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Milí čitatelia Sršňa!
Ani sme sa nenazdali a 2. polrok ube-

hol ako voda. Bol veľmi bohatý na rôzne 
akcie, súťaže a udalosti. Naši žiaci 
žali  jeden úspech  za druhým, a to aj v 
najvyšších celoštátnych kolách a v medzi-
národných súťažiach. Radosť nám ro-
bili aj naši športovci. Poháre, medaily a 
rôzne diplomy nezdobia už len priestory 
riaditeľne, ale aj chodby školy. Bolo toho 
naozaj neúrekom. 

Nedávno sme sa rozlúčili s našimi 
štvrtákmi, ktorým nechýbal úsmev na 
tvári, veď všetci úspešne zmaturovali. 
Rozlúčili sme sa aj s našou šéfredaktorkou 
Jankou Kupcovou. Svoje ďalšie štúdium 
orientuje na žurnalistiku. Prajeme jej, 
aby úspešne zvládla prijímačky na vysokú 
školu, možno z nej bude dobrá  novinár-
ka.

Je jún a sústrediť sa ešte na 
vyučovanie, nehnevajte sa na nás, pán 
riaditeľ, že to poviem úprimne, stojí už  
nadľudské sily. Slniečko, voda nás volajú 
za brány školy. Dokonca aj kalendár nám 
praje, veď  školský rok končí o nejaký ten 
deň skôr. 

Tak vám študentom  teda v mene 
celej redakčnej rady prajem čo najlepšie 
vysvedčenie, veľa oddychu, skrátka 
krásne prázdniny a našim pedagógom  
peknú dovolenku, aby sme sa v septembri 
stretli oddýchnutí znova.

Majka, zástupkyňa šéfredaktorky
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Už dlhšie koketujem s myšlienkou, že 
novinárčina je mi blízka a možno by som sa týmto 
smerom vybrala po skončení obchodnej akadémie. 
Práve preto som sa potešila, že sa zúčastním ako 
zástupkyňa šéfredaktorky vyhodnotenia 19. ročníka  
celoslovenskej súťaže stredoškolských a 
vysokoškolských časopisov Štúrovo pero. 

V Knižnici Ľudovíta Štúra, kde celá dvojdňová 
akcia prebiehala, nás okrem oficiálneho privítania  
privítal s veľkým úsmevom vždy dobre naladený re-
daktor televízie Markíza Patrik Herman.  Program 
súťaže bol poriadne nabitý, čakali nás tlačové 
besedy s významnými pozvanými osobnosťami, 
ale aj pracovné časti. Všetko muselo klapať na 
minútku. Perfektne bolo o nás postarané. Dobré 
ubytovanie v Školskom internáte, výborné jedlo a 
zaujímavý večerný program. To je chvála na orga-
nizátorov tejto veľkej akcie.

Prvým hosťom, s ktorým sme sa stretli, bol 

nový generálny riaditeľ Markízy Matthias Settele. 
Urobil na nás veľmi dobrý dojem, napriek časovej 
zaneprázdnenosti si na nás našiel čas, porozprával 
nám o svojich začiatkoch, o svojej súčasnej práci 

Diplom a finančnú prémiu prevzala M. M. Žiaková
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a my sme mu mohli položiť aj 
zopár otázok. Čo je veľmi pod-
statné, vyjadril sa, že túto súťaž 
podporí aj v budúcnosti, pretože 
je to dobrá vec.  Ďalej nasledo-
vala beseda so  šéfredaktorom 
spravodajstva markízy Tiborom 
Maťašovským.

Zlatým klincom bol príchod 
Anastázie Kuzminovej. Pozná 
ju celý športový svet  a my sme 
mali možnosť spoznať nielen jej 
športové srdce, ale aj jej pekné 
vnútro. S úctou sa vyjadrovala o 
Slovensku a na otázku, aký má 
vzťah k novinárom odpovedala: 
„Veľmi milí ľudia. Vedia ma 
naštvať, ale aj potešiť.“ Pre-
zradím vám o nej, že vyštudovala 
právo, v Rusku pracovala istý čas 
ako policajtka, ale aj to, že jej 
synček začal lyžovať ako dva a 
polročný. 

Po tlačovkách nasledovalo 
hodnotenie časopisov v troch 
skupinách tromi nezávislými po-
rotcami: Patrikom Hermanom, 
Lukášom Dikom, Pavlom Vitkom.

Večer sme strávili v kaviarni 
na besede so spisovateľom On-
drejom Kalamárom. Bol blízkym 
priateľom Joža Urbana, preto 
hovoril aj o tomto priateľstve a 
svojej tvorbe.

Na druhý deň 26. apríla sme 
pracovali podľa vopred stano-
veného programu, pokračovalo 
sa v hodnotení časopisov, prišli 
ďalší hostia Pavol Fejér a Zuzana 
Petková. 

Vyhodnotenie súťaže bolo plné 
napätia. Kto sa stane absolút-
nym víťazom? Náš časopis to síce 
nebol, ale neobišli sme napráz-
dno. S veľkou radosťou sme si 
odniesli 2. miesto s finančnou 
odmenou a vecnými cenami  za 
finančné vzdelávanie v našom 
Sršni . Odmenení sme boli Nadá-
ciou Slovenskej sporiteľne. Je 
to pre nás veľký úspech, čo nás 
zaväzuje, aby sme nezaspali na 
vavrínoch a ďalej skvalitňovali 
náš časopis. Ďakujeme všetkým 
organizátorom tejto súťaže, 
bola na vysokej úrovni a radi sa 
jej znova zúčastníme. Už teraz 
sa tešíme na Štúrovo pero 2014.

Maja

Máme za sebou voľby do Európske-
ho parlamentu, čomu predchádzala 
rozsiahla kampaň a rôzne aktivity.

Medzi tieto aktivity patrí aj 
snaha nemeckej spolkovej kra-
jiny Baden-Würtenberg, ktorá pod 
záštitou „Európskeho centra“ a s 
podporou Ministerstva kultúry Spol-
kovej republiky Nemecko organizuje 
pokračovanie úspešného projektu 
Donau Online. Obchodná akadémia 
v Rožňave sa na tomto projekte 
zúčastňuje už po druhýkrát.

Prípravné stretnutie učiteľov škôl 
z 8 krajín, cez ktoré preteká rieka 
Dunaj, sa konalo vo februári 2014 
v nemeckom Bad Urach neďaleko 
Stuttgartu. Zúčastnila  sa na ňom 
naša učiteľka nemeckého jazyka a 
koordinátorka projektu v OA Mgr. 
Denisa Kováčová a ochotne odpoveda-
la na naše otázky.

• aký bol cieľ tohto stretnutia 
učiteľov, v akom jazyku ste komu-
nikovali?
- Počas týždňového seminára sa 
účastníci dohodli na stratégii plnenia 
úloh projektu. Tridsať  tried bude 
spolupracovať vo virtuálnych pra-
covných skupinách.Komunikačným 
jazykom seminára bol nemecký ja-
zyk a všetci zúčastnení učitelia v 
priateľskej pracovnej atmosfére 
zmysluplne využili čas na vzdeláva-
cie aktivity a rozhovory o projekte, 
pričom navzájom predstavili aj svoju 
školu, región a krajinu, z ktorej po-
chádzajú.
• aká bola téma projektu?
- V tomto roku bola téma projektu 
„Voľby do EU-parlamentu, alebo 
Európa a pohľad mládeže na ňu...“.
• čo bolo najzaujímavejším mo-
mentom tohto podujatia?
- Najzaujímavejším momentom 
celého seminára bola exkurzia do 
Európskeho parlamentu vo  francúzs-

kom Štrassburgu, kde bolo aj stret-
nutie a diskusia s nemeckým euro-
poslancom  Michaelom Theurerom 
(FDP), ktorý veľmi ochotne odpovedal 
na otázky učiteľov.
• Kedy sa realizoval hlavný projekt 
v našej škole?
- Hlavný projekt potom trval od 
februára do mája 2014 a žiaci 
druhého ročníka Obchodnej aka-
démie aktívne pracovali a plnili 
týždenné úlohy, ktoré vyústili do 
úspešného zavŕšenia projektu, kde 

výstupným produktom bol dotazník o 
Európe a EU-parlamernte.
• aké plody priniesla táto spolu-
práca?
- Táto úspešná spolupráca prinies-
la svoje plody, lebo dvaja žiaci 
a dve učiteľky OA sa v dňoch 02. 
07. – 12.07. 2014 zúčastnia letného 
vzdelávacieho tábora (Donau-Ju-
gendcamp) v nemeckom Ulme, kde 
osobne spoznajú žiakov, s ktorými 4 
mesiace komunikovali na virtuálnej 
báze. Hlavnou myšlienkou celého 
projektu je intenzívna spolupráca a 
udržanie kontaktov medzi štátmi a 
školami, ktorá má rozšíriť európske 
kompetencie, žiaci majú na vlastnej 
koži pocítiť rozdiely medzi štátmi a 
ich životnou úrovňou, vzdelávaním 
a vnímaním pocitu „európanstva“. 
Vítame, že takéto projekty a akti-
vity prehĺbia záujem mladých ľudí o 
svoju krajinu, ale aj o Európu a jej 
súdržnosť. Sekundárnym prínosom 
spolupráce našej školy na takýchto 
projektoch je zvýšenie záujmu žiakov 
o učenie sa nemeckého jazyka, ktorý 
je hlavným cudzím jazykom v Európe 
a spája nielen národy „Podunajska“, 
ale je aj žiadaným cudzím jazykom 
väčšiny firiem a inštitúcií, ktoré sú 
aktívne na európskom trhu práce.

