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1.Vydanie internátneho  časopisu Vám ponúka zhrnutie 

podujatí, súťaží, akcií 
v školskom roku 2013/2014, ako i veľa ďalších zaujímavostí ... 

Neváhaj, začni listovať a čítať... 
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Úvodník 
 
Milí naši čitatelia! 

 

Práve v tejto chvíli držíte v rukách prvé číslo nášho internátneho časopisu 

„Intráčik“, v ktorom Vám prostredníctvom písaného slova a fotografie ponúkame 

veľa zaujímavého. Radi by sme Vás informovali o aktivitách a celkovom dianí 

na našom internáte a to každé tri mesiace. 

Prečo sme začali robiť túto vec?  

Z pohľadu nás žiakov: sú medzi nami takí, ktorí ani nevedia, že na internáte sa 

niečo deje, kto internátu šéfuje, na čo všetko máme nárok a možno vymyslíme 

niečo dobré... 

Z pohľadu vychovávateľa: je dobré, ak mladí ľudia robia správnu vec, napr. 

časopis... 

Dúfame, že naša chuť a zapálenie pre jeho tvorbu vydrží a neochladne. No 

samozrejme, že radi uvítame výborné nápady a postrehy, ktoré môžete zasielať 

na emailovú adresu  intraciktn@gmail.com 

 

Želáme Vám všetkým veľa úspechov v pracovnom, ale aj osobnom živote. 

Časopisu prajeme veľa čitateľov a nápaditých prispievateľov. 

 

                  
Vaša redakcia 
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Z histórie internátu 

 

Viete, že náš internát vznikol už v roku 1969? Jeho výstavba bola schválená 

Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave v roku 1964. 

Vychádzalo sa z projektovej dokumentácie spracovanej pánom Ing. Arch. 

Milanom Šavlíkom, zamestnancom krajského projektového ústavu. Dodávateľom 

väčšiny stavebných prác boli vtedajšie Pozemné stavby Trnava a investorom 

stavby sa stal ZSKNV. 

Výstavba budov celého internátu nadväzovala na už postavenú Strednú 

priemyselnú školu stavebnú a odevnú. Stavba „dorástla“, nakúpil sa nábytok 

a mohlo sa „začať vychovávať.“ Zahájenie nového školského roka 1969-1970 sa 

uskutočnilo v spoločenskej miestnosti za priamej účasti p. riaditeľa Jozefa Kráľa 

a vedúcej výchovy p. Aleny Prchlovej. 

V školskom roku 1969-1970 do novučičkého internátu tak prišlo spinkať 638 detí. 

Boli zadelení do 18-tich výchovných skupín.  

Internát za tie roky čo je internátom prešiel viacerými legislatívnymi zmenami. 

Zmenil sa jeho názov z Domova mládeže na Školský internát a v septembri 

v roku 2011 došlo k zlúčeniu internátu so športovým gymnáziom.  

Výchovná činnosť sa realizuje dobrovoľným výberom samotných žiakov so širokej 

palety krúžkovej a športovej činnosti. Kapacita internátu je 690 lôžok, a svoje 

služby poskytuje pre žiakov z celého Slovenska čo predstavuje zastúpenie asi 14 

stredných škôl:  

SOŠ-umelecká, SOŠ-stavebná, Stredná zdravotnícka škola, SOŠ-letecko-technická, 

SOŠ-podnikania, SOŠ-Jilemnickeho, SSOŠ-Pod Sokolicami, Obchodná akadémia, 

Športové gymnázium, Gymnázium Ľ. Štúra, Piaristické gymnázium, Súkromné 

športové gymnázium, Pedagogická asociálna akadémia, žiaci ZŠ Detské mestečko. 

Taktiež tu máme ubytovaných študentov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka. 
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„Na slovíčko“ 

Pozývame pána riaditeľa Mgr. Jozefa Pšenku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Na akej strednej a vysokej škole ste 

študovali? 

 

Študoval som na Strednej priemyselnej 

škole strojníckej a potom na 

Telovýchovnej fakulte v Bratislave. 

 

2. Boli ste poctivým študentom? 

 

Štandardný, som odjakživa športovec. 

 

3. Akú prácu ste vykonávali pred 

príchodom na internát? 

 

Pracoval som ako tréner, som tréner 

plávania. 

 4. Keby ste boli ešte študentom, radi by ste bývali 

práve na tomto internáte a čo by sa vám ako 

študentovi nepáčilo? 

 

Toto je dvojzmyselná otázka. 

Rád by som býval na internáte, ale až keď by som 

bol nútený, ale myslím si, že tu by som celkom rád 

býval. 
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5. Ak máte deti, aký je váš vzájomný 

vzťah? Ste prísny alebo priateľský? 

