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Milí čitatelia! 

 

Školský rok sa nám prehupol do svojej druhej polovice. Jar 

nám klope na dvere, vzduch je nasýtený vôňou vlhkej zeme. 

Aj keď zima veľmi ťažko opúšťa svoj piedestál, príroda sa 

prebúdza. Štebotanie vtákov, o ktoré sme boli ukrátení počas 

dlhých zimných mesiacov, prvé výhonky jarných kvietkov... 

Všetky tieto čarovné okamihy môže vytvoriť len jar. 

 

Vítam Vás pri jarnom vydaní nášho občasníka Intráčik. 

V tomto školskom roku je to druhé vydanie, ktoré Vám 

prináša redakčná rada.   

Pokúsime sa zosumarizovať udalosti predchádzajúcich dní  

a mesiacov, to čo ovplyvnilo náš školský internát a život  

v ňom. Lenka Gorecká nám vo svojom príspevku porozpráva  

o predsavzatiach. S dojmami a pocitmi počas prvých 

mesiacov pobytu na internáte sa s nami podelí Sofia Úporská 

v článku "Moje prvé mesiace na internáte". Anička Krištofčová 

sa nám vtipným spôsobom zdôverí, kde by bola "Keby...".  

Zaujímavé sú aj reportáže Damiána Maliňáka a Lukáša 

Kaščáka z futsalového turnaja, Veroniky Brindzovej 

z celointernátnej súťaže v sudoku a Damián Maliňák napísal 

aj reportáž o valentínskom florbalovom turnaji. S priebehom 

zábavnej súťaže „Internát má talent“ nás oboznámi Ema 

Ravasová a Nikoletta Ziburová. Zaujímavé sú aj výsledky 

valentínskej ankety, ktorú pripravili a vyhodnotili Karolína 

Horváthová a Jarka Beňadiková. 

Opäť sme sa pokúsili dať dokopy pestrú mozaiku pútavého  

a vyváženého čítania. Verím teda, že si aj v tomto čísle 

nájdete niečo pre seba, niečo čo vás zaujme, pobaví a prinesie 

pohodu do každodenného internátneho života.  

 

Vzhľadom k tomu, že sa blížia sviatky Veľkej noci, prajem 

Vám v mene svojom a všetkých zamestnancov príjemné 

prežitie sviatkov jari v kruhu svojich blízkych. 

 

           Mgr. Marta Vojdulová 



 

 

 

Každý jeden rok bez výnimky všetci 31. decembra rozmýšľame  

nad tým, aké predsavzatie si dať do nového roka. Len aby sa stal 

lepším, ako bol minulý rok. Niekto možno teraz pokrúti hlavou,  

že to tak vôbec nie je, lebo reálne nikto z nás si nijaké predsavzatie 

dať nemusel, ale aj tak sa snažil niečo zmeniť v novom roku. 

Na Nový rok vznikajú vehementné a nostalgické plány  

ako “začnem zdravo jesť, schudnem, prestanem fajčiť, atď.” Zlyhá 

to však po pár dňoch, buďme úprimní. 

Prečo si vlastne dávame novoročné predsavzatia? Odpoveď je 

veľmi jednoduchá – pretože sa nám do nich nechce. A preto sa 

nám tak často ani nesplnia.  Asi iba na upokojenie duše, že náš 

kamarát si predsavzatia dal a my nie. Alebo kolegyňa z práce je 

chudšia a my nie. Tých dôvodov je veľmi veľa. 

Nový rok, nový život. Pod týmto heslom veľa z nás prekračuje prah 

Nového roka a tešíme sa na to, že veľa vecí dokážeme zmeniť.  

Ako prestanú ľudia fajčiť, schudnú a začnú sa zdravo stravovať. 

