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Milí čitatelia,  

 

prihovárame sa Vám posledný krát v tomto školskom roku. Čas rýchlo ubieha 

a my sa blížime ku koncu školského roka. Prázdniny sa nezadržateľne blížia. 

Opäť je za vami jeden školský rok, a to je najvhodnejší čas na zamyslenie sa 

nad dosiahnutými výsledkami, správaním a konaním. Niekedy je to naozaj ťažké 

obzretie, ale niekedy máme zase svedomie čisté. A čisté svedomie pred sebou 

samým - to je naozaj krásna vec. A tak sa skúste zamyslieť nad tým, či ste sa 

naozaj učili toľko, ako bolo potrebné. Či ste si navzájom pomáhali alebo ste čas 

radšej trávili v ničnerobení a nude? Nepresedeli ste zbytočne veľa času pri 

počítači? Využili ste všetky príležitosti na ďalší rozvoj alebo ste sa uspokojili  

s priemernosťou  a ukrývali ste sa pred novými výzvami? Nuž otázok je veľa  

a odpoveď si musí nájsť každý z vás sám. 

 

Za redakčnú radu Intráčika môžem povedať, že sa nám podarilo úspešne vydať 

3. čísla občasníka, ktorý je v našom školskom internáte tradíciou, vydávame ho 

už 11 rokov. Aj v tomto školskom roku sme zaznamenali pozitívne ohlasy  

na vydávanie časopisu. Dúfam, že vás poteší aj tretie vydanie a každý si v ňom 

nájde niečo zaujímavé. 

V poslednom čísle nebude chýbať vaša vlastná tvorba, či už v podobe básní, 

úvah alebo reportáži. Môžete si prečítať reportáž od Damiána Maliňaka, 

v ktorej zhodnotí spoločenskú súťaž „Ideálne dievča, chlapec ŠI“. S dojmami 

a zážitkami z návštevy Galérie umelcov Spiša a zoologickej záhrady sa s nami 

podelí Karolína Horváthová a Jarka Beňadiková. Zaujímavým čítaním je  

aj reportáž  zo silovej súťaže „Internátna siláčka, silák“, ktorú napísala 

Karolína Horváthová. A keďže sa blíži leto, čas oddychu a dovoleniek, určite 

dobre padne aj zamyslenie sa na tému „Leto – čas na relax“ od Dávida Kampa.  

V občasníku Intráčik nájdete ešte mnoho zaujímavých článkov, úvah 

a reportáži.  

 

Milá mládež, 

dovoľte mi touto cestou poďakovať celej redakčnej rade za celoročnú prácu na 

časopise Intráčik, menovite: Mgr. Radovanovi Štapinskému, Anne Krištofčovej, 

Dávidovi Kampovi, Damiánovi Maliňakovi a samozrejme všetkým, ktorí 

prispievate do časopisu. 

 

Prajem vám, aby ste s plným priehrštím  využili dvojmesačné prázdniny, užili si 

slnko, vodu, spoznali nových ľudí, krajiny a zvyklosti. 

 

Tešíme sa na stretnutie s vami na prahu nového školského roka 2017/2018. 

 

Mgr. Marta Vojdulová 

 



Báseň ku dňu matiek 
 
 

Mami, vieš kto chce prihovoriť sa ti? 
Ja, tvoja dcéra, ktorú počala si.  

 
Mama, prepáč za všetko zlé, 

slová však vyjadriť nedokážu, 

ako ma mrzia, tie moje chyby lenivé. 
 

Niekedy som zlá, kričím po tebe, 

ale ja to tak nemyslím. 
 

Niekedy som ešte horšia, 
to viem,  

ale za to, že ma veľmi miluješ, 

veľmi ďakujem. 
 

Viem, že ti robím starosti, 
ale, užili sme si, 

užijeme si veľa radostí. 

 
Tak či onak, 

aspoň formou tejto básne,  

Mama, 
sa ti chcem poďakovať za všetko krásne. 

 
Ďakujem za to, 

že si anjel, 

za to, 
že si tu. 

Nikto nenahradí takú maminu. 
 