 

Tréner vždy musí mať pravdu. Som 

priateľský, ale tréner musí mať poriadok. 

 

6. Ako trávite svoj voľný čas? 

 

Od 19:00 do 07:00- spánok (smiech), 

cez víkend- chatárčenie, bicykel. 

7. Čo sa vám páčilo, prípadne nepáčilo na 

stredoškolskom živote? 

 

Na stredoškolskom živote sa mi páčil práve 

stredoškolský život. A nepáčilo sa mi 

dochádzanie.  

 

8. Aké predmety ste obľubovali a v ktorých 

ste vynikali? 

 

Čo si myslíte? Telesná. Zmaturoval som na 

štyri dvojky.  

 

9. Splnil sa vám sen o profesii s čím ste 

chceli byť v detstve? 

 

To si už nepamätám, no sen ... robím prácu, 

ktorá ma baví.  

 

10. Čo si myslíte o dnešných mladých ľuďoch? 

 

Keď sa dnes niekto sťažuje na mladých ľudí ....... nič 

sa nezmenilo! Tí loptoši sú rovnakí. (smiech) 

Myslím si, že to majú ťažšie, lebo majú výdobytky, 

ktoré vedú k pohodliu a lenivosti.  

 

11.  Ako sa udržiavate v tak stále dobrej 

forme? 

 

Bežky, fyzická práca.  

 

 

 

 

Ďakujeme za rozhovor. 

Paťka a Anet 
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„Na slovíčko“ 

Pozývame pána vedúceho výchovy mimo vyučovania  

Ing. Svetozára Sapáka 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Na akej strednej a vysokej škole ste 

študovali? 

 

Stredná- gymnázium, vysoká- ekonomická. 

 

2. Boli ste poctivým študentom? 

 

Nie, až keď som bol starší, pribúdali 

povinnosti.  

 

3. Čo sa na internáte zmenilo počas vášho 

pôsobenia a aké máte ešte plány? 

 

Zmenilo sa priestorové vybavenie- balkóny, 

schody, nový suterén, nové válendy na A-trakte.  

 

5. Keby ste boli ešte študentom, radi by ste 

bývali práve na tomto internáte a čo by sa vám 

ako študentovi nepáčilo? 

 

Je tu oveľa prísnejší režim ako som mal ja, takže 

by som sa cítil troška stiesnene.  

 

6. Ak máte deti, aký je váš vzájomný vzťah? Ste 

prísny alebo priateľský? 

 

Keď boli menšie som bol samozrejme aj prísnejší 

to predsa do role rodiča patrí, ale teraz sú už 

dospelé takže náš vzťah je určite veľmi dobrý 

a priateľský.  

 

4. Akú prácu ste vykonávali pred príchodom 

na internát? 

 

Pred príchodom na internát som bol na 

učilišti riaditeľom. 
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7. Ako trávite svoj voľný čas? 

 

Najradšej ho trávim na jeseň v horách, keď začnú 

rásť hríby.  

 

8. Čo sa vám páčilo, prípadne nepáčilo na 

stredoškolskom živote? 

 

Na strednej škole sa mi páčilo všetko okrem 

školy, predsa len aj ja som bol študentom. 

 

9. Aké predmety ste obľubovali a v ktorých ste 

vynikali? 

 

Obľuboval som matematiku tá mi celkom išla 

a geografiu veľa vecí sa dalo vyčítať z mapy. 

Neobľuboval som chémiu, nešla mi.  

 

10. Splnil sa vám sen o profesii s čím ste 

chceli byť v detstve? 

 

Chcel som byť učiteľom, takže sa mi sen 

celkom aj splnil. 

 

11. Čo si myslíte o dnešných mladých ľuďoch? 

 

Ľudia sú rôzny, ak komunikujú a sú milý tak sa 

s nimi vždy dá vyjsť. Ale samozrejme sa vždy 

nájdu aj svetlé výnimky, ktoré si vždy niečo nájdu 

a prídu aj nemilé chvíľky.  

 

 

12. Ako sa udržiavate v tak stále dobrej 

forme? 

 

Každé ráno cvičím cviky na chrbticu.  

 
 

Ďakujeme za rozhovor. 

Paťka a Anet 
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10.September 2013 

Dentálna hygiena 

 
Dentálna hygiena by mala byť nedeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. 
Je to účinná liečebno-preventívna metóda modernej stomatológie, ktorá vedie k 

zachovaniu  zdravých zubov v ústach po celý život. Ľudia čoraz častejšie 
vyhľadávajú dentálnu hygienu. 

Aj nás na internáte navštívila odborníčka z tejto oblasti. Bola to pani Bašová, 
ktorú na odbornú poradňu prizvali vychovávateľky Ing.Krajčovičová, 

Ing.Zliechovcová, Mgr. Slezáková 

Betka, Táňa, Aďa 

TAKŽE POZOR! 