Môj názor na predsavzatia sa nesie vo veľmi negatívnom duchu, 

už len z toho dôvodu si stojím za tým, že niečo by sme mali robiť 

pre seba každý deň, po celý rok a nie len pár dní na začiatku sa 

namotivovať a následne skončiť. Ak niečo chceš, začni to robiť 

hneď, nečakaj na zajtra. Jedna múdrosť na záver. Vždy, keď sa 

vám bude zdať, že sa ten váš sen vzdiaľuje namiesto toho, aby sa 

priblížil, predstavte si samých seba, ako sa cítite, keď sa víťazne 

dotknete cieľa. Ten pocit vás bude hnať ďalej.  

 

Lenka Gorecká 



Bez teba... 

 

Bez teba nemôžem dýchať, 

bez teba nemôžem žiť, 

ty si moja láska, 

moja životná niť. 

 

Si sťa sudička 

čo o mojom živote rozhoduje. 

Bez teba nič nedokážem, 

bez teba neviem spraviť krok. 

 

Bez teba som stratená, 

kompas bez cieľa. 

Bez teba som nenávidená, 

schránka bez života. 

Jessica Mačáková 

 

Futsalový turnaj o pohár riaditeľa HA 
 

Futsalový turnaj o pohár riaditeľa školy sa dňa 02. 03. 2017 úspešne 
skončil s 1. miestom, ale aj pohárom riaditeľa pre hráčov: Štark, Kaščák  

a Pirhala. Bojovali statočne aj ostatní, 
ale prihrávky a sledovanie hráčov je 
zaručene tá najlepšia taktika k výhre 
a to zvládli najlepšie vyššie 
spomenutí hráči. Výherné ceny boli 
skvelé.  
2. miesto patrí hráčom Dzurilla, 
Čepišák, Brindzová. Bolo vidno, že sú 
zohratí, ale na 1. miesto to nestačilo. 



3. miesto patrí hráčom Almáši, Maliňák, Pirhala. Do útoku išli odhodlane, 
ale späť do defenzívy už nestíhali.  
Gratulujeme všetkým zúčastneným tohto turnaja. Je dobré, že robíte niečo 
pre svoje zdravie. 
 

Lukáš Kaščák a Damián Maliňák 
 

 
 

Keby som si v deviatom ročníku nepodala prihlášku na Javorku, 

pravdepodobne by som bola na Kukučínke v Poprade. Nemala by som 
teraz priateľa, ale mala by som každý deň vychádzky do deviatej, nikto 
by sa nezaujímal ako trávim svoj voľný čas, či kde sa túlam. Moje 

psychické zdravie a pečeň by boli určite na inej úrovni. Nemala by som 
tak veľa učenia, určite by som mala nejaké krúžky. Splnila by som si sen 

a začala sa venovať herectvu, tancu, možno by som sa naučila hrať  
na hudobný nástroj alebo by som chodila do súboru.  
Keby som bola dobrá frajerka a navštevovala všetky basketbalové zápasy 

tak ako som mala, dnes by som mala vzťah na diaľku. Volali by sme si 
každý deň, písali by sme si, skypovali. Vídavali by sme sa len cez víkendy, 
pretože cez týždeň by sme mali školu. V stredu by som buď ja skočila  

do Žiliny alebo on do Spišskej. Boli by sme skvelý pár a užívali si každú 
jednu spoločnú chvíľu, pretože by ich bolo neskutočne málo. Chodili  

by sme do Tatier na wellness a život by bol super.  
Keby som bola povedala tomu Talianovi (Litovčanovi, Španielovi,  
Francúzovi), že aj ja jeho ľúbim a ostávam v jeho krajine už navždy, teraz 

som si mohla ležať niekde na Barcelonskej pláži s mojitom v ruke, 
horúcim slnkom a už opáleným lookom alebo prejedať sa špagetami, 
cestovinami, ktoré tak zbožňujem v milovanom Taliansku. Pod mojím 

stolom nákupné tašky, plné najnovších módnych vychytáviek. Či dať si 
drink pod Eiffelovou vežou, cítiť chuť a vôňu toho najlepšieho syra  

či kochať sa pohľadom na nádherné záhrady. Alebo počúvať šum dažďa 
za oknom, popíjať teplý čaj, hladkať nejakého miláčika a pojedať koláče. 
Mohol to byť skvelý život v inej krajine. Bola by som výnimočná a každý 

by sa so mnou chcel kamarátiť, lebo by som bola „tá cudzinka“,  
„tá nová“, „tá zo Slovenska“. Ale to by mi nevadilo.  

