnili tieto úlohy: 
1. kvíz o jedle
2. vzdelávacie otázky do 5 sekúnd
3. písanie krátkeho príbehu na 5 

daných slov
4. prečítanie príbehu

Actionbound

Devínska kobyla

Za každú splnenú úlohu žiaci do-
stali jednu časť toustu (šunku alebo 
syr alebo toust alebo kečup). Našich 
chlapcov aktivita pobavila, veľa ich 
naučila a ako výhru k tomu si sami 
zapiekli a vychutnali chutný toust ;)

Vychádzky do okolia sú pre náš 
internát klasikou. Už desiatky rokov  
žiaci v stredu nabehnú v turistickom 
habite podnikať výpravy do prírody.

Jesenné počasie je premenlivé, ale 
tentokrát nám to vyšlo. Nepotrebo-
vali sme ani pršiplášť, aby sme s dob-
rou náladou putovali prírodou v oko-
lí Bratislavy. Písal sa október 2020 a 
bol to fajn výlet na Devínsku Kobylu. 

S  pánom vychovávateľom Kubále-
kom sme si prezreli rozhľadňu a starú 
vyhliadku s prístreškom.  A poviem 
Vám, ten výhľad stál za to.   

Kúsok nekonečného vesmíru ako 
na dlani. Chvíľkami nás vystrašili ob-
laky, ale nakoniec to dobre dopadlo 
a s prázdnym bruchom sme zakotvili 
na večeri v našej jedálni.

Pre SmeOK turistický sprievodca   

Foto: archív  VMV
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Záložka spája slovenské školy

Výber z nášho hodnotenia
„Keďže sme škola sídliaca v Bratisla-

ve, máme viacero možností kultúrne-
ho vyžitia v divadlách ako napríklad: 
SND, Astorka, Divadlo P. O. Hviezdo-
slava a iné, ktoré často a radi navšte-
vujeme. Tvorba záložiek prebiehala 
v  dvoch úrovniach – vyhľadávanie 
materiálov na tvorbu záložiek pomo-
cou internetu a spomínanie na kon-
krétne divadelné predstavenia cez 
vlastné zážitky v článkoch školského 
časopisu. Pri tvorbe záložiek sme si 
zaspomínali na niektoré z predstave-
ní, ktorých sme sa ako diváci zúčast-
nili. Kvôli zamedzeniu stretávania sa 
dostali žiaci za úlohu vyhľadať pred-
stavenia, ktorých sme sa zúčastnili a 
prostredníctvom plagátov z týchto 

Založte si záložku
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra 

ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 pre stredné školy 9. ročník 
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a 
diela slovenskej dramatickej tvorby.

Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi  sloven-
skými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do 
kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na tému  Osobnosti a diela sloven-
skej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla 
a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku). Výmenu záložiek 
využili stredné školy aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznáva-
niu života žiakov v rôznych kútoch Slovenska. Rovnako sa zážitkovým spôsobom 
oboznámili s významnými osobnosťami a dielami slovenskej dramatickej tvorby.

predstavení sme vytvorili koláže. Do 
záverečnej podoby nám so záložka-
mi pomohol odborný úsek TAP (tech-
nicko-administratívny pracovník). Pri 
spomínaní na jednotlivé predstavenia 
nám oprášil spomienky náš školský 
časopis SmeOK, kde samotní žiaci pí-
sali o svojich zážitkoch z predstavení.“

Marián Višňovský, Stredná odborná 
škola pre žiakov s telesným postihnutím, 

Mokrohájska 1, Bratislave
Redakčne spracované z podkladov 

na stránke  http://www.spgk.sk/?zaloz-
ka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly-9-rocnik

P.S. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 
k dobrému dielu a pričinili sa o to, že naša 
škola nevynechala ani jeden záložkový 
ročník, dokonca ani tento  „koronový.    - r -

Foto: archív  VMV Foto: archív  VMV
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Predvianočný čas v internáte

Každý rok sa na internáte koná Mi-
kulášsky večierok. Tento rok prebiehal 
inak než zvyčajne. Miesto programu, 
ktorý prebieha v našej jedálni za prí-
tomnosti všetkých žiakov, pedagogic-
kých zamestnancov, iného personálu 
nášho inštitútu a ich malých detí.

Tento rok prišiel Mikuláš ku nám do 
izieb. Človek čaká len to, že nám vy-
chovávatelia dajú balíčky a to je všet-
ko. To sa však nestalo. Miesto toho sa 
nás rozhodli prekvapiť tak, že sa sami 
prezliekli za Mikuláša, anjela a  čerta. 
Prišli za nami medzi dvere, dali nám 

Po nekonečných dňoch zatvorených dverí 
sa kúsok viac ako týždeň pred Vianocami za-
plnili internátne chodby. S ROR sme sa pustili 
do predvianočných príprav. Bol to trblieta-
vý čas, ktorý vždy patrí tradičným akciám 
počnúc Mikulášom, cez vianočnú výzdobu, 
krásne ikebany, krabice pre seniorov a kon-
čiac Vianočným punčom. Nebolo tomu inak 
ani v decembrovom šate 2020 a my sme boli 
ready zvládnuť koniec roka tak, ako sa na 
osadenstvo nášho intráku patrí. 

Ako to napokon dopadlo, posúďte sami.

Predsa k nám zavítal Mikuláš. Po 
všetkých peripetiách prišiel ovešaný 
ponožkami od firmy Fusakle, ktoré 
nám sponzorsky vybavila PaedDr. 
Višňovská. Zima je zima a nohy mať 
v teple je vec výborná. K tomu dobre 
padli dobroty , ktoré vybavila sponzor-
sky pani Kupková z firmy Figaro. Anjel 
s čertom na nás tiež nezabudli a ob-
darovali žiakov sladkosťami a dobrou 
náladou. Ďakujeme.

Ešteže sme 
to stihli! 

     Ovenčený     
                             fusaklami

darčeky, povedali povzbudzujúce 
vety a  pobrali sa dalej. Prekvapenie, 
ktoré nikto nečakal. Je to veľmi milé 
a pozorné. že aj v časoch Corona víru-
su sa nás rozhodli takto potešiť a uro-
biť nám tým radosť. Toto je dôkaz 
toho, ako veľmi im na nás záleží. Tým 
však prekvapenia neskončili. Aj v ško-
le na nás čakalo prekvapenie.

Škola a učiťelia nám tiež dali Miku-
láša v  podobe sladkostí, dezinfekcie 
a nových pohodlných rúšok, ktoré sú 
veľmi príjemné. 
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Sme OK a Mikuláš 2020

Kúzlo Mikuláša je vždy, nikdy sa nestratí, je tu navždy. Kúzlo lásky a šťastia. 
Sme radi že na nás všetcimyslia, sme za to veľmi vdační a vážime si, že pri nás 
stoja aj v týchto zlých časoch. 

V týchto časoch, kedy nieje nič ľahké. Mikuláša nedostávali len tí ktorí sú 
na internáte, ale aj žiaci, ktorí dochádzajú do školy. Aj na nich čakal tohto-
ročný Mikuláš.

Mário Golík, redaktor Sme Ok
Foto: archív VMV
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Náš vianočný punč nám aj tento rok vyšiel. Síce 
sme v tomto obmedzenom období váhali, či punč 
urobiť, ale nakoniec sme ho v spolpráci všetkých 
vychovávateľov uvarili.  Predsa takáto inter-
nátna tradícia nesmela byť zabudnutá. Pán vy-
chovávateľ Rigo nám uvaril výborný punč a pani 
vychovávateľky Eliášová a Vyslúžilová nám punč 
rozdávali v jedálni k večeri. Tešíme sa, že i keď sä 
teraz rôzne pandemické opatrenia, mohli sme 
rozdať punč v rúškach. 

Vianočný 
punč

Ikebana (jap. doslova „oživené kvety“) je japonské umenie aranžovania kvetov zná-
me aj ako kadó – „cesta kvetov“. Na rozdiel od dekoratívneho aranžovania kvetov v 
západných krajinách sa japonská ikebana snaží vytvoriť harmóniu lineárnej konštruk-
cie, rytmu a farby. Zatiaľ čo na západe sa snaží zvýrazňovať množstvo a farby kvetov a 
sústredí sa hlavne na krásu kvetov, Japonci zdôrazňujú lineárne aspekty aranžovania. 
Ikebana venuje pozornosť váze, stonkám, listom a vetvám rovnako ako kvetom. Celá 
štruktúra japonského aranžovania kvetov je založená na troch hlavných bodoch, ktoré 
symbolizujú nebo, zem a ľudstvo. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Ikebana)

Nebo, zem a ľudstvo
Japonská inšpirácia krásnych ikebán sa preniesla aj na náš internát. Gabika 

Šarláchová a Bui Thi Thuy Nga (Julka, ako ju všetci voláme)  a Pavlínka a Karo-
línka Kukuľové spolu s pani vychovávateľkou Jandovou sa pustili do výroby 
krásnych ikebán, ktoré skrášlili internát v čarovnom predvianočnom čase. A 
veru, práca sa im podarila na výbornú!  Veď posúďte sami!                              - r -

Foto: archív  VMV Foto: archív  VMV
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Koľko lásky sa zmestí do krabice? 
To sme si vyskúšali, keď sme aj v na-
šej škole podporili zbierku pre senio-
rov. Do akcie sa zapojil aj úsek CSPR 
so svojimi výrobkami. Pridali sme k 
nim okrem iného košíčky, rúška a sr-
diečka, ktoré žiaci vyrobili na krúžku 
šitia.  „Lásku“ do krabíc vložili nielen 
žiaci, ale aj zamestnanci z rôznych 
úsekov a naši dôchodcovia.