Nie, že vaša ústna dutina dopadne s podobným vzhľadom!!! 

 

         

...Dobrééééé,  

pôjdem 

k zubárovi....... 
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12.September 2013 

„Zoznamovacia diskotéka“ 

 
Diskotéka patrí na našom internáte medzi obľúbené akcie. Prvá tohto roku sa 
konala vo štvrtok 12.septembra. Určite, že väčšina z nás sa tešila. Parket sa 
zapĺňal pomaly, ale isto. Baby to rozbehli ako každý raz a nesmelí chalani sa 
pridali tiež. Hudba bola celkom fajn, je jasné, že stále platí zaužívané porekadlo 
„sto ľudí, sto chutí.“ Teda každému nevyhovieš. Diskotéka je všeobecnosti 
perfektné miesto na spoznávanie sa s novými ľuďmi a tak aj vytvorila mnoho 
nových kamarátstiev či partnerstiev. Veď nových párikov nikdy nie je dosť. Mne 
sa osobne páči, že na našom internáte máme túto možnosť zabaviť sa 
a odreagovať sa. Určite to pozitívne prijímajú aj tí menej odvážni, ktorí sa 
predtým vôbec nepoznali alebo sa len tajne pozorovali. 

Veď internátny pobyt nie je  a nesmie byť len o učení. Súčasťou našich životov sú 
spomienky a práve tie sú z diskoték možno aj tie najkrajšie.  

Diskotéka robí internát nielen obľúbeným, ale aj zábavnejším, spestruje náš 
strávený čas v ňom. 
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Ak nie si spokojný s DJ alebo máš nejaký nový nápad na uskutočnenie diskotéky, 
napíš. Taktiež môžeš reagovať na štýl hranej hudby- napíš názvy čo chceš, aby sa 
hralo a odošli na e-mail redakcie.intraciktn@gmail.com 

 

 Pokúsime sa to riešiť.  Tak do tancovania...    Miška 

 

                   

 

mailto:.intraciktn@gmail.com
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25.September 2013 

„O Bielej pastelke“ 

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy 
tých, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Cieľom zbierky je získanie 
finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej 
pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým 
ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. 

Do tejto akcie sme sa zapojili aj my pod vedením p. vychovávateľky Gondekovej. 
Táto dobročinná zbierka prebieha na internáte už druhý rok. Prispeli sme 

vyzbieranou sumou 116 eur. 

Janka, Mirka 

 

 

ĎAKUJEME! 
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7.Október 2013 
„Svetový deň Alzheimerovej 

choroby“ 
 

                       

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janka, Mirka 

 
 

Každý rok,  

21. septembra si 
desiatky krajín 
sveta, medzi nimi aj 
Slovensko, 
pripomínajú Svetový 
deň Alzheimerovej 
choroby. 
Alzheimerova 
choroba predstavuje 
degeneratívne 
ochorenie mozgu. Je 
najčastejšou formou 
demencie na 
Slovensku. 
Predstavuje nielen 
veľký zdravotný, ale 
tiež veľký 
celospoločenský 
problém, pretože sa 
netýka len 
postihnutých, ale aj 
ich rodinných 
príslušníkov a 
opatrovateľov, ktorí 
sa o postihnutých 
starajú. Starostlivosť 
je veľmi náročná. 
Podľa štatistík, 
každý dvadsiaty 
človek nad 65 rokov 
trpí určitou formou 
demencie. Svetová 
zdravotnícka 
organizácia ju 
zaraďuje medzi 
desať hlavných 
smrteľných ochorení. 
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16. Október 2013 

Kulíšek- pantomíma 
„Smetiak“ 

 

 

 

 

plnú špinavých 

odpadkov, človek 

predstaviť nevie. 

Našťastie však 

existujú ľudia 

s obrovskou 

dávkou 

predstavivosti ako 

pán Vlado. 

Pomocou pár 

vecí, ktoré jeho 

smetiak 

obsahoval, 

vytvoril hodinovú 

šou, ktorá 

pobavila všetkých 

zúčastnených bez 

vekového 

rozdielu. 

Ak by som mala 

jedným slovom 

opísať toto 

vystúpenie 

jedinečného 

českého 

pantomimistu, 

povedala by som 

– fantázia.  

Úprimne sa 

priznám, že som 

od toho veľa 

neočakávala. Veď 

pod pojmom 

smetiak si toho 

akosi viac, než 

len plechovú 

alebo plastovú 

nádobu predstaviť 

nevie. 
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Ešte alebo lepšie povedané, už dávno som nebola na takomto vtipnom predstavení 

mimo divadelných dosiek. Zvukové efekty pána klaviristu boli veľmi trefné, rovnako aj 

rýchlosť, akou dokázal reagovať a prepínať všetky tie gombíčky, bola vynikajúca. 