S Mgr. Denisou Kováčovou sa 
rozprávala J. Kupcová

Žiaci Obchodnej akadémie v Rožňave žijú Európou
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V našej škole máme 3 nemčinárky. Tri veselé baby v jed-
nom kabinete. často ich vídať spolu. Rozhodli sme sa ich 
vyspovedať tak veľmi, ako to len šlo  

• Kde ste študovali?
P. p. Kováčová: - Fakulta germanistiky, ne-
mecký jazyk a literatúra, Filozofická fakulta 
v Prešove
P. p. Keményová: - V Prešove, na Filozo-
fickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika. 
P.p. Mešťanová: - Študovala som na 
Fakulte humanitných a prírodných 
vied v Prešove.

• Prečo ste sa rozhodli 
vyučovať na tejto škole? 
P. p. Kováčová: - Vždy som chcela 
učiť na škole, ktorá je úspešná, aby 
som tak mohla rozvíjať vlastné schop-
nosti, ale aj ja osobne byť prínosom pre 
túto školu.
P. p. Keményová: - Moje učiteľské začiatky 
sa spájajú s obchodným učilišťom v Nižnej 
Slanej. So šikovnými predavačkami z mojich 
tried sa stretávame dodnes. Boli to super časy. 
Ale čo človek neurobí pre kamaráta riaditeľa, ktorý potreboval 
nemčinárku, a tak som každodenné únavné dochádzanie cel-
kom rada vymenila za túto školu. Nikdy som to neoľutovala. Sú 
a hlavne boli to tiež super časy. 
P. p. Mešťanová: - Ponuka prišla nečakane, ale oslovila ma. Na 
základnej škole, kde som dovtedy učila, moja nemčina upadala. 
Uvedomila som si, že tu sa v jazyku znova posuniem ďalej. A 
práca s dospelými alebo takmer dospelými ľuďmi ma baví viac.

• Aký máte vzťah k žiakom tejto školy? 
P. p. Kováčová: - Najlepší. Beriem žiakov ako partnerov. 
Nekladiem medzi mňa a žiakov bariéry, mám rada pozitívnu 
klímu na hodine, som rada, keď sú žiaci v pohode, vtedy som v 
pohode aj ja. Samozrejme, že si zachovávam pozitívny prístup.
P. p. Keményová: - Snažím sa ich pochopiť, aj keď je to čím 
ďalej, tým ťažšie. Ale mám ich rada, na niektoré hodiny sa do-
konca teším. Ale ktovie, čo by povedali žiaci o mojom vzťahu k 
nim. Musím sa ich na to niekedy opýtať. 
P. p. Mešťanová: - Snažím sa mať s každým dobrý vzťah, aj 
so žiakmi. Samozrejme, nie vždy to funguje, musia chcieť obe 
strany.

• Prečo ste sa rozhodli 
vyštudovať práve nemčinu? 
P. p. Kováčová: - Na stred-
nej škole som mala ANJ aj NEJ, 
ale mala som radšej učiteľku 
nemčiny, preto vyhrala nemčina, 
a tá učiteľka bola pre mňa vzo-
rom, lebo mi ukázala cestu, kto-
rou som sa potom vydala aj ja. 
P. p. Keményová: - Telesná, 
to bol môj sen. Ale žiak mieni a 
triedny mení. V mojom prípade 
ma prehovoril na ruštinu, a keďže 
výtvarná a angličtina, ktoré boli s 
ňou v kombinácii, neprichádzali 
do úvahy, ostala mi nemčina. 
Jednokombinácie niekedy na FF 
neexistovali. 
P. p. Mešťanová: - S nemčinou 
som začala skoro, lebo moja 
mama je tiež nemčinárka. Keď 

som chodila na ZŠ, v 5. ročníku sme mali povinne ruštinu, 
nemčina bola nepovinný predmet poobede, ale po prevrate sa 

to zmenilo. Na gymnáziu ma najviac bavila 
nemčina a rozhodnutie študovať tento ja-
zyk prišlo spontánne, nad ničím iným som 

reálne ani neuvažovala.
• Čo by ste odkázali žiakom tejto 

školy? 
P. p. Kováčová: - Aby využili svoj 

potenciál, aby využili možnosti, 
ktoré im táto škola ponúka, aby 

sa zapájali do všetkých aktivít 
a projektov, ktoré sa na škole 
robia, lebo každá aktivita for-

muje ich osobnosť a posúva ich 
ďalej. 

P. p. Keményová: Nech si užívajú 
život a najkrajšie stredoškolské časy, 

ale nech myslia aj na budúcnosť, lebo 
to, ako pristupujú k povinnostiam a k 

učeniu, sa im raz určite v živote vypomstí. 
Aj keď dnešný svet je zvláštny. Našťastie 

máme aj svetlé výnimky
P. p. Mešťanová: - Je toho dosť ... ale budem stručná. Pokúste 
sa byť zodpovednejší vo všetkom, čo robíte.

• Čo na ľuďoch milujete a prečo? 
P. p. Kováčová: - Ja sama som pozitívny a optimistický človek 
a rada rozdávam dobrú náladu, preto úsmev a priateľské vzťahy 
sú to, čo u všetkých ľudí vyhľadávam a mám rada.
P. p. Keményová: - Milujem veselých ľudí, ktorí ma vedia 
rozosmiať, lebo si myslím, že mám v živote málo lieku zvaného 
smiech. 
P. p. Mešťanová: - Radosť zo života, optimizmus, silu bojovať.

• Čo na ľuďoch neznášate?
P. p. Kováčová:- Negatívne myšlienky a závisť.
P. p. Keményová: - Neúprimnosť, pretvárku a negatívnu  
energiu v nich.
P. p. Mešťanová: - Aroganciu a hlúposť.

• Máte nejaký talizman? Aký?
P. p. Kováčová: - Nemám.
P. p. Keményová: - Mám doma menšiu zbierku anjelikov. Sú 
strašne milí. Že by to boli talizmany? Neviem.

P. p. Mešťanová: - Nemám, mám len vieru.
• Prezraďte nám motto, ktorým sa riadite? 

P. p. Kováčová: - Usmievaj sa, každý deň je pre teba 
novou šancou začať lepšie.
P. p. Keményová: - Vo svojom karisbloku, / asi typickom 
pre mňa /, mám ešte z čias, keď som bola triedna motto: 
„Dobrý triedny vie o svojej triede všetko, napriek tomu 
ju má rád.“ Ja sa snažím žiť podľa motta: „ Nevyčítaj 
životu to, čo ti nedal, ale uč sa ceniť si to, čo ti dáva.“ A 
tak sa celý život učím. 
P. p. Mešťanová: - Je ich viac, s ktorými súhlasím, ale 
nepamätám si ani jedno :)

• Aké je vaše obľúbené jedlo, kniha, film, herec/
herečka, sprevák/speváčka? 
P. p. Kováčová:- Všetko z mäsa a kopa zeleniny k tomu, ja 
som takzvaný knihomoľ, teraz mám rozčítané dokonca tri 
knihy naraz a každá, ktorá ma zaujme, je moja obľúbená 
(ale odporúčam 50 odtieňov sivej) Môj najobľúbenejší film 
je Anglický pacient. Mám aj obľúbených hercov, a to sú 
Antony Hopkins, Sean Conery, Gerald Butler. O mne je 
všeobecne známe že frčím na Ramsteine. Táto hudba mi 
dobíja batérie, ale počúvam všetko, čo sa dá.

T r i  v e s e l é  b a b y  v  j e d n o m  k a b i n e T e

P. p. Daniela Keményová

3D fotka
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P. p. Keményová: - Zelená 
fazuľková kyslá polievočka 
so zemiakovými plackami. 
Mňam. Kniha? Tá, ktorú 
práve čítam. Momentálne 
teda Dieťa džungle. Mám 
rada viacerých hercov, 
napríklad Meg Ryan, z našich 
Moniku Hilmerovú, či Helenu 
Krajčiovú, z mužov je sexi 
Braňo Deák či Kevin Costner, 
ten sa mi vždy páčil. A spevá-
ci? To je jedno, hlavne nech 
nevrieskajú, ale spievajú.
P. p. Mešťanová: - Okrem 
hrozienok všetko; naposledy 
ma veľmi zaujala kniha "Ko-
rene"; obľúbený herec - Liam 
Neeson; spevák - Tomáš Klus.

• Aké ste znamenie? 
P. p. Kováčová: - Býk.
P. p. Keményová: - Rak, aj keď vodu nejako zvlášť nemilujem.
P. p. Mešťanová: - Strelec

• Každý z nás má sny o tom, čím bude. Aké bolo vaše vys-
nívané povolanie, keď ste boli ešte dieťa? 
P. p. Kováčová: Ako dieťa, som chcela byť kaderníčkou, a to 
sa mi sčasti aj splnilo, lebo strihám a farbím všetkých členov 
rodiny, ale časom som prišla na to, že moje vysnívané povolanie 
je to, čo práve teraz robím.
P. p. Keményová: - No predsa učiteľka, to na mne nevidieť? 
Moje bábiky by vám o tom niečo porozprávali, samozrejme, 
keby som ich ešte mala. 
P. p. Mešťanová: - Ako dieťa som chcela byť zubárkou.

• Aj farba, ktorú človek obľubuje, o ňom samom vraj čosi 
prezradí, veď sa o tom popísali už aj knihy. Ktorá je tá vaša? 
P. p. Kováčová: - Každá, keď je správne zladená.
P. p. Keményová: - Okrem hnedej môžem všetky farby a čím 
som staršia, tým musia byť pestrejšie, hádajte prečo asi? 
P. p. Mešťanová: - Všetky odtiene modrej.

• V to, že číslo 13 vraj prináša smolu, verí hádam každý. Ale 

ktoré z čísel je to vaše obľúbené, ktoré vám naopak 
prináša šťastie?
P. p. Kováčová: - Sedem, lebo je to súčet v mojom 
dátume narodenia.
P. p. Keményová: - Nemám, ale keďže manželovo 
číslo je 7, tak sa okolo neho nejako točíme.
P. p. Mešťanová: - Nemám.

