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Úvodník 

 

Po dvoch mesiacoch sa vám opäť prihovárame s našim Intráčikom. Odvtedy ste zažili pár 

voľných dní v škole, počas ktorých niektorí z vašich kamarátov úspešne absolvovali 

maturitnú skúšku a rozlúčili sa s internátnym životom. Každý z nich sa rozbehol hľadať 

tú správnu cestu vo svojom živote, no každý z nich zanechal svoju stopu aj v našich 

spomienkach. 

Využívam túto príležitosť poďakovať sa za prácu v Rade žiakov školského internátu 

našim maturantom Kataríne Hégerovej, Martinovi Horváthovi a Kristiánovi Kaňukovi. 

Samozrejme Martinovi Horváthovi aj za zaujímavé peer aktivistické besedy,  

ktoré pripravoval pre našich prvákov.  

Je mesiac jún a školský rok sa pomaly končí, ešte pár týždňov a je za nami.  

Po 10 mesiacoch práce v škole máte plné právo na oddych. Väčšina z Vás sa teší na letné 

prázdniny, ale možno sa medzi Vami nájdu aj takí, ktorým bude za životom v školskom 



internáte smutno. No nebuďte smutní, pretože prázdniny ubehnú ako voda  

a opäť tu bude ďalší školský rok. 

 

V poslednom čísle Intráčika si môžete prečítať ako naši prváci besedovali s pracovníkmi 

Mestskej polície a hasičmi. Priblížime Vám, ako sa nám darí každý rok zorganizovať 

Valentínsku kvapku krvi. V krátkom zamyslení  „Deň zeme“ sa dozviete o ochrane 

životného prostredia a oboznámite sa s priebehom kvízu „Ekológia a my“. Keďže máj je 

mesiac lásky a mesiac oslavy matiek, prečítate si úvahu o láske, poslaní matky v rodine. 

Jessica Mačáková sa s nami podelí so svojou básnickou tvorbou. Zaujímavá je aj úvaha 

"O človeku a jeho schopnostiach" od Kataríny Frankovej. Dozviete sa, ako sme sa zapojili 

do projektu „Baterky na správnom mieste“. 

 

Uzatvárame ďalší školský rok v histórii nášho školského internátu. Školský rok 

2013/2014 priniesol tak ako tie pred ním mnoho pozitívnych výsledkov vo výchovno – 

vzdelávacom procese, mnoho zaujímavých kultúrnych, športových, spoločenských 

a zábavných aktivít, súťaží a kvízov. 

Pozitívne hodnotím i prebiehajúcu krúžkovú činnosť, tvorivé dielne a samozrejme 

rozhlasové vysielanie. 

 

Za celoročnú, iste náročnú prácu na časopise Intráčik patrí poďakovanie celej 

redakčnej rade, menovite:  Mgr. Radovanovi Štapinskému, Veronike Krausovej, Dávidovi 

Kampovi, Kataríne Frankovej a samozrejme všetkým, ktorí prispievajú do časopisu. 

 

 

Milá mládež! 

Želám Vám krásne prázdniny, veľa slnečných dní a príjemných zážitkov, splnenie 

všetkých plánov, aby ste s plným priehrštím  využili dvojmesačné prázdniny, spoznali 

nových ľudí, krajiny a zvyklosti. 

 

Tešíme sa na vaše príspevky v novom školskom roku, ktoré budú ako vždy zaujímavé 

a pútavé. 

 

 

      Mgr. Marta Vojdulová 

 

 

Svit 
 

Jasný večer, 

mesiac svieti, 

hviezd však niet.  

 

Nevidíš svit ich, 

čo ožiari nebo, 

po západe slnka. 



 

Neožiari sa nebo, 

tisíckou stratených duší, 

ktoré hľadajú útechu v tvojich očiach. 

 

Iba žiarivá Luna, 

ktorá skvie sa tam  hore, 

osvieti svet pretemný. 

