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Milí	čitatelia!

Sme	poctení,	 že	 ste	 si	 zakúpili	 aj	 naše	druhé	
číslo	 časopisu	 Intrák	 v	 tomto	 školskom	 roku.	
Tak	ako	v	minulom	čísle,	 tak	aj	v	 tomto	Vám	
prinášame	množstvo	 zaujímavých	 článkov	 a	
rubrík.	Veríme,	že	naša	redaktorská	práca	ne-
vyšla	nazmar,	a	prečítate	si	všetko,	čo	toto	čís-
lo	obsahuje.	

Čaká	na	Vás	nielen	sumár	udalostí	za	posled-
ný	 polrok,	 ale	 taktiež	 rozhovory,	 ktoré	 mno-
hých	 čitateľov	 v	 predchádzajúcom	čísle	 tak	
zaujali.	Snažili	sme	sa	urobiť		toto	číslo	čo	naj-
zaujímavejším	nielen	článkami,	ale	taktiež	gra-
fickým	spracovaním.

Dúfame,	že	sa	Vám	bude	dobre	čítať	a	praje-
me	Vám	príjemný	zvyšok	školského	roku	a	sa-
mozrejme	prežitie	tých	najkrajších	a	najdlhších	
prázdnin.	 Preto	 sa	 dobre	 zregenerujte,	 od-
dýchnite	si	a	v	novom	školskom	roku	nech	sa	
uvidíme	zdraví,	a	o	čosi	starší.	Naším	maturan-
tom	prajeme	veľa	úspechov	a	chuti	do	ďalšej	
etapy	života,	ktorá	ich	čaká.	Tešíme	sa	na	vás	
v	ďalšom	školskom	roku	2015/2016.

text: Petra Kajanová

ROZLÚČKA

Keď	základná	škola	mi	skončila,	
na	prah	dospelosti	som	vkročila.	
Prvý	rok	strednej	bola	zmena,

neučili	nás	už	písmená.	
Učivá	stávali	sa	ťažšími,	

v	triede	sme	si	boli	zas	bližšími.	

Prvé	roky	v	internáte?
Újdu!	Ani	sa	nenazdáte.	
Nájdete	si	tu	spoločníkov,
ale	tiež	veľa	falošníkov.	
Vychoši	sú	nová	rodina,	
každý	je	pred	nimi	hrdina.

Druhý	a	tretí	ročník	je	drina,
ale	taktiež	veľká	frajerina.

Každý	s	každým	sa	už	pozná,
veď	stredná	nie	je	až	tak	hrozná.

A	vtedy	už	pomaly	zistíte,	
že	k	maturite	sa	čoraz	blížite.

A	už	je	tu	maturitný	ročník.
Ja	sa	cítim	ako	začiatočník.

Mala	by	som	prestať	múdrovať,
a	premýšľať,	ako	budem	maturovať.	

Keď	maturitu	zvládnem	hravo,
budem	sa	tváriť	usmievavo.

Bude	mi	však	veľmi	smutno,
jedlo	vyzeralo	vždy	chutno.

Nezabudnem	na	študentské	časy,	
v	ktorých	som	prežila	toľko	krásy.
Teraz	sa	lúčim,	do	sveta	idem,	

na	školské	časy	spomínať	budem.			

text: Petra Kajanová

editoriál
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V	 posledných	 dňoch	 sa	 v	 našom	 internáte	
šíria	 ,,klebety´´,	 že	na	treťom	poschodí	A-traktu	
je	 nová	 pani	 vychováteľka.	 Skutočnosť	 je	
však	 taká,	 že	 máme	 pani	 vychovávateľku	 s	
novým	priezviskom.	Áno,	počujete	 správne.	 Je	
ňou	 	 pani	 vychovávateľka	 Chrastinová.	 Dňa	
15.5.2015	 vstúpila	 do	 stavu	 manželského,	 a	
preto	 sa	 už	 od	 toho	 dňa	 podpisuje	 ako	 pani	
Stanislavová.	V	novom	zväzku	jej	želáme	pevné	
nervy	 a	 samozrejme	 veľa	 lásky.	 Takže	 fámy	
o	 novej	 pani	 vychovávateľke	 sú	 vyvrátené.
 

A teraz	 si	 prečítajte,	 čo	 nám	 na	 to	 povedala	
pani	vychovávateľka	Stanislavová:

,,Spoznali	sme	sa	cez	Pokec,	manžel	pochádza	
z	 Popradu.	 Žena	 ho	 opustila,	 pretože	 si	 našla	
iného,	a	tak	ho	dcéra	nahovorila,	aby	si	 založil	
Pokec.		Bol	tam	dva	dni	aj	s	cestou,	keď	mi	na-
písal.	Po	čase	sme	si	začali	aj	telefonovať,	pre-
tože	písanie	nám	už	nestačilo.	Po	 troch	mesia-
coch	prišiel	do	Trenčína,	no	neprišiel	len	on,	ale	
priniesol	si	aj	psíka.	Onedlho	sme	stretli	Amorka,	

info

MÁME NOVÚ PANI
VYCHOVÁVATEĽKU?

ktorý	medzi	nami	vyvolal	 iskrenie.	Deň	D	nastal	
15.05.2015,	keď	sme	sa	vzali	za	pomoci	pani	Kar-
koškovej, ktorá ma nahovárala. Svoje vzájomné 
áno	sme	si	povedali	na	mestskom	úrade.	Veľký	
vekový	rozdiel	tam	nehral	rolu,	kedže	sú		medzi	
nami	iba	4	roky.	Moje	staré	priezvisko	sa	zmenilo	
na	nové,	a	to	Stanislavová.´´

text: Saša Hulínová, Monika Šullyová
foto:	archív	pani		Stanislavovej

2.5.2015	mala	naša	spolubývajúca	Gabika	Čel-
ková	 ,,Enci“	narodeniny.	Mesiac	pred	tým	sme	
celá	bunka	číslo	316	rozmýšľali,	ako	ju	prekvapí-
me.	Romča	prišla	s	nápadom	oblepiť	jej	stenu	fa-
rebnými	srdiečkami.	Prišlo	nám	vhod,	keď	Gabika	
išla	na	sústredenie.	Tri	týždne	v	kuse	sme	kreslili	a	
strihali	mnoho	farebných	srdiečok.	Keďže	jej	16-
tka	vychádzala	na	sobotu,	mali	sme	o	deň	viac,	
kým príde na internát. Po 5 hodinách lepenia boli 
srdiečka	konečne	na	stene.	Jej	prvé	slová,	keď	
toto	všetko	uvidela,	boli:	,,To	sa	vám	chcelo?“		Ale	
hneď	potom	sa	radovala,	akú	má	veselú	stenu.

NARODENINOVÁ 
OSLAVA

text: Barbora Mokrá
foto: Petra Kajanová
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ZÚČASTNILI SME SA 

 Dňa	25.5.2015	sa	zástupcovia	Redakčnej	rady
 internátneho	 časopisu	 „INTRÁČIK“	 Tatiana
 Uhríková (SUŠ) a Simona Zálešáková (SOŠS)
 zúčastnili	 niekoľkoročnej	 súťaže	 s	 názvom
 „Stredoškolské	časopisy	 Trenčianskeho	 kraja“
 organizovanej	 Krajským	 centrom	 voľného
 času	 (KCVČ)	a	 Trenčianskym	 samosprávnym
 krajom	(TSK).	Súťaž	pozostávala	z	dvoch	častí.
 Kritériom	pre	prvú	časť	 súťaže	bola	 štylistická
zručnosť,	dodržanie	témy,	grafické	spracova-
 nie	a	 inovatívny	prístup.	Druhá	časť	bola	pre
 tento	 rok	novinkou	a	 žiaci	priamo	na	mieste
písali	editoriál	na	vyžrebovanú	tému,	kde	ča-
sový	limit	porota	stanovila	40	minút.	Na	víťazo-

 vi	sa	zhodla	Krajská	porota	v	zložení	predseda
 poroty: Jana Paulínyová (vedúca oddelenia
  komunikácie	a	medzinárodných	vzťahov	TSK),
ďalší	členovia	poroty:	Renáta	Bieliková	(riadi-
 teľka	KCVČ),	Veronika	Rezáková	(OkaMv	TSK),
 Jana	Kvasnicová	(odbor	školstva	TSK),	Michal
 Bujna	(redaktor	 televízie	Markíza)	a	Radoslav
Ondrička	(kameraman	televízie	Markíza).	Kraj-
ská	 porota	 súťažiacim	 pridelila	 body	 za	 obi-

 dve	časti.	Náš	tím	napriek	tomu,	že	sa	súťaže
 zúčastnil	prvýkrát,	 sa	umiestnil	 na	peknom	4.
 mieste.	 Porota	 ocenila	 grafiku	 a	 špecifickosť
časopisu	pre	naše	školské	zariadenie.	 	Blaho-
želáme

text: Tatiana Uhríková
foto:	KCVČ
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bola	 na	 dôchodku	 a	 sedela	 pod	 morušou	 a	
hrala	sa	s	vnúčatami.

5.Aké	máte	zlozvyky?

A	 nie	 jeden.	 Napr.	 Nutkanie	 neobísť	 večer	 po	
príchode	 z	 práce	 chladničku	 a	 neodmeniť	 sa	
dobrotami,	ktoré	skrýva.

6.Aké	žánre	z	oblasti	hudby	počúvate?	

Hudbu	si	púšťam	len	ako	zvukovú	kulisu,	ak	nie	je	
hlučná,	neruší,	znesiem	všetko.	Je	ale	pravda,	že	
pri	I.	Táslerovi,	bratoch	Timkovcov	a	L.	Cohenovi	
znesiem	aj	viac	decibelov.

7.	Aký	máte	názor	na	dnešnú	mládež?

Verím,	že	tí,	čo	sú	múdri,	húževnatí,	cieľavedomí,	
budú	 lídrami	 a	 budú	 tiež	 dostatočne	 citliví	 a	
humánni.	 Snáď	 sme	 dobre	 zasiali	 a	 budeme	
dobre	žať.

NA SLOVÍČKO

A	je	tu	ďalšie	pokračovanie	našej	rubriky.	V	tom-
to	čísle	sa	dozviete,	čo	nám	povedali	o	sebe	
naše	vychovávateľky.	