• Na pekné zážitky radi spomíname a aj si ich dlho 
pamätáme. Prezradíte nám pekné momenty zo svojho 
života? 
P. p. Kováčová: - Narodenie detí, každý deň je pre 
mňa zážitkom, lebo sa snažím žiť naplno.
P. p. Keményová: - Fúha, tak tých bolo veľa. No v 
poslednom čase určite radosť z mojej malej vnučky 
Rebeky.
P. p. Mešťanová: - Na to potrebujem celý časopis :)

• To, čo urobíme zle, čo pokazíme, nás obyčajne 
drží dosť dlho, ak ovšem nie ste totálny salámista. Čo 
nepríjemné ste v živote spravili/zažili? 
P. p. Kováčová: - Urobila som v živote pár ne-
správnych rozhodnutí, ale tie teraz vnímam ako cestu 

k bodu, v ktorom som dnes.
P. p. Keményová: - Našťastie si nespomínam.
P. p. Mešťanová: - Najhoršie je, ak prídete o niekoho blízkeho.

• Keby ste mohli zmeniť čokoľvek, čo by to bolo? 
P. p. Kováčová: - Veľakrát som o tom rozmýšľala, ale prišla 
som na to, že všetko malo byť tak, ako bolo. 
P. p. Keményová: - Radšej sa nad tým ani nezamýšľam. Načo? 
Človek musí brať život a všetko okolo seba tak, ako to je. 
Často musím v sebe potláčať nespokojnosť s kadečím v mojom 
živote. Najhoršie na tom je to, že sa nemám komu tak po- 
riadne vyžalovať, vykecať sa, lebo som stratila svoju najlepšiu 
kamošku. Katka, veľmi mi chýbaš. Ale žiaľ, toto už zmeniť 
nemôžem. Nikdy.
P. p. Mešťanová: - Vyliečila by som chorých.

Milé pani profesorky, ďakujem za veľmi zaujímavý rozhovor.

Pripravila: 
Barbie

P. p. Diana Mešťanová

P. p. Denisa Kováčová (hore)

Na výlete v Bratislave
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Histór ia  peňazí  je  histór iou obchodu

Rozumieť peniazom je proces, musíme sa mu učiť celý život. 
Kto nerozumie peniazom, vždy o ne príde.

- dobrá myšlienka -

Nevyberajte peniaze z cudzích bankomatov, ktoré si  vyžadujú poplatky.
Potrebu hotovosti si  plánujte na celý mesiac.

- tip na šetrenie -

Peniaze sú súčasťou nášho života už veľmi dlho. 
Nazývame ich rôzne: koruny, money, fuky, groše, 
financie, prachy, many, lóve, chechtáky. Sú pre nás 
dôležité, hlavne pre našu obživu a existenciu, v 
dnešnej dobe bez nich prežijete len ťažko. Majú 
svoje výhody, ale ako býva zvykom, všetko dobré 
má v sebe aj niečo zlé. Peniaze ľudí nielen moti-
vujú, ale po stáročia boli predovšetkým zdrojom 
nenávisti a veľmi často viedli k vojnám.

 Už od nepamäti ľudia medzi sebou obchodo-
vali, vymieňali si tovary, kupovali ich. Dnes je 
úplne normálne, že si niečo kúpime za peniaze, 
ale za fungovania výmenného obchodu také niečo 
nepoznali. Dokonca história svedčí, že platidlá boli 
rôzne. Najznámejšími príkladmi platidiel sú mušle 
kauri a kúsky plátna. Postupne sa však presadili 
hlavne drahé kovy, pretože boli zriedkavé, trvan-
livé a priťahovali aj svojím leskom. Okrem toho 
mali veľmi malý objem a dali sa takmer ľubovoľne 
vážiť a deliť. Ďalší vývoj smeroval jednak k nor-
movaniu meny štátom, jednak k posilňovaniu ne-
hmotnej povahy platidiel, ktorá viedla k zavedeniu 
mincí z obyčajných kovov a papierových platidiel. 
V súčasnej dobe je väčšia časť peňažných zásob v 
ekonomike tvorená nehmotnými účtovnými či vir-
tuálnymi peniazmi. 

Mince zrejme vznikli normovaním kúskov 
drahého kovu, aby ich nebolo treba vážiť. Zákon-
ník z doby okolo roku 1770 pred n. l. už spomína 
zrnká striebra ako jednotky, ktoré sa nevážili, ale 
počítali. Prvé mince západnej civilizácie vznikli 
koncom 1. storočia pred n. l. v mestách Malej Ázie.

So zákonným stanovovaním meny začali už 
grécke mestá, presadili ich však až rímski cisári. 
Až do konca 19. storočia sa mena definovala tzv. 
menovým číslom, ktoré určovalo, koľko mincí sa 
vyrazí z určitého množstva drahého kovu. 

Prechod na menu bez obsahu kovu založenej iba 
na dôvere obchodníkov pripravil vznik zmeniek. 
Zaujímavú formu zmenky predstavovali anglické 
tally sticks, pôvodne drevené paličky so zárez-
mi, ktoré označovali sumu. Palička sa rozštiepila 
na dve polovice tak, aby na oboch boli zárezy 
vidieť, a predstavovala pôvodné potvrdenie o za-

platenej dani: polovicu si nechal výberca a druhú 
platiteľ. Papierové zmenky, pôvodne potvrdenie 
o uložených peniazoch, mohli byť vystavené „na 
doručiteľa“, takže ich za mince mohol vymeniť v 
banke ktokoľvek. 

Z papierových zmeniek sa v Číne vyvinuli štátne 
bankovky s pevnými hodnotami už v 11. storočí, 
v Európe sa prvé bankovky objavili v roku 1661, 
kedy ich z nedostatku strieborných mincí začala 
vydávať štokholmská banka. Ľudia ich však prijí-
mali dosť neochotne, zvlášť keď sa ukázalo, že ich 
môže postihnúť ,,bankrot“, stav, kedy banka svoj 
záväzok nechce alebo nemôže kryť. Tieto skutočné 
bankovky sa potom užívali až do 20. storočia. An-
glická banka dostala monopol na ich vydávanie v 
roku 1694, zatiaľ čo napríklad v USA ich využívali 
tisícky bánk, často len s miestnou pôsobnosťou, až 
od roku 1913.

Peniaze v mojom živote nehrajú dôležitú rolu, 
je to možno preto, že sa ešte nestretávam s takými 
vecami, ako je platenie účtov, hypoték, pôžičiek, 
nájomného a podobne. Sú pre nás potrebné, ale v 
živote je podľa mňa oveľa viac dôležitejších vecí. 
Peniaze by nemali byť našou prioritou. Občas sa 
pýtam, či by sa nám nežilo lepšie bez nich?

Michaela Bobovská, I. B

Ilustrácia: Ladislav Tverďák
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Poznaj svoje peniaze
Dňa 3. - 4. júna sa konala  v Poprade  študentská 

konferencia  s programom "poznaj svoje peniaze".  
Zúčastnilo sa jej 30 žiakov z celého Slovenska. Z našej 
školy sme boli dvaja, ja a Michaela Bobovská a samo-
zrejme pedagogický dozor – p. profesorka Koľveková. 
Cieľom konferencie bola tímová práca študentov 
z rôznych škôl a vymenenie si vlastných názorov a 
skúseností.

Prvý deň sme sa predstavovali, zoznamovali. 
Pracovať sme začali o 10:00 a skončili sme o 16:00, 
samozrejme sme mali aj menšie prestávky. Rozdelili 
sme sa do skupín a venovali sme sa danej téme, ktorú 
sme si vybrali. Všetky tri boli zaujímavé: Ako sa stať 
investorom, Bezdomovci, Nezamestnanosť mladých.

Naša skupina riešila problematiku nezamestnanosti 
mladých ľudí na Slovensku. Nakoniec sme dospeli k 
tomu, že v našom štáte nie je dostatok pracovných 
miest a vláda by mala podporovať viac podnikateľov, 

ktorí tieto pracovné miesta vytvárajú.
Po práci nasledovalo kúpanie v Aqua City Poprad. 

Na ďalší deň sme si museli kúsok privstať. Druhý deň 
konferencie sa začal o 8:30 a skončili sme o 12:00. 
Odprezentovali sme naše skupinové práce. Potom 
nasledovala búrlivá diskusia a výmena názorov. Samo-
zrejme, nechýbala ani rozlúčka a odovzdávanie cien. 
Konferencia mi dala veľmi veľa životných skúseností a 
poznatkov, a to aj vďaka ľuďom, ktorí sa jej zúčastnili.

Štefan Barczi, I.C

VymENia  V blÍzKEj buDÚCNosTi ElEKTRoNiCKé 
pENiazE papiERoVé baNKoVKy a miNCE?

Stále rýchlejšie obraty peňazí, rastúce počty 
platieb ako aj rast populácie a s nimi rast pot-
rieb vyžaduje aj rýchlejší a ekonomickejší spôsob 
platieb. Banky, ktoré sa stále snažia znížiť svoje 
prevádzkové náklady, vyvinuli koncept elektronic-
kých peňazí. Táto najnovšia forma peňazí je určená 
na úhradu každodenných najmä malých platieb, a 
tak sa znižuje potreba mincí a bankoviek malých 
hodnôt.

ElEKTRoNiCKé baNKoVNÍCTVo

Elektronické bankovníctvo dnes už poskytuje 
každá banka. Elektronické peniaze sa uchováva-
jú na elektronickom zariadení, banka umožňuje 
oprávnenému držiteľovi prístup k týmto penia-
zom. Sú prijímané ako platobný prostriedok na 
uskutočňovanie platobných operácií.

Platobným prostriedkom elektronických peňazí je:

• elektronická peňaženka, ktorá uchováva elek-
tronické peniaze na čipovej karte,
• softvérová peňaženka, ktorá uchováva elektro-
nické peniaze na inom elektronickom zariadení ako 
na čipovej karte."