Krabice sme odviezli do Domu kul-
túry v Karlovej vsi,  odkiaľ už putovali 
do rúk, ktoré možno ani nečakali ne-
jaký darček :-) 

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
zypojili do tejto predvianočnej akcie.

Redakčne spracované - r - 

Láska v krabici

Foto: archív  VMV
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Rozhovor

1. Aký bol váš dôvod stať sa vycho-
vávateľom u nás na internáte?

Oslovila ma práve pani Višnovská, 
keď som cestoval do Rumunska, tam 
som rozmýšľal a nakoniec som súhla-
sil, že budem pracovať u vás na inter-
náte. 

2. Už ste niekedy pracovali na in-
ternáte pre sluchovo postihnutých 
ľudí alebo pre ľudí zo zníženou 
mobilitou?

Áno, robil som 8 rokov na interná-
te u  chlapcov na SOŠ pre žiakov so 
sluchovým postihnutím na Koceľovej 
ulici. To už bolo pre mňa veľa a dlho, 
tak som odtiaľ odišiel. 

3. Ako vnímate svoju prácu v  na-
šom Inštitúte?

Je to tu celkom fajn, nová zmena, 
nový život. Rýchlo som sa adaptoval, 
lebo mám dobré skúsenosti s vycho-
vávateľstvom. Ďalšia výhoda u  mňa 
je v tom, že môžem porovnávať obe 

Hrám, režírujem, 
píšem scenáre…

Aké to je, keď vychovávateľ učí, vychováva, miluje 
mačky a zároveň hrá na doskách, ktoré „znamenajú 
svet“? Začítajte sa do rozhovoru v rámci rubriky, v ktorej 
predstavujeme nových vychovávateľov.

špeciálne stredné školy a  ako fun-
gujú, ich systémy (Koceľova a  Mok-
rohájska), ako tu žijú nepočujúci 
z Drotárskej (u nás je pestrý mix žia-
kov z rôznych kútov Slovenska – nové 
kontakty, nové priateľstvá, nové lás-
ky) a ako na ne reagovať…

4. Čo vás motivovalo stať sa vycho-
vávateľom?

Bral som to, aby som mohol uživiť 
seba, svoju lásku a rodičov…

5. Ako vnímate dorozumievanie sa 
so žiakmi na internáte aj keď ste 
nepočujúci?

Viete, že u  nás na Koceľovej je už 
dlhé roky skoro polovica počujú-
cich (autisti, Aspergerov syndróm, 

poruchy učenia, písania, mentálne, 
zrakovo, cudzincov – Čínanky, Viet-
namky, Arménci, černosi) a  slucho-
vo postihnutých žiakov. Na mojich 
hodinách mávam vždy počujúcich 
a nepočujúcich žiakov dokopy. Takže 
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Rozhovor

už som si na nich zvykol a viem ako 
s nimi. Tu v internáte som to bral ako 
samozrejmosť. Našli sme si spoločnú 
cestu ku komunikácii so žiakmi na 
2.poschodí. Dorozumievam sa s nimi 
samozrejme obzeraním, podaktorí 
ukazujú prstovou abecedou Tesco, 
alebo Dúbravka a pod.

6. Aké sú vaše záľuby vo voľnom 
čase a  plánujete viesť krúžok na 
internáte?

Divadlo nepočujúcich do-
spelých Tiché iskry je dočasne 
prerušené. Som tam členom 
9 rokov. Hrávam (väčšinou 
hlavné role), režírujem, píšem 
scenáre, vymýšľam kostýmy 
a  rekvizity, vyberám hercov 
a  zadeľujem ich do postáv… 
Takže zaujíma ma svet ma-
čiek aj zvierat, mám doma 
2 kocúrov: ryšavého Rafae-
la a  čiernosivého Leonarda. 
Viem dobre vypestovať izbové 
a záhradné rastliny. Rád čítam 
knihy. Zaujíma ma výtvarné 

umenie – obrazy majstrov z rôznych 
období. Rád chodím do obrazární 
a na výstavy.

7. Ako sa cítite u nás na internáte?

Výborne. Kolektív kolegov je úžas-
ný, ústretový, tolerantný, komunika-
tívny. Rozumieme si.

8. Mali ste aj nejaké iné zamestna-
nie okrem tohto?

Stále ma fascinuje práca učiteľa a 
ako učiteľ robím 17 rokov na tej istej 
škole doteraz (Koceľova). Učím také 
predmety ako sú občianska náuka, 
etická výchova, komunikačné zruč-
nosti, dejepis a  maturitný predmet 
dejiny výtvarnej kultúry.

9. Ako by ste chceli podporiť tvor-
bu a kreativitu žiakov?

Z  vlastných skúseností som dlho 
úspešne viedol divadelný súbor žia-
kov DIKO na Koceľovej – dávno. Teraz 
je iná doba a žiaci sú iní a je už ťažšie 
s  nimi niečo tvoriť, vymýšľať aspoň 
miniprojekt. S  niektorými žiakmi tu 
na internáte vediem minikurz po-
sunkov, oni sami prejavili záujem, čo 
je super. Vlani sme 3x vytvorili etudy 
s nepočujúcimi pre internátne akcie.

10. Čo by ste odkázali našim čita-
teľom, redaktorom a ostatným ľu-
dom v našom Inštitúte?

Aby sa na tejto škole stále cíti-
li dobre, aby mali dobré výsledky 
v škole, lásku, zdravie a veľa optimiz-
mu.

Ďakujeme za rozhovor 
pán vzchovávateľ Mgr. Jozef Rigo

Pre sme Ok spracovali: Soňa Mária 
Antalová (Šéfredaktorka Sme Ok) 

a Mário Golík (redaktor Sme OK) 
Foto: súkromný archív p. Rigu  
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Fotogaléria z výstavy
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paličkovanej čipky v našom internáte
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Foto: archív  VMV
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Na jar sme si vyskúšali žiť v lockdowne. Všetko bolo také iné, neznáme. 
Niekto bol vystrašený,  niekto ťažký frajer so slovami „To je len chrípôčka!“. 
Ale nikto z nás nevedel, čo bude ďalej. Prešlo pár mesiacov a korona sa 
opäť prejavila v plnej sile.  Aký názor na tento čas majú redaktori SmeOK? 

Nie je to tak dávno, kedy 
sme si mysleli, že náš život je 
ako prechádzka ružovu zá-
hradou. Často sme žili v ilúzii. 
Dostihla nás však realita, kto-
rá nastavila zrkadlo nášmu 
dovtedajšiemu spôsobu ži-
vota. Prekvapila nás, zlomila, 
postrašila, ale posunula nás 
v niektorých veciach i vpred, 
otvorila nám oči.  

Bol skoro koniec roka. 
Blížili sa Vianoce a  Silvester, 
oslava konca nového roka. 
Lenže tento raz nebudeme 
Nový rok vítať štrngnutím 
dobrého kvalitného šampan-
ského v  kruhu rodiny alebo 
svojich blízkych. Nevedeli by 
sme, na čo si pripijeme. Dá sa 
povedať, že by sa štrnglo „po-
kazeným šampanským“. 

Nie je až tak dôležité to, 
čo sa nám v živote deje, ale 

Budeme na záver 
štrngať šampanským?

omnoho dôležitejšie je to, ako na to 
zareagujeme. Samozrejme, prichá-
dzame na hlavnú príčinu, prečo sa ľu-
dia tak zmenili a už prestali žiť v ilúzii. 
Na svet padlo veľké neštastie, panika, 
nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo, 
ktoré zabilo mnoho ľudí fyzicky, ale aj 
psychicky. Ľudia upadali na niekoľko 
mesiacov do ťažkých depresií kvôli 
karanténnemu režimu, dokonca bol 
aj zákaz vychádzania a ľudia si museli 
zakrývať úsmevy rúškami, a hranice 
boli na istý čas uzavreté. Žiaci ne-
mohli chodiť do škôl, ľudí prepúšťali 
z práce, nemocnice boli skoro plné 
a v správach sa len ukazovali čísla 
ľudí, ktorí zomreli, koľkí sú nakazení. 
Vo  svete stúpali hrozivé čísla, vlaky 
mávali meškania, obchody i  kostoly 
boli zavreté, knazi slúžili iba online, 
zakázané boli aj svadobné hostiny, 
po uliciach chodili policajti, aby do-
hliadali na rešpektovanie nových na-
riadení… 

Bolo to, akoby sa naša zemeguľa 
otočila dole hlavou. Tentoraz prudšie 
než zvyčajne. Akoby zima trvala veľ-
mi dlho a príroda sa nechcela zobu-
diť, akoby slnko neukázalo svoje lúče 
niekoľko mesiacov, akoby kniha otá-
čala úplne iné strany príbehu. 

Takto to trvalo do leta, kedy sa si-
tuácia trošku upokojila. Ale ľudia stále 
boli nezmenení. Na uliciach nebolo 
vidno ani len polovicu nádeje a istoty. 
V kríze je hlavné objaviť nádej na to, že 
nám aj niečo dáva a nielen berie. Stále 
je tu otázka, kedy zbadáme svetlo na 
konci tunela. Môže tu byť aj otázka, 
či ho hľadáme a či ho vôbec chceme 
hľadať, lebo niektorí ľudia sa uzavreli 

a nesnažia sa odniesť si zo súčasnej 
situácie čosi pozitívne. Ľudia sa buď 
zatvoria, alebo idú ďalej a chcú robiť 
svet lepším. A  to môžu skrz dodržia-
vanie opatrení, pomocou blížnym či 
ochraňovaním svojej rodiny. 