 

A preženie sa dušou čiernou, 

spevavý tón jediný.  

 

Čo tak rezonuje v oázach pokoja a mieru. 

Ten jediný tón spevavý. 

 

A zaskvie sa duša jasná 

a potom ďalšia a ďalšia. 

 

Milióny svetielok  

odrazia sa v očiach, 

iba tomu, 

kto počuje tón spevavý.  

Jessica Mačáková 

 

 
 

Ako každý rok, tak aj tento, sme sa my 
žiaci internátu, ktorí sme už prekročili 
prah dospelosti, zúčastnili  
na Valentínskej kvapke krvi.  

Bolo to vo štvrtok 13. februára 2014 
a my siedmi statoční z internátu sme sa 
rozhodli ísť darovať krv. Všetci sme ju 
úspešne darovali. Niekto po prvý krát, 
niekto po druhý a niektorým z nás by na 
spočítanie nestačila jedna ruka. Nikomu 
z nás neprišlo zle, práve naopak, všetci 

sme mali skvelý pocit z toho, že aspoň takto môžeme pomôcť ľuďom,  
ktorí to potrebujú.  

Darovať krv chodíme pravidelne podľa toho, ako nám to náš zdravotný 
stav dovolí. Robí nám to radosť a dúfam, že takto budeme chodiť stále  
aj po ukončení školy... 
 

Katarína Hégerová  



 
 

 

 

Rok 2014 beží ako voda a ani sme sa nenazdali a bolo 22. 4. 2014,  
kedy má naša Zem vyhradený deň iba pre seba. Niektorí v tento deň svojím 
postojom prispeli k očiste sveta a niektorí o ňom ani nevedeli. No nech je to 
ako chce, každý človek by mal deň Zeme sláviť a to každý deň, pretože jeden 

deň nič nezmení. 
V dnešnej uponáhľanej dobe plnej rôznych 

škodlivín aj napriek tomu, že o týchto fatálnych 
problémoch vieme, predsa väčšinou nič 
nerobíme. Ale nájdu sa aj ľudia, ktorým osud 
tejto planéty ľahostajný nie je.  Jedným 

z takýchto ľudí je enviromentalista Gaylord 
Nelson, senátor USA, ktorý založil tento sviatok 

(1970). 
Starší ľudia hovoria, že budúcnosť ľudstva 

a aj našej planéty je v našich rukách. Je fajn, že si to 
myslia, ale čo z toho, keď väčšina z nás si to 

neuvedomuje. Dnešná generácia v jednej vete „žije 
pre tento moment“. No sú potrební ľudia, ktorí budú „žiť pre budúcnosť“. 
Slovensko ešte nepatrí medzi krajiny, ktoré postihla environmentálna kríza,  
no pri takomto prístupe to takto naveky nebude. Netreba čakať, že raz príde 
niekto, kto to zmení, pretože vedomie jednotlivca nezmôže nič,  
no vedomie väčšiny áno.   

Podľa prieskumov v roku 2035 si globálne problémy uvedomíme všetci. 
Pri takomto štýle života do roku 2035 stúpne hladina morí až o 0,5 metra, čo sa 
môže zdať málo, no opak je pravdou. Mestá ako New York, Londýn, Boston, 
Washington a mnoho ďalších sa ocitne vo vode alebo tieto mestá budú 
nonstop chrániť protipovodňové ochrany. Je to iba jeden z množstva 
problémov, no nám časovo najbližší. S globálnym otepľovaním prichádza 
ďalší problém a to nedostatok pitnej vody. Našťastie nás sa to netýka,  
ale krajín Blízkeho východu a Ázie áno. Tieto krajiny zásobujú vodou 4 veľké 
rieky, ktoré majú pramene v Himalájach a práve globálne otepľovanie povedie  
do roku 2035 k strate 70% ľadovcov v týchto horách. Bez ľadovcov nie je voda, 
a keď nie je voda, tak je globálny problém a môže to vyvrcholiť k vojnovému 
konfliktu, pretože každý potrebuje vodu a ľudia urobia všetko preto,  
aby ju dostali.  