Elektronické peniaze majú podobu plastikových 
platobných kariet s magnetickým záznamom 
údajov, ktorými možno „zaplatiť“ vložením do 
špeciálnych čítacích zariadení inštalovaných v ob-
chodoch a spojených s bankovým systémom. Plas-
tikové platobné karty majú podobu debetných, 
kreditných, alebo debetno-kreditných kariet. 
Niektoré z týchto kariet majú podobu elektronic-
kých peňaženiek, ktoré je možné naplniť pomocou 
bankomatu alebo prostredníctvom špeciálneho 
telefónneho čísla priamo z domu.

Elektronickými peniazmi je možné platiť za 
tovar a služby, vymeniť ich za fyzické peniaze ale-
bo uskutočňovať transakcie medzi ľuďmi.

Existujú rôzne typy elektronických peňazí:

identifikované e-peniaze – obsahujú informácie 
o totožnosti osoby, ktorá ich pôvodne vybrala z 
banky. 
anonymné e-peniaze – fungujú úplne rovnako ako 
skutočná hotovosť. Akonáhle sú peniaze vybrané 
z účtu, je možné ich minúť alebo odovzdať ďalej 
bez toho, aby po sebe zanechali nejaké stopy o 
uskutočnených transakciách.
offline / online e-peniaze – pri každom druhu 
e-peňazí existujú 2 varianty: online znamená, že 
musíte komunikovať s bankou (cez modem alebo 
nejakú sieť), aby ste mohli uskutočniť transak-
ciu s treťou stranou. Offline znamená, že môžete 
uskutočniť transakciu priamo bez asistencie banky. 
Offline anonymné peniaze (naozajstné digitálne 
peniaze) sú najkomplexnejšou formou e-peňazí.

Tak teda položme si otázku: Vytlačia elektro-
nické peniaze papierové bankovky a mince? 
Podľa názoru odborníkov úplne asi nie a to preto, 
lebo ich hlavnou výhodou  je anonymita starých 
dobrých bankoviek. Kde sa platí v hotovosti, teda 
prebiehajú hotovostné operácie, tam sú drogy, 
kriminalita, terorizmus, ale aj diskrétne platby a 
daňové úniky. Vlády si prednosti elektronických 
peňazí uvedomujú.

poHĽaD Do buDÚCNosTi

Informačná ekonomika bude postupovať. V 
budúcnosti bude nakupovanie i predaj určite 
automatizovanejší a pohodlnejší. Firmy budú 
medzi sebou navzájom i so svojimi zákazníkmi 
prepojené virtuálnou sieťou. Informácie budú na 
internete okamžite a bezplatne prúdiť po celej 
zemeguli. Predajcovia budú okamžite vedieť 
identifikovať potenciálnych zákazníkov a kupujúci 
budú mať uľahčenú identifikáciu najlepších predaj-
cov a produktov. Čas a vzdialenosť obchodovania a 
predaja sa neporovnateľne skrátia. 

Majka, zdroj: internet

Elektronické peniaze valcujú bankovky a mince

Počas konferencie.
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D e ň  b e z p e č n é h o  i n t e r n e t u
Internet je pre nás oknom ot-

voreným do sveta. Ponúka nám 
fantastické príležitosti na komu-
nikáciu, získavanie informácií, 
objavovanie či tvorbu... Možnosti 
jeho využitia sú veľmi veľké. 
Používanie internetu nesie však so 
sebou aj isté riziká. Riziká sú rôzne 
v závislosti od veku používateľa 
jeho počítačovej gramotnosti. 
Najdôležitejšie je, aby naše o-
sobné informácie boli v počítači v 
bezpečí. To znamená, že počítač 
treba chrániť pred vírusmi a 
aktualizovať softvér (upgrade).

Veľmi veľa poučných a zaují-
mavých informácií sme sa dozve-
deli od na slovo vzatého odborníka 
pána Petra Stančíka z ESET-u, ktorý nám 21. marca 
tohto roku prednášal o bezpečnosti na internete na 
konferencii na tému „ Deň bezpečného internetu“. 

Čo je kyberšikana? Ako sa pred ňou brániť? Ako ju 
zvládnuť, ak sme sa stali jej obeťou? Na tieto otáz-
ky sme našli odpoveď vo veľmi dobrej prednáške 
pozvaného psychológa pána Petra Lőrincza.

Aj naši žiaci priložili ruku k dielu a o bezpečnosti 
na internete vytvorili pekné prezentácie, ktoré 
boli následne aj ocenené. Konferenciu organizačne 
pripravila naša informatička pani profesorka Anita 
Sáreníková. Najprv vypracovala projekt, ktorým sa 
zapojila do jedného z grantových programov pre 
školy Nadácie Orange a získala finančné prostried-
ky na realizáciu tejto obsahom veľmi zaujímavej a 
poučnej konferencie. 

Obidvoch odborníkov sme požiadali o krátky roz-
hovor.

• pán stančík, odkiaľ ste k nám do 
Rožňavy prišli?
- Z Bratislavy z ESETU. Ja som made 
in Nitra a polovičný Stredoslovák. Žil 
som 10 rokov v Čechách a možno to 
aj počuť na mojom prízvuku trošku. 
• akú strednú školu ste študovali 
a kde?
- Ja som „nečakane” gymnazista a 
vyštudoval som gymnázium v Nitre.
• máte vytvorený účet na Face-
booku?
- Mám, ale veľmi ho nevyužívam. 
• aký máte názor na mladých 
ľudí, ktorí sa dennodenne fotia a 
potom svoje fotky zverejňujú na 
internete?
- Každému podľa chuti. Nebudem tu 

teraz tvrdiť, že je to nezmysel. Pokiaľ som spokoj-
ný s tým a som si plne vedomý nejakých následkov, 
prečo nie. Ale asi by som mal dodať, že nič sa nikdy 
z toho internetu nestratí. Mylná je domnienka, že 
zmažem fotku a tá sa vymaže aj z internetu. Pri 
dnešnom systéme je takmer nemožné, aby sa fot-
ka, ktorá tam už je, zmazala. Pokiaľ som na tej 
fotke po nejakej veselšej akcii, musím počítať s 
tým, že aj po piatich rokoch si môj zamestnávateľ 
môže môj profil pozrieť a uvidí aj túto fotografiu 
(v dnešnej dobe to zamestnávatelia bežne robia), 
toto môže byť rozhodujúci faktor, prečo ma neprij-
mú do zamestnania.
• Takže v podstate sa moja fotografia nedá už 
vymazať z internetu?
- Záleží na okolnostiach, ako veľmi je verejná. Tak 
nejako by som povedal... Podľa toho, ako ľahko sa 
k nej človek dostane.

použÍVaNiE iNTERNETu jE bEzpEčNé, poKiaĽ si buDETE pamäTať TiETo TRi záKlaDNé pRaViDlá:

1. Chráňte svoj počítač 
• Dbajte na to, aby bol váš operačný systém aktuálny.
• Používajte antivírusový program.
• Používajte firewall.
• Robte si záložné kópie dôležitých súborov.
• Buďte opatrný, keď niečo sťahujete z internetu.

2. Chráňte seba 
• Buďte obozretný, keď zverejňujete svoje osobné informácie.
• Myslite na to, s kým sa rozprávate.
• Pamätajte na to, že nie všetko je hodnoverné a že nie každý, s kým sa stretnete na internete, je čestný.

3. Dodržiavajte pravidlá 
• Musíte sa riadiť zákonmi, aj keď ste na internete.
• Starajte sa o ostatných tak, ako aj o seba, keď ste online.

Ing. Peter Stančík z ESET-u.



• povedzme, že je na Facebooku.
- Verím tomu, že zo serveru Face-
book to tak ľahko človek nevymaže 
z niekoľkých dôvodov. Napr. fotky, 
aj keď sú moje, v momente ako 
ich tam pridám, sa stávajú ma-
jetkom Facebooku. Ale aj keď už 
ju chcem raz vymazať, tak nikto 
mi nezaručí, kto všetko ju ešte 
predtým zdieľal. Treba dať pozor 
na nastavenie Facebooku, zapnúť 
si všetky security, zdieľať fotky s 
najmenším počtom ľudí. A hlavne si 
dať pozor na jednu vec, že keď si 
nastavím zdieľanie iba s priateľmi, 
tak to nie vždy tak musí byť, že sa 
zdieľajú iba s tými priateľmi. Napr. 
keď mám fotku nastavenú na troch 
priateľov a zdieľam ju iba s nimi 
a toho priateľa tam niekto označí 
na fotke, tak automaticky získajú 
prístup k fotke aj všetci priatelia 
toho označeného.
• boli ste už niekedy v Rožňave?
- Prechádzal som cez ňu niekoľkokrát, ale ani raz 
som sa tu nezastavil.

 Toto je zároveň pre vás pozvánka navštíviť 
naše mesto opäť, hoci aj ako turista. 

• pán lőrincz, v akom odbore ste psychológ a v 
ktorom meste ste psychológiu študovali?
- Poradenská a klinická psychológia. Ale podľa mňa 
neexistuje v psychológii odbor. Študoval som v Nit-
re.
• Rád chodíte do škôl prednášať študentom?
- Áno, ja sa rád stretávam s mladými ľuďmi. 
• čo si myslíte o nevhodnom správaní sa žiakov? 
- Je to fenomén dnešnej doby. Ale urobili to z nich 
rodičia.
• prečo si to myslíte?
- Kvôli tomu, že všetko prakticky závisí na nich. 
Prvá je genetika a potom je to o výchove. Prak-
ticky sme obrazom našich rodičov. Každý človek 
by mal mať nejakú sebakontrolu a sebareflexiu v 
tom, čo robí. Ak urobím niečo zlé, mal by som si to 
uvedomiť a troška sa ukľudniť. Ale ak mi to nie je 
povedané ani doma, tak budem drzý stále. 