Nikdy sa nevzdávajte! Život síce 
berie, ale aj dáva. Korona sama o 
sebe veľa vzala, ale aj veľa dala; veľa 
ublížila, ale aj veľa vyliečila. Len my 
musíme dať šancu hľadaniu dobrého, 
aby sme ho mohli vidieť. Vďaka koro-
navírusu sme dostatočne statočný na 
to, aby sme si priznali, že sa navzájom 
viac potrebujeme. 
Pre SmeOK šéfredaktorka Soňa Antalová

Ilustrácia: archív OFS

Korona nám nastavila zrkadlo
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Marec už je 
pomaly za dvera-

mi a  my si môžeme 
povedať, že prvé vý-

ročie s  koronavírusom 
máme za sebou. Pred 

rokom by sme tomu asi 
len tažko uverili, no dnes 
už nám to príde akosi sa-
mozrejmosťou. Za ten čas 
sme sa naučili veľa vecí, 
ako napríklad to, že koro-
na vážne nie je len nejaká 
sezónna chrípôčka, že ne-
treba veriť všetkému, čo 
samozvaní odborníci vy-
pustia do sveta a že ko-
mentáre na sociálnych 

médiách dokážu byť pek-
ná žumpa plná nenávisti, 
do ktorej radšej vstupovať 
len na vlastné riziko. 

Avšak najväčšia lekcia 
nebola ani jedno z  toho. 
Bola to sloboda. Naša krás-
na sloboda, ktorej obme-
dzenie môže byť naozaj 
hrôzostrašné. No nevedeli 
sme toto náhodou už aj 
predtým? Ak nie, nevadí. 
Ešteže tu máme obrov-
skú kopu hrdých Slová-
kov, ktorí sa za zachovanie 
našej slobody ohrozenej 
nosením rúšok neúpros-
ne bijú každý deň. Slobo-
du si predsa nedáme! Je 

ale sloboda t o , 
o čom tu skutočne 
hovoríme?

S  pandé miou, ktorá ohrozuje 
verejné zdravie, samozrejme prišli ur-
čité opatrenia. Ich cieľom je zabrániť 
šíriacemu sa vírusu a obmedziť riziko 
nákazy na minimum. Bohužiaľ, tieto 
opatrenia zasahujú aj do našej osob-
nej slobody. No čo sa dalo čakať, keď 
sa snažíte vyhnúť ochoreniu šíriace-
mu sa vzduchom? Práve vtedy zača-
li z  každého kúta vyskakovať ľudia, 
ktorým zrazu začalo vadiť, že musia 
mať tvár prekrytú látkou a nemôžu sa 
svojvoľne pohybovať hore-dole, aby 
sa náhodou nenakazili alebo zbytoč-
ne nerozširovali vírus. 

Debata v skupinách na Facebooku 
bola behom minúty v  plnom prúde 
a  stratégie na odvolanie vlády boli 
prepracovanejšie ako najtajnejšie 
plány CIA. Zrazu si niekto všimol, že 
sloboda nie je takou samozrejmou, 
ako sa na prvý pohľad zdá.

Jedna vec ma na tom naozaj mrzí. 
To, že si to skoro nikto nevšimol skorej. 
Ak by sa nad tým títo nezlomní bojov-
níci zamysleli ešte pred tým, ako sa 
obmedzenie slobody priamo dotklo 
ich osoby, možno by videli, že tisíce 
ľudí po celom svete nie sú slobodní už 
celé roky. Možno by videli ľudí v kra-
jinách, kde prísne politické režimy 
zakazujú vyjadriť svoj názor a  cen-
zúra je úplne bežnou. Samozrejme 
myslíme rozumné názory, nie hoaxy 

S
lo

bo
d

a
 n

aša každodenná a nenávistné vyjadrenia, ktoré sú pod-
ložené nedôveryhodnými zdrojmi či 
fantáziou jedincov. Videli by, ako tieto 
politické režimy porušujú základné 
ľudské práva jedna radosť. 

Možno by videli ľudí zviazaných ná-
boženstvom, ktoré ovplyvňuje slobo-
du mnohých bez toho, aby si to vôbec 
uvedomovali, pretože náboženstvo 
predsa nespochybňujeme, všakže? 
Možno by videli ľudí, príslušníkov 
rôznych etnických, rasových či kultúr-
nych menšín, ktoré mimo ich domá-
ceho prostredia obmedzujú predsud-
ky bez skúseností. Možno by si všimli 
diskriminácie na základe pohlavia, 
ako zažívajú napríklad ženy v  kraji-
nách Blízkeho Východu, kde o  povo-
lenie v  mnohých veciach musia žia-
dať mužov. Či ženy v Poľsku, ktoré po 
novom nemôžu v určitých situáciách 
rozhodovať slobodne o svojom tele. 

Možno by videli ľudí so zdravotným 
znevýhodnením, ako som napríklad aj 
ja. Videli by, ako prichádzame o svoju slo-
bodu voľného pohybu každý deň a vša-

de, kde sa zdraví ľu-
dia tvária, 

že nie 
s m e . 

A predsa nebudeme budovať bezba-
riérové priestory pre niekoho, kto ani 
neexistuje. Nebudeme sa snažiť dať 
nejestvujúcim ľuďom slobodu výberu 
pri vzdelávaní, či už sa jedná o základ-
nú, strednú alebo vysokú školu. 

A presne rovnako sa zachováme aj 
pri výbere zamestnania a v mnohých 
ďalších iných veciach. Veď stratiť slo-
bodnú voľbu života, pretože sa musíte 
prispôsobiť tomu, kde na Vás mysleli 
a kde nie, predsa nie je až také strašné. 
Dá sa s tým zmieriť rovnako ľahko ako 
s tým, že vaša láska môže byť ilegálna 
v  približne sedemdesiatich krajinách 
sveta alebo trestaná smrťou v dvanás-
tich. Možno by to všetko títo „neslo-
bodní“ ľudia videli, keby sa zaujímali 
aj o ostatných okolo seba. 

Takže ak nabudúce budete nieko-
ho počuť nadávať, ako im vláda be-
rie ich slobodu na základe ochrany 
verejného zdravia, alebo si možno 
budete sťažovať Vy sami, tak si skúste 
spomenúť na všetkých tých ľudí, kto-
rým sa to deje úplne bežne, bez lo-
gických dôvodov a nikto kvôli tomu 
nikoho neodvoláva, národní hrdino-
via sa nebúria a častokrát sa s tým nič 
nedeje. Možno potom nebudeme 
musieť kvôli nedodržiavaniu opatre-
ní vymýšlať také finty a obmedzenia, 
ktoré si z našej drahocennej slobody 
uhryznú ešte viac.

Pre SmeOK Kristína Hertlová
Foto: súkromný archív autorky
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V tejto dobe, kedy vírus Co-
rona zasiahol a obmedzil naše 
životy, hľadáme všetci riešenie 
a spôsoby, ako sa aspoň nejako 
zamestnať a  spríjemniť si čas. 
Veľa ľudí tieto zlé časy využili 
k tomu, aby boli so svojimi blíz-
kymi. Niektorí si tiež prerobili 
domy,  chaty, izby, kuchyne, 
obývačky. Využili teda tieto 
časy tak, aby z nich vzišlo niečo 
krásne. Najviac si užívajú hráči 
hier. Veľa mladých takto trávi 
svoje dni, miesto aby išli von. 
Vonku sa síce dá ísť, ale risku-
jete pri tom svoje zdravie a tiež 
platí zákaz vychádzania. 

Preto ľudia častejšie utekajú 
do digitálneho sveta hier. Do 
sveta, kde hrajú buď samostat-
ne alebo online so svoji mi ka-
marátmi. Lenže aj keď je zábav-
né hrať hry a človek sa pri tom 
uvoľní, nie je to ten istý pocit, 
ako keď ste priamo so svojimi 
kamarátmi. Aj kvôli obmedze-
niam pohybu ľudia zleňošili 
a niektorí priberajú na váhe.

Ani ja nie som výnimkou. Rád 
si zahrám hry, to teda áno. Tiež 
kukám filmy, počúvam hudbu, 
alebo si len tak zdriemnem, to 
áno. Ale to nič nie je, to je len dô-
kaz, že každý môžeme zlenivieť. 

Keď som sa na seba pozeral a videl 
som sa v  zrkadle, bol som zo seba 
niekedy až znechutený. A tak som sa 
rozhodol, že je čas s tým niečo robiť! 
Práve preto každý deň aspoň hodi-
nu v kuse cičím. Cvičím, aby – keď sa 
zase pozriem do zrkadla, som mohol 
povedať TAKTO SOM UŽ SPOKOJNÝ. 

Využívam svoj voľný čas nielen 
na prípravu na vyučovanie, ale aj 
k tomu, aby som cvičil a schudol to, 
čo som nabral. O tomto je Corona ví-
rus, aj keď máme pocit, že je to nako-
niec len ilúzia, kvôli ktorej prestane-
me vnímať, čo sa okolo nás deje. 

Nikdy sa nesmieme vzdať cesty ku 
šťastiu, hoci vedie cez veľa nástrah 
života. A práve preto sa nesmieme ni-
kdy vzdať! Človek, ktorý vo všetkých 
časoch vytrvá a bojuje za to, v čo verí, 
tomu sa dostane skutočného šťastia. 
Ako som to ja nevzdal a začal som na 
sebe pracovať, tak aj ostatní, ktorí si 
tento článok prečítaju, nevzdávajte sa 
svojich snov a cieľov pokračujte ďalej 
po ceste životom, ktorý vám bol daný.

Pre SmeOK Mário Golík, foto: archív autora

Môžeme aj zlenivieť

V dvoch tímoch nás bolo dvanásť. 
Doktorka, sestrička, inštrumentárka, 
administratívne sily, dobrovoľníci, vo-
jak a hasič. Neprišlo veľa ľudí a tak sme 
mali čas aj na vtipkovanie. Najpopu-
lárnejšie boli vtipy o policajtoch, hasi-
čoch, zdravotníkoch a Matovičovi.