Mgr. Karkošková
Mgr.	Dudáčková
Mgr. Šulíková

rozhovor

pani	vychovývateľka
Alena	Dudáčková

pani	vychovávateľka
Vlasta	Karkošková

1.Ako	najradšej	trávite	svoj	voľný	čas?

Najsilnejšie	 zážitky	 prežívam	 s	 najbližšími.	 S	
manželom	 obľubujem	 klčovanie	 vo	 vinohrade	
a	 práce	 v	 záhrade.	 S	 deťmi	 sa	 vytešujem	 	 z	
turistických	 vychádzok	 a	 z	 rozhovorov	 počas	
nich.	Osviežením	 sú	 pre	mňa	aj	 filmy	 v	mojom	
obľúbenom	kine	Metro,	kde	chodím	s	priateľkami	
z	detstva.	Energiou	ma	nabíja	aj	bicyklovanie.

2.Aké	je	vaše	vysnívané	povolanie?

So	svojím	povolaním	som	nadmieru	spokojná	a	
o	 inom	 nesnívam.	 V	 každej	 práci,	 ktorú	 som	 v	
živote	vykonávala,	som	sa	snažila	nájsť	pozitíva,	
obľúbiť	si	ju.	Pomáha	to,	ľahšie	sa	pracuje.

3.Aké	je	vaše	životné	motto?

Rešpektuj	rôznorodosť	a	snaž	sa	ju	prijať.

4.Kde	sa	vidíte	o	10	rokov?

Dúfam,	 že	 sa	 v	 pevnom	 zdraví	 stretneme	 v	
priestoroch	ŠI.	Populačné	starnutie	na	Slovensku	
koriguje	mieru	môjho	optimizmu,	že	by	som	už

1.Ako	najradšej	trávite	svoj	voľný	čas?

Svoj	voľný	čas	najradšej	trávim	so	svojím	manže-
lom	a	2	a	pol	-ročným	vnúčikom	vonku,	v	príro-
de,	na	detskom	ihrisku.	Rada	navštevujem	kúpeľ-
né	mestá	(Trenč.	Teplice,	Rajecké	Teplice),	kde	
relaxujem	v	teplej	termálnej	vode.	Veľa	voľného	
času	venujem	cvičeniu	vo	fitnes	(5x	týždenne)	a	
taktiež	skúškam	v	speváckom	zbore.

2.	Aké	je	vaše	vysnívané	povolanie?

Od	malička	som	chcela	byť	učiteľkou,	aj	som	sa	
na	ňu	hrávala	so	svojou	sestrou	a	kamarátkou	z	
detstva.	Ony	boli	vždy	žiačky	a	ja	vždy	učiteľka.

3.	Aké	je	vaše	životné	motto?	

Nerob	 druhému	 to,	 čo	 nechceš,	 aby	 robil	 on	
tebe.

8  intrak
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pani	vychovávateľka	
Renáta Šulíková

4.	Kde	sa	vidíte	o	10	rokov?	

O	desať	rokov	si	budem	užívať	dôchodok,	chodiť	
do	kúpeľov,	na	výlety,	na	kávičku	s	manželom.

5.	Aké	máte	zlozvyky?	

Neodložím	veci	tam,	kam	patria.	Hľadám	potom	
kľúče	od	auta...

6.	Aké	žánre	v	oblasti	hudby	počúvate?	

Mám	 rada	vážnu	hudbu	 (Vivaldi,	Mozart,	 Bee-
thoven	ap.),	rada	počúvam	ABBU,	Boney	M.,	M.	
Davida,	M.	Gombitovú,	M.	Žbirku,	Tomáša	Klusa,	
teda	všetko,	na	čom	sa	dá	dobre	zabaviť.

7.	Aký	máte	názor	na	dnešnú	mládež?

Dnešná	 mládež	 sa	 správa	 presne	 tak,	 ako	 sa	
správajú	dospelí	k	nej.	Mám	veľmi	rada	mladých	
ľudí,	sú	úžasní	a	aj	naši	mladí	ľudia		v	školskom	in-
ternáte	sú	super.	Cítim	sa	medzi	nimi	veľmi	dob-
re.

rozhovor

1.	Aké	je	vaše	životné	motto?

	Náš	najväčší	úspech	nespočíva	v	tom,	že	nikdy	
neprehráme,	ale	v	tom,	že	začneme	opäť	bojo-
vať	,	keď	utrpíme	porážku.

3.	Kde	sa	vidíte	o	10	rokov?	

To	 je	 ťažká	 otázka...	 v	 dnešnej	 uponáhľanej	
dobe,	plnej	 stresu	a	z	 toho	prameniacich	civili-
začných	chorôb	 si	 ťažko	 určovať	 nejaké	ciele.	
Ale	určite	sa	chcem	vidieť	 	pri	mojom		manže-
lovi	a	našich	deťoch	a	dúfam,	že	aj	vnúčatách.	
Máme	úžasný	vzťah	a	 život	bez	nich	 si	 neviem	
predstaviť.	 Všetko	 ostatné	 je	 pre	 mňa	 nepod-
statné,	aj	keď	ma	pracovné	úspechy	súvisiace	
so	 žiakmi	 tešia.	 Snívam	 o	 malom	 domčeku	 v	
Grécku	a	o	tom,	ako	s	manželom		grilujeme	ryby.

4.	Váš	názor	na	dnešnú	generáciu?	

Ja	mám	mladých	ľudí	veľmi	rada,	cítim	sa	s	nimi	
dobre,	niekedy	mám	pocit	,	že	z	nich	načerpá-
vam	energiu	a	pri	nich	mladnem...Mladí	ľudia	sú	
presne	takí,	akých	ich	my	tvoríme.

5.	Čo	robíte	vo	voľnom	čase	najradšej?	

Najradšej	sa	venujem	rodine,	ktorú	mám	strašne	
rada,	potom	mám	veľmi	 rada	turistiku,	bicyklo-
vanie, rada šijem, chodím na huby a rada trávim 
čas	na	záhrade.	Dlho	som	študovala	(9rokov)	a	
konečne	si	užívam	voľnosť	strávenú	s	rodinou	a	s	
tým,	čo	ma	robí	šťastnou.

6.	Kam	sa	v	lete	chystáte	na	dovolenku?

V	 lete	 sa	chystám	do	 Tatier	 na	 turistiku,	 havka	
necháme	doma	a	veľmi	sa	teším,	pretože	idú	s	
nami	aj	deti.	Boli	sme	tam	pred	4	rokmi	a	s	mu-
žom	sme	spravili	 5	veľkým	 túr	a	2	malé.	No	Kri-
váň	bol	najstrašnejší	,	bol	to	vrch,	na	ktorom	som	
takmer	vypustila	dušu.

7.	Čo	by	ste	zmenili	na	mladých	ľudoch?

	Najskôr	sa	musíme	zmeniť	my.	My	sme	tí,	ktorí	im	
dávame všetko.

8.	A	boli	ste	rovnakí	ako	my?

Nemám	 za	 sebou	 nejaké	 “bujaré”	 pubertálne	
obdobie. 

9.	Je	Vám	za	niečím	ľúto?

Keď	prišla	demokracia,	mala	som	17	 rokov	a	v	
tom	čase	mi	zomrel	otec.	Stále	mi	je	za	ním		ľúto,	
veľmi	chýba,	bol	pre	mňa	veľkým	vzorom.

       

	 	 	 					Ďakujeme	za	rozhovory.

rozhovory pripravili:
Saša Hulínová, Monika Šulyová,Veronika  Purmová
foto: Petra Kajanová
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Fašiangy,	Turíce,	Veľká	noc	príde,	
kto	nemá	kožúška,	zima	mu	bude...

Jarné	obdobie	FAŠIANGOV	je	čas	veselosti	a	
hodovania	 pred	 40-dňovým	 pôstom.Kedysi	
sa	 v	 tomto	 čase	 organizovali	 zabíjačky,	 zá-
bavy	a	svadby.	Ľudia	boli	odení	do	masiek	a	
rôznych	 kostýmov.	 Tie	mali	 zábavnú	 funkciu,	
ochranný	 význam	 proti	 pôsobeniu	 negatív-
nych	 síl,	 mali	 zabezpečiť	 úrodný	 rok	 a	 plod-
nosť	hospodárskych	zvierat.	V	niektorých	ob-
lastiach	sa	tieto	tradície	zachovávajú	dodnes.		

  JANUÁR
čo sa udialo

FAŠIANGOVÉ
VESELENIE

Výnimkou nebol ani náš internát. Pani 
vychovávateľky	sa	postarali	o	krásnu	výzdobu	
a	 tiež	 zaujímavý	program.	Veselý	 fašiangový	
sprievod	 na	 chodbách,	 hudba,	 masky	 a	
samozrejme	 bohaté	 občerstvenie	 dvihli	
náladu	 každému,	 kto	 sa	 pridal	 či	 len	 prešiel	
okolo.		Internátne	fašiangy	sú	dôkazom	toho,	
že	 tradície	 nepatria	 do	 škatule	 s	 názvom	
"nudné"	či	"zabudnuté"	ale	v	podaní	mladých	
ľudí	dokáže	aj	tradícia	nabrať	novú	podobu.

Bez hudby by to nebolo ono :)

Sviatočné	chystačky	:)

Dobrú	chuť!
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Vedeli	ste,	že...

Žartovne	sa	hovorilo,	že	keď	je	krátky	fašiang,	
vydajú	sa	aj	škaredé	dievčatá.

čo sa udialo

text: Simona Zálešáková
foto: archív internátu

FEBRUÁR
valentínska
diskotéka

Slovo	fašiang	pochádza	z	nemeckého	slova	
vast-schane.

V	minulosti	mali	masky	rituálny	význam.

Veselice	vrcholili	bujarou	tancovačkou	a	o	
polnoci	sa	pochovávala	basa.

14.	 február	 je	 sviatok	 všetkých	 zaľúbených.	No	
málokto	 vie,	 že	 sa	 k	 tomuto	 sviatku	 viaže	 via-
cero	legiend.	V	jednej	sa	vraví,	že	je	odvodený	
od	 sviatku	 Lupercalia	 sláveného	 v	 starovekom	
Ríme.	Predvečer	 toho	dňa	boli	vložené	 lístočky	
s	menami	dievčat	do	urny	lásky.	14.	februára	ťa-
hali	chlapci	 lístočky	s	menami,	na	ktorých	bola	

Dáš	si	s	nami?