Lenka Gorecká 

 
 

Prednedávnom sa v našom internáte uskutočnila súťaž o ideálne 

dievča a ideálneho chlapca školského internátu. Zúčastnilo sa jej osem 

súťažiacich, z toho štyri dievčatá a štyria chlapci. Súťažilo sa  

vo vedomostných súťažiach i súťažiach zručnosti. Na overenie zručnosti 

poslúžilo viazanie kravaty a prišívanie gombíka. Viazanie kravaty nešlo veľmi 



chlapcom, no naopak dievčatám to celkom šlo. V prišívaní gombíka to už bolo 

jednoduchšie. Napokon rozhodli vedomostné súťaže.  

V konečnom poradí sa 

na 1.mieste umiestnili 

Veronika Brindzová a Damián 

Maliňak, druhé miesto obsadili 

Katarína Marcinková a Marek 

Gladiš a 3. miesto získali 

Marcela Ziburová a Erik 

Mlátko, na poslednom  

4. mieste sa umiestnili Erika 

Šrenkelová a Dávid Tomaj. 

Súťažiaci si napokon odniesli sladkú, ale aj vecnú výhru.  

Podľa mňa najzábavnejšou úlohou bolo prekladanie slov z nárečí,  

lebo na internáte máme žiakov z rôznych kútov Slovenska. A na škodu 

nebolo ani zistenie pre chlapcov, že by sa mali naučiť viazať kravaty. Bola 

to super súťaž. 

 

Damián Maliňak 
 

Prajem si... 
Keď raz budeš o niečo pekné stáť, 

skús si to z celého srdca priať. 

Každá z hviezd na nebi, 

splní ti tisíc želaní.  

No daj pozor, čo si praješ, 

nesmieš iným zlé priať, 

pretože najhoršie čo sa môže stať, 

nikdy nechci znať. 

Tma tvoje oči obostrie, 

nezačuješ niečie volanie, 

že strácaš sa v diaľkach, 

z ktorých návratu niet.  

Nikomu zlé nepraj, 

hlasom múdrym viesť sa nechaj, 

a každému srdcu blížnemu, 

to najlepšie blahoželaj.  

Jessica Mačáková 



 
 

Bez vody by neexistoval život. Voda tvorí až 80% ľudského tela, preto je 
neodmysliteľnou súčasťou nášho života.  

Svetový deň vody je 22. marca.  
Tak ako každý rok, aj my na internáte, sme 
oslavovali tento deň. Spolu s vychovávateľmi 
sme pripravili zaujímavú prezentáciu o vode. 
O tom, ako by sme mali dodržiavať pitný 
režim, v akých potravinách sa nachádza 
najviac vody, aké priaznivé účinky má voda 
pre náš život. Pripravený bol aj stánok 
s vodou, ktorú mohol každý ochutnať. Vodu 

nám ponúkali Mirka Kaľavská a Jožko Kaľavský.   
 

Každý sme si na vode pochutnali a veríme, že takúto možnosť osláviť 
tento deň budeme mať aj na budúci rok.  
 

Jaroslava Beňadiková 

 
„Predmaturity“ 

 

Spánok + dobré známky = žiadny sociálny život 
Sociálny život + spánok = zlé známky  
Dobré známky + sociálny život = žiaden spánok 
 
Tri jednoduché rovnice, jedno ťažké rozhodnutie, pred ktorým som ako 
polomaturantka, frajerka a milovníčka spánku stála na začiatku tohto školského roka. 
Vylúčiť frajera by sa síce dalo a dať svoj sociálny život na druhú koľaj tiež, ale ja som 
ten typ človeka, ktorý proste neobsedí na mieste a musí stále niečo robiť. Stále niekam 
chodiť, cestovať, spoznávať, komunikovať, vybavovať, takže zrieknutie sa môjho 
sociálneho života by bolo ešte horšie ako zavrieť sa do tej klietky v Levoči  
na námestí. Zriecť sa známok, to nepripadalo do úvahy, keďže toto vysvedčenie bude 
najdôležitejšie zo všetkých a bude rozhodovať o tom, či skončím ako top kardiochirurg 
alebo ako nejaká top čašníčka (česť tomuto povolaniu). Teda bude rozhodovať ešte 
s ďalšími XY faktormi. Nezostávalo nič iné, len sa zriecť môjho najlepšieho kamaráta, 
s ktorým som prežívala doteraz tých najkrajších 12 hodín denne, ktorý ma brával  
na miesta, o ktorých som pred tým nikdy v živote nepočula a ukázal mi veci,  
ktoré neboli možné, ale on to dokázal. Spánok. Obmedzili sme teda čas strávený spolu 
cez týždeň na 5 hodín a cez víkend sme to predĺžili na 16. 