Rady sa netvorili. Je to veľmi dobre 
zorganizované. Rozpis presne pod-
ľa jednotlivých ulíc a časov je chvá-
lou obecnému úradu. Prišli k nám aj 
z okolitých dedín. Otestovali sme cez 
víkend 800 ľudí a pozitívnych sme 
mali šesť. Slušný výsledok.

Počas testovania vznikli nové pria-
teľstvá. Už sa tešíme, kedy sa znova 
stretneme. V  zákaze vychádzania je 
takéto stretnutie ako balzam na dušu. 

V jednej chvíli sme riešili aj ana-
fylaktický šok od zubára. Okolo testo-
vacieho miesta išla v aute pani práve 
od zubára. Antibiotiká jej vyvolali 
šok, ale naši zdravotníci a dobrovoľný 
hasič zasiahli a pomohli jej.

A čo sa dialo, keď sa objavil niekto 
pozitívny? Vtedy sa na znamenie dala 
ruka hore a  všetko sa dezinfikovalo, 

vrátane „kozmických“ oblekov. Vy-
strašila nás jedna pani z Čiech. Mala 
operovaný nos, ale aj tak chcela byť 
otestovaná. Strašne od bolesti kriča-
la. Všetci stáli v pozore… 

Mali sme aj jednu staršiu pani, kto-
rej sme stále museli držať ruky. Mala 
strach a stále chytala ruky zdravot-
níčke, čo jej robila výter.

A či k nám zavítali celebrity? Politika 
ani iné celebrity sme chvalabohu nema-
li. Najväčšia celebrita bol starosta. Ten 
prišiel oprávnene na radu vždy prvý, aby 
mohol koordinovať testovací tím.

Ako sme zvládli deň v skafandroch? 
Overal sme mali na sebe od 8.00 do 
12.00, potom bola obedová prestáv-
ka do 13.00. Starosta sa o odberový 
tím riadne postaral: rezne, pagáče, 
sladké koláče, miestne špeciality… 
jedlo pre viac žalúdkov. O jednej sme 
vyfasovali nový overal a robili sme do 
18.00. Na záver dňa sme si zase schuti 
zamaškrtili a pobrali sa domov.
Pre SmeOK poskytla rekapituláciu bývalá 

žiačka našej školy  
Martina Ťavodová s manželom Milanom-

Foto: archív autorky článku

Testovací tím
ALEBO 

Krátka rekapitulácia z testovania vo Vígľaši
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   Slovo pána riaditeľa

V ostatnom čase sa hovo-
rí o celkovom vypnutí krajiny 
v dôsledku pandémie koro-
navírusu. Nie som odborník 
v tejto oblasti a mám príliš 
málo informácií na to, aby 
som vedel situáciu dokonale 
posúdiť. V tejto súvislosti by 
som však rád poukázal na to, 
že naša krajina pociťuje pan-
démiu nielen vírusovú, ale aj 
mediálnu. Niektoré opatrenia 
pod kepienkom boja proti 
dezinformáciám bránia šíre-
niu nových, nekonformných 
myšlienok. Z komentárov a 
príspevkov by malo byť mani-
festované hlavne ratio, ale nie 
len panika a hystéria.

Veľa novinárov (aj vďaka 
ich chlebodarcom – nechcem 
riešiť tento strapec) vyvoláva 
tzv. sekundárnu pandémiu a 
to dokonca v dvoch úrovniach:
1. strašením apokalyptickými 

dôsledkami, neprimeraný-
mi opatreniami vlády,

2. vytváraním atmosféry po-
treby vzopretia sa aj po-
trebným opatreniam, ktoré 
vláde doporučili odborné 

Keď koronavojna,  
tak koronavojna…

konzíliá. Preto aj tzv. blackout nie 
je nič iné, len prehnané predstavy 
o vypnutí energií, zamedzení prí-
stupu k potravinám a vode, a stan-
né právo.

V skutočnosti ide o potrebu utl-
menia pohybu obyvateľstva v nevy-
hnutne zvýšenej miere, aby sa doká-
zala udržať nízka progresivita šírenia 
vírusovej nákazy. Tak si nerobme zle 
vo svojom vnútri ani vo vzťahoch 
k blízkym príbuzným, priateľom, ko-
legom svojím plošne negativistickým 
postojom k vládnym riešeniam. Úlo-
hou vlády je urobiť, čo je v jej silách, 
aby nám pomohla. Prajem veľa síl, 
múdrosti a rozvahy. A aj naša úloha 
je urobiť, čo je v našich silách. Hlav-
ne nenadávať a byť partnerom v boji 
proti koronavírusu.

Je samozrejme nevyhnutné, aby 
aj ostatné krajiny sveta v maximálnej 
miere zvládali boj s pandémiou, preto-
že sme vzájomne na sebe existenčne 
závislí, nie sme uzavretá sebestačná 
komunita. Ak dokážu naši vládni pred-
stavitelia realizovať úspešné modely 
opatrení vychádzajúce z odporúčaní 
vedcov, analytikov, môže byť malé Slo-
vensko inšpiráciou pre okolité krajiny. Aj 
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s  pod-
porou 
vyko-
nateľ-
ných aj 
uplat-

ňovaných represívnych opatrení voči 
nezodpovedným občanom. 

Do budúcna bude asi treba vytvo-
riť adaptačnú stratégiu existencie 
v nových pomeroch s akceptovaním 
reality, že vírus tu s nami bude v ne-
jakej forme koexistovať. Jednodu-
cho, ohrozené skupiny obyvateľstva 
musia mat špeciálny režim a ostatní, 
ktorí si „veria“, musia začať fungovať 
čím skôr, pri zachovaní rozumných a 
racio nálnych opatrení. To nie je útok 
na demokraciu, ale jej obrana. Ochra-
na slobody a zdravia väčšiny je viac, 
ako sloboda malej skupiny samoľú-
bych politikov. 

Záverom k súčasnej pandémii by 
som si dovolil manifestovať môj názor. 

Ako pozorujem, tak svet sa asi bude 
meniť. Nie preto, že si to myslím ja, ale 
najmä preto, že nevieme na planéte 
Zem nasýtiť najhladnejších, ale ani 
najnažratejších! Nožnice medzi najbo-
hatšími a najchudobnejšími (materiál-
ne i duchovne) sa stále viac roztvárajú 
a pribúdajú obrovské rozdiely.

Je potrebné do budúcnosti zacho-
vať kompas rozumnosti a DOBRA, 
štipku nádeje a prebudiť v ľuďoch 
pokoru. Národ by mal po pandémii 
zostať teda pokornejší a mal by sa 
poučiť z tejto situácie, teda mal by 
byť múdrejší a bohatší o skúsenosť. 
Zjavne si tiež  uvedomí, že byť zdravý 
na ekologicky ťažko skúšanej zeme-
guli sa dlhodobo nedá. Uvidíme.

S pozdravom,

PhDr. Dušan Piršel
Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú 

rehabilitáciu občanov  
so zdravotným postihnutím

Foto: archív IPR
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Rozhovor

1. Čo Vás priviedlo na našu školu?

Internetová stránka edujobs.sk. 
Srandujem. Som čerstvá absolvent-
ka VŠ a bolo pre mňa pomerne ťažké 
nájsť si prácu, takže som bola vďačná 
za každú ponuku. A tak som sa tu zra-
zu zjavila, hoci som najskôr nastúpila 
v marci ako kultúrna, v septembri sa 
zo mňa stala vychovávateľka. 

2. Aké boli Vaše očakávania/pred-
stavy?

Myslím, že je lepšie nemať v živo-
te žiadne očakávania, aby sme ne-
skôr neboli sklamaní. Vedela som iba 
z pracovného pohovoru od zástupcu, 
čo ma približne čaká, ale očakávania 
som nemala.

3. Naplnili sa?

Hoci som žiadne nemala, som veľ-
mi spokojná, aj keď nám doba veľmi 
nepraje byť spolu veľa na internáte 
a zažívať pekné spoločné chvíle, ako 
by to bolo za normálnych okolností.

4. Aké boli Vaše prvé dojmy?

Bola som milo prekvapená, akí 
skvelí ľudia na internáte bývajú – žia-
ci aj kolegovia. Od začiatku som sa 
medzi vami cítila veľmi príjemne.

5. Aké sú Vaše pocity za ten krátky čas?

Pozitívne. Zažívam tu nové veci 
a  teším sa do práce. Mať prácu, do 
ktorej sa človek naozaj teší, nie je sa-
mozrejmosť.

Som taký dobrodruh

Rubrika rozhovorov s novými vychovávateľmi pokračuje aj v tomto čísle. Ten-
tokrát sme do spovedného kresla posadili sympatickú mladú vychovávateľku 
Mgr. Katarínu Eliášovú, ktorá je zodpovedná za skupinku dievčat na IV. poschodí.

6. Čo sa Vám páči na práci vycho-
vávateľky?

Práca s  ľuďmi, s mladými, aj keď 
som tak trochu introvert a musím na 
sebe ešte veľa zapracovať. 

7. Chceli ste niekedy pracovať na in-
ternáte alebo to bola čisto náhoda?

Prišlo to nejako samo. Nikdy som 
o  tom nesnívala, ani nerozmýšľala, 
až kým som nenarazila na problém 
nájsť si prácu. Vtedy človek zvažu-
je rôzne alternatívy. Každopádne si 
myslím, že všetko, čo človek v  živo-
te absolvuje, každá jedna skúsenosť 
ho posúva ďalej a ja som za možnosť 
pracovať práve tu veľmi vďačná.

8. Čo by ste o sebe chceli povedať 
čitateľom?