Pripravit	sa,	pozor,	úsmev!
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Niektorí	 si	 ju	 vážia,	 iní	 ju	 berú	 ako	 samozrej-
mosť,	 no	 mnohí	 ňou	 žiaľ	 plytvajú.	 22.marec	 je	
deň,	kedy	by	sme	sa	mali	aspoň	zamyslieť	nad	
tým,	čo	znamená	voda	pre	ľudstvo.	Sprevádza	
nás	po	celý	 život,	a	 tak	by	 sme	 si	mohli	aspoň	
v	tento	deň	pripomenúť	jej	obrovskú	cenu.	Pre-
to	sme	si	aj	my	študenti	pripomenuli	tento	deň.	
Vďaka	 pani	 vychovávateľke	 Renáte	 Šulíkovej	
sme	 na	 3.poschodí	 A	 traktu	 absolvovali	 kvízo-
vé	testovanie,	prostredníctvom	ktorého	sme	sa	
niečo	nové	naučili	a	tiež	boli	ohodnotené	naše	
vedomosti.	 Každý	 dobrovoľník	 dostal	 za	 účasť	
fľašku	vody	ako	symbol	tohto	dňa,	a	tí,	ktorí	mali	
najlepšie	 vyplnené	 testy,	 dostali	 sladkú	 odme-
nu.	 Táto	 číra	 tekutina	 je	 našou	 budúcnosťou,	
a	 preto	 by	 sme	 si	 ju	 mali	 vážiť	 a	 ochraňovať.

text: Petra Kajanová

 MAREC
DEŇ VODY

čo sa udialo

text: Karin Šaradinová
foto: archív internátu

napísaná	 ich	 láska	 na	 nastávajúci	 rok.Druhá	
vraví,	 že	 tento	 sviatok	 sa	 stal	populárny	vďaka	
kňazovi	 Valentýnovi,	 ktorý	 sobášil	 mladé	 páry,	
aj	keď	to	Claudius	II.	zakázal.	Neskôr	bol	zatknu-
tý	 a	 14.	 februára	popravený.Stred	 februára	 sa	
niesol	v	znamení	dňa	zaľúbených	aj	v	našom	in-
ternáte.	 Svätého	Valentína	 sme	 si	 pripomenuli,	
či	už	Valentínskou	poštou,	kde	zaľúbení	venovali	
svojej	polovičke	pár	zamilovaných	slovíčok,	ale-
bo	tí	menej	šťastní	písali	svojim	obdivovateľkám	
a	obdivovateľom.	No	nesmela	chýbať	ani	Va-
lentínska	disco,	kde	sa	to	hemžilo	zaľúbencami,	
či	 už	 staršími,	ale	aj	 novoobjanevými.	Dúfame,	
že	 ďalší	 rok	 prinesie	 so	 sebou	 veľa	 nových	 lá-
sok	a	udrží	 spolu	 tých,	ktorí	 si	 tú	 svoju	už	našli...

12  intrak
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čo sa udialo

DEŇ NARCISOV
Deň	 narcisov	 je	 pre	 mnohých	 ľudí	 významný	
deň	 kedy	 si	 každý	 26.	 marca	 kúpi	 symbolický	
kvietok	narcisu	 ,aby	podporil	dobrú	vec.	U	nás	
v	 internáte	 sa	 začala	 tradícia	 dňa	 narcisov	 v	
roku	1992.	Väčšinou	ho	v	tej	dobe	robili	dobro-
voľníci	pod	ochrannými	krídlami	pani	vychová-
vateľky	Gondekovej.	 Peniaze,	 čo	 sa	 vyzbierali,	
boli	poslané	deťom	na	onkologických	oddele-
niach.	V	roku	2006	sa	náš	 internát	spojil	 s	Ligou	
proti	 rakovine	 a	 peniažky	 sa	 začali	 posielať	 aj	
tomuto	združeniu.	 	Rok	čo	 rok	 sa	u	nás	v	 inter-
náte	vyzbiera	približne	300	-	400	eur,	čo	je	pek-
ná	 suma,	 ktorá	 určite	 pomôže	 ľuďom	 trpiacim	
vážnou	 chorobou.	 Deň	 narcisov	 nie	 je	 len	 o	
pomoci,	ale	aj	o	tom,	že	 ľudia	by	si	mali	začať	
vážiť	 svoje	 zdravie	 a	 nepodliehať	 tejto	 uponá-

text: Nina Olejková
foto: internet

hľanej	dobe.	Veľa	 ľudí	 si	bohužiaľ	myslí	 ,	 že	nie	
všetky	peniaze,	čo	prispejú,	idú	na	správnu	vec,	
no	určite	 sa	mýlia.	Všetky	vyzbierané	príspevky	
poputujú	do	posledného	centu	tým,	ktorí	to	naj-
viac	potrebujú,	či	už	ako	podporu	liečby,	ale	aj	
prevenciu.	Snažme	sa	 ísť	príkladom	tým,	ktorí	 si	
na	tento	žltý	symbol	nedokážu	nájsť	čas	či	ocho-
tu	pomôcť	 iným.	A	mne	neostáva	povedať	nič	
iné,	 len	to,	že	čo	do	sveta	dáš,	 to	sa	ti	aj	vráti.

intrak 13
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Každý	z	nás	určite	pozná	aspoň	jeden	z	týchto	
pocitov:

a)	ranný	pocit	zúfalstva,	ktorý	nás	trápi	vždy,	
keď	ráno	stojíme	pred	prázdnou	skriňou,

b)	odkiaľ	má	to	dievča	z	druhého	poschodia	
tak	úžasnú	sukňu?!

c)	čo	s	oblečením	či	maličkosťami,	ktoré	už	do	
nášho	šatníka	nepatria?

BAZÁR 
NEPOTREBNÝCH VECÍ

APRÍL
Všetky tieto problémy za náš vyriešilo pár šikov-
ných	 hlavičiek.	 Stačilo	 len	 niekoľko	 prázdnych	
stolov	a	zopár	šikovných	rúk	a	bazár	Nepotreb-
ných	vecí	bol	na	 svete!	 Zúčastnil	 sa	každý,	kto	
neváhal	 posunúť	 svoje	 oblečenie	 či	 iné	malič-
kosti	 niekomu	 ďalšiemu,	 poprípade	 vymeniť	 či	
uloviť	 si	pár	pekných	kúskov	do	 svojho	 šatníka.	
A	keďže	stoly	nezostali	dlho	prázdne,	postupne	
pribúdali	 aj	 zvedavé	 oči.	 Za	 symbolické	 ceny	
ste	tu	mohli	nájsť	naozaj	všeličo:	od	topánok	cez	
kozmetiku	až	po	oblečenie,	dokonca	aj	drobné	
doplnky	či	bižutériu.	

čo sa udialo

Všetko	je	už	pripravené... Svedčí.	Čo	myslíte?

Ešte	posledné	a	môžeme	začať...



intrak 15

čo sa udialo
Bazár	 sa	 konal	 v	 priestoroch	 internátneho	 ves-
tibulu	za	spoluúčasti	našich	pani	vychovávate-
liek,	 ktoré	 tiež	 prispeli	 nielen	ako	predávajúce,	
ale	aj	ako	kupujúce.	Každý,	kto	sa	v	tomto	„ba-
zári“	 zastavil,	 si	 určite	 prišiel	 na	 svoje,	 pretože	
stoly	sa	postupne	takmer	vyprázdnili.	Celú	akciu	
sprevádzala	úžasná	atmosféra	a	radosť,	ale	tiež	
myšlienka,	že	to,	čo	my	už	nepotrebujeme,	urobí	
šťastným	niekoho	iného.	No	nielen	to	bolo	dôvo-
dom	na	úsmev,	ale	aj	ekologická	myšlienka	tejto	
udalosti	mala	svoje	čaro.	Ja	sama	som	sa	bazá-
ru	zúčastnila	ako	predávajúca	a	veľmi	ma	pote-
šilo,	že	som	mohla	niekomu	posunúť	to,	čo	by	u	
mňa	len	zbytočne	stálo	v	skrini.	Verím,	že	podob-
né	večery	na	intráku	sa	nestanú	len	zriedkavými	
udalosťami	a	že	pri	najbližšom	bazári	sa	nás	tam	
stretne	oveľa	viac	ako	na	tom	predošlom.	

Uvidíte,	za	pokus	to	stojí.	A	ak	nič	iné,	tak	mi-
nimálne	sa	možno	na	pár	týždňov	stratí	vaša	
„ranná	šatníková	dilema“	:-)ť

  MÁJ
Dňa	21.4.	2015	sa	konal	v	našom	internáte	matu-
ritný	večierok,	na	ktorom	sa	vychovávatelia	lúčili	
so	žiakmi.	Program	bol	príjemný	a	hlavne	zábav-
ný,	a	dokonca	aj	tanečné	vystúpenie	každého	
zaujalo.	Rozdávali	sa	aj	ocenenia,	ktoré	dostá-
vali	šikovný	študenti,	či	už	za	nejaké	zapájanie	sa	
do	internátnych	súťaží	a	aktivít	alebo	za	nejakú	
výpomoc.	Keď	už	sa	konečne	maturanti	popod-
pisovali	do	pamätnej	knihy,	presunuli		sa	do	vy-
zdobenej	 jedálne,	 kde	na	nich	čakala	chutná	
slávnostná	večera.	Bola	to	príjemná	zmena,	pre-
tože	ako	mnohí	povedali,	nemuseli	čakať	v	rade	
až	po	vrátnicu,	aby	ich	obslúžili.	Po	výdatnej	ve-
čeri	nasledovala	maturitná	diskotéka,	na	ktorej	
sa	väčšina	študentov	dobre	zabavila	a	zatanco-
vala	si.	Dokonca	niektorým	aj	slzička	vybehla	pri	
pomyslení	na	tie	všetky	krásne	spomienky,	zážitky	
a	tiež	pri	predstave	na	to,	že	onedlho	budú	mu-
sieť	pobaliť	všetky	svoje	veci	a	rozlúčiť	sa	s	nami.