Pán Kulíšek sa nesnažil o silený humor, skutočne nás vtiahol do deja. Čudovala 

som sa, že mladí ľudia z internátu, v mojom veku, boli ochotní vyjsť na pódium a zapojiť 

sa. Väčšinou to vnímajú ako trapas, ale teraz si zmenili názor. Tento fakt naznačuje, že 

pán Kulíšek je herec s veľkým „H“. 

Na mnohých predstaveniach je možné nájsť niečo, čo sa človeku nepáči. No 

v prípade predstavenia pána Kulíška som nenašla nič, čo by mu bolo možné vytknúť. 

Jednoducho som bola nadšená a potešená, že ma nič neruší a ja sa príjemne zabávam. 

Tento názor nezdieľam sama. 

Hodina smiechu, radosti, kreácií a vtipu ubehla ako mávnutím prútika a my sme 

boli smutní, že je už po tom. Pána Vlada sme odmenili potleskom zo srdca a v mene 

internátu mu odovzdali kytičku kvetov. O ďalší príjemný večer nebola núdza. 

Mirka. 
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„Čo tak zacvičiť si v posilke?“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veď si samy predstavte a uvedomte si koľko vrcholových športovcov na tomto už 

stroskotali. A nebolo to prekvapením, je jasné že následky sa dostavia skôr či neskôr, ale 

vtedy už bolo neskoro. Doľahnú na nás zdravotné problémy a to je to najhoršie čo by mohlo 

byť. Vtedy už bude neskoro, tak si samy teraz uvedomte ako ďalej strávime náš čas, pretože 

on aj tak ubehne, je len na nás ako s ním naložíme. Tak začnime využívať to čo nám tento 

internát poskytuje aj pre vaše zdravie. 

P.S: Nesúď druhých, skús súdiť aj sám seba. Každý je nejaký, veď znášať sa treba. Že 

všetko raz bude dobré, veriť treba. Každý je nejaký, znášať sa treba. 
Anet 

Predstavujeme 
vám našu posilňovňu!! 

Baby, tešte sa na nás ... Môžete si tu vyplniť aj vaše tajné sny o anorektických alebo 

vypracovaných telách. Zdravý životný štýl, vypracovaná a krásna postava. 

Sústavne sa zvyšujúca životná úroveň má za následok zhoršovaniu zdravotného stavu, ku 

ktorému to dosiahnete jedine svojou pohodlnosťou, prejedávaním sa a nedostatočným 

pohybom. Načo snívať o krásnej postave ak sa nedokážeme premôcť ani na hodinku 

strávenú v posilňovni. Áno, je jednoduchšie napichať sa dopingom, ale nie je to tak ako si 

myslíte! 
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Tak takto prežívame predstužkový stres a chaos v internáte, no napriek tomu sa 
smejeme.  

 

Blížia sa maturity, tak sme s našimi maturantkami urobili krátke interview. 

1.Tešíte sa na maturitu? 

Miška: Teším sa na úspešné ukončenie štúdia, ale zároveň mám strach. 

Lucka: Teším sa na moment, keď to bude za mnou. 

Kika: Bude to stres, ale teším sa, že ukončím školu. 

Deniska: Neteším sa na stres, nervy a na hromadu sladkého čo všetko budem 

musieť zjesť. 

2.Aký máte pocit z prípravy v škole? 

Miška: Príprava je veľmi slabá a neprofesiálna. 

Lucka: Myslím si, že niektoré predmety by sme mali mať častejšie, hlavne tie 

odborné. 
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Kika: Taký normály, v rámci štúdia. 

Deniska: Aj keby sa učím tak z toho nič nemám. Najlepšia príprava je na 

nemčinu. Je to tam poctivé. 

 

3.Tešíte sa na stužkovú? 

Miška: Teším sa na to, keď zo mňa opadne konečne ten stres. 

Lucka: Veľmi, ale sú tam, obavy, či všetko vyjde tak, ako má. 

Kika: Áno. Áno, je to také jedinečné a raz za život. 

Deniska: Áno veľmi sa teším. 

 

4.Ako prebiehalo vaše pečatenie triednej knihy? 

Miška: Téma väzenie, ktorá hovorí za všetko. 

Lucka: Bolo to vtipné a myslím, že sa to uchová v pamäti každého z nás. 

Kika: Zabavili sme sa a konečne sme sa ako trieda spojili. 

Deniska: Už si nepamätám. 
 

5.Aký máte pocit z profesorov? 