Keby som sa bola rozhodla pre jeden z opisovaných osudov, teraz by som 
nepísala tento článok, ty by si ho nečítal, pretože by vôbec neexistoval. 
Nemusela by som chodiť spávať o 3 v noci, pretože by som sa nemusela 



pripravovať do školy, ktorá by mi už nebrala všetku moju energiu. 

Chodila by som spávať o 22 a každý deň by som nevynechala 
poobedňajšiu kávu, pretože už by som na ňu mala čas. Piatky by som 

chodila vonku s mojimi spolužiakmi, pretože by sme neboli deprimovaní 
z celého týždňa, ale mali by sme chuť ísť vonku tancovať a zabávať sa. 
Trávila by som voľný čas s priateľom, pretože by som ho mala neúrekom.  

Ale ja som tu. Žijem svoj osud. Chodím spávať o 3 v noci, aby som  
na nasledujúci deň bola perfektne pripravená. Ovládam nezmyselné 
väzby medzi uhlíkom a vodíkmi, vzorce na výpočet rýchlosti, všetky 

jazykové roviny a ich charakteristiky a po anglicky sa mi už aj sníva.  
Ale napriek tomu, že ma na chodbách teraz možno stretnete trošku 

deprimovanú, len mi povedzte niečo pekné, poprípade mi hoďte niečo 
sladké a hneď uvidíte ako sa budem usmievať. Nikdy nie je tak zle,  
aby nemohlo byť ešte horšie. A keby bolo keby, boli by sme... 

 
Anička Krištofčová 

 

 
 

         Dňa 24.1.2017   Rada žiakov ŠI vyhlásila súťaž „Lámeme si hlavy“.  

Viacerí prihlásení si zmerali sily v logickom riešení magických štvorcov. 

Tohtoroční riešitelia sa potrápili nad vyriešením 

pokročilejšieho hlavolamu. Porota po úvodných 

slovách a priblížení histórie tohto hlavolamu 

rozdala hárky so Sudoku a išlo sa na vec. Každý 

riešil štvorce svojím štýlom. Hráči  sa pokúšali 

v čo najkratšom čase správne vyriešiť Sudoku.  

Po uplynutí herného času a herných možností 

porota pozbierala hárky. Skontrolovala správnosť 

riešenia, vzala do úvahy čas a určila poradie víťazov: 

1. Veronika Brindzová 

2. Lukáš Kaščák 

3. Nikoletta Ziburová 

Toto spoločné popoludnie nám bude pripomínať aj naša fotografia. 

     Srdečné blahoželanie víťazom a ostatným zúčastneným.  

Veronika Brindzová 



 
 

1. Nedávno bol Valentín. Ako vnímaš tento sviatok? 
 
Anička: Tento rok to bolo o čosi intenzívnejšie ako po minulé roky. 
Danka: Je to pekný sviatok, no ja ho neoslavujem. 
Nikoletta Z.: Ako obyčajný deň. 
Aďa: Neutrálne. 
Nikoleta: Pozitívne. 
Jaro: Všeobecne. 
Andrej: Nijako extra. 
Čepi: Nijako, ako každý normálny deň. 
Dzuro: Nijako. 
Miro: Nijako. 
 
2. Oslavuješ nejako špeciálne sviatok sv. Valentína? 
 
Anička: Hmmmm. Nijako špeciálne ho neoslavujem, ale môj Valentín vždycky 
obsahuje nejakú romantickú kávu/obed/kino. 
Danka: Nie. Nebola príležitosť. 
Nikoletta Z.: Špeciálne nie. 
Aďa: Nie.  
Nikoleta: Tradične ako všetci, čo majú partnera. 
Jaro: Väčšinou v tento peripetívny sviatok vykonávam svoju spokojnosť 
v nedeľný sviatok v kostole a modlím sa za všetky spojené srdiečka ako zrnká 
kakauka.  
Andrej: Nie. 
Čepi: Bol som na káve. 
Dzuro: Nie. 
Miro: Nie. 
 