MATURITNÝ 
V E Č I E R O K

text: Lenka Suchárová
foto: archív internátu

text: Tatiana Uhríková
foto: archív internátu

Keď	zvedavosť	stúpala	:)
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čo sa udialo
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čo sa udialo
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Kto	 povedal,	 že	 v	 škole	 sa	 musí	 iba	 učiť?	 V	
dňoch	27.apríla	až	1.mája	sme	sa	v	rámci	stred-
nej	 umeleckej	 školy	 zúčastnili	 povinného	 kraji-
nárskeho	kurzu.	Počas	týchto	pár	dní	sme	nielen	
veľa	kreslili,	ale	sme	si	taktiež	odtiaľ	odniesli	pár	
pekných	spomienok.	

	A	čo	to	vlastne	 je	?	 	Krajinársky	kurz	 je	povin-
ná	školská	akcia,	v	rámci	ktorej	žiaci	2.ročníkov	
SUŠ	 zdokonaľujú	 kreslenie	a	 svoje	 talenty.	Ako	
minulý	rok,	tak	 i	 tento	rok	sa	kurz	uskutočnil	na	
Vršatci.	 Ubytovaní	 sme	boli	 v	 hoteli,	 z	 ktorého	
bol	neopísateľný	výhľad	na	prírodu	a	okolie.		Sú	
tam	tiež	turistické	chodníky,	takže	milovníci	túr	si	
určite	prišli	na	svoje.	

Myslím	si,	že	budúcoročný	druháci	sa	majú	na	
čo	tešiť.	A	chcete	vedieť,	ako	sa	páčilo	ostat-
ným	zúčastneným?	Tu	sú	ich	vyjadrenia.	

Timea:	,,	Na	krajinárskom	sa	mi	páčilo	veľmi.	Síce	
prác	bolo	neúrekom,	ale	dalo	sa	to	v	pohode	
zvládnuť.	A	určite	by	som	sa	tam	rada	vrátila.´´

Z INTERNÁTNEHO A ŠKOLSKÉHO ŽIVOTA
KRAJINÁRSKY KURZ

Denis:	,,	Krajinársky	bol	pre	mňa	oddych	od	ško-
ly,	keďže	sme	boli	so	spolužiakmi	v	prírode,	kde	
sme	celý	týždeň	kreslili	a	maľovali.´´

Aďa:	 ,,Najlepšie	z	celého	krajinárskeho	boli	 ra-
ňajky.´´

Natália:,, Lepšie ako škola.´´

Anonym:	,,	Už	nikdy	v	živote.´´

očami študentov

text a foto: Petra Kajanová
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1.	Prečo	si	sa	rozhodol	pre	štúdium	tu	na	Sloven-
sku,	tak	ďaleko	od	domova	?

-	Bolo	to	veľmi	spontánne	rozhodnutie.	Bol	som	
rozhodnutý	 študovať	 u	 nás	 doma	 v	 Srbsku	 na				
gymnáziu,	 no	 však	 jedného	 dňa	 k	 nám	prišiel	
pán	 z	 Trenčína,	 vlastne	 ani	 neviem	 prečo,	 a	
porozprával	nám	o	školách,	ktoré	sa	tu	vlastne	
nachádzajú.	Oznámil	som	to	doma	mamine	a	
tá	mi	vlastne	povedala,	 že	 tak	choď	študovať	
teda	na	Slovensko.	Tak	som	sem	prišiel	a	som	tu.	

2.	Mal	si	aj	nejaké	problémy	so	slovenčinou,	keď	
si	sem	prišiel	v	prvom	ročníku?

-	Nemal	som	nejaké	veľké	problémy	s	jazykom,	ja	
som	v	podstate	Slovák.	My	sme	vlastne	v	Srbsku	
ako	keby	taká	komunita,	je	nás	tam	asi	50	000	za-
hraničných	Slovákov.	Ja	som	Slovák	ako	repa.	:D

3.	Máš	 tu	na	Slovensku	aj	nejakú	 rodinu,	 ktorú	
cez	víkendy	navštevuješ?	

-	Rodinu	tu	nemám	vôbec,	no	jedine	sesternicu,	
ale	tá	 je	študentkou	v	Nitre,	občas	sa	navštívi-
me,	 ale	 je	 to	 veľmi	málo.	 A	mám	 tu	 aj	 býva-
lú	 spolužiačku	zo	Srbska	a	tá	študuje	v	Trnave.

4.Aké	máš	plány	po	ukončení	strednej	školy?

-	 Idem	 na	 vysokú	 školu,	 prijali	 ma	 do	 Žili-
ny	 na	 elektrotechnickú,	 tak	 sa	 veľmi	 teším.

5.	Plánuješ	po	škole	aj	zostať	na	Slovensku	alebo	
sa	chceš	vrátiť	domov?

-	Neviem	vôbec,	chcel	by	 som	veľa	cestovať,	
pretože	ma	to	láka	a	zároveň	aj	baví.	Určite	ale	
najprv	chcem	doštudovať	ešte	vysokú	 školu	a	
potom	sa	uvidí.	Rád	by	som	sa	dostal	do	Ameriky	
a	skúsil	bývať	v	Kanade.	Veľmi	sa	mi	ten	štát	páči.

ROZHOVOR S BRAŇOM CEROVSKIM

6.	Je	nejaký	rozdiel	v	mentalite	alebo	v	kultúre	
ľudí	tu	na	Slovensku	a	u	vás	doma?

-	V	podstate	rozdiely	v	mentalite	ľudí	ani	nie	sú,	
teda	aspoň	som	si	to	nevšimol	tak	isto	ako	aj	v	
kultúre.	Myslím,	že	to,	že	ako	ľudia	sme	si	veľmi	
podobní.

7.	Ako	 sa	 ti	 tu	páčilo	 za	 tie	 roky,	 ktoré	 si	 tu	 v	
internáte	býval?

-	Je	to	veľmi	dobrý	internát,	bol	som	aj	na	hor-
ších,	vôbec	si	nesťažujem,	som	úplne	spokojný.

8.	Čo	by	si	zmenil	na	našom	internáte?	

-	Dal	by	som	určite	na	výber	z	dvoch	obedov,	
mohlo	by	tu	byť	viac	krúžkov	a	športových	ak-
cií.	A	uvítal	by	som	aj	otvorenie	terasy,	bolo	by	
to	výborné	posedenie,	keby	sa	tam	spravil	ne-
alko bar.

9.	Vrátil	by	si	sa	sem	ešte,	keby	si	mal	možnosť	?

-	Určite	áno,	prežil	som	tu	veľa	pekného.	Viaže	
ma	k	Trenčínu	a	k	internátu	veľa	spomienok.

očami študentov

rozhovor pripravila: Lenka Suchárová
foto: archív internátu
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Empatia	 –	 slovo,	 ktorému	 drvivá	 väčšina	 ľudí	
nerozumie	alebo	nechce,	či	„nepotrebuje“		ro-
zumieť.	Vžiť	 sa	do	kože	 iného	človeka	 je	 ľahšie	
povedané,	ako	urobené.	Otázkou	je	to,	či	doká-
žete	opustiť	svoj	štandard,	svoj	každodenný	svet	
pre	komfort	iného	človeka.	Dokážete	nielen	roz-
právať,	ale	aj	počúvať?	A	to	bezpodmienečne?	
Som	toho	názoru,	že	veľa	 ľudí	mojej	generácie	
má	 problém	 s	 komunikáciou.	 Nie,	 nemyslím	 tú	
na	 sociálnych	 sieťach.	Hovorím	o	 tom,	 že	veľa	
ľudí	 nedokáže	 o	 svojich	 problémoch	 otvorene	
rozprávať	 kvôli	 strachu	 z	 reakcie	 okolia.	Mladý	
človek	na	svoj	rozvoj	potrebuje	prostredie,	v	kto-
rom	sa	môže	voľne	rozvíjať	bez	toho,	aby	sa	mu-
sel	 báť.	 A	 tak	 úlohou	 staršej	 generácie	 ostáva	
toto	prostredie	vytvoriť.	A	 tu	 je	práve	problém!	
Tiež	ste	už	počuli	vetu	„veď	ja	ti	chcem	len	dob-
re“	pri	niečom,	s	čím	ste	nesúhlasili?		Chrániť,	ale	
neobmedzovať.	Máš	právo	vytvoriť	si	svoj	názor.	
Aspoň	 vo	 veciach,	 čo	 neohrozujú	 teba	 alebo	
iných.	 Tínedžeri	často	 robia	veci,	o	ktorých	ve-
dia,	že	 im	škodia.	 Inými	slovami,	pravidlá	sú	na	
to,	aby	sa	porušovali.	Tieto	veci	prichádzajú	naj-
mä	vtedy,	keď	je	tých	pravidiel	nad	hlavu.	A	po-

očami študentov

tom	rodičia	nedokážu	pochopiť,		keď	im	učitelia,	
alebo	dokonca	ich	kamaráti	(ktorí	ich	určite	poz-
najú lepšie ako niekto komu za to platia) tvrdia, 
že	ich	poslušné	dieťa	po	večeroch	chodí	po	ba-
roch,	berie	drogy	alebo	si	škodí	inými	spôsobmi.	
Možno	len	všetko	potrebuje	svoju	rovnováhu.	
U	 rodičov	 je	 často	 problém	 s	 nepochopením,	
niekedy	i	nechcením	pochopiť.	Rodič	-	autorita,	
blízky	človek,	ktorý	by	mladému	človeku	mohol	
v	 prípade	 konfliktu	 ublížiť	 slovom,	 v	 najhoršom	
prípade	i	fyzicky.	Z	tohto	vychádza	strach	detí	a	
mladistvých	z	priznaní	toho,	že	niečo	nie	je	v	po-
riadku.Rodina	má	byť	bezpečným	miestom,	nie	
niečím,	čoho	by	sa	 tínedžer	nedotkol	ani	dvoj-
metrovou palicou. Preto by základným prvkom 
malo	byť	pochopenie	a	záujem	sa	spolu	rozprá-
vať.Jednoduchšie	povedané,	ľudstvo	má	potre-
bu	sa	vyvíjať	ďalej,	byť	lepší	ako	tí,	čo	boli	pred	
nimi.Ale	čo	ja	viem?		Som	len	16-ročný	tvor	s	vie-
rou	v	to,	že	si	môj	článok	prečíta	niekto	možno	i	
len	z	dlhej	chvíle		a	možno	ho	to	donúti	premýšľať.

MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY

text: Veronika Purmová
foto: internet
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očami študentov

„Drak	 bol	 vždy	 sám.	 Sám	 proti	 všetkým	 i	 proti	
sebe	 samému.“	Drak	 je	hlavný	hrdina	 jedného	
z	najznámejších	 slovenských	 literárnych	diel	od	
Dobroslava	Chrobáka.	Novela	„Drak	sa	vracia“	
poukazuje	na	vnímanie	inakosti	a	odlišnosť	hlav-
ného	hrdinu	Martina,	ktorý	sa	celý	život	stretáva	
s	odsudzovaním	dediny,	nielen	pre	 svoj	odlišný	
výzor	ale	aj	 pôvod.	 Keď	 sa	 nad	 tým	 zamyslím,	
koľko	takýchto	Drakov	prejde	každý	deň	okolo	
mňa?	Koľko	 ľudí	 je	dnes	odsudzovaných	práve	
pre	 to,	 čo	 ich	 robí	 výnimočnými?	 Naozaj	 spo-
ločnosť	 vyčleňuje	 odlišných	 ľudí?	 Mnohokrát	
skutočne	áno.	V	 hudobných	 klipoch	obdivuje-
me	 talent	černošských	umelcov,	no	na	ulici	 sa	
nehanbíme	 nahlas	 kritizovať	 tmavšieho	 spolu-
občana.	 „Ahoj,	 ty	 si	 hendikepovaný?	 Škoda,	
mohli	 sme	 byť	 priatelia.“	 No	 nielen	 vzhľad	 či	
iné	 problémy,	 ale	 aj	 závideniahodné	 vlastnos-
ti	 dokážu	 človeku	 spôsobiť	 kopu	 problémov.

	„S	ňou	sa	nebav,	to	je	len	taká	bifľa.	Počuješ	ten	
škrekot?	On	to	nazýva	spevom?	Pozri,	 to	 je	ten	
krtko	 s	 okuliarmi,	 čo	 sa	 hrá	 na	básnika!“	 Ľudia	
stavajú	do	kúta	tých,	čo	vedia.	Tých,	čo	vedia,	
aj	keď	možno	nevedia.	Bohužiaľ,	nie	vždy	si	uve-
domujeme,	že	aj	náš	názor	má	hodnotu.	Myslí-
me	si,	 že	 je	 lepšie	ho	prispôsobiť	k	mienke	spo-
ločnosti.	Bojíme	sa	objaviť	to,	čo	sa	v	nás	skrýva,	
pretože	by	sme	sa	zrazu	mohli	ocitnúť	na	strane	
tých	druhých	-	čudných,	nechcených,	odsudzo-
vaných.	 Prečo	človek	 už	 nie	 je	 človekom	 sám	
za	seba?	Prečo	nerozmýšľa	akojednotlivec,	ale	

DRACI MEDZI NAMI
ako	bezvýznamná	časť	veľkého	davu?	Páči	 sa	
nám	to,	čo	sa	páči	väčšine	spoločnosti.	Robíme	
a	hovoríme	to,	čo	sa	od	nás	očakáva.	A	prečo?	
Myslím,	že	každý	z	nás	pozná	odpoveď.	Meníme	
svoje	 JA,	 pretože	 sami	 chceme	 zapadnúť.	 No	
nie	vždy	to	znamená	že	sme	vyhrali.	V	súčasnom	
svete	sa	pozornosť	upriamuje	na	tých,	ktorí	majú	
to,	 čo	by	 sme	chceli	 vlastniť	 všetci.	 Najväčším	
bohatstvom	takýchto	ľudí	je	odvaha	ukázať,	kto	
sú.	A	práve	preto	 ľudia	 súdia	 iných.	Pretože	 sa	
sami	boja	stať	obeťami	svojej	inakosti.	Boja	sa	byť	
„Drakmi“	a	inými	opovrhujú,	pretože	v	nich	vidia	
to,	čím	sa	neodvážili	stať	oni	sami.	Nanešťastie,	
nie	všetci	si	uvedomujú,	že	slovo	„človek“	nezna-
mená	automaticky	povinnosť	byť	rovnakým.	Vi-
díme	len	to,	čo	vidieť	chceme.	Neuvedomujeme	
si,	že	slovom	či	názorom	môžeme	človeku	ublížiť	
viac	 ako	 rukami.	 Tvárime	 sa,	 že	 máme	 právo	
hodnotiť	chyby	a	životy	 iných,	no	svoj	si	pritom	
nevšímame.	A	práve	tí,	na	ktorých	sa	pozeráme	
zhora,	zachraňujú	našu	 jednotvárnu	spoločnosť	
a	stávajú	sa	pre	mnohých	inšpiráciou.	Nezabú-
dajme,	 že	 všetci	máme	 rovnaké	 právo	 chodiť	
po	tejto	zemi,	dýchať	rovnaký	vzduch,	prežívať	
smútok,	lásku	či	radosť.	Bez	ohľadu	na	to,	odkiaľ	
sme,	ako	vyzeráme,	či	máme	radi	futbal	či	rad-
šej	uprednostníme	Mozarta,	podstatné	je	to,	že	
všetci	cítime	 rovnako.	Skúsme	sa	nachvíľku	vžiť	
do	 tých,	 na	 ktorých	 ukazujeme	 prstom.	 Nájdi-
me	v	sebe	tú	odsudzovanú	 inakosť	a	nebojme	
sa	povedať	 napríklad	aj	 to,	 ako	dlho	 už	pota-
jomky obdivujeme talent neznámeho maliara 
z	 vedľajšej	 ulice.	 Pretože	 je	 dôležité,	 aby	 člo-
vek	nezabúdal	byť	človekom,	a	nie	len	hmotou	
bez	duše.	Pretože	práve	tá	z	nás	robí	„Drakov“.

text: Tatiana Uhríková
foto: internet
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„Tvárime sa, že máme právo 
hodnotiť chyby a životy iných, 
no svoj si pritom nevšímame.“
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Čo	ťa	priviedlo	na	dráhu	modelingu?	Spomínaš 
si	na	začiatky?	Priviedla	ťa	k	tomu	vlastná	inicia-
tíva	či	náhoda?
Moja	 prvá	 „modelingová“	 skúsenosť	 bola	 iba	
náhoda	 .	 Na	 základnej	 umeleckej	 škole	 si	 ma	
vyhliadol	jeden	učiteľ	fotky	a	chcel	so	mnou	na-
fotiť	pár	portrétoviek.	 	 Toto	bol	môj	 úplne	prvý	
modelingový	zážitok,	aj	keď	ja	ho	veľmi	za	mo-
delingový	nerátam.	Avšak	páčilo	sa	mi	to	pózo-
vanie,	a	hlavne	pred	objektívom	som	mohla	byť	
kýmkoľvek.	To	ma	baví	asi	najviac	doteraz.	Je	to	
pre	mňa	niečo	ako	pre	niekoho	herectvo	s	tým,	
že	ja	nemusím	rozprávať.	Asi	v	ôsmej	triede	som	
si	povedala,	že	iba	tak	na	„tajnáša“	sa	prihlásim	
do	jednej	modelingovej	súťaže,	s	tým,	že	nič	za	
to	nedám,	 keď	 to	 skúsim.	Keď	 som	bola	malá,	
vždy	som	veľmi	 rada	pozerala	Miss	a	to	ma	asi	
inšpirovalo,	 aby	 som	 sa	 naozaj	 prihlásila.	 Moji	
rodičia	nemali	o	tom	ani	tušenie	a	keď	som	im	
to	oznámila,	neboli	nadšení,	že	by	som	sa	mala	
niečomu	 takémuto	 venovať.	 Nebránili	 mi	 však	
ísť	na	kasting	s	 tým,	že	veď	možno	nepostúpim	
a	nebudú	to	ďalej	musieť	riešiť,	no	lenže	ja	som	
postúpila	a	postúpila	 som	až	do	 finálovej	dva-
nástky,	v	ktorej	účasť	znamenala	získanie	zmluvy	
s	 jednou	modelingovou	 agentúrou.	 A	 tu	 sa	 to	
začalo.	Nejaká	moja	najväčšia	túžba	dostať	sa	
do povedomia.

.

.

KRÁSA NIE JE HRIECH
Eva	Danišová	(19,	SUŠ),	dievča,	ktorej	tvár	sa	Vám	len	tak	nepodarí	pre-
hliadnuť.	Prezradila	nám,čo	sa	skrýva	za	jej	úspechom	nie	len	u	nás	ale	aj	
v	zahraničí,	a	tiež	nám	priblížila	svet	modelingu	aj	z	tej	druhej	strany	Pripra-
vení?

.
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Boli	 začiatky	 náročné?	 Ako	 to	 vnímali	 u	 vás	
doma?
Začiatky	nie	boli,	ale	sú	ťažké.	Stále	som	iba	na	
začiatku.	Asi	rok	a	niečo	som	bola	bez	agentúry	
a	rozmýšľala	som,	že	sa	modelingu	vzdám	a	už	
to	nebudem	riešiť.	Nakoniec	ma	oslovila	 jedna	
agentúra	v	Žiline	a	ponúkla	mi	zmluvu.	Toto	bolo	
na	 jar	minulého	 roka,	keď	 som	bola	druháčka.	
Zmluvu	som	nakoniec	podpísala,	s	čím	moji	rodi-
čia	neboli	stotožnení	ale	stále	mi	v	tom	nebráni-
li.	Asi	v	máji	som	bola	na	prvom	fotení,	ktoré	mi	
malo	priniesť	fotky	do	môjho	booku.	Síce	som	už	
pred	 tým	absolvovala	niekoľko	 fotení,	 toto	po-
važujem	za	prvé	skutočné.	Po	tomto	fotení	ma	
začali	bookovať	do	sveta.	