Miška: Záleží kto, ale väčšina je veľmi neprofesiálna. 

Lucka: Sú rôzni, niektorí lepší, niektorí horší. 

Kika: Neprejavujem k nim pocity. Neutrálny. 

Deniska: Nebudem konkretizovať, ale vo všeobecnosti niečo hrozné sú neochotný 

a nesympatický. 

6.Aké máte plány po škole? 

Miška: Pracovať. 

Lucka: Hlavne sa dobre zamestnať, ostatné ukáže život. 

Kika: Nie som pevne rozhodnutá, či pracovať, alebo vysoká škola. 

Deniska: Odísť do Viedne, zarobiť si na dom a na auto. 

 

                            
 

...tieto hviezdičky žiarili pre rodičov...  

S maturantkami so Strednej zdravotníckej školy sa rozprávala Radka. 
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Jedného krásneho dňa sme sa rozhodli, že si vylepšíme bývanie v našom internáte. 

S nápadom prišla naša pani vychovávateľka Renátka Šulíková. „Treba zmenu! 

Ide sa maľovať.“ 

 

 
 

My sme neváhali. Iniciatívu poňali ako prvé dievčatá z izby č. 405. Postupne sa 

pridali aj ďalšie bunky. Naše izby sa stali oveľa krajšími. Život medzi štyrmi 

nefarebnými stenami je odvtedy oveľa príjemnejší. 

 

 

...ešte 

odborný 

pohľad... 

...tá sa 

nám páči... 
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Vymaľovať si izbu znie ľahko, ale v skutočnosti to je riadna drina! Len si 

predstavte, aké „jednoduché“ je vymaľovať 2,5m vysokú stenu bez rebríka. 

Izbami to však nekončí aj chodbám sa ušli jemné dotyky chodieb. 

 Oranžová farby ovládla 4.poschodie, 5.poschodie si zvolilo zelenú farbu. 

 

 
 

Á ešte ho 

namaľujem! 

My  vááás 

ľúúúbime!!! 
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Nelenili ani chlapci z 3.poschodia, ktorí sa rozhodli pre modrú. 

Maliarom sa ušlo aj pohostenie. 

Pri ich práci nesmela chýbať hudba, veď treba sa predsa aj zabaviť. 

 

 
 

 

...veď bez 

psychickej 

prípravy to nejde, 

nie? 

To nemyslíš 

vážne ?!! 



22 

 

 

Teraz sa steny 3., 4. a 5. poschodia ba B-trakte pýšia svojim novým šatom 

a nevedia sa dohodnúť na víťazovi súboja o najkrajšiu stenu. 

 

 

 
 

 

Úžasná, uvoľnená atmosféra a skvelý tím mladých ľudí sa podpísali na perfektne 

odvedenej práci. 

Naše izby a chodby začali žiť nový život a my sme spoznali nových obyvateľov 

internátu. 

Betka, Táňa, Aďa 

Čo je? je vám 

niečo smiešne, 

... veď máme iba 

prestávku. 
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„Intrák“ 

 
Po tom, ako sa všetci tešili na prázdniny a na to, ako konečne všetci vypadneme zo základky, kde 

už nás to fakt nikoho nebavilo...  Potom, ako sme sa všetci rozleteli ako motýle do sveta každý 

inam, každý za svojim snom a cieľom. Sa niečo zmenilo. Aspoň pre mňa. Som obyčajný mladý 

chalan, ktorý si ide za svojim snom. Moje predstavy o internáte boli zrejme ako každého z vás .... 

mal som zmiešané pocity.  

        Nastal deň, kedy sa mi mali otvoriť dvere do budúcnosti. Tešil som sa, no zároveň som mal 

strach z neznáma. Prvý deň mi pripomínal  príbeh Robinsona na opustenom neznámom ostrove. 

Nevedel som, kam ísť, ku akej vychovávateľke sa začleniť , cítil som sa tak trochu stratený. Po 

viac ako pol hodinke som stretol dve úžasné, zázračné stvorenia, ktoré sú nám tu ako oporný bod 

pani Mašková a Šulíková .  Predsa len aj po niekoľkých týždňoch  sa tu cítim stratený možno aj 

preto, že som tu ako taký červ medzi supmi ..veď jasné prváčik...Každý deň je tu niečím 

výnimočný. Nie je tu nastavená atmosféra na stále tu istú „dokonalú“ .Tu  atmosféru vytvárame 

my všetci. Je dôležité sa v živote vedieť  aj zabaviť, no slová mojej vychovávateľky pani 

Maškovej „za každú srandu ale s mierou“. Práve tomu úžasnému slovu sranda , ktorú zrejme 

pozná každý človek, len v inom množstve, som spoznal množstvo úžasných ľudí . A dúfam, že za 

tie 4 roky..ak nie viac, tu zažijeme ešte kopu srandy. 