Život polomaturantky a štátniciarky. Už v septembri som vedela, že nebude čas ani  
na obed, keďže môj rozvrh sa začínal už o siedmej a končil o pol šiestej večer. Skoro 10 
hodín sedieť na jednom a tom isto mieste, na tom istom zadku, na tých istých 
drevených stoličkách a počúvať stále tie isté kecy len vždy o niečom inom. Vykúpenie 
na 30 minút – presne tak dlho trvala cesta na milovaný intrák a zjedenie studenej,  
ale veľmi chutnej večere zo školskej jedálne. Potom už len príprava na ďalší deň. 
Nie nadarmo sa hovorí /je vedecky dokázané/odporúčajú to 10 ľudia z 10, že 8 hodín 
spánku je na nezaplatenie a teda tých 5 hodín spánku sa na mne aj ukázalo. Čím viac 
som sa večer naučila, tým som na druhý deň vedela menej, pretože som sa absolútne 
nemohla sústrediť. Ráno sa mi ťažko vstávalo (čo môžu potvrdiť všetci vychovávatelia), 
chodila som neskoro na raňajky (toto zase potvrdia kuchárky), rýchlo jedla raňajky,  
aby som bola čím skôr v škole a mohla si preopakovať učivo pred začatím vyučovania. 
K bdelosti mi pomáhala ďalšia kamarátka – káva, do tej som pridala ešte jednu lyžičku 
kofeínového zázraku, aby sa mi môj energetický level podarilo v ranných hodinách 
udržať aspoň o čosi vyšší. Vydržalo mi to jeden mesiac. (Tri lyžičky už neskúšam,  
lebo na obale sa píše, že max. 2.) Odvtedy si svoju kávu bežne zabudnem niekde na pol 
ceste do školy. Jeden z lepších prípadov, ak si ju zabudnem na izbe, moje ochotné 
spolubývajúce mi ju s láskou doručia pred jedáleň, ešte pred tým ako odídem. No stalo 
sa mi už, že som ju zabudla v skrinke na prezuvky, na schodoch, v jedálni alebo aj na 
streche auta (nikdy nezabudnem na toho pána, ktorý mi blikal oproti a ja som 
nechápala, tak len vystúpil, prišiel k môjmu autu a podal mi zo strechy môj pohár).  
Ak si nedám svoju dennú dávku cukru a kávy, mohli by ste ma, respektíve stále ma 
môžete stretnúť trochu nervóznu. Vtedy mi hoďte len kúsok nejakej študentskej 
pečate, ustúpte a skúste sa o 10 minút ešte raz prihovoriť, ale nie vtedy, ak sedím 
v izbe uprostred môjho papierového kráľovstva a rozprávam si nahlas moje modlitby 
v podobe poučiek z chémie.  
Inak som veľmi milé, usmievavé dievča, ktoré je šťastné, že už má tento ťažký rok  
za sebou a čaká ju už len ten jednoduchší - maturitný. Veľa ľudí, či už na intráku alebo 
mimo, mi kladie tú istú otázku: „No čo, čo robíš po mature?“ A na moju odpoveď:  
„Ale, treba mi dokončiť ešte esej na anglinu a dopočítať príklady na chémiu...“,  
len vypleštia oči, že ako to je možné, že štátnicujem, maturujem, ale pritom som ešte 
rok na strednej. Na to existuje len jedna odpoveď. Javorka. 
P.S. Zmaturovala som. 
 

Anička Krištofčová 
 

 
 

Spolu s pánom vychovávateľom Štapinským sme sa vybrali do Galérie 
umelcov Spiša, kde sa konala výstava zbierky fotografií s názvom ''Úchylná 
žena'', ktorých autorkou bola Arabella Plouviez.  

Vďaka názvu tejto výstavy sa jej zúčastnilo viac študentov  
ako zvyčajne. A to hlavne chlapcov. Asi boli sklamaní, pretože na fotkách 
nebolo nič úchylné. Boli to ženy v bežných každodenných situáciách  
vo vlastnom domácom prostredí. Akurát, že každá z tých žien držala v ruke 



nejaký list. Pod každou fotkou bol popis 
toho, čo má zobrazovať. Ja osobne som 
to pochopila tak, že autorka chcela 
ukázať, že to problémové, úchylné 
vlastne navonok nie je vidno –  
na fotkách nebolo nič abnormálne. 
Napriek tomu každá fotka poukazovala 
na nejaký problém. Taktiež sa v ten deň 
konali aj  iné výstavy, takže sme si pozreli aj rôzne fotografie, obrazy a maľby  
krajín, ľudí a zvierat.  