Mala	si	možnosť	navštíviť	aj	zahraničie?	Oslovila	
ťa	táto	možnosť?
Na	konci	druhého	ročníka	som	po	úspešnom	za-
bookovaní	 mojej	 osoby	 odletela	 do	 Istanbulu.	
Vždy	som	chcela	precestovať	veľa	miesť	a	aj	to	
bol	hlavný	dôvod,	prečo	som	sa	rozhodla	veno-
vať	modelingu.	Keď	prišla	táto	ponuka,	neváha-
la	 som.	Bola	 som	 strašne	nervózna	a	posledné	
dni	pred	odletom	som	bola	strašne	vystresova-
ná,	chytali	ma	stavy	úzkosti	a	nevedela	som,	čo	
budem	 robiť	a	či	vôbec	 robím	správne.	Na	 le-
tisko	som	išla	pre	istotu	skôr,	predsa	len,	keď	má	
človek	stres,	chce	tam	byť	skôr.	Nabaliť	sa	do	20	
kilogramov	 je	 dosť	 náročné,	 keď	 letíte	 na	dva	
mesiace,	ale	so	svojou	silou	som	ten	kufor	neja-
ko	zavrela.	Na	 letisku	som	sa	rozlúčila	s	 rodičmi	
a	 išla	 som	do	 sveta.	Pred	pristaním	v	 Istanbule	
som	si	tak	hovorila,	že	či	toto	13	miliónové	mesto	
zvládnem	a	že	nikdy	by	som	si	pred	pol	 rokom	
nemyslela,	že	niekam	poletím	takto	sama.	Tejto	
príležitosti	nebanujem	a	bola	to	neuveriteľná	prí-
ležitosť	a	plánujem	vycestovať	ešte	veľakrát.
                            
Ako	si	prežívala	toto	vycestovanie?	Čo	sa	ti	zda-
lo	iné	a	odlišné	od	našej	kultúry?
	Veľmi	som	sa	bála,	aké	to	bude	tam	vonku,	keď	
vyjdem	z	letiska.	Zistila	som,	že	taký	veľký	rozdiel	
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v	metre	sa	na	nás	veľmi	pozerali,	priam	čumeli,	
ale	nič	nehovorili	ani	sa	nám	neprihovárali.	Ne-
boli	nejako	dotieraví,	 to	 skôr	v	 tom	historickom	
centre	a	to	tak	ako	na	každej	dovolenke,	keď	sa	
vám	snažia	niečo	predať.	Dodržiavali	sme	neja-
ké	tie	základy,	ale	nie	tak	prísno	akoby	napríklad	
moja	mamina	chcela.	 Keď	 sme	 však	 chceli	 ísť	
do	nejakej	mešity,	nevpustia	vás	bez	šatky	a	mu-
seli	ste	mať	minimálne	po	kolená	nohavice.	Mys-
lím,	že	nikto	sa	to	nepokúsil	porušiť,	je	to	nejaká	
tá	 tradícia,	 s	 ktorou	každý	 ráta	a	neprotestuje.	
Práve	v	tom	čase	keď	som	tam	bola	ja,	miestni	
dodržiavali	ramadan,	čo	je	niečo	ako	mesačný	
pôst.	Približne	mesiac	dodržuje	striktne	to,	že	cez	
deň	nejedia,	nepijú,	nefajčia	a	nemilujú	sa.	Toto	
obdobie	vychádza,	myslím,	že	vždy	 inak	alebo	
práve	na	leto,	teda	dva	najhorúcejšie	mesiace	
v	roku.	Ja	si	ani	neviem	predstaviť,	že	by	som	cez	
také	 denné	 teplo	 nepila	 vodu.	 Stretla	 som	 sa	
s	rôznymi	druhmi	dodržiavania	tohto	pôstu.	Vždy	
to	môže	byť	iné,	podľa	toho,	ako	silno	je	veriaci.	
U	niektorých	žien,	ktoré	nosili	šatky	na	hlave,	by	
ste	čakali,	že	to	práve	oni	budú	dodržiavať	pôst,	
veď	predsa	sa	zahaľuje,	tak	asi	 je	dosť	silno	ve-
riaca. 

No	a	 práve	 takéto	 ženy	 to	 nedodržiavali.	 Keď	
som	mala	job	tak	som	to	mohla	názorne	vidieť.	
Zažila	 som	prípad,	 že	mladá	 žena,	 ktorá	mala	
šatku	na	hlave	dodržiavala	tento	pôst.	Na	konci	
dňa	sa	už	nevládala	hýbať,	 iba	 ležala	a	spala.	
Avšak	keď	som	prišla	na	 to	 isté	miesto	na	ďalší	
job,	už	si	spokojne	fajčila,	jedla	a	pila.	Bolo	to	asi	
tak	po	dvoch	 týždňoch.	U	 každého	 to	 je	 inak.	
Ona	to	nedodržala	celý	mesiac,	neviem	s	aké-

v našich kultúrach nie je. Moja mamina ma pred 
odletom	dosť	strašila,	že	aké	to	tam	bude,	ako	
ma	 tam	 budú	 vnímať	 muži,	 keďže	 predsa	 len	
som	ryšavá,	čo	všetko	mám	na	sebe	nosiť,	koľ-
ko	 vrstiev,	 aby	 som	 neupozorňovala	 na	 seba.	
Všetkého	tohto	iného	som	sa	dosť	bála,	ale	asi	
po	jednom	týždni	som	zistila,	že	do	takých	častí,	
ktoré	by	boli	pre	mňa	nebezpečné,	sa	ani	nedo-
stanem.	Na	všetky	kástingy	nás	vozilo	auto	a	keď	
sme	mali	free	day	a	vybrali	sme	sa	do	mesta	na	
nejaké	tie	nákupy	či	pozrieť	pamiatky,	bolo	tam	
veľa	turistov	a	miestni	boli	zvyknutí	na	to,	že	máš	
odhalené	plecia	alebo,	 že	máš	 krátke	nohavi-
ce.	 Nevnímali	 to	 nejako	 tragicky	 alebo,	 že	 by	
nás	chceli	za	to	zabiť.	Ja	som	sa	snažila	dodržia-
vať	to,	že	som	si	vždy	zobrala	so	sebou	nejakú	tú	
šatku	a	v	metre	som	si	ju	dala		cez	plecia.	Áno,	

„Začiatky nie boli, ale sú 
ťažké. Stále som iba na 
začiatku.“
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ho	dôvodu,	to	som	sa	pýtať	nechcela.	Keď	nie-
kto	dodržuje	ramadán,	jesť	môže	iba	po	zotme-
ní.	To	vždy,	keď	som	išla	tak	neskôr	po	ulici,	všetky	
reštaurácie	boli	plné	ľudí	a	všetci	jedli.	Raz	som	
sa	rozprávala	s	 jedným	mužom,	ktorý	ramadan	
dodržiaval	a	on	mi	povedal,	že	väčšina	ľudí	ešte	
pred	tým,	ako	vyjde	slnko,	vstane,	čo	je	približne	
o	piatej	ráno	a	ešte	sa	naje	a	napije.	Snažila	som	
sa	to	brať,	tento	pôst	ako	niečo,	čo	je	u	nás,	ale	
príde	mi	to	oveľa	menej	znesiteľné	ako	náš	druh	
pôstu.	Veľa	vecí	som	pochopila	až	tam,	hlavne	
čo	sa	týka	zahaľovania	žien.	Vždy	som	si	hovori-
la,	že	vlastným	spôsobom	sú	do	toho	nútené,	ale	
ono	to	tak	nie	je.	Všetko	je	ich	vlastná	iniciatíva,	
boli	tak	vychované	ako	sme	my	vychované	nosiť	
napríklad	kraťase.	Nerobíme	z	toho	nijakú	vedu,	
proste	to	tak	je.	Stretla	som	sa	so	stylistkami	pre	
módny	časopis	a	to	ste	mali	vidieť.	Môžem	po-
vedať,	že	v	niektorých	prípadoch	boli	krajšie	ob-
lečené	ako	niektoré	 slovenské	 ženy.	 Keď	chcú	
byť	pekné,	vedia	si	to	zariadiť,	zohnať	veci,	ktoré	
sa	 im	páčia.	 Trh	 tam	 je	 rozmanitý,	 v	mnohých	
prípadoch	viacej	ako	na	Slovensku.	Áno,	sú	prí-
pady	tuctovitosti,	ale	asi	v	takom	merítku	ako	aj	
u	nás.	V	tomto	smere	i	celkovo	sa	od	nás	nelíšia	
až	tak	veľa.

Ďakujeme	za	rozhovor.

rozhovor pripravila: Tatiana Uhríková
foto: archív Evy Danišovej

intrak 25

ZAUJALO NÁS



 26 intrak

ZAUJALO NÁS

Moja	 zvedavosť	 a	 túžba	 navštíviť	 aspoň	 jednu	
zo	škandinávskych	krajín	vyskočila	na	level	1000	
keď	 som	 sa	 spoznala	 s	 dievčaťom,	 ktorá	 išla	 v	
mojom	veku	na	pár	mesiacov		študovať	do	Dán-
ska.	V	Dánsku	existuje	okrem	bežného	gymná-
zia a odborných škôl aj jeden unikátny typ školy, 
ktorý	 by	 sa	 najlepšie	 preložil	 ako	 Mládežnícka	
stredná	škola.	Škola	je	určená	pre	ľudí	od	16	do	
19	rokov.	Dánske	decká		sem	idú	na	pol	roka,	na	
rok	či	aj	na	dlhšie,	keď	si	potrebujú	dať	pauzu	od	
ich	predošlej	 školy,	alebo	keď	nevedia,	 ktorým	
smerom	by	 sa	 chceli	 ďalej	 uberať.	 Ja	 som	 išla	
na	 jesenný	semester,	ktorý	trval	od	augusta	do	
decembra.	Takéto	školy	sú	v	Dánsku	iba	dve.	Ja	