Bolo to len krátke načrtnutie problémov, ktorým sa nevyhneme, preto si 
treba uvedomiť, že Deň Zeme sa týka každého, kto žije na tejto planéte.  
 

  Dávid Kampo 



 
 

V jedno utorkové popoludnie sme sa s pánom vychovávateľom 
Štapinským vybrali do Spišskej knižnice na besedu s hasičmi. Účasť bola 
dobrá, bolo nás viac ako 15. Prišli sme do knižnice a už nás tam čakali 
pani knihovníčka s pracovníčkou HaZZ SR.  

Pracovníčka hasičského zboru nám rozprávala ako postupovať pri 
požiari, ukázala nám pár prezentácií s fotkami o požiaroch v lese 
a v prírode. Predstavila nám niekoľko vážnych požiarov v okolí Spišskej 
Novej Vsi za posledné roky a pripomenula nám,  

že podpaľačstvo je trestné. 
Beseda sa nám celkom páčila a zaujala 

nás. Vďaka tejto akcii sme si začali viac vážiť 
prírodu a celkovo životné prostredie,  
ktoré mnohokrát trpí pre ľudskú nedbanlivosť 
a ľahostajnosť. 

 
Karolína Dorota Horváthová 

 

Máj, lásky čas 
 

Opäť k nám prišiel najkrajší mesiac v roku. Máj, kedy začínajú kvitnúť 

stromy a kvety, začínajú spievať vtáky a ľudia si lásku spečaťujú  

pod rozkvitnutou čerešňou. 

Zároveň sa v tomto mesiaci uzatvára najviac manželstiev, pretože mesiac 

máj symbolizuje najmä lásku. Máj ponúka tisíc iných príležitostí, ako si navzájom 

prejaviť lásku a pokochať sa krásou napríklad zaľúbených párov. 

Práve v tento mesiac pociťuje takmer každý z nás väčšiu potrebu milovať  

a byť milovaný. Lásku nevyhnutne potrebujeme k prežitiu. Bez lásky sa cítime 

oveľa horšie, skôr ochorieme a sme mrzutí. Vo svete je lásky nedostatok  

a často býva zamlčaná. 

  Láska je tajomná, zradná, nestála a krehká. Možno aj preto je mesiac máj 

považovaný za mesiac lásky, keďže je to obdobie plné rozkvetu a znovuzrodenia, 

a tak máme najlepšiu príležitosť zabudnúť na všetko zlé, usmiať sa smerom  

k jasnému belasému nebu a hľadať vo svete kúsok lásky i pre seba. 



Tak smelo sa púšťajte do hľadania vašej polovičky, keďže tento mesiac je 

na to ako stvorený. A tí, ktorí už svoju lásku máte, vychutnávajte si spoločne 

strávené chvíle. 

 

 

Simona Kleinová 

 Recyklománia – batérie 

,,Chránime životné prostredie.“ 

V každodennom živote sa stretávame s batériami. Či už je to v aute, na ceste do práce 

alebo v autobuse na ceste do školy, keď prostredníctvom telefónu kontaktujeme iných alebo 

keď si kúpime nejakú hru alebo hračku. Všetky tieto veci a aj mnoho iných obsahuje batériu, 

ktorá  sa rozkladá 200 – 300 rokov. 

Je dôležité si uvedomiť, že tak ako je batéria prospešná, môže byť  

po niekoľkých rokoch užívania škodlivá. Keď nám doslúži nejaká 

batéria, nezaujíma nás, čo sa s ňou bude diať ďalej. 

Projektu od spoločnosti INSA s.r.o. to jedno nie je. Cieľom 

projektu je upozorniť, oboznámiť a vychovávať dnešných mladých 

ľudí v tejto oblasti. Aby si väčšina z nás uvedomila, aké sú pre nás 

a pre životné prostredie škodlivé nebezpečné látky,  

ktoré sa nachádzajú v batériách, a to buď v alkalických  

alebo zinkochloridových. 