Som rada, keď môžem pomôcť. Ak 
by ste niečo potrebovali, čo si mys-
líte, že by som zvládla vyriešiť alebo 
byť nápomocná, oslovte ma. 

9. Aké sú Vaše hobby a koníčky?

Milujem prírodu, turistiku a  cesto-
vanie. Som taký malý dobrodruh, čo sa 
nebojí rôznych životných podmienok. 
Rada chodím na dlhé, niekoľko dňo-
vé túry s  veľkým batohom na chrb-
te. Medzi moje dva obľúbené športy 
patrí lyžovanie a plávanie, iné ani ne-
vykonávam (smiech). Hrám na klavíri 
a v poslednom čase vykonávam ručné 
práce ako háčkovanie čeleniek alebo 
šitie rúšok, k čomu ma priviedla táto 
koronakríza. A veľmi rada pečiem.

10. Ako zvládate aktuálnu situáciu?
Našťastie v  zdraví. Ale pociťujem, 

že mi už naozaj chýba spoločenský 
život, kultúra, dobrá káva v kaviarni, 
cestovanie a  priatelia. Uvedomujem 
si, že už je to 9 mesiacov, čo som ne-
bola nikde v zahraničí, čo je asi môj 
rekord za posledných 10 rokov. Ale 
čo si naopak veľmi cením a som za to 
vďačná je čas strávený s rodinou. 

11. Čo by ste chceli odkázať čitateľom?

Prosím, berte túto situáciu s koro-
nou naozaj vážne, aby to čo najskôr 
skončilo. Zostávajte zdraví a neberte 
svoje zdravie na ľahkú váhu a hlavne 
neohrozujte seba a ani ostatných.

Kika Hertlová

Foto:: súkromný archív
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Spravodaj z terénu

Amerika má za sebou Covidové 
prezidentské voľby 2020, ale víťaz 
ešte nie je oficiálne jasný. No pod-
ľa predbežných odhadov to vyzerá 
tak, že sa končí vláda 45. prezidenta   
TRUMPA. Skôr narodeného republi-
kána strieda  ešte starší demokrat . 
Novým prezidentom sa zrejme sta-
ne bývalá pravá ruka BARACA OBA-
MU – JOE BIDEN. Ide o  známeho 
hráča na americkej politickej scéne, 
ktorý sa už usiloval získať stranícku 
nomináciu na prezidenta z  pozície 
senátora  v  minulosti dvakrát. Prvý 
pokus v roku 1988 ako aj druhý po-
kus v  roku 2008 dopadli  neúspeš-
né. Možno teda  konštatovať, že do  
tretice všetko dobré a  v  novembri 
2020 si víťazstvom nad TRUMPOM 
splnil sľub, ktorý  dal svojmu už dnes 
zosnulému  synovi, aby pokračoval.                                                                                                                                      
Demokrati stavili v tohtoročných voľ-
bách na veľkú politickú rybu v osobe 
BIDENA , ktorá im otvára  dvere do 
Bieleho domu - ako najstarší prezi-
dent v americkej  histórii .  Kandidát 
demokratov  si zabezpečil víťazstvo 
v  kľúčových štátoch  USA ako  New 

Spravodajské okno
Matúša Baráta

Bielorusko   sa v  posledných me-
siacoch zmieta v  politickom chaose 
. V  krajine už ľudia majú   plné zuby 
diktatúry   ALEXANDRA LUKAŠENKA, 
ktorý pevne drží kormidlo vo   svo-
jich rukách   už viac ako 26 rokov. 
Preto si radoví obyvatelia   povedali, 
že stačilo.  V Bielorusku sa 9. augusta 
2020 konali prezidentské voľby, do 
ktorých väčšina obyvateľov vklada-
la aspoň malú nádej na zmenu tým, 
že väčšina podporila opozičnú kan-
didátku, ktorá sa rozhodla zosadiť   

BIELY DOM  ZÍSKALI 
DEMOKRATI

BIELORUSKÁ KRÍZA 

York, Arizona, Pensylvánia, Kalifornia 
a Michigan, TRUMP zase zvíťazil v tra-
dičných  republikánskych  baštách  
Texas,  Florida, Ohio čo mu nestačilo 
na zotrvanie v Bielom dome.     
Tohoročné americké prezidentské 
voľby prebiehali úplne inak ako 
v minulých  obdobiach. Končiaci  
prezident Trump počas volebnej 
kampane nedbal na tradície a prav-
idlá. Verím, že nastupujúca admin-
istratíva prispeje k celosvetovému 
pokoju a mieru.  

vládu  a nastoliť demokraciu.  Hlaso-
vanie  však malo už dopredu  víťaza. 
Autoritatívny prezident získal podľa 
oficiálneho výsledku   80, 10 % hla-
sov. Ale keď si nasadíme ružové oku-
liare, musí nám byť jasné, že takýto 
vysoký volebný výsledok   nemohol 
získať legálne.   Voľby boli   len   veľ-
ký podvod,   ktorý diktatúre   vyšiel 
dokonale. Nespokojní obyvatelia sa 
preto rozhodli zobrať spravodlivosť 
do svojich rúk a usporiadali po celej 
krajine masové demonštrácie,   na 
ktorých vyzývajú     diktátora, aby 
odovzdal vladárske žezlo do rúk ra-
dovým občanom a žiadajú vypísanie 
nových slobodných   volieb.   LUKA-
ŠENKO ale  žije  v akejsi  bubline, do 
ktorej nevpustí hocikoho,  občanom 
sa arogantne vysmieva a  dookola 
opakuje, že nové voľby   neprichá-
dzajú do úvahy. 23. septembra 2020  
sa konala prezidentská inaugurácia 
a  diktátorovi sa začalo už šieste  ob-
dobie. Miestne úrady   slávnostnú 
inauguráciu  pred verejnosťou utajili. 
Slávnostný akt nemohla vysielať ani 
štátna televízia.

Situáciu v  Minsku považujem za 
veľmi závažnú, a preto ju treba  veľmi 
rýchlo riešiť pokojnou cestou. Podľa 
mňa  by malo  celú situáciu upoko-
jiť Rusko ako najbližší spojenec Bie-
loruska a  nie EÚ. EÚ a  jej najväčšia 
zbraň sankcie  sú zbytočné a mali by 
dať ruky bokom. 

Pre SmeOK Matúš Barát
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Čoraz viac sa v  našej spoločnosti, 
najmä v  politických kruhoch, sklo-
ňuje slovo rodina. Môžeme ho slý-
chať hlavne od ľudí, ktorí sami seba 
označujú ako udatných bojovníkov 
za tradičné kresťanské hodnoty, teda 
aj tradičnú rodinu. Vraj rodina je len 
muž, žena a deti, žiadne iné možnos-
ti neexistujú. Iní ticho pritakávajú, tí 
odvážnejší vystupujú z radu. Každý si 
chce obhájiť tú svoju pravdu. Kto je 
teda rodinou a  kto nie? Odpoveď je 

celkom ľahká. Skutočná hodnota ro-
diny pre mňa totižto nespočíva v  jej 
zložení ale v  tom, či ľudia, ktorých 
považujete za svoju rodinu, aj reálne 
napĺňajú význam tohto slova.

Rodina sú tí , ktorí nám v  prvom 
rade dávajú pocit lásky a  bezpečia. 
Tento fakt je dôležitý najmä vo vzťahu 
rodičov a detí, no platí to aj na ostatné 
rodinné vzťahy. Vedomie, že má člo-
vek okolo seba niekoho, kto stojí pri 
ňom, komu na ňom skutočne záleží 

Bez rodiny 
sa človek 

trasie od zimy 
v nekonečnom vesmíre

a kto mu takzvane kryje chrbát, môže 
dotyčnému pomocť v  mnohých ve-
ciach, napríklad v ťažkých chvíľach či 
dokonca v seba láske. Skutočná rodi-
na pomôže, keď to potrebujete bez 
toho, aby ste sa báli požiadať o  po-
moc. Podporuje človeka, dodáva mu 
odvahu tam, kde ju začína strácať, je 
mu psychickou i  morálnou oporou. 
Často sa človek cíti neisto vo svojich 
krokoch, ak sa mu zdá, že nemá pod-
poru ani u  tých najbližších. Každého 

predsa poteší a povzbudí tých pár slov 
“ty to zvládneš“. Rodina je taktiež ve-
ľakrát miesto, odkiaľ najmä v mladom 
veku ľudia čerpajú svoje vzory, preto 
by človeku mala dávať morálne hod-
noty ako pokoru, toleranciu, úctu či 
solidaritu, a do určitej miery aj usmer-
nenie do života. Dôležité je, ak vie do-
tyčnému povedať aj to, čo sa mu ne-
musí zrovna dvakrát páčiť. Rodina nás 
totiž nevedomky učí akým človekom 
by sme mali byť. To, v akej vyrastáme, 

a koho neskôr zaraďujeme medzi ten-
to okruh blízkych, nás ovplyvňuje celý 
život v mnohých smeroch.

Čo je teda rodina? Je to jednoducho 
nielen významnou a prínosnou súčas-
ťou spoločnosti, no najmä stavebným 
kameňom jednotlivca. Dáva nám zák-
lad do života, bez ktorého by sa nám 
len ťažko zaraďovalo do spoločnosti. 
Čím by ale rodina nemala byť, je spo-
ločenstvo s podmienkami. Nemala by 
byť niečím, čo musí byť presne podľa 

učebnicového príkladu, aby sme ju 
mohli označiť za šťastnú rodinu, z kto-
rej si možno brať príklad. Ak by sme 
ju za také niečo považovali, museli by 
sme vylúčiť mnoho typov rodín, naprí-
klad tie kde je iba jeden rodič, alebo 
bezdetné či dúhové rodiny.

A ak by sme také niečo naozaj spra-
vili, akým počtom skutočne šťastných 
rodín by sme sa reálne mohli pýšiť?