Výstava sa nám páčila, aj keď to asi nebolo presne to, čo sme 
očakávali. Pracovníčka galérie nás pozvala na mnoho ďalších výstav  
či tvorivých dielní, ktoré sa v galérii konajú počas celého roka a ktorých sa 
veľmi radi zúčastňujeme. 
 

       Karolína Dorota Horváthová 
 
 

 
Tak ako každý rok, tak aj tento sme mali možnosť navštíviť ZOO v Spišskej Novej Vsi. 
Krásne počasie nám umožnilo, aby sme si tento deň užili naplno. 

 
Tento rok bol o niečo iný, pretože ZOO má nový 
výbeh pre lemury a ponad jazierko vedie most 
na ostrov Madagaskar. Medvede majú nový 
a väčší výbeh. Videli sme aj malé kozliatka, 
ktoré sa prednedávnom narodili. Boli rozkošné. 
Opice sa, tak ako vždy, predvádzali 
a v Aquaterre sme našli Nema aj Dory.  
 
Niektorí z nás si boli zaskákať na nafukovacej 
žirafe a vyskúšali sme aj prístroje na cvičenie, 

ktoré tam takisto pribudli len tento rok.  
 
Veríme, že aj na budúci rok budeme môcť navštíviť túto našu ZOO. Už teraz sa tešíme.  
 

Jaroslava Beňadiková 



Leto  - čas na relax  
alebo sebarealizáciu? 

 

 

Príchod leta je u mnohých z nás spojený s myšlienkou na prázdniny  
a na možnosť užiť si ho plnými dúškami. No sú tu aj iné možnosti ako možno 
čas počas dvoch mesiacov premeniť na niečo perspektívnejšie 
a prosperujúcejšie! 
    Ak si osoba staršia ako 15 rokov a nebojíš sa fyzickej aktivity, tak už 
si podľa Zákonníka práce Slovenskej republiky vnímaný ako osoba, ktorá môže 
byť zamestnaná, čo ti otvára cestu do sveta „dospelých“ a na pár týždňov si 
môžeš vychutnať, aké je to živiť sám seba, prevziať zodpovednosť za svoje činy 
a uvedomiť si krutú realitu, že život je aj o tom, že musíš plniť zadania iných 
a nie o tom, že si môžeš robiť, čo chceš. 
 
Prečo brigádovať? 

 Mnoho krát sa stáva, že svojim rodičom hovoríme „však už nie som 
malý“ počas nejakej hádky či zvady, teraz máš šancu svoje prázdne 
slová premeniť na činy a ukázať, kto je tu „veľký“. 

 Naučíš sa nové veci, získaš skúsenosti do života, spoznáš nových ľudí, 
no hlavne začneš zarábať a získaš svoju prvú „výplatu“. Vtedy si 
konečne uvedomíš, že tvoj postoj sa náramne líši vzhľadom na veci, 
ktoré si kúpiš za peniaze od rodičov a ktoré si kúpiš za svoje vlastné. 

 Jedna zo skúseností, ktorá prináša do života úrodnú pôdu pre budúci 
rozvoj, je skúsenosť vychádzania s ľuďmi, odhadnutie charakteru 
človeka na prvý pohľad a najmä komunikácia s ľuďmi, ktorú mladý človek 
nadobudne po určitej dobe v zamestnaní. 

 Ak si zvolíš typ brigády, kde je nutná znalosť cudzieho jazyka, tak je to  
aj výborný spôsob, ako sa zdokonaliť. 

 
Ako si nájsť brigádu? 