• ale čo ak rodič nezvláda 
výchovu svojho dieťaťa? 
- Je určité štádium v puberte, 
keď sme trocha viacej drzejší. 
Je to o dobe. A v tej dnešnej 
nás nenaučili rešpektovať ne-
jakú autoritu a ani počúvať.

Samozrejme, otázok by bolo 
oveľa viac, sme však radi, že 
ste si pre náš školský časopis 
našli aspoň chvíľku času. Veľmi 
pekne ďakujem za rozhovor. 

 Dida 
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Kyberšikana (tiež kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbul-
lying) je druh šikany, ktorá využíva elektronické prostriedky, ako sú mo-
bil, telefón, e-maily, internet a podobne. Najčastejšie prejavy takéhoto 
šikanovania je posielanie obťažujúcich, urážajúcich či útočných mailov 
či SMS, vytváranie stránok a blogov dehonestujúcich ostatných, ro-
zoslanie na mobile natočených scén známym dotyčného alebo ich 
zverejnenie na internete. Týka sa všetkých vekových skupín, nepozná 
teritoriálne obmedzenie. 

Kyberšikana je veľkým problémom v mnohých krajinách, ktoré mu-
sia prijímať nové zákony a bezpečnostné opatrenia, vytvárajú špeciálne 
vyšetrovacie tímy určené pre boj s kyberšikanou. V USA je kyberšikana 
od roku 2006 federálnym zločinom.

Celé sa to konalo v sále OKC.
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OBCHODNÁ AKADÉMIA V PRAHE OPÄŤ USPELA

Žiaci Obchodnej akadémie z Rožňavy sa opäť 
zviditeľnili v Prahe. V dňoch 17. 03. – 19. 03. 
2014 sa zúčastnili  20. medzinárodného veľtrhu 
cvičných firiem, kde si zmerali sily s viac ako 140 
cvičnými firmami z 10 krajín (Belgicko, Bulharsko, 
Česká republika, Taliansko, Rakúsko, Rumunsko, 
Rusko, Slovensko, Španielsko a Švédsko). V súťaži 
bolo zapojených 65 domácich českých firiem a 79 
zahraničných firiem.

V škole sú v súčasnosti založené 4 cvičné firmy, 
Lukáš Danko – Ovečka Anička, Ján Podkova – Pen-
zión Podkova, William Dolce - Rio Dolce a CK Tro-
picoTravel s. r. o. Veľtrhu sa zúčastnili dve z nich: 
Ovečka Anička a Penzión Podkova.

Predmetom podnikania cvičnej firmy Lukáš 
Danko – Ovečka Anička je výroba tradičných slo-
venských výrobkov, mliečne výrobky, remeselnícke 
výrobky a catering slovenských jedál. Predmetom 
podnikania cvičnej firmy Ján Podkova – Penzión 
Podkova je ubytovanie, stravovanie, jazdecké 
služby a hipoterapia v krásnom prostredí Slovens-
kého raja.

Súťažilo sa v kategóriách: Najlepší zahraničný 
stánok, Najlepší zahraničný katalóg, Najlepšia 
zahraničná prezentácia, Môj štát v troch minútach 
(zahraničný spot), Absolútny víťaz 

Alexandra Ambrúšová, (Ovečka Anička)
Účasť na veľtrhu v Prahe prinášala veľa práce,  no do nášho 
nabitého času sa vmestila návšteva veľkého počtu zaujíma-
vých miest, krásna nočná Praha, zábava a nákupy. Som veľmi 
rada,  že som sa mohla niečoho takého vôbec zúčastniť, pri-
niesla som si odtiaľ veľa skúseností, takže ďakujem. 
Daniela Šniererová
V Prahe bolo úplne úžasne! Spoznali sme veľmi veľa skvelých 
ľudí, precvičili si angličtinu aj nemčinu a prezreli krásnu Pra-
hu. Bolo to síce náročné, ale stálo to za to. Teraz po návrate 
domov ešte stále dospávame prebdené noci. Ubytovanie bolo 
super, strava VYNIKAJÚCA. Keby sa dalo, určite by som 
išla znova.

Gabriela Hricová, (Ovečka Anička)
Keď som prvýkrát na vlakovej stanici v Rožňave zdvihla svoju 
batožinu, ešte som netušila,  aké zlé to bude. Najhoršie na 
celej ceste boli schody, vždy keď som ich videla, mala som 
chuť nechať moju pridelenú časť stánku na mieste. 
Ale zvládla som to, všetci sme to zvládli.  Veľtrh bol taký, 
ako som si ho predstavovala, plno kričiacich ľudí, veľa práce 
a únava. Ale veľmi sa mi to páčilo, naučila som sa nové veci,  
precvičila si svoju angličtinu, získala nové zručnosti. Deň nám 

vylepšoval dobrý business, po každom dobrom kupcovi sme 
mali zlepšenú náladu. Stretla a rozprávala som sa s mnohými 
ľuďmi z iných krajín. Čerešničkou na torte boli večerné pre-
chádzky po rôznych častiach Prahy. Celá „misia” sa mi veľmi 
páčila a som veľmi rada, že som mohla byť jej súčasťou. 
Vo vyšších ročníkoch si určite zvolím predmet Cvičná firma.
Christopher Ondrej, (Ovečka Anička)
Skúsenosti získané z cvičnej firmy, či už z prípravy na veľtrh 
alebo priamo z praktickej časti v Prahe, sú veľmi nápomocné. 
Celá tá atmosféra a kvalita dostávala ľudí do pocitu reálneho 
obchodovania.

Iveta Lőrinczová, (Penzión Podkova)
V Prahe bolo veľmi dobre. Najprv som mala obavy, aké to 
tam bude, a či zvládnem komunikáciu v cudzom jazyku. Ale 
nakoniec som to zvládla. Cesta tam bola nekonečne dlhá 
a únavná, ale keď sme dorazili do Prahy, stálo to zato. Ja 
som v Prahe ešte nikdy nebola, a tak som bola šťastná, že 
som mala tú možnosť navštíviť toto mesto, a aj sa zúčastniť 
medzinárodného veľtrhu. Na veľtrhu bolo úžasne. Spoznala 
som tam veľa ľudí, či už Slovákov, Čechov ale aj Nemcov, Ru-
munov a Rakúšanov. Veľtrh mi dal mnoho skúsenosti ohľadom 
prezentovania cvičnej firmy. A takisto veľa zážitkov. Aj keď 

Cvičné firmy sa zúčastnili 20. ročníka medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe vďaka projektu spolufinancovaného  z ESF 
s názvom „OA Rožňava – moderná škola“, - ITMS kód Projektu 26110130729, ktorý sa v súčasnosti implementuje na pôde školy. 

NajVýRazNEjšiE umiEsTNENia CVičNýCH FiRiEm V TEjTo sÚťaži sÚ:

Najlepší zahraničný stánok - ovečka anička:  2. miesto zo 79 zahraničných firiem
 hodnotil sa celkový vzhľad stánku, originalita, design, prístup k zákazníkovi,  schopnosť komuniká-

cie v cudzom jazyku, využitie reklamy pri obchodovaní, správne vyplňovanie účtovných dokladov

Absolútny víťaz - Penzión Podkova: 11. miesto zo 144 cvičných firiem
(súčet bodov zo všetkých kategórií)

Firma Penzión Podkova

Firma Ovečka Anička
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niekedy sme si nevedeli rady s niektorými vecami, vďaka tí-
movej spolupráci sme to vždy zvládli úspešne. Určite chcem 
Prahu navštíviť ešte veľakrát. 
Ján Letanovský, (Penzión Podkova)
Tak môj prvý dojem z Prahy bol super. Síce bolo veľa ro-
boty, čo sa týka stánku a vecí okolo neho, a pri obchodovaní 
sme sa doslova nezastavili. Komunikovali sme hlavne v 
angličtine, ktorá tam bola nevyhnutná. Našťastie sme 
boli v dobrom hoteli, kde super varili, aj piekli. Hotel bol 
blízko výstavišta, doslova na skok. Taktiež bolo fajn aj 
to, že sme chodili vonku do mesta sa trošku odreagovať, 
vyvetrať hlavu a tiež vidieť kúsok Prahy. Ja by som 
svojim spolužiakom alebo žiakom školy odporučil ísť 
na predmet CFA. Síce je tam veľa roboty, ale zážitky a 
skúsenosti získané na veľtrhu sú na nezaplatenie.

Jaroslava Bernárová, (Penzión Podkova)
V Prahe bolo neskutočne super. Najprv sme sa báli, ako 
to tam bude, či to všetko zvládneme hlavne v cudzích ja-
zykoch, ale nakoniec sme zistili, že to bola pre nás skvelá 
skúsenosť. Všetko sme vždy robili s úsmevom a tešili sa z 
každého zákazníka. Veľmi sme sa popri tejto práci zabavili a 
nabrali nove skúsenosti. Ja osobne by som bola veľmi rada, 
keby sme ešte takúto šancu ísť do Prahy mohli zopakovať. A 
určite odporúčam každému, kto tú možnosť bude mať, aby 
ju využil. Je to pre nás neskutočný zážitok a budeme na to 
ešte dlho, dlho spomínať.

Jennifer Gyenesová, (Ovečka Anička)
Na tento veľtrh som sa neskutočne tešila, aj keď to 
prinášalo veľa práce. Ale zvládli sme to. Bola to pre nás 
veľká výzva zúčastniť sa prvýkrát takéhoto veľtrhu. Zís-
kala som veľa nových skúseností, čo sa týka komunikácie 
s ľuďmi, obchodovania a vypĺňania účtovných dokladov. 
Počas celého pobytu v Prahe som sa cítila veľmi dobre. Boli 
sme všetci super kolektív, ktorý si dobre rozumel. Cesta 
tam aj späť bola skvelá, pretože ubehla 
rýchlo, nakoľko sme sa celou cestou 

zabávali, a aj sme si trošku pospali. Večerné prechádzky Pra-
hou boli pre mňa úžasným zážitkom. Praha je krásne mesto 
a hlavne večer. Určite sa tam ešte vrátim. Domov som si  
priniesla nové skúsenosti, ktoré určite v živote využijem a 
krásne spomienky, na ktoré budem dlho-dlho spomínať. Som 
veľmi rada, že som sa takéhoto veľtrhu mohla zúčastniť.