NOVÁ  SKÚSENOSŤ DO ŽIVOTA
som	sa	vybrala	na	UHR	(Ungdomshøjskolen	ved	
Ribe)	 ktorá	 sídli	 v	malej	 dedinke	pri	mori,	 8	 km	
od	najstaršieho	dánskeho	mesta	Ribe.	Táto	škola	
totižto	ponúka	čiastočné	štipendium	pre	zahra-
ničných	študentov.	Je	to	boarding	school-	všetci	
bývame	 pokope,	 jedávame	 spolu,	 zabávame	
sa	spolu.	Čo	sa	 týka	výučby,	nie	 je	 to	 tá	škola,	
ako	si	každý	z	nás	hneď	predstaví.	Každý	mesiac	
sme	si	volili	nové	predmety,	a	vždy	bolo	z	čoho	
vyberať.	Vyberali	 sme	 si	 z	umeleckých,	hudob-
ných,	športových	alebo	vonkajších	činností.Kaž-
dý	mesiac	priniesol	niečo	nové.	V	pondelok	a	v	
utorok	sme	mali	prvý	voliteľný	predmet,	vo	štvr-
tok	a	v	piatok	sme	mali	druhý.	V	stredu	sme	mali	
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všetci pokope povinný predmet Toolbox of Life, 
kde	sme	debatovali	o	veciach	,	ktoré	sa	do	živo-
ta	naozaj	zídu.	Keď	som	išla	na	tú	školu,	nemala	
som	poňatie,	čo	všetko	ma	čaká.	Vedela	som	
len,	že	konečne	idem	preč	zo	Slovenska.	Bol	pre	
mňa	naozaj	veľký	šok,	keď	som	si	ako	prvý	pred-
met	mala	vybrať	medzi	Landartom,	lezením	po	
stromoch	 alebo	 PopRockovou	 kapelou.	 	 ako	
druhý		predmet	som	si	mohla	vybrať	medzi	lopto-
vými	hrami,	spievaním	v	chóre	a	recyklovaným	
dizajnom.	Recyklovaný	dizajn	pozostával	z	toho,	
že	sme	išli	do	mesta,	nakúpili	nejaké	oblečenie	v	
sekáči,	a	následne	to	prešili	na	niečo	úplne	iné.		

Samozrejme	niekto	predtým	v	 živote	nešil,	 čiže	
zábavy	bolo	kopec.	Neskôr	som	si	vybrala	pred-
mety	 ako	 šitie	 zo	 strečových	materiálov	 či	 ex-
prerimentálna	maľba.	Veľké	prekvapenie	bolo,	
keď	som	zistila,	že	som	sa	prihlásila	na	box,	bo-
hužiaľ	ako	jediné	dievča.	Ako	trénera	sme	mali	
profi	boxera,	ktorý	nás	vôbec	nešetril.	Mesiac	po	
boxe	som	si	 zvolila	 jógu	s	meditáciou	a	výrobu	
vianočných	 dekorácií.	 Táto	 zahraničná	 skúse-
nosť	mi	priniesla	nový	pohľad	na	svet	a	rozhodne	
ju	 odporúčam	všetkým,	 ktorí	 sa	 neboja	 výziev.	

text: Veronika Šlachtová
foto: internet
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 „Keď som išla na tú školu, nemala som poňatie, čo všetko ma čaká. Vedela som 
len, že konečne idem preč zo Slovenska.“
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1.Odkedy sa venuješ športu?
Športu	 sa	 venujem	 skoro	 celý	
život.	 Keď	 som	bola	malá,	 ne-
vedela	som	kráčať,	iba	utekať.	
Rodičia	mi	vraveli,	že	keď	sa	len	
obzreli	 či	 otočili	 iným	 smerom,	
zmizla	 som.	 Už	 v	 škôlke	 som	
bola	na	 svojich	prvých	atletic-
kých	pretekoch.	Vraj	som	bola	
rýchla. Ale viac ma lákali lopto-
vé hry ako je vybíjaná, preha-
dzovaná	či	futbal.	Veľmi	ma	to	
bavilo,	 ale	 prestúpila	 som	 na	
jazykové gymnázium, kde lop-
tové	hry	neboli	a	musela	som	s	
nimi	prestať.	Dlho	som	bez	špor-
tu	nebola,	asi	o	dva	tri	dni	som	
začala	 chodiť	 na	 tenis.	 Bola	
som	šťastná	že	robím	šport,	kto-
rý	ma	baví,	 ale	 stále	 to	 nebol	
ten pravý. Po odchode nášho 
trénera	 som	 svoju	 tenisovú	 ka-
riéru	ukončila	a	hľadala	som	iný	
šport.	 Začala	 som	 s	 florbalom,		
ktorý	ma	chytil	za	srdce	a	robím	
ho	 dodnes.	 Tréningy	 som	má-
vala	dvakrát	do	týždňa,	čo	mi	
bolo	málo,		a	preto	som	zača-
la	hrávať	aj	volejbal.	Keďže	ma	
šport	veľmi	bavil,	rozhodla	som	
sa	prestúpiť	na	športové

gymnázium	 do	 Trenčína.	 Na-
priek	tomu,	že	tu	v	Trenčíne	ne-
bol	volejbal	ani	florbal,	chcela	
som	 sem	 chodiť.	 	 Nevedela	
som,	 aký	 šport	 si	 mám	 do	 pri-
hlášky	 napísať.	 Po	 dlhom	 päť-
minútovom	rozmýšľaní	som	na-
písala	 atletika.	 Po	 talentových	
skúškach	mi	 prišiel	 domov	 pa-
pier,	 že	 som	prijatá.	 Prišla	 som	
za	 rodičmi	 do	 obývačky	 ,po-
stavila	som	sa	pred	nich	a	po-
vedala	 som,	 že	 od	 budúceho	
roka	budem	chodiť	 do	 Trenčí-
na	do	školy.	Obidvaja	sa	začali	
smiať,	že	jasné,	choď	si.	Nebrali	
ma	 vážne.	 Avšak	 pohľady	 im	
zmrzli,	keď	som	pred	nich	hodi-
la papier 

o	prijatí.	Nemali	kam	cúvnuť.	V	
septembri	som	prišla	do	Trenčí-
na	na	svoj	prvý	atletický	tréning.	
Nevedela	 som,	 akú	 disciplínu	
chcem	robiť.	Behy	ma	neláka-
li, vyzerali moc jednoducho. A 
potom prišli na trávnik oštepári. 
Vtedy	 som	vedela,	 čo	chcem	
robiť.	Som	rada,	že	som	sa	roz-
hodla pre hod oštepom. Po 
mesiaci	som	sa	dozvedela,	že	v	
Trenčíne	majú	ženský	florbalový	
klub.	Baby	ma	medzi	 seba	pri-
jali z nadšením a prepracovala 
som	sa	do	prvej	päťky.	Pár	týž-
dňov	na	to	som	začala	hrávať	
aj	volejbal	za	Svinnú.		Som	veľmi	
rada,	 že	 som	 sa	 rozhodla	pre-
stúpiť	z	jazykového	na	športový	
gympel	a	každý	deň	sa	tak	mô-
žem	 naplno	 venovať	 športom,	
ktoré ma bavia. 

2.Popri športe potrebuješ mať 
pod kontrolou svoju vizáž?
Trénujeme	 v	 každom	 počasí.	
Či	 je	 sneh,	 dážď,	 vietor,	 slnko,	
hmla dokonca aj krúpy. Nemá 
moc	význam	maľovať	sa,	vyče-
sávať	alebo	hľadať	v	skrini	naj-
lepšie	kúsky,	ktoré	budú

R o z h o v o r  s  at l é t k o u  B a r b o r o u  M o k r o u
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aj tak prepotené, dotrhané 
alebo	zablatené.	Hlavne	že	od-
robíme	to,	čo	máme.	

3.Kedy sa cítiš byť sama se-
bou?
Najviac	 som	sama	 sebou,	 keď	
trénujem	 na	 plno	 bez	 ohľadu	
na	 to,	 čo	 mi	 ostaní	 hovoria.	
Keď	 som	 vonku	 s	 kamarátmi	
a	môžem	 sa	 stále	 na	 všetkom	
smiať,	 tváriť	 sa	 ako	 chcem	 a	
čo	 chcem,	 skákať	 do	 kaluží	
chovať	sa	ako	malé	decko	bez	
masky.	Ale	hlavne,	keď	môžem	
niekomu	pomôcť.		Či	už	staren-
ke	s	nákupom,	starkej	so	záhra-
dou,	 rodičom	 s	 problémami,	
vypočuť	 kamarátov,	 či	 sestre	
vyčarovať	úsmev	na	tvári.

4.Získala si nejaké ocenenia?
V	každom	športe,	ktorý	som	ro-

bila,	 sa	mi	podarilo	 uspieť.	 Bu-
dem	rada,	keď	sa	mi	bude	dariť	
stále	viac	a	viac.

5.Ako zvládaš nápor športo-
vých tréningov a zároveň ško-
lu?
Tréningov	 máme	 veľa	 a	 vy-
čerpávajúcich.	 I	 napriek	 tomu	
sa	 dá	 s	 učiteľkami	 dohodnúť,	
kedy	 pôjdem	 odpovedať	 ale-
bo	 kedy	 si	 napíšem	 písomku.	
Nemusím	 sa	 veľa	 učiť,	 lebo	 si	
dosť	zapamätám	z	hodiny.

6.Čo si vážiš momentálne na 
svojom živote najviac?
To,	že	mám	veľa	priateľov,	ktorí
ma podporujú. Svoje zdravie, 
vďaka	 ktorému	 môžem	 stále	
športovať.	Chuť	do	jedla.

7.Čo do budúcna, budeš po-
rozhovor pripravila: Renáta 
Šulíková 
foto: archív Barbory Mokrej

kračovať v športe po  ukončení 
školy, aké je tvoje ďalšie sme-
rovanie?
Ďalej	by	 som	chcela	pokračo-
vať	v	športe,	či	už	profesionálne	
alebo	 amatérsky.	 Keby	 sa	 zra-
ním	 a	 nemôžem	 ďalej	 športo-
vať,	bola	by	som	trénerka.

8.Bojíš sa niekedy starnutia?
Nebojím	sa	starnutia.	Každý	raz	
zostarne,	je	len	otázka	že	s	kým.

9.Chytá ťa pred letom syndróm 
,,musím schudnúť?“
Takéto	 otázky	 netrápia	 žiad-
neho	 športovca.	Vďaka	 trénin-
gom	nemáme	ani	kedy	pribrať.

ZAUJALO NÁS
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Matúš,	ktorú	školu	navštevuješ?	
Strednú	umeleckú	školu	v	Trenčíne.