Leto je obdobie, ktoré je špecifické tým, že všetkých nás láka niekde 
vonku, kde človek môže oddychovať, športovať, rekreovať alebo odísť niekde 
na dovolenku. Všetky tieto vlohy a myšlienky zdieľa väčšina ľudí, čo spôsobuje 
hromadné presuny ľudí do dovolenkových destinácií, či už v rámci ich rodnej 
krajiny alebo zahraničia. A práve vtedy sa ponuky na brigády hrnú,  
pretože hotely, kluby, reštaurácie, informačné centrá, hypermarkety alebo iné 
zariadenia zažívajú omnoho väčšie nápory ľudí ako počas iných dní v priebehu 
roka. 
    Väčšina ponúk je prístupná online na webových portáloch, sociálnych 
sieťach alebo vo forme letákov.  
    Ak ešte stále nemáš brigádu, tak môžeš nejakú nájsť tu: 

a) www.brigada.sk 
b) www.superbrigady.zones.sk 
c) www.profesia.sk  

Najlepšie je nájsť si brigádu, pri ktorej je dobre známy zamestnávateľ, 
a pri ktorej sú aj jasné pracovné podmienky a taxa na hodinu, preto treba 

http://www.brigada.sk/
http://www.superbrigady.zones.sk/
http://www.profesia.sk/


vyberať rozumne a hlavne opatrne, pretože za lákavou plácou sa neraz 
skrývajú problémy a podrazy. 
 

                 Dávid Kampo 
 
 
 

 
 
Ako každý rok, tak aj tento sme si v našom 
internáte zasúťažili o status "internátneho 
siláka". Súťažili jednotlivo dievčatá a chlapci.  
V dievčenskej skupine sme sa stretli Katka 
Marcinková, Viki Rodáková, Lucia Fafráková, 
Nika Švedová a Kaja Horváthová.                                                                                                                                                                       
V chlapčenskej Kristián Dzurilla, Jožo Kaľavský, 

Adam Pirhala a ďalší piati chlapci.  
V obidvoch skupinách sa pretláčal každý s každým. Nám dievčatám to veru 
trvalo poriadne dlho, rozhodcovi Mišovi 
Štarkovi sa aj driemalo, pretláčali sme sa na 
dva víťazné body a dali si navzájom zabrať. 
Možno preto sme mali svalovku ešte dva 
týždne potom. Najviac sa darilo Katke 
Marcinkovej, ktorá pretlačila všetky dievčatá. 
Chlapci to mali zvládnuté za pol hodinu  
a nebolo nad čím rozmýšľať. Z chlapcov sa 
najviac darilo Jožovi Kaľavskému. Na zlatom, 
striebornom a bronzovom mieste sa teda umiestnili: 
 
DIEVČATÁ: 1. Katka Marcinková 
                    2. Viktória Rodáková 
                    3. Nikoleta Švedová 
CHLAPCI:   1. Jozef Kaľavský 
                    2. Adam Pirhala  
                    3. Kristián Dzurilla  
 

Karolína Dorotha Horváthová 
 



 

Jednu vec viem naisto, 

že raz sa ešte stretneme.  

Letmý pohľad hodíš na mňa, 

a potom sa v pokoji minieme. 

Bezo slov, 

bezo sĺz, 

bez bolesti. 

Slová, ktoré sme vyriekli, 

už nepočujeme. 

Na slzy, ktoré sme preliali, 

už nespomenieme. 

Bolesť, ktorú sme si spôsobili, 

však zostane. 

 

Skutočná, 

bolestná, 

nekončiaca.  

Jessica Mačáková 

 

 

Mlieko v ľudskej výžive sa dá považovať za skutočne 

najhodnotnejšiu potravinu. Obsahuje všetky živiny nevyhnutné 

pre zachovanie a vývoj života, živočíšne bielkoviny, ľahko 

stráviteľný tuk a celý rad dôležitých minerálnych látok. 

Nachádza sa v ňom veľa esenciálnych aminokyselín  

a vitamínov, enzýmy a mliečny cukor. Mlieko a výrobky z neho 

sú tiež významným zdrojom vápnika. Mliečny vápnik dokáže 

ľudský organizmus veľmi efektívne využiť. 



 Svetový deň mlieka sa oslavuje tretí májový utorok už od roku 1957, kedy bol  

vyhlásený Medzinárodnou mliekarskou federáciou IDF. Aj my v školskom internáte poctivo 

každý rok dbáme na tento sviatok. Vytvoríme nástenku plnú zaujímavostí o mlieku i mliečnych 

výrobkoch, nakúpime rôzne mliečne dobroty a neskôr ich aj ochutnávame (najmä Čepo). Tento 

rok sme mali šancu okúsiť pravé slovenské mlieko, ochutené i neochutené acidofilné mlieko, 

jogurty a rôzne druhy syrov, ktoré nám zachutili tak, že sme si ich po večeri rozhodli ísť kúpiť.  