Intrák mi zmenil tak pohľad na život. Každému to dá niečo iné, niekomu nič, niekto objavuje 

niečo nové a hľadá sám seba. Vďaka niektorým ľuďom intrák beriem inak ako len miesto, v 

ktorom sa  mám učiť a prespať, beriem ho ako môj druhý domov . Našiel som tu ľudí o, ktorých 

nechcem prísť.  

      Intrák mi pomohol a pomáha veľa vecí pochopiť.  

                                                                                            Šmolko a Šmoulinka 
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Vzťahy na internáte 

Tri týždne mi stačili na to, aby som pochopila ,o čo tu vlastne ide. Internát nie je  práve 

to najvhodnejšie miesto, o ktorom by sme mohli povedať, že vzťahy tam za niečo stoja. 

Zrejme je to tak všade. Na mysli mám medziľudské vzťahy, ktoré patria do 

každodenného života, bez ktorých by tento svet nebol svetom, ale obyčajnou “džungľou“. 

Často krát riešime životy tých druhých, čo sa nás vôbec netýka a to čo nám nepatrí. 

Možno si neuvedomujeme,  že len obyčajným nepríjemným pohľadom porovnávame svoj 

život so životom niekoho iného, a tým si navzájom ubližujeme. 

 Ak chceme komentovať život toho druhého, skúsme sa najprv pozrieť na ten svoj. 

Spýtajme sa samých seba a skúsme si úprimne odpovedať, či si máme čo vyčítať... 

Myslím, že každého z nás by bola odpoveď rovnaká a jednoznačná.  Každá jedna osoba si 

tvorí život sama. Tvorí si ho tak, ako uzná za vhodné, aby si svoj život vytvorila podľa 

toho čo chce, čo potrebuje a čo miluje. Sme si vedomí toho, že každý z nás má predstavy o 

tzv. dokonalom živote. Teraz uvažujme! Možno keď sa začneme starať  do života, ktorý 

nie je náš, začneme ho ovplyvňovať predstavami o tom ako by to malo byť a naopak 

nemalo, pomalinky po kúskoch ničíme sny nie len niekomu inému ale aj sebe. Stojí nám to 

za to ?! Nemáme dosť vlastných starostí?! Nemáme svoj život ?! Tak si ho spravme 

takým, akým ho chceme mať a netvorme ho niekomu inému. 

Viem, že je to ťažké a do ľudskej  povahy patrí neustále niečo riešiť, no začnime 

najprv tým, že sa pokúsime pochopiť, kým vlastne sme, čo od vlastného života očakávame 

a čo sme ochotný spraviť pre vlastné šťastie!             

                                                                                                                                              Paťka 
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Šichta 

 
Všetko sa začalo asi dva týždne po nástupe do ŠI, keď sme zrazu večer 

zostali v našej izbe bez svetla. Kto? Predsa my dvaja – Ľubo a ja Maťo. Ihneď sme 
sa rozhodli, že začneme svojpomocne opravovať náš B-trakt. 
 Hlavný dôvod bol ten, že sme mali veľa voľného času. A ruku na srdce – to 
naše „BĚČKO“ zničili nám podobní žiaci a študenti ešte pred nami, a to poriadne. 
Bolo, a aj je čo opravovať. Kto vie, z čoho vyrábajú internátne dvere, kľučky, 
splachovače, ba aj skrine...? Všetko sa pod našimi chlapskými rukami mení na 
trosky. Ani krehkým dievčenským rukám splachovače a kľučky nedokážu 
odporovať. 
 Chytili sme sa teda (Ľubo a ja) príležitosti urobiť niečo prospešné pre seba 
a našich spolubývajúcich tak, že drobné opravy urobíme sami namiesto 
údržbárov. Veď sotva stíhajú odstraňovať havarijné stavy. Dúfame, že nám 
údržbári pomôžu dobrou radou a azda aj materiálom a zapožičajú náradie. Sme 
plnoletí a drobné opravy bez ich pomoci určite zvládneme. Ostane im aspoň viacej 
času na náročnejšie opravy. 
 Na dverách bunky č. 304 máme papier, na ktorý môžete napísať, akú 
poruchu/závadu potrebujete odstrániť. Prídeme, posúdime, možno aj opravíme... 
 Poznámka autora: Najradšej opravujeme poruchy v dievčenských bunkách. 
A keby dievčatá dovolili, tak by sme aj všeličo iné prekontrolovali...                                   
                                                                                                                   Maťo 
 Na foto pod textom môžete vidieť naše začiatky:     
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1.Ste spokojní so spolubývajúcimi? 
2.Ste spokojní s vychovávateľmi? 
3.Ste spokojní s rýchlosťou opráv na izbách? 
4.Spí sa vám pohodlne? 
5.Stačí vám doba vychádzky cez týždeň? 
6.Využívate internátne kuchynky na prípravu jedál? 
7.Chceli by ste v okolí internátu bankomat? 
8. Keby máte možnosť dochádzať, ostali by ste na internáte? 
9.Chceli by ste viac internetových zdrojov? 
10.Uvítali by ste nové druhy športov v ŠI? 
11.Čo hovoríte na bufet, ste spokojný so sortimentom a cenami? 
12.Ste spokojní so stravou? 
13.Ste spokojní s podmienkami bývania a zariadením izieb? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na otázky odpovedalo 50 respondentov - ten kto nevie tak „žiakov“ 