Michaela Domiková, (Penzión Podkova)
V Prahe bolo veľmi super.  Zo začiatku sme boli všetci us-
tráchaní z toho, ako to zvládneme, ale nakoniec si myslím, 
že všetci sme skvelo všetko zvládli.... Obchodovanie nám šlo 
od ruky a tak isto aj dorozumievanie sa v cudzích jazykoch. 
Bola to skvelá skúsenosť. Hotel bol dobrý a varili nám su-
per.  Určite by som každému odporúčala ísť na takýto veľtrh, 
je to skvelá skúsenosť, na ktorej prežijete veľa zážitkov a 
domov si odnesiete mnoho skúseností, ktoré využijete či v 
škole alebo aj osobnom živote.... a nakoniec celá Praha je 
sama o sebe krásna...
Nikoleta Černajová
V Prahe sme nabrali veľa skúseností s obchodovaním, zdo-
konalili sme si komunikáciu v cudzích jazykoch a získali sme 
nové zážitky. Zišli sme sa super partia a celý veľtrh sme brali 
s úsmevom.
Petra Šniererová, (Ovečka Anička)
V Prahe sa mi páčilo. Bolo to síce náročné. Aj napriek stresu, 
vyčerpanosti a zhone by som si to chcela ešte niekedy 
zopakovať. Som rada, že som videla, ako to na veľtrhu chodí. 
Páčili sa mi večerné prechádzky po Prahe. 
Róberta Lebovská, (Penzión Podkova)
Cesta do Prahy bola síce náročná, ale určite na ňu tak skoro 
nezabudneme. Ubytovanie bolo dobré a tiež nám aj skvele 
varili. Praha nám dala mnoho skúseností,  zážitkov a donútila 
nás k obchodovaniu v cudzích jazykoch, ako je anglický a 
aj nemecký jazyk. Ak by bola ešte raz možnosť ísť na tento 
veľtrh, tak by som nepovedala "nie". Praha je veľmi krásne 
mesto, a verím, že poniektorí, keď sa tam dostanú, sa tam 
budú chcieť aj vrátiť tak, ako aj my.

Foto: archív školy, text: RR

Finančne prispela na túto akciu aj Rodičovská rada pri Obchodnej akadémii,
ktorá maximálne podporuje aktivity žiakov a učiteľov počas celého školského roka. 
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Keep in touch, friends... alebo ... Vriendschap op afstand (priateľstvo na diaľku)

• Poznali ste Slovensko 
predtým,  ako ste sem prišli?
stephano: - Počul som o Sloven-
sku predtým a aj som niečo videl 
v televízii. Ale nikdy som sa ne-
zaujímal o Slovensko, až dokým 
sme sem neprišli vďaka škole.
justin:- Áno, poznal som Sloven-
sko.
Kevin: - Áno, poznal som Sloven-
sko, ale nie veľmi dobre. Poznal 
som slovenského futbalistu Miro-
slava Stocha.
• Čo vám prvé napadlo, keď 

ste zistili, že idete práve na 
Slovensko?
s: - Môj prvý dojem bol, prečo 
nie Španielsko alebo Taliansko, 
ale rozmýšľať tak bola chyba, 
pretože som si ho  veľmi obľúbil.
j: - Najprv som si myslel, oh 
nie, lebo som poznal len názov 
štátu. Potom som sa dozvedel, 
že ideme do Rožňavy. Hľadal som 
Rožňavu na internete a výsledok 
zmenil môj názor.
K: - Tešil som sa sem, ale keď 
som videl ubytovanie, fakt som 

chcel ísť späť domov. No po 
prvom dni som si povedal, že už 
nikdy nechcem odtiaľto odísť.

• Aké sú vaše pocity a dojmy z 
našej krajiny?
s: - Veľmi sa mi v Rožňave 
zapáčilo. Prišiel som z veľkého 
mesta, a keď som sem prices-
toval, bolo to také tiché a mieru-
milovné mesto s priateľskými 
ľuďmi. Môj prvý dojem bol 
..okej, ale počas môjho pobytu 
sa všetko zmenilo a ak by ma 
niekto pozval na Slovensko zno-
va, určite by som prišiel.
j: - Moje pocity a dojmy sa úplne 
zmenili, keď som si vyhľadal 
Rožňavu na internete.
K: - Slovensko je krásna krajina 
s množstvom zaujímavých miest. 
Niektoré veci boli kúsok divné, 
lebo boli iné ako v Holandsku.

• Aký máte názor na naše mesto?
s: - Mesto je pekné, obyvatelia, 
obchody, pohostinnosť, všetko je 
dobré a všetko je v Rožňave čisté. 
Myslím si, že Rožňava je dobre 
organizovaná jej obyvateľmi. 
Ľudia si spolunažívajú v dobrých 
vzťahoch.
j: - Je to pekné mesto a ľudia 
sú skvelí! Veľmi sa o nás zaují-

Obchodná akadémia v Rožňave pravidelne reali-
zuje výmenné programy so školami v zahraničí.

Prvé tohtoročné aprílové dni patrili prípravám na 
príchod študentov  našej partnerskej školy  Roc van 
Flevoland z Amsterdamu. Ide o naozaj veľkú školu, má 
vyše 20 tisíc žiakov. 12. apríla sme sa konečne dočkali 
a na Slovensko dorazilo 10 holandských študentov aj s 
dvoma pedagógmi. Myslím, že tri týždne holandského 
nádychu neprehliadol v našej škole  nikto. Najprv 
sme nevedeli, čo od nich očakávať a určite sme sa aj 
trochu obávali, ako obyvatelia tak bohatého a oproti 
nám veľkého štátu prijmú naše malé Slovensko. Pro-

fesori a taktiež aj študenti sa snažili spríjemniť pobyt 
našich holandských kamarátov čo najviac a vyjsť im v 
ústrety, ako sa dalo.

Naši študenti sa hneď v prvý deň pobytu 
zahraničných študentov ujali a sprevádzali ich na zau-
jímavých výletoch a exkurziách.  Okrem výletov sme s 
hosťami trávili väčšinu voľného času. Ukázali sme  im 
Rožňavu nielen ako historické banícke mesto, ale aj 
mesto zábavy a oddychu.

Ako sa im u nás páčilo? Boli tu spokojní? Aké sú ich 
názory na Slovákov?  Na to všetko som bola zvedavá. 
Odpovede nájdete v tomto interview.

Čo nás fotíte? Užívame si divoké splavovanie Dunajca.

Pridaj sa k nám a tancuj! 



mali a páčilo sa mi to! Mal som 
sa skvele v Rožňave a chcel by 
som sa vrátiť, aby som sa mohol 
s každým opäť stretnúť.
K: - Je to malé mesto! Ale páčilo 
sa mi to! Prvých pár dní tu bola 
nuda, pretože tu neboli ešte 
všetci študenti!

• Strávili ste tu 3 týždne. Aký 
bol najkrajší a naopak najhorší 
zážitok?
s: - Najkrajším zážitkom bolo 
pre mňa stretnutie s milými a 
priateľskými ľuďmi. Zakaždým 
s úsmevom spomínam, ako ste 
sa o nás starali. Nikdy nezabud-
nem na to, že ste nám pomohli. 
A môj najhorší zážitok bol skorý 
odchod zo Slovenska, ale som si 
istý, že sa opäť stretneme, keď 
prídete do Holandska. Urobím 
všetko pre to, aby ste sa mali 
tak dobre, ako sme sa mali my 
na Slovensku. 
j: - Najkrajším zážitkom bola 
pre mňa turistika v horách! A 
najhoršie bolo ranné vstávanie o 

6-tej.
K: - Najkrajší 
zážitok bol pre 
mňa náš prvý 
deň na Sloven-
sku. Ešte sme 
vás dobre nepoznali, ale atmos-
féra medzi nami bola úžasná.

• Čo si myslíte o spoločnostiach, 
v ktorých ste praxovali?
s: - Bol som v spoločnosti Car-
meus. Bola to pekná spoločnosť 
s priateľskými ľuďmi a zaujíma-
vou ekonomikou. Videl som pra-
covisko a obdivujem zamestnan-
cov spoločnosti, že pracujú tak 
tvrdo. Je to tiež motivácia pre 
každého v zmysle môžeš byť, 
čo chceš, ak preto budeš tvrdo 
makať.
j: - Bola to dobrá skúsenosť.  
Bolo to super pre náš osobný roz-
voj.
K: - Bol som v autocentre. Bola 
to super skúsenosť! Riaditeľ 
spoločnosti bol k nám veľmi milý 
a to sa mi páčilo.

• Vrátili by ste sa sem v budúc-
nosti?
s: - Určite sa vrátim, aby som 
vás videl. A samozrejme aj 
za prácou. Krajina aj ľudia sú 
priateľskí, a to mi otvorilo oči 
v zmysle nesúď niečo, pokiaľ to 
nevyskúšaš. Urobíme všetko pre 
to, aby sme sa všetci vrátili a 
prežili ďalšie zážitky znovu.
j: - Áno, samozrejme!
K: - Určite! Bezpochýb!

• Chceli by ste niečo odkázať 
Rožňavčanom, ktorých ste tu 
stretli?
s: - Pokračujte v dobrej práci, 
kamoši, každodenne na vás mys-
líme a určite sa ešte stretneme. 
A ostávame v kontakte s každým 
z vás na Whatapp-e alebo Face-
booku.
j: - Každému odkazujem, že mi/
nám chýbate! A že každý musí 
prísť do Holandska!
K: - Ďakujem každému, že som 
sa mal tak dobre. Predovšetkým 
8 ľuďom, ktorí sa nám ve-
novali! Dúfame, že vás čoskoro 
privítame v Holandsku. Pokúsime 
sa vám urobiť čo najlepší pro-
gram, keď k nám prídete!