 Tento sviatok môžeme definitívne považovať za jeden z najpopulárnejších v školskom 

internáte, keďže je to jeden z dní, kedy nik z nás netrpí hladom a hladkáme si preplnené 

brušká. A dokonca tým spravíme aj niečo prospešné pre svoje zdravie.  

Danka Kleinová 

 

Čo je na človeku zábavné 
 

Istý pán sa spýtal môjho priateľa Jaimeho Cohena: 

„Rád by som vedel, čo je na ľuďoch najzábavnejšie.“ 

Cohen mu odvetil: 

„Rozmýšľajú vždy presne naopak: chcú čo najrýchlejšie vyrásť 

a potom smútia za strateným detstvom. Ničia si zdravie, aby zarobili 

peniaze, a vzápätí utrácajú veľké peniaze, aby si zdravie získali späť. 

S úzkosťou sa obracajú k budúcnosti a pritom zabúdajú  

na prítomnosť, a takto nemajú nič ani z prítomnosti, ani z budúcnosti. Žijú, 

akoby nikdy nemali zomrieť a zomierajú, akoby nikdy  nežili.“ 

 

Paulo Coelho 

 
 

Podvečer dňa 7.6. v Madaras parku sme 
zorganizovali obľúbenú internátnu súťaž  
„Beh o pizzu“.  

Žiaci si v tomto behu zmerali svoju 
vytrvalosť a rýchlosť. Chlapci aj dievčatá behali 
zvlášť. Museli sa popasovať s dvoma 
vyčerpávajúcimi kolami. Trasa chlapcov bola 
dlhšia, no všetci sa dostali úspešne do cieľa. Prvé 
tri víťazné miesta boli odmenené pizzou.  
 



 
Poradie bolo nasledovné:    
                                           Dievčatá 1.miesto Janka Lysová 
                                                           2.miesto Veronika Brindzová 
                                                           3.miesto Lucia Fafraková 
 
                                           Chlapci 1.miesto Jaroslav Nemčík 
                                                        2.miesto Erik Mlátko 
                                                         3.miesto John Tomaj 
 
Výhercom srdečne blahoželáme!                               
                                        

Veronika Brindzová 
 
 

Novoveská Huta – Medvedia Dolka 
 

 
 

 

Kam sa vybrať na Slovensku? 
Leto? Jedno z ročných období, ktoré okrem neznesiteľných trópov ponúka 

množstvo priaznivých príležitostí ako sa zabaviť alebo spoznať nové veci.  
    Slovensko? Áno, aj Slovensko je krajina, v ktorej sa dá skĺbiť mnoho, zažiť množstvo 
zábavy a vidieť kopu scenérií, ktoré sa nadobro vryjú do pamäti. 
 
Kde sa dá schladiť? 

Slovensko nie je krajinou, ktorá by sa mohla pochváliť výbornou lokalitou blízko 
mora, ale je jedna z tých, ktorá dominuje v sfére prírodných jazier, aquaparkov, 
termalparkov, priehrad a prameňov poskytujúcich výborné zdroje na schladenie sa. 
    Milovníci romantiky? Pre takých je výborné miesto nachádzajúce sa v Liptovskom 
Jáne. Okrem obdivovania miestnych kaštieľov, ktorých je tu 13 sa tu nachádza aj prírodný 
kráter, v ktorom je zabudovaný bazén. Kráter s termálnou vodou vytvára vynikajúce 