3. Dávaš darčeky tvojej priateľke /priateľovi, kamarátom, rodine/? 
 
Anička:  Áno, dávam priateľovi. 
Danka: Dávam valentínky na intráku. 
Nikoletta Z.: Občas. 
Aďa: Nie. 
Nikoleta: Áno. 
Jaro: Väčšinou som ja tým najväčším darom. 



Andrej: Priateľku nemám a nie. 
Čepi: Hej. 
Dzuro: Čokoládu. 
Miro: Takže nie. 
 
4. Aká je tvoja predstava o ideálnom romantickom večeri? 
 
Anička: No. Predstavte si šumenie morských vĺn, západ slnka, horúci piesok, 
pofukuje mierny vetrík, aby Kaji nebolo príliš teplo, popíjame šampanské 
s jahodami, pojedáme čokoládu a užívame si prítomnosť toho druhého.  
Danka: Nepredstavujem si to nejako výnimočne, len pizza a kino. 
Nikoletta Z.: Pozeranie filmu z pohodlnej postele, sviečky. 
Aďa: Pri dobrom filme napríklad. 
Nikoleta: Romantická večera alebo kino. 
Jaro: Nechcem odpovedať. 
Andrej: Niekde vonku ísť si sadnúť alebo do kina. 
Čepi: Ísť na večeru a do kina. 
Dzuro: Zdržím sa komentára. 
Miro: Vážne? Nemám predstavu. 
 
5. Aký je najkrajší darček, ktorý si dostal na Valentína /Aký by bol najkrajší 
darček, ktorý by si mohol dostať na Valentína/? 
 
Anička: Splnenie ideálneho valentínskeho večera alebo jednoducho 
prítomnosť mojej lásky. 
Danka:  Najkrajšie sú kvety.  
Nikoletta Z.: Najkrajší darček by bol, ak by som tento deň mohla stráviť 
s milovanou osobou v objatí. 
Aďa: Žiadny darček na Valentína som ešte nedostala. Ešte som nad tým 
nepremýšľala. 
Nikoleta: Kvety, hodinky a asi všetko. 
Jaro: Balíček s voľným časom. 
Andrej: Žiadny darček som na Valentína ešte nedostal a pre mňa by bol 
najkrajší darček to, ak by bola so mnou šťastná. 
Čepi: Auto. 
Dzuro: .... 
Miro: Neviem. 
 
Túto anketu spoločnými silami vytvorili Karolína Dorota Horváthová 
a Jaroslava Beňadiková.   

 



 
 
Na internát som prišla pred niekoľkými mesiacmi. Táto skúsenosť  
mi zmenila život vo viacerých aspektoch. Najväčší je ten, že môžem 
nahliadnuť do samostatného života bez rodičov, s ktorými sa 
vídavame iba cez víkendy. Je to veľký prínos pre môj osobný vývoj 
a som vďačná za túto skúsenosť.  
Ďalší aspekt je ten, že som spoznala veľa nových ľudí, s ktorými 
trávim celé popoludnia a dozvedám sa o nich nové veci. Títo ľudia 
mi spríjemňujú pobyt na internáte. Častokrát som mala pocit 
samoty, keďže mi chýbala rodina. Postupom času som si tu našla 
nových kamarátov, s ktorými som sa zblížila (taktiež aj s mojou 
spolubývajúcou) a často mi pomáhajú so školou alebo keď ma niečo 
trápi.  
Pozitívum je to, že klub, v ktorom jazdím, je blízko mojej školy,  
takže nemusím dochádzať a môžem trénovať každý deň a zlepšovať 
sa v tom, čo robím. Kone sú môj najväčší koníček a zatiaľ sa mi 
podarilo zúčastniť sa majstrovstiev Slovenska, kde som skončila 
tretia, majstrovstiev Východoslovenskej oblasti, kde som bola druhá 
a v skokovom pohári som bola prvá aj druhá. 