Pre SmeOK Kika Hertlová
Ilustrácia: archív OFS

Každý z nás si hľadá miesto vo svojej rodine v nových životných okolnostiach. 
Bolo jednoduché v nedeľu zbaliť kufre a šup na intrák. Sloboda vtáčích krídel nám 
dávala voľnosť bez rodičovského skúmavého pohľadu. Takto prežiť celý týždeň 
a v piatok sa zas zbaliť a zavítať domov ako vzácna návšteva na víkend. Tak to 
bolo. Niekto y nás sa domov tešil, iný to bral ako situáciu bez inej možnosti, niekto 
navštívil domov nasilu a povinne, lebo mama, leo otec... Sme rôzni a v tom je tá 
rôznorodosť človečenstva. 

Dnes je však situácia iná. Počas lockdownu sme v rodine pevne ukotvení a inak 
sa nedá. Teda aspoň tí zodpovední ostávajú doma. Položte si otázku: Ako sa zme-
nil môj postoj voči rodine? Cítim, že som jej súčasťou? Mám pocit, že sme naozaj 
šťastná rodina, ktorá stojí pevne pri sebe? Čím som ja prínosom pre moju rodinu? 
Pohľad na rodinu očami redaktorky SmeOK si môžete prečítať pod nadpisom.
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Koníček bývalého redaktora Sme OK

Za dva dni som ešte toľko osobností nestretol! Som bývalým žiakom „našej“ stred-
nej školy a dnes už môžem povedať, že moje rozhodnutie -  vycestovať na stretnutie 
Klubu zberateľov autogramov do Prahy -  nebolo zlé. Asi to boli aj posledné osobné 
stretnutia s osobnosťami na nejakú dobu. A nebolo ich málo!

Niečo s vášňou zbierať, triediť, katalogizovať  a vystavovať na obdiv niel je len 
typickým prejavom detí. Zberateľský koníček často pretrvá až do dospelosti. Čo 
všetko sa môže ocitnúť v špecifickej zbierke? Céška, angličáky, Barbieny, znám-
ky, mince, servítky, kartičky hokejistov, krabičky od zápaliek, plechovky piva, 
hodinky, zapaľovače, cigaretové krabičky, odznaky, autogramy... ale počuli sme 
aj o zbieraní mobilov, športových tenisiek, pivových plechoviek a tácok. Je ešte 
niečo, čo sa dá zbierať a načo sme zabudli? Prečítajte si v článku o tom, akému 
„koňovi“ podľahol bývalý žiak a aktívny redaktor SmeOK.

Ako sa „vyhnúť“ hviezde?

Náš lov v  Prahe sa začal ešte deň 
pred samotným stretnutím klubu. 
Nadýchali sme sa atmosféry veľké-
ho mesta a skúsili sme niečo „uloviť“ 
pred Národním divadlem. Bol tu veľ-
mi slušný predpoklad, že v  ten deň 
stretneme pani Taťjanu Medveckú 
a Jiřího Štěpničku. Získať od nich auto-
gram bolo teda cieľom nášho dna. Ten 
sme si splnili nad očakávania, pretože 
aj keď sme mali pripravené materiály 
iba pre nich, veľmi milo a  ochotne sa 
nám podpísali aj ďalšie veľké osobnos-
ti. Jiří Havelka, Vladimír Javorský, Jana 
Strýková, ale aj Filip Rajmont, Vla-
dislav Beneš, či veľká spevácka hviezda 
a (nielen) môj veľmi obľúbený spevák 
Josef  „Pepa“ Vojtek. S ním to bolo ale 
trochu zložitejšie a  pre mňa nie veľmi 
humorné. Ako som už spomínal, kape-
lu Kabát mám naozaj veľmi rád a jej 
piesne poznám už od detstva. Je úžas-
né, že som autogram „Pepu“ získal, aj 
keď ma v daný moment poslal do rých-
leho občerstvenia smäd. Kým som si 
kúpil nápoj, spevák skupiny Kabát bol 
fuč. A myslím, že toto je vhodné miesto, 
kde by som sa mohol takto verejne po-
ďakovať Michalovi, kamarátovi a  tiež 
aj členovi nášho klubu, že pri stretnu-
tí s touto rockovou hviezdou myslel aj 
na mňa. Michal ma často sprevádza 
na akciách tohto typu, ale nie iba ako 
„zdravší pár očí“. Sám je vášnivým 
zberateľom autogramov. Presne ako 

Všetci zberatelia, 
všetko majú...

Foto: súkromná zbierka autora
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ja. Zoznámili sme sa cez internet, keď 
sme si spolu dohodli našu prvú výme-
nu autogramov. Ako to funguje? Jed-
noducho. Ak máte autogram známej 
osobnosti viackrát, ponúknete ho v ko-
munite zberateľov buď na internete, 
alebo na stretnutí. Tu sa mi hodí jed-
no príslovie: Všetci ľudia, všetko vedia. 
Ja si ho však upravím po zberateľsky 
a  znieť bude asi takto: Všetci zberate-
lia všetko majú. Vysvetlím to jednodu-
cho. Známy slovenský hokejista Michal 
Handzuš v  mojej zbierke dlho chýbal 
– ako posledný majster sveta z  roku 
2002. Písal som mu tri krát, za každým 
na inú adresu. Nič. A  nakoľko som ho 
ani nikdy nestretol, musel som osloviť 
komunitu zberateľov. Podarilo sa. Ba 
dokonca ja sám som zistil, že mám au-
togramy, ktoré sú „žiadané“.                   

Na „Novotního lávce“ po prvý raz
Už dlhšiu dobu som chcel stretnúť 

ľudí rovnako zapálených pre moje 
hobby ako ja. Je pravda, že aj u  nás 
na Slovensku sme sa v malom počte 
vedeli zorganizovať a  zájsť na nejaý 
„lov“ autogramov. Ale chýbalo mi nie-
čo, kde stretnem nových „kolegov“, 
túžil som spoznať aj osobne niekoho 
z tých, s ktorými si po dohode cez in-
ternet len posielame obálky so získa-
nými osobnosťami. Stretnutie Klubu 
zberateľov autogramov na Novotního 
lávce v Prahe bolo to pravé miesto.

Som veľmi spokojný a orgánizátorov 
môžem a aj chcem pochváliť. Na auto-
gramidádu pozvali veľmi zaujímavé 

osobnosti. Potešilo ma stretnutie s fut-
balistom Marcelom Ličkom, herečkou 
Kamilou špráchalovou a okrem dalších 
skvelých hviezd si veľmi cením aj auto-
gram od režiséra Jirího Adamca.

Hádam sa nikto neurazí, keď na-
píšem, že stretnutie pre mňa nebolo 
iba autogramiádou osobností. Aj ked 
bola všestranná a zaujímavá. Každý si 
našiel to svoje. Mňa najviac potešilo, 
že som si konečne mohol podať ruku 
so zberateľmi, ktorých som dovtedy 
nepoznal osobne. V  jednom prípa-
de to bol dokonca „kolega“, s ktorým 
som si autogramy posielal poštou už 
v  začiatkoch môjho koníčka – teda 
približne pred siedmimi rokmi za 
mojich študentských čias.  

Nepatrím medzi zberateľov auto-
gramov, ktorí každý týžden stretnú 
desať zaujímavýchj osobností, na-
koľko nie som z  mesta. Počas štúdia 
na strednej škole som mal oveľa viac 
možností „dotknúť sa hviezd“. Spome-
núť musím aj súťaž stredoškolykých 
časopisov, kam zavítala vždy nejaká 
znám tvár. Napríklad vtedajší minister 
kultúry Peter Pelegrini, ale aj olympíj-
ska víťazka Nasťa Kuzminová. Môžem 
smelo napísať, že práca v  školskom 
časopise prispela hojnou mierou 
k tomu, aby som sa ponoril do tohto 
koníčka. Náš klub tiež vydáva časopis 
– Autogram, do ktorého pravidelne 
prispievam nejakými myšlienkami. 
No ktovie, ako by sa páčili napríklad 

Patrikovi Her-
manovi – 
môjmu ob-
ľ ú b e n é m u 
porotcovi na 
súťaži štúro-
vo pero?   

Pre Sme OK 
redakčne 
spracoval 

Jakub Mišík
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Recenzia pre Sme OK

Ak ma poznáte, bude Vám hneď 
jasné, prečo som si vybrala práve túto 
knihu. Keďže som zvláštny človiečik, 
ktorý už prečítal veľa šťastných kon-
cov a pravdupovediac, už ich má tak 
trocha po krk, tento titulok ma zau-
jal v momente ako som ho videla. Za 
prvé, je to veľmi dobrá a nápaditá 
upútavka, keď Vám autor iba názvom 
prezradí koniec knihy a za druhé, naj-
mä ak to má byť non-happy ending.

Na začiatok by som Vám zľahka 
načrtla situáciu dvoch hlavných po-
stáv. Predstavte si, že Vám o polnoci 
zazvoní telefón. Vy – možno rozospa-
tí, možno uprostred poriadneho žúru 
- zoberiete telefón do ruky, zdvih-
nete a pracovník na druhej strane 
Vám s nacvičenou ľútosťou a smút-
kom v hlase oznámi, že bohužiaľ, do 

dvadsiatich štyroch hodín zomriete. 
Nevie ako zomriete, kedy presne sa 
to stane a ani Vám nemôže povedať 
odkiaľ má túto informáciu, no už je to 
tak, a nech sa snažíte akokoľvek, vy-
hnúť sa tomu nemôžete. Smrť jedno-
ducho neoklamete. A na záver Vám 
ešte tuto náš milý pracovník odporu-
čí užiť si čas, ktorý Vám zostáva a po-
praje pekný zvyšok života. Tak takto 
nejako to chodí v tomto knižnom 
svete. No kto by to nechcel, však?