Každá materská škola, základná škola, stredná škola  

alebo vysoká škola môže získať zaujímavé ceny. Stačí len nazbierať 

50 kilogramov odpadu a cena je naša. 

A tak dokážme, že aj nášmu internátu záleží na tejto planéte a každý aspoň malým 

príspevkom pomôžme k okrúhlym 50-tim kilogramom a nakoniec nádherná cena bude čakať 

aj nás! 

 

Dávid Kampo 

 
Protiklady 

 
Všetko je preč. 
Všetko je tu. 
Všetko zmizlo, 
vrátilo sa.  
 
Opak je pravdou. 
Pravda je lož. 
Čo je pravda? 
A čo lož? 
 



Dve odlišnosti. 
Ani jedna pravá, 
ale ani falošná. 
Dva celky, 
tvoriace jeden. 
 
Jeden celok, 
tvoriaci dvomi. 
 
Jeden protiklad k druhému. 

 
Jessica Mačáková 

 

 
 

11. máj 2014. Tento deň je presne taký ako všetky dni v roku, až na jednu výnimočnú 
vec. V tento deň slávia osoby, ktoré sú nášmu srdcu najbližšie a ktoré boli s nami od nášho 
prvého dňa na tomto svete. Sú to naše mamy. Deň matiek sa slávi vždy druhú nedeľu 
v mesiaci máj.  

Každý môže v tento deň vyjadriť svoju vďaku a malou pozornosťou potešiť svoju 
mamu. Čím je dar osobnejší, tým je cennejší a takto môžeme prejaviť veľkosť našej lásky 
a vďaky.  

V dnešných časoch, kedy je bežné, že deti prídu aj do komfliktu s rodičmi a najmä 
s matkami, je tento deň vhodný i na vyjadrenie ospravedlnenia.  

Keď sa pozrieme na dnešné vzťahy medzi dieťaťom a matkou, sú iné  
ako v minulosti. Celý vzťah ide v akejsi časovej línii. Od narodenia až po 10 - 13 vek života si 
nevieme bez mamy život predstaviť. Spíme možno v jednej posteli a všade ideme ruka 
v ruke ako nerozlučiteľná dvojica. Od 10 – 13 roku sa začína puberta a my robíme všetko 
preto, aby osoba, ktorá má podľa nás niekedy až prehnaný strach a záujem o nás,  
aby sa vzdialila. A keď máme 40 – (...) chceme všetko vrátiť, aby slová, ktoré sme vyslovili,  
sa nenaplnili, pretože naša mama  je už preč a my sme sa pripravili o všetky tie chvíle 
radosti.  

Užívajme si preto každý deň s našimi mamami, pretože ani ony a ani my tu nie sme 
naveky. Vážme si to, čo nám dávajú.  
 
 
,, Matka je osoba, ktorá si všimne, že ostali len štyri kusy torty pre päť ľudí a ktorá hneď 

vyhlási, že torty nemala nikdy rada. " 

Dávid Kampo 

 



 
 

Som človek - bezpochyby. So všetkým, čo k tomu patrí - viem sa 

smiať, plakať, zhodnotiť situáciu, patrične ohodnotiť gurmánske 

umenie a pekne sa za tým všetkým vyspať. Ráno vstávam, resp. 

budím sa do nového rána s rovnakým pocitom nadradenosti - veď 

som človek, tvor inteligentný, síce s obmedzeným počtom 

mozgových buniek, ale spomedzi všetkých tvorov najvyššie číslo... 

Yes!  Hygiena a sadám k raňajkám, kde vo väčšine prípadov platí: 

zjem, čo mi chutí. Takto neusporiadane, resp. v úspornom režime 

sa predieram celým dňom. Teda, obligátne si vypočujem svojich 

nadriadených, s ktorými si dovolím v hĺbke duše nesúhlasiť,  

no koniec koncov, obligátne spravím, čo sa odo mňa vyžaduje. 