podmienky na kúpanie sa aj počas chladných nocí. Čo je najlepšie, vstup je voľný. Podobné 
miesto je aj pri obci Kalameny – Medokýš, kde je stála teplota vody 33°C. 
    Otužilci? Určite už niekto zakotvil v najchladnejšej vodnej nádrži na Slovensku – 
Palcmanskej Maši nachádzajúcej sa v Slovenskom raji pri obci Dedinky. Teplota vody sa 
pohybuje od 20 do 23°C, čo môže byť príčinou kŕčov alebo iných akútnych zdravotných 
problémov, ktoré môžu končiť aj smrťou, preto netreba podceňovať seba a svoje zdravie. 
   Iné miesta na osvieženie: Sĺňava, Slnečné jazerá, Liptovská Mara, Bukovec, 
Zemplínska Šírava a iné. 
Ako byť aktívnym? 
Byť aktívnym neznamená iba návšteva fitka, cesta na bicykli do práce alebo prechádzka 
mestom alebo obchodným centrom, ale je to najmä vychádzka do hôr. Bola by škoda,  
keby Slovák nepochodil najväčšiu pýchu Slovenska – Tatry. Medzi dominanty Tatier patrí: 
    Chopok je vrch nachádzajúci sa v Nízkych Tatrách. Jeho strany sa delia  
na Horehronskú a Liptovskú a sú prepojené lanovkou. Je to jedno z najvyhľadávanejších 
miest na Slovensku, kde sa nachádza lyžiarske stredisko Jasná. Ide o miesto, ktoré je 
vyhľadávané ľuďmi počas celého roka a poskytuje priestor na ľahkú turistiku. Pre menej 
zdatných jedincov je tu aj možnosť vyviesť sa nahor, no ale úprimne povedané, Slovák 
radšej vyjde do kopca ako zacvaká za lanovku. 
    Kláštorisko je miesto v nadmorskej výške 820 m.n.m, dýchajúce históriou. Takmer 
všetky turistické trasy v Slovenskom raji vedú na toto miesto, kde je perfektne počas 
horúcich dní. Teplota nad 15°C je tu iba 50 dní do roka, inak je priemerná teplota okolo 
4,7°C spôsobená nedostatkom dopadajúcich slnečných lúčov na toto územie. 
    Kráľová hoľa patrí do východnej časti Nízkych Tatier. Cesty na toto miesto vedú  
zo všetkých svetových strán, známe sú trasy z obcí Šumiac a Telgárt. Je to jedna 
z náročnejších trás trvajúca okolo 3,5 až 4 hod. nahor, čo znamená, že ide o celodennú 
túru. Ide o výnimočné miesto, ktoré poskytuje výhľad na rozľahlé územie SR. 
    Lomnický štít – tretí najvyšší vrch Slovenska. Túra na toto miesto môže byť 
riskantná, o to viac adrenalínovejší je výstup nahor lanovkou zo Skalnatého plesa. Ide 
o cenovo vyššiu pálku, ale ten výhľad stojí za to. Navyše je tu aj centrum SAV. 
 

Spracoval Dávid Kampo 

 
 
 

Na púšti sa stratili blondínka, červenovláska a bruneta. Našli lampu  
a potriasli ňou. Džin vyskočil a každej sľúbil jedno želanie.  

Červenovláska sa chcela vrátiť domov. Puff! Bola doma.  
Bruneta si želala byť doma so svojou rodinou. Puff! Bola doma so svojou 

rodinou.  
Blondínka povedala: "Aaaaa, želám si, aby tu boli moje priateľky....." 

Sedí žaba v reštaurácii. Čašník jej donesie polievku. Tá je s ňou nespokojná. Dá si 
zavolať vrchného a vraví mu: 
- Veď v tej polievke nie je ani jedna mucha! 



 
- Červená Čiapočka, prečo máš zelené tričko a na hlave zelenú čiapočku? 
- Lebo som fanúšička Petra Sagana. 
 
V kine visí nad pokladňou nápis: „Vojaci za 1 euro.“ Príde vdova a s roztomilým 
rumencom na tvári, vytiahne dve eurá a hovorí:  
- Ja by som si priala dvoch výsadkárov! 
 
- Aký je to železný muž? 
- V krčme zatne sekeru a vonku hodí šabľu. 
 
Ide babka s malým dvojročným Jožkom po chodníku a prejde okolo nich auto. Babka 
hovorí Jožkovi: 
- Aha, tú-tú.  
Jožko jej na to povie: 
- Babi, aké tú-tú, veď to je Škodovka dvojvalec. 
 
Mladomanželia vychádzajú z kostola, okolo idú dvaja pubertiaci. Jeden povie: 
„Vystrašíme ich?“ 
„Dobre,“ súhlasí druhý. 
„Ahoj, oci!“ zvolali obaja naraz. 
 
- Prečo nemôže byť agent 007 Španiel? 
- Lebo by to dopadlo takto: Moje meno je Bond. James Fernando Miguel Maria dos 
Santos de Lima Bond. 
 

- Neviem, čo dať manželke k narodeninám. 

- Ja viem. 

- Hej? Čo? 

- Daj jej heslo od svojho Facebooku, tam nájde prekvapenie. 
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