Práve vďaka telefonátu Linky Smrti 
sa pretnú cesty dvoch celkom odliš-
ných mladíkov,  ktorý by sa za bež-
ných okoľností ani nestretli.

Jedným z nich je Mateo. Hanblivý 
a utiahnutý chlapec, ktorý by sa naj-
radšej pred celým svetom zatvoril vo 
svojej izbe a nevyšiel by odtiaľ, kým 

Adam Silvera 
Na konci naozaj 

obaja umrú

Premýšlali ste niekedy nad tým, koľko času Vám na tomto svete ešte zo-
stáva? Chceli by ste to vedieť? A čo ak Vám teraz poviem, že v univerze tohto 
amerického autora sú ľudia takí milí, pretože Vám dokonca zavolajú, aby 
Vám osobne oznámili, že v nasledujúcich dvadsiatich štyroch hodinách 
zomriete? Prosím zoznámte sa, toto je kniha Na konci naozaj obaja umrú.

by to nebolo smrteľne nevyhnutné. 
Správa ním riadne otrasie a dokáže 
myslieť iba na to, že tu zanechá svoj-
ho vážne chorého otca. Cez aplikáciu 
pre Podenky t. j. ľudí, ktorým zostáva 
už iba deň, spoznáva Rufusa. Rufus je 
presný opak Matea. Je to klasický de-
monštrujúci teenager, ktorý prišiel o 
rodinu a tak trocha telefonát očaká-
val. Navonok je nebojácny a statoč-
ný, no vnútri je len traumatizovaný 
z  detstva. Býva v  detskom do-
move a po krátkom predčas-
nom pohrebe so svojimi 
najlepšími kamarátmi 
(čo bolo trocha 
deprimujúce 
čítať) odchá-
dza von, 
prežiť 
svoj koniec 
ako najlepšie sa 
len dá. Stačí sa na pár 
sekúnd stretnúť a Rufus 
dokope Matea k odhodlanosti 
k činu a po zbytok knihy môžeme 
sledovať vznik nového nezabudnu-
teľného kamarátstva, ktoré nakoniec 
prerastá v spontánnu lásku.

Pocity a dojmy? Táto kniha by 
mohla byť výbornou srdcervúcou 
poviedkou dnešnej generácie. Pointa 
príbehu je originálna, vidno, že autor 
jednoducho nezobral jeden príbeh 
a neprerozprával ho z trocha iného 
uhla. Taktiež sú v príbehu cítiť sku-
točné emócie, najmä zúfalstvo, ktoré 

obaja chlapci skrývajú, no v svetlých 
chvíľkach aj radosť z okamihu či vzá-
jomná náklonosť medzi postavami. 
Toto celé však malo jednu chybu. 
Dej. Samozrejme, vo svojej podstate 
bol dobrý, avšak bol až príliš poma-
lý. Celé dianie knihy by sa dalo zhr-
núť do troch fáz a to šok z telefonátu, 
príliš dlhé spoznávanie postáv a krát-

ko pred koncom konečne nejaká 
akcia a zábava. Podľa môjho 

osobného názoru čita-
teľky, mohol autor 

pripraviť akciu 
doplnenú 
o kvázi 
zoznamku 

hlavných cha-
rakterov.

Avšak celkovo je 
kniha dobrá. Číta sa ľah-

ko, nemusíte sa do hĺbky 
zamýšľať nad dejovou líniou, 

stránky rýchlo ubúdajú a štýl, 
ktorým je kniha písaná, je pekný a 
zrozumiteľný. Ak máte strach z toho, 
že kniha bude pre Vás možno až príliš 
depresívna či smutná a Vy nechcete 
minúť celý balíček vreckoviek, preto-
že je Váš posledný, nebojte sa. Kniha 
je písaná ľahšou formou, a aj napriek 
tomu, že má smutný námet, často-
krát sa pri nej budete usmievať a za-
hreje Vás pri srdiečku.

A či titulok knihy neklamal? Keď sa 
začítate, dozviete sa.

Pre SmeOK Kika Hertlová
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Naše veľké poďakovanie patrí 
slečne Patrícii z Bratislavy, kto-
rá prekvapila policajtov PMJ a 
osobne im prišla odovzdať dar-
čeky vo forme jedla a nápojov. 
Jej čin je o to vzácnejší, že ich na-
kúpila za peniaze, ktoré sama do-
stala ako darček k narodeninám. 
Podľa jej slov, keďže  väčšina 
obchodov je teraz aj tak zatvo-
rená, rozhodla sa namiesto novej 

Je milé byť svedkami toho, že aj naši bývalí žiaci pomáhajú za bránami školy 
a tým robia svet krajším! Nebolo to inak ani v jeden aprílový deň, kedy Patrícia 
nemyslela na seba, ale... NAMIESTO SEBE SPRAVILA RADOSŤ POLICAJTOM.

Ak sa viem dohovoriť siedmymi jazykmi, som 
múdry a dokážem sa inteligentne zapojiť do debaty, 
bez problémov  som študent samoštudent, ale moja 
láska je schopná šíriť len klebety, intrigy, aby tak 
ponižovala ostatných, nerobím len nič neprinášajúci 
hluk a chaos, ale som priam ničiteľ lásky.

Ak pracujem naplno a zodpovedne, ak sa tre-
ba postarať o  rodinu, tak mám aj dva – tri fleky, 
podporujem charitu, pomáham ako dobrovoľník, 
kde ma potrebujú, ale nemám lásku k tým, s kto-
rými žijem, všetka práca a moja obeta sú zbytočné 
a márne.

Ak je moja Láska hnevlivá, popudlivá a nervózna 
po náročnom a frustrujúcom dni, je to nanič. Láska 
by mala byť šťastná, keď sa druhým darí. Nepotre-
buje byť šoférom TOP mašinky, žiť vo vile za tisíce 
Eur, ani chňapnúť po výdobytkoch doby. Nemusí byť 
pupkom sveta, byť prvá, ba ani posledná.

Láska nie je útočná, drsná, bezcitná a  surová, 
nezväzuje druhých, nenavádza ich na zlé, nenúti 
nikoho, aby krepčil podľa jej zapískania. Láska má 
v hľadáčiku potreby iných, nestráca čas pozeraním 
na seba a neutápa sa starosťami o svoju existenciu. 
Láska verí v dobro v druhých, nedá sa vykoľajiť, keď 
osud preberie réžiu života do svojich rúk a nerobí 
sa všetko tak, ako by ona chcela.

Láska neklebetí a iných spomína len v dobrom. 
Láska si je vedomá toho, že všetko, čo nasáva po-
zeraním, čítaním, sledovaním má vplyv na jej ko-
nanie a postoje. Láska ekonomicky a s múdrosťou 
nakladá so svojím voľným časom.

Láska sa dokáže prispôsobiť, nešomre, nereptá, 
vie si poradiť s čímkoľvek. Láska je vždy pripravená 
odpúšťať, a  to nielen raz, ale sedemdesiatsedem 
krát. Láska motivuje druhých, aby rozvíjali a nezako-
pali svoje talenty. Láska je trpezlivá k tým, ktorí sú 
spiatočníci a zdržujú sa na jednom bode. Láska dáva 
iným priestor, aby sa porozprávali a aby prejavili svoj 
názor bez sústavného pozerania na hodinky.

Láska nikdy nezlyhá. Ja zlyhám, ostatní tiež. 
Všetci sa môžeme niekedy pomýliť, spliesť. Naše 
slová a činy často nedokážu vyjadriť naše myšlienky 
tak, ako by sme to chceli. Ale Láska nikdy nezanikne 
a nikdy nás nesklame.

Láska je zodpovedná, pevná a nezakolíše sa vo 
vetre opatrení. Sme ľudsky krehkí, omylní a nieke-
dy aj nerozvážni a naše chápanie sveta, v ktorom 
žijeme, je prinajlepšom iba čiastočné. Ale Láska 
je tu s nami a pre nás. Napodobňujme ju a „dobre 
bude“.  „Len si to nepokazme!“

Zamyslel sa Fifi 
(mysliaci redaktor SmeOK)

Hymnus na lásku 
v našom storočí

Alebo zopár inšpirácií, aby sme v láske prežili 
aj dvadsiate roky tohto tisícročia

KRÁSNY ČIN 
PATRÍCIE

kabelky v súčasnej situácii radšej 
takouto formou podporiť policaj-
tov v prvej línii. 

Keďže bola o svojom čine pev-
ne presvedčená a na odovzdaní 
darčekov rozhodne trvala, poli-
cajti súhlasili a okrem úprimného 
poďakovania sa s ňou na pamiat-
ku vyfotili. 

Patrícii dodatočne prajeme k jej 
narodeninám všetko najlepšie.
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Bariéra dnes inak

Ak sa pohybujete na vozíku, či už 
neustále alebo príležitostne, určite 
ste tieto slová niekedy počuli. Stretá-
vame sa s nimi najmä pri svätuškár-
skych ľuďoch na ulici, ktorí nás vidia 
ako zúboženú kopu nešťastia, a mys-
lia si, že určite nám zlepší deň nejaký 
cudzí človek s ľútostivým pohľadom. 
Taktiež to môžeme počuť pri ľuďoch 
prehnane premotivovaných, u  kto-
rých je všetko len v hlave, a veria, že 
ak budeme športovať a  popíjať vý-
živné džusíky, tak sa naše genetické 
chyby zázračne napravia. Nehovoriac 
o tých, pre ktorých sme jedna obrov-
ská inšpirácia už iba tým, že žijeme.