Tánička a Maťo 
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Ako tráviť svoj voľný čas a zároveň urobiť niečo dobré pre svoje zdravie? 

Jednoducho! 

 Hocijaký šport, či už ide o korčuľovanie, lyžovanie alebo bicyklovanie, si 

vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Existuje ale jeden šport, na ktorý 

nepotrebujete takmer nič okrem topánok. Je ním beh.  

Behať sa oplatí a behať môže každý – mladý či starý. Pozitív je tak veľa, že 

neviem, kde začať. Tak napríklad financie. Jediné, do čoho treba investovať je 

bežecká obuv. Porovnajte si to napríklad s výstrojom na lyžovanie a hneď zistíte, 

čo sa viac oplatí. Každý sníva o krásnej a štíhlej postave. Ak beháme trikrát 

týždenne po tridsať minút, výsledok na seba vôbec nenechá dlho čakať, takže 

časovo náročný tento šport rozhodne nie je. Všetko záleží iba na vás.  

A kde behať? Jednoduchá odpoveď - vaším tréningovým miestom je náš nový 

štadión. Tak vidíš, ani to nebolí... 

Behanie vám zabezpečí aj zvýšenie vitálnej kapacity pľúc, znižuje hladinu 

cholesterolu, a samozrejme posilňuje svalstvo. A to nielen na nohách, ale aj na 

pažiach a trupe.  

Takže odporúčanie pre vás - choďte do toho, nahovorte kamaráta, kamarátku 

a bežte...                                                                        Tánička , Betka, Aďka 
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Príbehy na pokračovanie 

 

...Ako to nazvať... 

 

Príbehy iných ľudí sa môžu ľahko stať aj vašimi a osud nemáme každý vo svojich 

rukách, nech si hovorí kto chce, čo chce. Život je vážne komédia alebo presnejšie 

tragikomédie, záleží iba na každom z nás, ktorý žáner preferujeme. 

Môj príbeh sa začal na strednej škole, keď som dovŕšila 18 rokov. Rástlo mi bruško, 

moje chute sa menili a celkovo moje telo naberalo nadrozmerné veľkosti. Bála 

som sa. Čo sa so mnou deje? Moja nervozita sa stupňovala, nevydržalo som to. 

Musela som ísť k doktorovi, aby som sa presvedčila na vlastnú päsť. Oznámil mi 

novinu. Nevedela som či plakať alebo sa smiať. Otehotnela som. Dovtedy som 

mala úplne bezstarostný život, svet bol pre mňa gombička. Mama len plakala, 

chytila ma za ruku a povedala, veď si ešte taká mladá? A s takým? Ja som však 

„s takým“ plánovala svoju budúcnosť. Koľkí neverili, že by sa im to mohlo 

prihodiť. Patrilo som medzi nich. To slovo nepatrilo do môjho slovníka, 

nezaťažovalo moje myšlienky, absentovalo v mojom svete. Nadávali sme si, 

vášnivo sa rozchádzali a ešte vášnivejšie udobrovali. Nikdy ma však neudrel. Aj 

jeho temperament mal charakter. Alebo to bola moja zaslepenosť? Mojou mysľou 

behali myšlienky všetkého druhu. Ale najobávanejšou z nich bola, že minulosť sa 

zopakuje. Poviem vám v skratke útržok z môjho života: 

Mala som priateľa bolo to presne pred jedným rokom. Boli sme spolu už od 

detstva. Myslela som si, že poznám ako seba, predsa som s ním večnosť. Bohužiaľ  

opak bol pravdou. Mala som podobné príznaky ako v tomto vzťahu, ale bola som 

šťastná. Len jedného dňa: Bum! Razantný rachot rozuzlenia. Firemná oslava 

a jeden podnapitý účastník, možno žiarlivec bez šance: „Má inú.“ Vedomie sa 

bráni a nechce prijať tento fakt. S neverou som nekalkulovala, ani keď bežné 

signály sa hlásili, ale ja som o tých signáloch netušila. Bol to temperament 

odtrhnutý z reťaze. Hoci som si myslela, že sa prizná, aj tak mi to vyrazilo dych. 