Znovu, bez vyjadrenia vlastného, odchádzam. Spomenula by som 

monofóniu s jedlom, ale človek nefunguje výhradne na princípoch 

najesť sa... Podídem k oknu a čakám na tie krásne chvíle z filmov, 

ktoré sú už dávnou náhradou za kvádre zvané knihy. Ten pocit 

však neprichádza...  postupne sa zmierujem s absenciou tohto 

typu, no prichádza uvedomovanie si ďalších, čo sa rovná 

absolútnej depresii vyvolanej životom... 

 

Na čo som chcela poukázať? Opisujem hádam svoj spôsob 

života?  Vďačím všetkému možnému,  že nie. Čo ma ale mrzí je 

fakt, že na väčšinu tento popis dokonale sadne - chcú vlastniť, 

ale preferujú pohodlie. Chcú zmenu, no ani sa nepokúsia. Chcú 

dominovať, no nemajú vlastný názor – vo všetkých spomenutých 

prípadoch chýba jedno a to najpodstatnejšie – SNAHA ako 

prostriedok dosahovania chceného...  Sme až tak neschopní 

snažiť sa?     

Katarína Franková 
 



 
 

Ako vždy aj tentokrát nám vychovávatelia pripravili program  
na popoludnie. V tomto prípade besedu s  príslušníkom mestskej polície. 

Ja som ako vždy meškala (na zimnom štadióne sa hral hokej HKM 
Spišská Nová Ves - HKM Zvolen juniori, ktorého výsledok 4:5 som si nemohla 
nechať ujsť). Takže, keď som dorazila, debata bola v plnom prúde.  

Pán policajt rozprával o trestnoprávnej zodpovednosti maloletých. 
Alkohol. Drogy. Výtržníctvo. Najčastejšie priestupky v Spišskej Novej Vsi 
a všeobecne aj na celom Slovensku. Priblížil nám ceny pokút, po ktorých sa 

nám viacerým zakrútila hlava. Taký alkohol za volantom s jedným promile 
vyjde vodiča na 24 mesiacov bez vodičského preukazu + pokuta 500 €.  

Ak vodič nafúka viac ako jedno promile, rieši to súd, voči ktorému sa môže 
vodič odvolať a znížiť tak 1000 € pokutu a 24 mesiacov bez vodičského 
preukazu o polovicu. Človek si rozmyslí či bude šoférovať triezvy alebo 

s dvomi promilami.  
Taktiež sa podelil o zaujímavé zážitky z ulíc Spišskej Novej Vsi a poradil 

nám, kde sa radšej nemáme zdržiavať vo večerných hodinách a kde ani 
v denných.  
Ako postupovať pri volaní polície či ako polícia postupuje pri zásahu.  

Na koniec nechýbal priestor na naše otázky, na ktorý už niektorí netrpezlivo 
vyčkávali. Po skončení sme sa poďakovali za nové informácie. Dúfame, že sa 
skôr uvidíme na nejakej ďalšej besede ako pri zásahu. 

 
Anna Krištofčová 

 
 

Väčšina z nás ani poriadne nevie, 

kedy deň matiek je. Zvyčajne sa to 

dozvedáme z televízie alebo rádia 

a okamžite zháňame nejaký pekný darček 

alebo píšeme SMS-ku.  

No najväčším darčekom pre každú 

mamu je, ak je jej dieťa šťastné, zdravé a ak 

sa mu darí a nemá žiadne problémy. 

Samozrejme, že ak k tomu pridáme ešte 

nejaký milý darček, je to ešte krajšie.  