                                                                                                                                             
Sofia Úporská 

 
Valentínsky florbalový turnaj  

 
Florbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil na sviatok sv. Valentína, prebehol 

vcelku dobre. Bola to sranda, 
ale aj rivalita tímov, ktoré sa 
ho zúčastnili. Hralo sa 
v systéme každý s každým. 
Hra bola obohatená účasťou 
„majsteriek“ vo florbale, a to 
Katkou Marcinkovou 
a Klárou Grossovou.  



Súbojov sa zúčastnili aj nasledujúci žiaci: V. Brindzová, N. Macejková,  
N. Ziburová, D. Knapik, A. Knapik, M. Štark, J. Almáši, D. Maliňák,  
A. Pirhala, M. Štefkovič, M. Dacho, L. Kaščák, P. Andráš. Zápasy boli 
napínavé. Až do konca rozhodovali posledné minúty. Nakoniec zvíťazili  
A. Pirhala, D. Maliňák, M. Štefkovič, N. Macejková a L. Kaščák.  
Všetci zúčastnení sme sa zhodli, že to naozaj nemalo chybu! Všetci sme sa 
nasmiali a výborne zabavili. 

Damián Maliňák 
 

Dve Jednoduché Slová 

Jemný vánok, 

sťa mávnutie krídel víly. 

Jagot hviezd. 

Tie neprestanú žiariť.  

 

Moja ruka. 

Trasúce sa prsty plné obáv. 

Že už nikdy nepohladia tvár milovaného.  

 

Moje uši. 

Ohluchla som.  

Z  ticha, čo zostalo po poslednom echu tvojho hlasu. 

 

Moje srdce. 

Chladné. 

Túžiace po hrejivom dotyku tvojich slov: 

„Milujem ťa.“  

Jessica Mačáková 

 

 
Internát nám ponúka mnoho vedomostných a športových aktivít. Jednou 
z tých športových bol aj TWISTER. Zábavná hra, ktorá zamotá celé telo.  



Všetci súťažiaci sme sa stretli na treťom poschodí v spoločenskej 
miestnosti, kde boli rozložené dve hracie plochy twisteru.  Rozdelili sme sa 
do tímov čisto dievčenských, čisto chlapčenských, no aj zmiešaných. 

Povedali sme si základné pravidlá a hra sa 
začala. Najskôr proti sebe nastúpilo prvé 
družstvo s hráčmi Karolína Horváthová, 
Jozef Almáši a Dominik Knapik a druhé 
družstvo s hráčmi Adam Pirhala, Jaroslav 
Nemčík a Andrej Kašai. Zvíťazilo prvé 
družstvo. Následne proti sebe nastúpilo 
tretie družstvo s hráčmi Jaroslava 
Beňadiková, Katarína Marcinková a Dana 

Kleinová proti štvrtému družstvu s hráčmi Mirka Kaľavská, Kristián Čepišák 
a Veronika Brindzová. Zvíťazilo tretie družstvo. 
Tím Kaja skončil na prvom mieste, tím Katka na druhom, tím Mirka na 
treťom a tím Adam na štvrtom mieste. Každý tím dostal cenu za svoj 
výkon. 
Všetci sme sa poriadne zamotali a zapotili, no každý súťažiaci si to 
poriadne užil. Tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.  
 

 Jaroslava Beňadiková 
 

Naozaj knihy vychádzajú z módy? 

 
Tak ako každý rok, tak aj tento si v marci okrem jarnej rovnodennosti 

pripomíname aj sviatok knihy, ktorému je celý marec venovaný. Prečo práve 

marec? Stručná teória hovorí, že počas jari mali kníhkupectvá v minulosti malé 

tržby. S cieľom pozdvihnúť povedomie ľudí, aby si kúpili nejakú knihu, sa 

rozhodlo dať marcu prívlastok „mesiac kníh“ a taktiež je to na počesť Mateja 

Hrebendu, ktorý šíril čitateľskú osvetu na Slovensku. 