Bohužiaľ aj s  takýmito rečami sa 
musíme stýkať. Aj keď sa na prvý 
pohľad môžu zdať ako povzbudzujú-
ce, a  vyslovené s  dobrým úmyslom, 
opak je pravdou. V skutočnosti sú ab-
solútne zbytočné, ba dokonca často-
krát škodlivé. Pýtate sa čo je na nich 
zlé? Hneď Vám to vysvetlím.

Bariéra                   SPOLOČNOSŤ
Najskôr sa musím zastaviť pri po-

menovaní ,,vozíček“. To je prvá vec, 
ktorú by sa mali ľudia odnaučiť. Môj 
vozík je predsa normálna pomôcka, 
nie detská hračka. Akoby to asi znelo, 
keby ste povedali, že do práce cestu-
jete na autíčku? Alebo že ste sa boli 
prejsť aj s  bicykielkom? Tieto výrazy 
znejú maximálne infantilne a osobu, 
ktorú s  tým spojíte, vykreslíte ako 
malé nechápajúce dieťa. Rovnako 
tak by bolo fajn uprednostniť slovo 
,,znevýhodnený“ pred ,,postihnutý“. 
Neviem ako Vy, ale ja si pod pojmom 
postihnutého človeka predstavím 
niekoho, na koho jeho praprapra-
teta z  tretieho kolena, žijúca ešte 
v  stredoveku, uvalila hrôzostrašnú 
kliatbu, lebo ju nepozvali na krstiny. 
Takéto slovo má veľmi negatívny až 
urážajúci podtón, a  zhoršuje celko-
vý obraz znevýhodneného človeka, 
ktorý už je aj tak vnímaný ako niečo 
zlé a tragické. Takže ak sa slová ako 

Neboj sa, jedného dňa sa postavíš na vlastné a ten vozík zahodíš... Určite bu-
deš zasa chodiť, musíš tomu len uveriť... Musíš viacej cvičiť, všetko je to len v tvojej 
hlave... Raz ten vozíček už potrebovať nebudeš a všetkých nás predbehneš... Ver 
Bohu a on ťa raz uzdraví...

,,vozíček“ a ,,postihnutý“ nachádzajú 
vo Vašom slovníku, prosím vyškrtnite 
ich a  nahraďte slovami, ktoré nie sú 
také degradujúce.

A  teraz poďme k  pointe. Poznáte 
pojem ableizmus? Ak nie, nevadí, 
tento termín sa u  nás veľmi nepo-
užívá, aj keď je vcelku podstatný. 
V  stručnosti predstavuje diskriminá-
ciu na základe zdravotného znevý-
hodnenia, či už telesného, mentálne-
ho alebo akéhokoľvek iného. Zahŕňa 
nielen uprednostňovanie zdravých 
ľudí a vyčleňovanie zdravotne znevý-
hodnených, ale aj predstavu, že na to, 
aby sme mohli byť plnohodnotnou 
súčasťou spoločnosti, musíme byť 
zdraví, vyliečení a  akosi ,,opravení“. 
A tu narážame na kameň úrazu. Pre-
čo to jediné, čo väčšinu ľudí zaujíma 

je to, či sme ,,opravení“ alebo kedy sa 
dáme ,,opraviť“, keď to s nami vlastne 
nemusí byť až tak zlé?

Úprimne a narovinu, pre mňa, ako 
človeka, ktorý je na vozíku odjakži-
va, začať chodiť nikdy nebolo, nie je 
a ani nebude hlavným cieľom v živo-
te. Môže to znieť akokoľvek odvážne 
a drsne, no je to jednoducho pravda.

Čo ma k tomuto stanovisku vedie? 
S mojou diagnózou som sa už naro-
dila a to, že sa pohybujem na vozíku 
je pre mňa absolútne normálne, tak 
ako je pre chodiacich ľudí samozrej-
má chôdza. Nevyliečili ma ani tisíce 
návštev a hospitalizácií v nemocnici, 
ani dlhé hodiny rehabilitácie v  det-
stve. Zázrakom sa nepostavím na 
nohy keď mi poviete, že sa za mňa 
budete modliť, že ak nájdem Boha 
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tak sa uzdravím. Dokonca ani keď mi 
poviete, že som iba lenivá a necho-
dím pretože nechcem – áno, aj toto 
už som si vypočula. Nehovorím, že 
je mi takto úžasne a keby som mala 
takú možnosť, tak ju nevyužijem. No 
u  mnohých ľudí na vozíku je tento 
stav nejako zvratný, pracujú na sebe 
a  chcú dosiahnuť toho, že raz budú 
chodiť na vlastných, avšak keď ani 
doktori poriadne nevedia, čo s Vami 
majú urobiť, radšej sa zameriate na 
niečo iné, na niečo dosiahnuteľnej-
šie. Môj zdravotný stav mi dovoľuje 
z  veľkej časti žiť normálny život, aj 
keď so špeciálnymi potrebami, ale 
stále môžem v pohode fungovať. 
Preto nebudem míňať energiu na 
niečo, čo pravdepodobne nemám 
šancu docieliť. Takže nie, mojím naj-
väčším a  jediným snom preto nie je 
chodiť, a nie je to tak u mnohých ľudí 
na vozíku. Nerobí to z nás lenivých či 
pohodlných gaučových povaľačov, 
len sme sa naučili, že život vie byť cel-
kom fajn aj keď ste na štyroch kole-
sách. Aj napriek tomu môžeme stále 
dokázať skvelé veci. 

Nepotrebujeme súrne ,,opraviť“, 
plnohodnotnou súčasťou spoloč-
nosti sme aj bez toho. Môžeme byť 
prínosom, stačí ak nám namiesto sú-
citných pohľadov a  falošnej nádeje 
dáte podmienky, v  ktorých sa môžu 
rozvíjať naše schopnosti a  talenty, 
a  to nezávisle, bez toho aby sme sa 
museli pýtať o  pomoc aj tam, kde 

by sme to zvládli sami. Len tak pre 
zaujímavosť, určite ste už počuli aj 
označenie invalidný človek, či invali-
da. Viete, ako preložíte slovo invalid, 
v  jeho pôvodnom anglickom znení? 
Ako niečo neplatné, nesprávne, ne-
schopné...a presne takýto je o nás vo 
všeobecnosti obraz.

Tak ako zdravý človek, aj ľudia so 
znevýhodnením majú svoje ciele, 
ambície, sny, tajné túžby, a nie je to 
len to aby sme boli zdraví, ako si väč-
šina ľudí myslí. 

Môj zdravotný stav mi nijako ne-
bráni stať sa uznávanou vedkyňou 
tak ako Stephen Hawking, či nájsť 
riešenie na klimatickú krízu. To jedi-
né, čo mi v  tom zabraňuje, je práve 
ableizmus zakorenený hlboko v  nás 
a v našej spoločnosti. 

Sú to architektonické prekážky, 
brániace nám dostať sa do väčšiny 
verejných priestorov. Sú to mylné 

predstavy o  tom, že zdravotne zne-
výhodnený človek je na mentálnej 
úrovni batoľaťa s  tečúcou slinkou 
po brade, či predsudky, že v  živote 
nemôžem nič dokázať. Je to totálny 
nezáujem zo strany štátu, keď potre-
bujeme pomôcť. Je to ľútosť, s  kto-
rou sa na nás pozerá väčšina ľudí, 
pretože si myslia, že sme iba úbohé 
prípady pre Modré z neba a charitu.
Je to nezdravý obraz živený médiami, 
ktorý svojou nereálnosťou len škodí, 
a verejná diskusia o nás bez nás. Je to 
vymazanie veľkej časti našej identity, 

keď nevidíte človeka so zdravotným 
znevýhodnením, ale pozeráte sa iba 
na znevýhodnenie, či iba na človeka.

To sú veci, ktoré mi bránia v úspe-
chu. Keď mi poviete, že sa nemusím 
báť lebo raz určite budem chodiť, 
dávate mi pocit, že som zlyhala, že 
som pre seba nespravila dostatok aj 
keď som sa snažila. Cítim sa akokeby 
aj napriek všetkým veciam čo doká-
žem, a že ich dokážem veľa, stále nie 
som súčasťou tejto spoločnosti, pre-
tože nie som dokonalý model člove-
ka z reklamy. Mám pocit, že môj sen 
žiť normálnym životom ako každý 
iný človek, je nedostačujúci, že som 
zlá lebo som sa zmierila s mojou re-
alitou a  nechcem ju meniť. Zároveň 
však nielen vo mne, ale v  mnohých 
mne podobných ľuďoch vrie hnev, 
pretože to nie sú naše telá, ktoré nás 
najviac obmedzujú. Je to spoločnosť. 
A v  tejto situácii nám vaše ableistic-
ké reči a ľutovanie naozaj nijako ne-
pomôžu. Pozeranie sa na nás ako na 
normálnych ľuďí, ochota počúvať a 
akceptovať nás, však áno.

Pre SmeOK Kika Hertlová
Ilustrácie: archív OFS
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Baví vás písanie? 
Chcete ostatným povedať, čo ste zažili alebo 

čo sa vám stalo? 
Alebo sa len chcete podeliť o menšie vaše 

dobrodružstvá? 
Pridajte sa k nám! 

Ukážte čo sa vo vás skrýva. 
Prebuďte svoju vášeň k písaniu a k žurnalisti-

ke. 
Pridajte sa k nám a neváhajte písať o všet-

kom, čo vám prirastie k srdcu a čo vás osloví 
a zdieľať to s nami. 

Naše dvere sú k nám každému vždy otvorené. 
S veľkou náručou radi privítame všetkých, 

ktorí by mali záujem. 
Ak vás teda baví písanie, kreslenie, fotenie, 

SmeOK je tu pre vas!
                                    

                     Tešíme sa na vás 
                                Váš časopis 

a vaša šéfredaktorka Soňa Mária Antalová
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