Text a foto: Sima
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Úsmev a posielame pozdrav 
domov do Holandska!

Dopĺňame zásoby, aby sme sa mohli baviť až rána.

Tešíme sa z krásneho slnečného dňa v Betliari.

Reklama na zubnú 
pastu o jednej ráno!
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„Pohľad cez objektív“
Malý projekt „Pohľad cez objektív“ bol fi-

nancovaný z Európskeho sociálneho fondu ako 
súčasť národného projektu Komprax - Kompe-
tencie pre prax. 

Zúčastnila som sa 3 školení na Dedinkách, 
na ktorých sme sa naučili ako vypracovať 
malý projektový zámer pre mladých vedúcich. 
Pretože ma zaujíma fotografovanie, projektový 
zámer som vypracovala v tomto smere. Rozhod-
la som sa zorganizovať výstavu fotografií. Touto 
výstavou som chcela priblížiť prácu mladých 
amatérskych fotografov, ktorých je veru dosť aj 
v našej škole. 

Samotnú výstavu som nepripravovala sama, 
pomáhali mi v tom aj moji spolužiaci: Viktória  
Kissovej, Mária Bálintová, Daniel  Csík a Sebastian 
Pál-Baláž. 

Dňa 6. marca 2014 sa uskutočnilo otvorenie 
výstavy amatérskych fotografov v Rožňave. Výstava 

pozostávala z fotiek 13-tich fotografov, ktoré som 
vybrala v spolupráci s miestnymi profesionálnymi 
fotografmi. Ďalšou úlohou bolo vybaviť miestnosť 
pre uskutočnenie výstavy. Keď som prišla za 
riaditeľom Baníckeho múzea s prosbou, že potrebu-
jem miestnosť na výstavu, s veľkou ochotou  mi 
ponúkol priestory Galérie. 

Otvorenie výstavy malo  úspech. 
Účasť záujemcov bola veľká, podľa 
môjho odhadu cca 70 ľudí. Výstavu 
zaujala aj RVTV. V rámci vysielania 
RVTV bol prezentovaný príhovor 
riaditeľa galérie a interview so 
mnou. Program som obohatila 
hudobnou produkciou bratov Pál-
Balážovcov - Eugena a Mariana. 
Výstava trvala až do konca marca 
a mala návštevnosť aj po otvorení. 

Text: Karmen Pál-Baláž 
Foto: Sebastián Pál-Baláž

Jedného dňa sa ma pani profesorka triedna 
spýtala, či by som nemala záujem zapojiť sa do 
projektu Komprax. Súhlasila som a spolu s mo-
jimi dvomi spolužiačkami sme sa teda prihlásili. 
Našou úlohou bolo zúčasniť sa troch školení v krás-
nom prostredí na Dedinkách v hoteli Raj. Cieľom 
celého Kompraxu bolo vymyslieť malý projekt, 
ktorý by riešil nejaký problém v našom okolí a po 
jeho úspešnom napísaní a schválení  nám  na účet 
pribudlo dvesto eur a mohli sme sa pustiť do reali-
zácie. 

Prvého víkendového školenia sme sa zúčastnili 
v novembri.   Na tomto úvodnom školení ešte ne-
bolo potrebné, aby sme vedeli, do akého projektu 
sa chceme pustiť. Tento víkend prebiehal  hravou 
formou. Robili sme mnoho aktivít, hier, tímových 
prác, získali sme nové informácie a oboznámili nás 
s priebehom školení. Vládla skvelá nálada a večer 

sa začal poriadny žúr, ktorý trval až do skorého 
rána, a tak na druhý deň sme mali  ťažkosti so 
vstávaním -  totiž raňajky boli už o ôsmej, ale 
kuchyňu musím pochváliť, varili výborne. Nasledu-
júce školenia boli už pracovné.

Dúha



študentský časopis sršeň KompRaX - 15

P r v é 
školenie na 
D e d i n k á c h . 
Zo začiatku 
bolo ticho, len 
sme na seba 
zízali, ale ľady 
sa prelomili 
hneď na sa-
mom začiatku 
herných ak-

tivít. Slúžili pravdaže na to, aby sme sa spoznali, 
no hlavným zámerom bolo naučiť sa pracovať v 
tíme a prejaviť našu kreativitu.

 Po večeroch sme trávili čas na chodbe 
alebo na izbách a rozprávali sa. V nedeľu  
nám oznámili, aby sme o dva týždne 
prišli s  vypracovanými projektmi, ktoré 
budeme dôsledne vypisovať, aby nám 
ich schválili. A tak aj bolo.  Papierovačky 
do večera, až som si vlasy „trhala“. Ale  
zvládli sme to. V nasledujúcich dňoch 
sme mali čakať na e-mail o schválení pro-
jektov, v horšom prípade o opaku. Na našu 
radosť to každému vyšlo. Prišlo čakanie na 
financie. S peniazmi som mala trochu prob-
lémy, ale vyriešilo sa to a hneď som sa pustila 
do projektu. U mňa to bolo maľovanie v Materskej 
škole Červeného pre postihnuté deti a mládež. Za 
pomoc ďakujem svojim kamarátom, spolu sa nám 
podarilo škôlku vymaľovať. Bola som veľmi spokoj-
ná s výsledkom. 

V deň odchodu na posledné školenie som neus-
tále mala pocit, že som niečo zabudla, keďže sme 

mali dosť úloh na splnenie. Ale všetko bolo v poriad- 
ku. V piatok sme odprezentovali naše projekty. V 
sobotu bolo vyúčtovanie. 

Odmena stála za to, večer sme mali párty s ko-
pou jedla. Počas školenia som sa spoznala so super 
ľuďmi, s ktorými sa dúfam ešte stretnem.

Text: Viktória Kissová, II. A
Foto: Sebastián Pál-Baláž

Krajina zázrakov

 Druhé školenie sa konalo v decembri a teda 
našou úlohou bolo vypracovanie malého projektu. 
Môj  mal názov Dúha. Rozhodla som sa pomôcť 
jednej materskej škôlke, v ktorej som bola nedáv-
no žiačkou aj ja. Cieľom bolo skrášliť prostredie 
deťom a vniesť im kúsok rozprávkového sveta do 
škôlky, aby tu strávené dni  boli pre nich veselšie. 
Môj projekt bol zrealizovaný 08. 02. 2014. Vďaka 
môjmu realizačnému tímu sme dosiahli skvelý 
výsledok. Mám z toho veľkú radosť, že sa nám to 
podarilo, a aj deti z toho boli nadšené. Posled-
ným krokom bolo už iba zúčastniť sa záverečného 
školenia v marci,  na ktorom sme malý projekt 
vyúčtovali a zhodnotili.

 Som veľmi rada, že som sa zúčastnila tohto pro-
jektu, získala som veľa nových skúseností, zážitkov 
ale aj nových kamarátov. Každému odporúčam 

zapojiť sa do Kompraxu, pretože okrem skvelých 
vecí, ktoré tam zažijete, vám to určite pomôže aj 
do budúcnosti.

Text a foto: Mária Bálintová II. A
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Ly r a :  D é m o n i  ( n i e ) l e n  v  m o j e j  h l a v e

Stručne si pripomenieme, čo sa odohralo v 1. časti nášho 
príbehu na pokračovanie. Hlavnou hrdinkou je 15-ročná Aa-
rin- spola lovkyňa upírov, spola nozach. Je v upírej škole 
nováčikom. Vlastní jeden z najmocnejších mečov na svete 
Sayu. Dostáva sa do konfliktu s lovkyňou Leilou kvôli chala-
novi Alexovi, ktorý Aarin prejaví svoje sympatie. Leila začína 
Aarin preto nenávidieť.

Zdvihla som sa od stola a už som bola na odchode, ale vtom 
do mňa niekto vrazil a ja som bolestivo padla na zem.

„Dávaj pozor!“ vyštekla na mňa Leila. 
„To ty si narazila do mňa!“ povedala som jej.
„To nie je pravda! A teraz sa mi ospravedlň!!“ rozkázala mi.
„Ani ma nehne,“ povedala som podráždene a ona na mňa 

vychrlila plno nadávok. 
„Už ma začínaš srať! Si len rozmaznané decko!“ začala som, 

no vtom mi vylepila a zasa som padla na zem. Postavila som 
sa a uškrnula sa.

„Toto si nemala,“ dopovedala som to a jednu som jej vrazila, 
ale len takú slabšiu. Leila začala vrieskať ako malé decko a ja 
som chytala záchvaty smiechu. Na ten krik do jedálne vbehli 
niečo ako dozorcovia. Áno, mali sme tu dozor. Tiež tu bývam 
a chodím sem do školy. „Aarin, čo už zase robíš?“ hnusne sa 
na mňa pozreli. 

„Niečo, čo som mala spraviť už dávno!“ povedala som s ús-
mevom na perách, zatiaľ čo oni ľutovali „chudinku“ Leilu.

„Vidno, že nemáš rodičov,“ povedal jeden z dozorcov. 
Aarin, kľud! Nevraz mu! Nezabi ho! hovorila som si v mysli. 

Nenávistne som sa na neho pozrela a nahnevane dodala: „Dnes 
ma tu nečakajte!“

„A kam ideš?“ spýtal sa druhý dozorca.
„Zabiť pár upírov, démonov či nozachov, aby to tu neschytal 

váš kolega,“ škodoradostne som sa na nich usmiala. Obaja 
dozorcovia ostali stáť s otvorenými ústami. „A okrem toho, 
viem, čo ste zač. Bez problémov by som vás mohla zabiť.“ Len 
čo som to dopovedala, ostali stáť na mieste ako obarení. Niečo 
si začali šepkať, ale nepočula som čo, pretože už som bola na 
odchode. Ako som kráčala k dverám, z celej jedálne sa ozývalo 
šuškanie. Nepočula som síce konkrétne slová, ale nebolo ťažké 
uhádnuť, o čom hovorili. Určite to bolo niečo ako: „Ako si to 
mohla k Leile dovoliť! Krava jedna, čo si o sebe myslí?!“ No 
mne bolo totálne jedno, čo o mne hovoria. 