Druhá májová nedeľa patrí naším 

mamám. Deň matiek je síce v máji, ale o spokojnosť a radosť svojej mamy by sme sa 

mali starať po celý rok, pretože ak je šťastné dieťa, je šťastná aj mama. Dokazujme im 

ako ich máme radi každý deň. Mama je totiž len jedna. 



                                                   Veronika Krausová 

 

 
 

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov  
na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku slávi každú tretiu nedeľu  
v mesiaci jún. 
 
Vznik sviatku 
 

Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington už v roku 
1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov 
ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart  
po smrti manželky sám musel vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho 
otca ako hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok, 
navrhla,  
aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň 
narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia 
júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 
prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie,  
v ktorom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov. 
 

Otecko :* 

Otecko môj drahý, 

jednu báseň už som písala, 

ďalšia je tu už, 

čo spísať ti mám nuž? 

Deň otcov je len raz za rok, 

treba toho toľko povedať, 

treba toho toľko vykonať. 

Treba mi povedať ako veľmi ťa ľúbim, 

 z celého srdca svojho. 

Treba mi povedať ako veľmi si ťa vážim, 

z celého bytia svojho.  

Treba mi povedať ako si mi pomohol, 

v ťažkých skúškach života. 



Treba mi  poďakovať za to, 

že si ma naučil postaviť sa nepriazni osudu. 

Treba mi poďakovať za tvoje srdce, 

že pri mne bolo aj v tých najväčších diaľkach.  

Treba mi poďakovať za tvoje oči, 

ktoré sa na mňa dívajú s iskričkou lásky i hrdosti.  

Ale najväčšmi zo všetkého, 

si vážim len jedného. 

Osud mi ťa daroval za ocka, 

to bol najväčší dar pre mňa. 

 Jessica Mačáková 
 

 

 
 

27.5. sme sa z internátu presunuli do školskej jedálne, aby sme si overili,  
čo vieme o ekológii a prírode.  Konal sa tam vedomostný kvíz. 

Niektoré otázky kvízu boli ťažké, no väčšina bola ľahučká. Čo je to ekológia, 
aké zvieratá sa nachádzajú v Červenej knihe, či ako sa znečisťuje príroda. Aj takéto 
otázky nám adresovala pani vychovávateľka Fábryová. Trochu sme si potrápili 
hlavičky a testy sme odovzdali porote, ktorá kvíz vyhodnotila nasledovne: 

 
1.miesto získala Soňa Olekšáková, 
2.miesto Anna Krištofčová  
a 3.miesto obsadil Dávid Kampo. 
 

Každý dostal sladkú odmenu a vrátili sme sa s novými vedomosťami späť  
do školského internátu. 

Ozaj, viete čo je to ekológia?  
Ekológia skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím  a vzťahy medzi 
živými organizmami navzájom.  
V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu len dôsledky. Dôsledky nazývame 
environmentálne problémy.  

Aké dôsledky pre prírodu vyplynú z môjho konania? 
 

Karolína Dorota Horváthová 
 
 

 



 

—  Kto sa veľa pýta, málo googluje. 
—  Spam nechodí po horách, ale po ľuďoch. 

—  Kde Facebook nemôže, tam nastrčí Like tlačítko. 

—  Každý chvíľku ťahá torrent. 
—  Všetko padá podľa toho, aký softvér máš. 

—  Čo môžeš tweetnuť teraz, neodkladaj na zajtrajšok. 

—  Dovtedy sa chodí s Acerom do práce, až kým ti kryt neodpadne. 

—  Čo na srdci, to na Facebooku. 

— Všade dobre, najlepšie s WiFi. 
—  Tak dlho ide s otázkou na zozname, kým to ide do Google. 

—  Kto chce kam, nabúra sa tam. 

—  Tri krát zálohuj a raz formátuj! 
—  Darovaným titulkom na chyby nepozeraj. 

—  Koľko krát máte účty na sociálnych sieťach, toľko krát ste človekom. 

—  Prišiel, videl, vyfotil a pozdieľal. 
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