Ako	si	sa	dostal	k	tancovaniu?
Hmm...	Na	tanec	ma	prihlásila	mamina,	udialo	
sa	 to	v	druhom	 ročníku	na	 základnej	 škole.	 Zo	
začiatku	ma	to	nebavilo,	no	potom	prišlo	obdo-
bie,	kedy	sa	mi	to	zapáčilo.

Môžeš	 povedať,	 že	 tanec	 je	 činnosť,	 ktorá	 ťa	
bude	 baviť	 po	 celý	 život,	 respektíve	 chceš	 sa	
vydať	touto	cestou?
Momentálne ma prijali na školu múzických 
umení	 v	 Bratislave,	čo	 som	veľmi	 rád..	Chcem	
sa	v	 tejto	oblasti	naďalej	vzdelávať	 ,	 zlepšovať	
a	vypracovať	 sa	na	profesionála.	Áno,	chcem	
dosiahnuť	úspech.

V	akom	klube	teraz	pôsobíš?
Tanečný	klub	Dukla	Trenčín.

Aké	druhy	tanca	ovládaš?	Sú	to	tance,	ktoré	vy-
žadujú	partnerku,	alebo	je	choreografia	zosta-
vená	pre	jedného,	čiže	pre	teba?
Venujem	sa	viacerým		štýlom	tanca,	ako	džez,	
balet,	hip-hop.	V	súčasnosti		sa	venujem	na	pro-
fesionálnej	úrovni	 spoločenským	 tancom.	Keď-
že	je	to	párový	tanec,	partnerka	je	potrebná.	So	
spoločenských	tancov	mám	radšej	štandardné	
ako	 latinsko-americké.	Najradšej	mám	Quicks-
tep.

Čo	tvoja	tanečná	partnerka?	Ako	si	s	ňou	spo-
kojný?
Áno,	 som	 spokojný.	 Volá	 sa	 Mária	 Masárová.	
Poznáme	sa	už	dlho	a	tancujeme	spolu	už	5	ro-
kov.	Nakoľko	obaja	maturujeme,	naše	cesty	sa	
rozchádzajú,	partnerka	odchádza	študovať	do	
Brna,	to	znamená,	že	si	musím	hľadať	novú	part-
nerku.

Sú	 pre	 tancovanie	 stanovené	 nejaké	 kritéria,	
napr.	výška,	vek,	váha,	vzhľad?
V	podstate	nie,	s	tancom	môže	začať	človek	ho-
cikedy,	dôležité	 je,	aby	ho	mal	 rád	a	vedel	ho	
precítiť.

Vaše	najväčšie	tanečné	úspechy?
Za	posledné	obdobie	sme	vyhrali	viaceré	súťaže	
v	kategórii	A,	tento	rok	sa	nám	podarilo	umiest-
niť	na	Majstrovstvách	Slovenska	v	kategórii	štan-
dardné	tance	na	4.	mieste	v	Poprade.	

tanec je moj život

ˇ
rozhovor	pripravil:	Tomáš	Klinovský
foto: archív Matúša Szegha
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Susedia
Na	túto	tému	som	si	vybrala	moju	80-ročnú	suse-
du.	Vybrala	som	si	 ju	kvôli	 tomu,	že	ma	zaujala	
svojím	postojom	k	životu	a	tiež	jej	pracovitosťou.	
Myslím	 si,	 že	 na	 svoj	 vek	 dokáže	 ešte	 mnoho	
vecí,	 v	 ktorých	by	niekedy	 tromfla	aj	mladého	
človeka.	Taktiež	si	toho	už	veľa	vytrpela	a	aj	svoj	
osamelý	 život	 zvláda	 excelentne.	 Prostredníc-
tvom	tejto	klauzúrnej	práce	som	ju	oveľa	lepšie	
spoznala.	I	keď	bývame	vedľa	seba,	môj	vzťah	k	
nej	bol	vždy	neutrálny.	Preto	som	rada,	že	som	
ju	aspoň	 takto	 lepšie	 spoznala	a	dozvedela	 sa	
niečo	o	 jej	živote.	Jej	 súčasný	život	som	zdoku-
mentovala	do	štyroch	fotografií.	

ZAUJALO NÁS
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text a foto: Petra Kajanová
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Poznáte	Kristínu	Mahútovú?
Býva v našom internáte a je študentkou SUŠ, kde 
študuje	druhý	rok	interiérový	dizajn.	V	marci	2015	
sa	zúčastnila	na	mimoškolskej	celoslovenskej	sú-
ťaži	 zameranej	na	Svetový	deň	vody,	do	ktorej	
sa	zapojilo	59	študentov	stredných	umeleckých	
škôl.	Pre	ocenenie,	ktoré	odovzdávali	osobnosti,	
ako	premiér	Róbert	Fico,	minister	životného	pro-
stredia	Peter	Žigo,	minister	zdravotníctva	Viliam	
Čislák,	generálny	 riaditeľ	vodárenských	spoloč-
ností	pán	Hreho,	cestovala	do	Bratislavy.

Spýtali	sme	sa	jej:

Rada	maľuješ?
Veľmi,	už	od	malička.	Vždy,	keď	mi	doktorka	dala	
omaľovánku,	mala	si	vidieť	to	moje	nadšenie...

Čo	ťa	viedlo	k	štúdiu	na	SUŠ?
Hmm,	išla	som	za	tým,	čo	ma	baví.

Kto	je	tvoj	vzor?
Jednoznačne	moji	rodičia,	ak	myslíš	na	umelec-
ký vzor, tak ten nemám.

Ako	reagovali	tvoji	rodičia	na	získané	ocenenie?	
Spomínala	 si,	 že	 zo	 všetkých	 zúčastnených	 59-
tich	študentov	vybrali	4	práce,	ktoré	ocenili.
Boli	hrdí	a	šťastní.	Nemohli	tomu	uveriť,	rovnako	
ako ja.

Akú	prácu	si	sa	rozhodla	spraviť	a	akou	techni-
kou?	A	ktorú	z	techník	najradšej	využívaš?
Maľovala	som	žabku	kráčajúcu	po	vode	aj	s	jej	
odrazom.	Použila	 som	techniku	akvarelu.	Rada	
pracujem	s	každou	techni
kou.

Prečo	práve	žaba?
Pretože	 je	 typickým	 živočíchom,	 ktorý	 nemôže	
bez	vody	existovať.

Ako	často	maľuješ?
Tak	trikrát	do	týždňa.

Aké	ocenenie	si	získala?
Fľašu	 vody,	 pero	 na	 dotykový	 mobil,	 reflexnú	
pásku,	zápisník,	časopisy	o	vode	a	100	eur,	ktoré	
som	si	odložila	do	prasiatka.

Rozhovor	pripravila:	Kristína	Vachová
Foto:	archív	Kristíny	Mahútovej

 podával mi ruku
minister
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Telefonát	na	sekretariát	MŠK	Žilina:
-Predaj	lístkov	na	zápas	Žilina	-	Chelsea,	čo	si	že-
láte?
-	Dobrý	deň,	chcel	by	som	objednať	1000	VIP	líst-
kov	na	daný	zápas.
-	Prepáčte,	ale	to	si	robíte	srandu?
-	Vy	ste	s	tým	začali...

Arabský	 moslim	 nastúpil	 v	 Londýne	 do	 taxíka.	
Dôrazne	požiadal	taxikára,	aby	vypol	rádio,	pre-
tože	jeho	náboženstvo	prikazuje,	že	nesmie	po-
čúvať	takú	hudbu,	keďže	v	Prorokových	časoch	
nebola	žiadna	západná	hudba,	ktorá	je	hudbou	
neveriacich. Taxikár zdvorilo vypol rádio a otvoril 
dvere.	Arab	sa	opýtal:	„Čo	sa	deje“?	Taxikár	od-
povedal:	„Za	čias	Proroka	neboli	žiadne	taxíky.	A	
preto	vypadnite	a	počkajte	si	na	ťavu.“

Rozprávajú	sa	dvaja	PC	maniaci:
-	Jejda,	mne	strašne	vadí	ten	počítač.
-	Aj	mne!
-	Poďme	ho	vypnúť.
-	Zas	až	tak	mi	nevadí.

Na	diskotéke:
-	Slečna,	idete	tancovať?
- Nie. S deckom netancujem.
-	Pardon,	ja	som	nevedel,	že	ste	tehotná.		

Vždy,	keď	ukladám	večer	deti	spať,	rozmýšľam,	
či	ich	mám	'uložiť'	alebo	'uložiť	ako'.

Na	čo	sa	používa	tlačiareň?
Na	spomalenie	pohybu	papiera	smerom	k	smet-
nému košu.

Pýta	sa	turista	baču:
-	Bača,	kde	sa	tu	páli	slivovica?
-	Vidíte	ten	kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade.

-	Dobrý	deň,	neruším?
- Nie, práve naopak.

Je	to	oranžové,	guľaté	a	začína	to	na	P.	Čo	je	
to?
Pomaranč.
Je	to	oranžové,	guľaté	a	začína	to	na	N.	Čo	je	
to?
Neuveriteňé,	zase	pomaranč!

Čím	 viac	 pijem,	 tým	 dlhšie	 ostanem	 v	 krčme.	
Čím	dlhšie	ostanem	v	krčme,	tým	neskôr	prídem	
domov.	Čím	neskôr	prídem	domov,	 tým	kratšie	
spím.	Čím	kratšie	 spím,	 tým	som	viac	unavený.	
Čím	viac	som	unavený,	tým	sa	mi	viac	trasú	ruky.	
Čím	sa	mi	viac	trasú	ruky,	tým	viac	porozlievam.	
Čím	viac	porozlievam,	tým	menej	pijem.	
Z	toho	vyplýva:	ČÍM	VIAC	PIJEM,	TÝM	MENEJ	PI-
JEM.

Viete,	aký	je	rozdiel	medzi	ježkom	a	skalou?
Skala	je	vysoká	a	ježkovi	to	vôbec	nevadí.

-	Bohuško,	už	pol	roka	chodíš	do	školy,	vieš	aspoň	
abecedu?	
-	Akoby	nie.	Až	do	sto!

Vydáva:
Školský	internát	ako	súčasť	Športového	gymnázia
Staničná	6,	Trenčín	911	05

Časopis	je	vydaný	za	finančnej	podpory	mesta	Trenčín.	
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