    V súčasnosti sme svedkami doby, kde umenie písané na papieri upadá  

do zabudnutia. V minulosti, kedy knihy neboli veľmi prístupné,  

sa ľudia nevedeli nabažiť napínavých príbehov zo západu (napríklad 

westernoviek). Povinná literatúra nebola považovaná za nutné zlo, i keď čítať 

bolo nutné kvôli chabej prístupnosti k dnes bežnému internetu a knihy si ľudia 

podávali z ruky do ruky. Ale dnes, v období „demokracie“, kde namiesto 

strávenia pár chvíľ s knihou človek radšej strávi viac času s internetom, 

pomenovanie ,,marec mesiac knihy“ naberá na svojej vážnosti a v dnešnom 

ponímaní i nevyhnutnej nutnosti. Človek nemusí čítať každý deň, ale čo tak si 



zobrať knihu na cestu a spríjemniť si čas vtiahnutím sa do iného sveta, sveta 

fantasy, hororu, dobra, zla, napínavosti, spravodlivosti..., namiesto „štupľov“ 

v ušiach.  

    Kniha dnes musí čeliť viacerým prekážkam, no najväčšou je nezáujem 

o ňu! Okrem toho tu patrí aj e-čítačka alebo zlaté fondy kníh, ktoré sprístupňujú 

knihy on-line. Prečo by si si mal kúpiť knihu? 

1. Knihy ti pomôžu byť komunikatívnejším. 

2. Tvoji susedia sa nikdy nebudú sťažovať, že robíš hluk. 

3. Kniha vie zastaviť aj guľku z pištole  zachráni ti život.  

4. Dinosaury nevedeli čítať a pozri ako dopadli, chceš tak dopadnúť  

aj ty? 

Ale teraz trocha serióznejšie fakty: 

1. Keď človek číta aspoň 20 minút denne, tak za rok približne prečíta 1,8 

miliónov slov, z ktorých sa aj niektoré nové naučí. 

2. Najpoužívanejšie písmeno v literatúre je „E“ a predstavuje 12,7% 

všetkých písmen v knihe. Najmenej používané je písmeno „Z“, iba 0,07%. 

3. Ak by človek neklipkal očami, tak by prečítal daný text o 1/6 z celkového 

času rýchlejšie. 

4. Priemerne človek prečíta menej ako jednu knihu do roka. 

5. Napoleon prečítal 2000 slov za minútu. (skús či to dokážeš?) 

6. T. A. Edison vedel čítať 2-3 riadky súčasne a zároveň si zapamätávať text, 

ktorý čítal. 

7. Človek pochopí približne 60% z toho, čo prečíta normálne a 80% z toho 

čo prečíta rýchlo. 

8. 5% ľudí číta pomaly – 180-220 slov za minútu. 

9. Človek, ktorý prečíta 800 slov za minútu, je považovaný  

za excelentného. 

                                                                                                    Dávid Kampo. 

Internát má talent 

V školskom internáte sa po prvýkrát uskutočnila súťaž „Internát má talent“. 

Šiesti súťažiaci sa predstavili porote so svojím vystúpením. Žiačky Veronika 

Brindzová, Nikoletta  Ziburová, Marcela 

Ziburová zaspievali ľudové piesne: 

„Majorán“, „A na hure“. S hrou na klavíri sa 

predstavila Veronika Brindzová  

so skladbou „Pre Elišku“. Žiak Andrej 

Knapik zahral na klavíri pieseň  

od známej speváčky ADELLE, jeho 



vystúpenie porotu milo prekvapilo a zaujalo. S vlastnou tvorbou sa 

prezentovala žiačka Lenka Gorecká, zarecitovala báseň „Čierny  havran“. 

Kreatívnym dielom upútal pozornosť žiakov Marek Rišiaň,  tematické  video  

pod názvom  „Prievidza“ rozprúdilo debatu. Andrea Pisková prekvapila svojím 

vystúpením.  Citlivo predniesla báseň. Porota nemala ľahkú úlohu, pretože 

všetci účastníci podujatia predviedli svoje skryté talenty, čím potešili 

divákov, ktorí ich odmenili búrlivým potleskom. Šlo o súťaž a každá súťaž 

má svojho víťaza a tým sa stal Andrej Knapik. Ale ocenení boli všetci 

zúčastnení.  

Blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník „ Internát má talent.“ 

 
Ema Ravasová, Nikoletta Ziburová 

 

 
NAJOČAKÁVANEJŠÍ SLOVENSKÝ FILM: ÚNOS (2017) 
 
Réžia: Mária Čengelová-Solčanská 
Dĺžka filmu: 102 minút 
Hodnotenie: 75% (podľa stránky www.csfd.cz, 16.3.2017) 
Hlavné postavy: Maroš Kramár – stvárňuje predsedu vládu v 90. rokoch. 
          Rebeka Poláková – stvárňuje dievča, ktoré jedno ráno nájde 
v  susedovej záhrade odseknutú hlavu svojho brata. Podieľa sa na vyšetrovaní 
vo filme a pracuje ako novinárka, čo bolo kľúčové pri informovaní verejnosti 
o zločinoch. 
          Milan Mikulčík – stvárnil vo filme detektíva, ktorý riešil vraždu 
a únos prezidentovho syna. 
                             Ingrid Timková – stvárňuje matku nebohého Róberta 
Remiáša, zavraždeného v BA. 
                             Milan Ondrík – je „dobrý chalanisko“, ktorého chce predseda 
vlády vymenovať za ministra, ale prezident mu stál v ceste. Preto sa 
východiskovou cestou stáva únos syna prezidenta Kováča. 

                             Ján Greššo – prezident Kováč. 
                             Dávid Hartl – Róbert Remiáš. 
 
Film spracováva tematiku únosu prezidentovho syna, za ktorý bol údajne 

zodpovedný predseda vtedajšej vlády. Taktiež zahŕňa tematiku doposiaľ 

neobjasnenej vraždy Róberta Remiáša, ktorý uhorel zaživa po výbuchu auta, 

ktoré šoféroval. Dôvod, prečo bol zavraždený, je údajne útek Fegyveresa (člena 

jednotky SIS, ktorý sa zaplietol do únosu prezidentovho syna a rozhodol sa 

vypovedať. Aby bol v bezpečí, odišiel do zahraničia, kde sa celú dobu skrýval.) 

http://www.csfd.cz/


R. Remiáš bol hlavnou spojkou medzi Fegyveresom a Slovenskom. Odstavenie 

Oskara Fegyveresa od výpovede viedlo k prenasledovaniu Róberta Remiáša 

a jeho následnému zavraždeniu. Prípad tejto vraždy je už viac ako 20 rokov 

neobjasnený. V najbližšej dobe hrozí premlčanie trestného činu vraždy,  

čo znamená, že trestný čin prejde do stavu ako NIKDY NESPÁCHANÝ!  

    Na slovenské pomery je film Únos jeden z tých lepších, i keď stále má svoje 

muchy. Niekedy sa môžu zdať scény filmu nelogické, ako aj repliky medzi 

postavami. Film pre nezainteresované osoby môže byť chaotický, preto je 

odporúčané naštudovať si situáciu v 90. rokoch, ako aj aktérov danej doby. 

    V súčasnosti je film Únos jeden z najúspešnejších slovenských filmov, svojou 

sledovanosťou prekonal slovenské filmy ako Všetko alebo nič (rating 64%), 

Bathory (rating 55%) alebo Červený kapitán (rating 59%). Film videlo 

doposiaľ približne 70 000 Slovákov. Náklady filmu boli 1,35 miliónov eur. 

    Na pozretie filmu venujte deň, kedy pre Vás nebude problém pozrieť sa 

pravde do očí. V období, kedy R. Remiáš položil život za spravodlivosť, mal len 

25 rokov. Zamyslite sa nad tým! Pretože doba, v ktorej žijeme dnes je 

zakamuflovaná rúškom klamstiev, no podobná tej z 90. rokoch. Predstavte si 

len na okamih, že by ste museli čeliť ostrej politike namiesto absurdných vecí, 

ktoré riešite denno-denne. 

 

 
                                                                                                      Dávid Kampo 
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