Nerozplakala som sa, ani som potom nezačala hádzať taniere. Obliekla som si 

najkratšiu sukňu, akú som mala, išla do mesta a zviedla som prvého chlapa, ktorý 

mi prišiel do cesty. A vtedy som spoznala jeho...  

(Pokračovanie na budúce)  

 

Anet 
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Vražda 

Čítate správne! Úbohá myš, ktorá mala svoj život, rodinu bola 29.9.2013 

krvilačne zavraždená. 

 Miesto činu nie je presne známe, keďže v kuchynke kde bola nájdené 

jej úbohé telo nebolo krv na stenách ani na zemi. Krv sa našla v okolí tela. 

Bol to zdrvujúci pohľad. Myš musela byť do kuchynky prinesená. Máme 

dvoch očitých svedkov, z ktorých jeden z nich kvôli hlbokej traume nechcel 

vypovedať. Poskytol nám len fotku, ktorú stihol zachytiť. Druhý nám 

poskytol výpoveď, ktorú sme museli predĺžiť z plánovaných 10 minút na 2 

hodiny, pretože sa musela daná dievčina vrátiť vo svojich spomienkach do 

dňa kedy sa to stalo: „Jedlo som dala do mikrovlnky mala som super 

náladu, keď zrazu, môj pohľad spočinul na zem, pri chladničke... Neuveríte 

čo som videla? Ležala tam mŕtva myš. Od zdesenia som chcela ujsť ale 

spomenula som si na jedlo v mikrovlnke. Aj keď som vedela, že za mnou leží 

mŕtvola, slintala som na mäso a ryžu, ktoré kričali na mňa zo stola a ...“ 

,,CINK CINK“, budík, ,, ooo zase ráno, tá krutá realita.“  

Adel a Fidorka  
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Zábavný kútik 
 

Každé ráno vchádza pyšný kohút do kurína. Nežne pobozká deväť  z desiatich sliepok a tej desiatej vytrhne 

jedno pierko. Takto to ide deň za dňom... na 14. Deň má desiata sliepka toho dosť, postaví sa kohútovi do 

cesty a zlostne na neho kričí:  

-každé ráno pobozkáš deväť mojich kolegýň, ale mne zakaždým vyšklbneš jedno pierko! 

-čo to má znamenať? 

Kohút jej ticho pošepká do uška: 

-teba chcem vidieť nahú, bejby! 

 

 

Tri sestry (96,94 a 92 ročné) žijú v spoločnom dome. 

Jedného večera si najstaršia z nich napustila v kúpeľni na poschodí vaňu. Po tom, ako do nej vkročila, kričí 

na sestru:. 

“Chcela som do vane vojsť, alebo z nej vystúpiť?” 

94 – ročná setra kričí: 

“Neviem, prídem hore, pozriem sa!” 

V polovici schodišťa zastane a zvolá: 

“Chcela som ísť hore, alebo dole?” 

Najmladšia sestra popíja pri stole čaj a počúva výkriky starších sestier. 

Krúti hlavou a zaklope na stôl: 

“Musím zaklopať, dúfam, že nebudem taká ako moje sestry…” 

Potom zvolá: 

“Prídem hneď, len sa idem pozrieť, kto klopal…“ 
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Fajčiar 

 
Fajčiar, fajčiar čo to robíš? 

Keď ty svojim pľúcam škodíš! 
Fajčenie je strašná vec, 

to vie každý lenivec. 
Cigareta, veľká pani, 

hneď ti všetky plány zmarí. 
Na začiatku tuhá je, 

usmeje sa a povie: 
“Ja som dobrá, milá pani, 
dáš si ma a zhíkneš, páni.“ 
Ty však nevieš dopredu, 

že je stále popredu. 
Tá sa potom vystavuje 
a kde môže provokuje. 
Vytŕča sa, natŕča sa, 

ako kde a kedy dá sa. 
Zrazu si uvedomíš, 

že už svojmu zdraviu škodíš. 
A potom je neskoro, 
lebo fajčíš nastálo. 

 

 
 

Anet 
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Záver 
 
Dočítali ste prvé číslo internátneho časopisu. Dúfame, že sme naplnili 
vaše očakávania v ďalšom čísle môžete čakať ďalšie nové udalosti 
nášho internátu či príjemné alebo už nie. Je to len na Vás ako sa 
budete správať predsa len sú to reálne príbehy z nášho internátu, 
ktoré vykonávate vy a vaši internátny kolegovia. S ďalším číslom sa 
na Vás teší vaša redakcia.  
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