Keď som vyšla von, bola už tma. Pevne som dúfala, že 
nájdem aspoň jedného nozacha, démona alebo aspoň upíra. 
Striehla som po nich už asi aj dve hodiny, no stále nič. Zra-
zu som niečo zacítila, démonickú auru, ale len veľmi slabú. 
Začala som hľadať zdroj. Nakoniec som ho našla, boli to asi 
dvaja opití muži. Zdali sa mi podozriví, tak som ich začala 
sledovať. Po hodnej chvíľke som mala pocit, že niekto sleduje 
mňa, ale nevšímala som si to. Tí muži sa zastavili a ja som 
sa musela čo najrýchlejšie skryť, aby ma nezbadali. Schovala 
som sa za kontainer a v ruke som držala Sayu, ktorá sa už 
premenila na dýku. Saya je jedným z najmocnejších mečov na 
svete preto, lebo sa dokáže premeniť na hocijakú zbraň ako 
napríklad dýku, kosu či sekeru. Zrazu na mňa niekto zozadu 
skočil, ale neskríkla som. Pevne som zovrela dýku v ruke a 
otočila som sa.

„Ren!“ šepla som prekvapene a on sa na mňa len usmieval. 
Ren bol môj najlepší kamoš. „Čo robíme?“ opýtal sa.

„Sledujem týchto dvoch ožranov. Ide z nich démonická 
aura,“ odpovedala som mu. Sledovali sme ich ešte pár minút a 
vtom sa tam objavil jeden muž. Pozrela som sa trochu bližšie 
a potom mi docvaklo, kto to bol.

„Veď to je Metheol! Čo tu on robí?“ šepla som trochu 
vystrašene.

 Metheol bol jedným z mocných nozachov. 
„Neviem, ale teraz vravel niečo v tom zmysle, že sa vrátil a 

buduje armádu. Mali by sme už radšej ísť, než si nás všimne,“ 
šepol mi naspäť.

 Nemo som prikývla a potichu sme sa odtiaľ vytratili. S Re-
nom sme sa o tom ešte rozprávali, ale na nič sme neprišli, a 
tak som sa vybrala naspäť domov. 

Bolo asi päť minút po polnoci, takže som musela zaklopať, 

aby ma vpustili dnu.
 Na prekvapenie mi otvoril Alex. „Ahoj, Ari,“ milo ma poz-

dravil. „Ahoj,“ odzravila som a vošla dnu.
„To, čo si spravila dnes v jedálni, bolo super. Ešte nikto sa 

tak Leile nepostavil. Si dobrá, páčiš sa mi!“ povedal s oslnivým 
úsmevom. Bol roztomilý. Mal krásne modré oči, rovné čierne 
vlasy asi nad plecia a pekné plné pery.

 Nervózne som sa usmiala a povedala: „Prepáč, ale už musím 
ísť. Niečo sa stalo a musím prísť na to, ako to vyriešim.“ On 
prikývol. Vyšla som po schodoch a vošla do svojej izby. Pre-
zliekla som sa do pyžama a zamkla som sa. Zamyslená som 
si ľahla na posteľ a zrazu to prišlo. Tá bolesť hlavy, ktorú som 
už dávno necítila. V mysli som videla veľa mŕtvych ľudí, veľa 
z nich som poznala. Bola som vážne zranená a špinavá. Poz-
rela som sa vyššie a uvidela ho. Bol tam Metheol, držal Rena 
a vyhrážal sa, že ho zabije, ak sa k nemu nepridám. Bola som 
celá zadychčaná a zrazu to všetko zmizlo.

 Toto musí byť Metheol! pomyslela som si. Toto mi robil 
celý čas, kým ma väznil. Raz keď som proti nemu bojovala, 
som prehrala a on ma uväznil. Stále nechápem, ako som 
mohla ujsť, ale som rada, že sa mi to podarilo. Vždy uka-
zoval tú najhoršiu možnosť budúcnosti a ostaní verili tomu, 
že budúcnosť je len jedna. Budúcnosť sa dá zmeniť, Metheol 
ukazuje len jednu z viacerých možností. A ja som sa rozhodla, 
že budem bojovať a nedovolím, aby niekoho zabil! Dobre, 
možno dovolím, aby zabil Leilu, ale to si ešte rozmyslím. S 
týmito myšlienkami som zaspala. Ráno som sa obliekala a 
premýšľala, ako zabijem Metheola a ako to spraviť bez toho, 
aby sa niekto zranil. Mala som oblečené čierne tričko, na kto-
rom bola vybíjaná lebka, rifľové krátke nohavice a čierne kon-
versy. Zo stola som si zobrala tašku s učebnicami a vyrazila do 
triedy. Chodím do špeciálnej školy, ktorá je určená pre lovcov. 
Učíme sa tu o démonoch, nozachoch a upíroch, tiež nás učia 
bojovať so zbraňami. Vošla som do triedy a všetci sa pozerali 
na mňa a všade sa ozývalo šuškanie. Aha, docvaklo mi. Včera 
som jednu vrazila Leile, po tom všetkom, čo sa včera stalo, 
som na to úplne zabudla. Podišla som k svojej lavici, zakvačila 
si tašku a sadla si. Sedela som sama. Po malej chvíľke do triedy 
vrútil Alex a sadol si ku mne.

„Alec, nesadneš si radšej ku mne ?“ Leila nahodila zvodný 
úsmev.

„Dík, ale nie. Mne je s Ari dobre,“ povedal a usmial sa na 
mňa. Úsmev som mu opätovala. „Páči sa ti tá krpaňa?! Veď nie 
je vôbec pekná!“ začala Leila.

„Tebe sa možno nepáči, no podľa mňa je oveľa krajšia než 
ty! A okrem toho...“ chvíľku sa odmlčal, pozrel sa na mňa a 
pokračoval, „okrem toho spolu chodíme!“. Keď to dopovedal, 
padla mi sánka. Nevedela som, čo povedať, ale chcela som 
naštvať Leilu, tak som nemo prikývla. 
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Zazvonilo na hodinu a vošiel učiteľ. Mali sme nudnú hodinu 
o upírích tesákoch. Zazvonilo na prestávku a ja som vytiah-
la Alexa von z triedy na miesto, kde nikto nebol.„Čo to 
malo znamenať?“ opýtala som sa. „Ahm... J-Ja...“ nevedel 
pokračovať. Zrazu ma tesne, ale predsa len jemne objal. Mali 
sme tváre len pár centimetrov od seba. Pozeral sa na mňa 
svojimi modrými očami a potom ma pobozkal. Najskôr to 
bol letmý nesmelý bozk, no potom do neho dal všetky svoje 
pocity. Teda, tak som to cítila ja. Potom ma prestal bozkávať 
a povedal: „J-Ja.. asi ťa milujem. T-tak... budeš so mnou 
chodiť?“ anjelsky sa usmial. Ja som len s úsmevom prikývla a 
vrátili sme sa do triedy. Po škole sme šli von a robili veci, ktoré 
zamilovaní robia. Smiali sme sa, prechádzali sa, držali sa za 
ruky, bozkávali.

 Večer som sa vykradla zo svojej 
izby a šla som pátrať po Metheolovi. 
Nič, žiadne stopy. Myslela som, že 
ma klepne. Keďže som nič nenašla, 
tak som sa rozhodla vrátiť naspäť. 
Takto to šlo asi týždeň. Jeden deň 
som zase mala tú vidinu. To miesto mi 
bolo povedomé. Hľadala som ho tak 
dlho, kým som ho nenašla. Nakoniec 
to bola čistinka pri lese. Bola som tak 
odhodlaná nájsť to miesto, že som si 
ani nevšimla, že ma niekto sleduje. 
Už som tam skoro bola, ale niečo 
ma udrelo do temena hlavy. Odpadla 
som. Zobudila som sa spútaná kovový-
mi reťazami a zatvorená v nejakej 
tmavej miestnosti s malým okienkom, 
ktoré prepúšťalo mesačný svit. Začala 
som žmurkať, aby som lepšie videla. 
Bol tam aj Ren. Podišla som k nemu a 
snažila som sa ho prebudiť. Našťastie 
sa mi to podarilo. Celá šťastná som ho 
objala a on začal aukať.

„Čo sa deje?“ vystrašene som sa 
opýtala a on ukázal na svoje plece. 
Mal tam dosť hlbokú a dlhú krváca-
júcu reznú ranu. Odtrhla som kus 
jeho trička a amatérsky som mu ranu 
obviazala. Zrazu sa rozleteli dvere v 
miestnosti a stál tam Metheol spolu s 
Alexom.

„A-Alex! Prečo si tu? Len nepovedz, že...“ vyjachtala som 
zo seba.

 Alex mi skočil do reči: „Pracujem pre Metheola. Asi ťa 
sklamem.“ Zlovestne sa uškrnul a kopol mi do brucha. Spadla 
som na zem.

„Bastard!“ dostala som zo seba. Alex mi odomkol reťaze, 
ktorými som bola spútaná. Odomkol ich aj Renovi. Metheol 
ma vytiahol za nohy, silno mi chytil ruky za chrbtom. Alex tak 
zasa vzal Rena.

„Nikdy sa k tebe nepridám!!“ precedila som cez zuby.
„Ale pridáš... keď uvidíš, čo mám pre teba pripravené,“ 

uškrnul sa Metheol. Spomenula som si na tú vidinu, čo mi uka-
zoval. 

„N-nie, to nespravíš!“ vykríkla som so slzami v očiach.
„Ale áno, spraví,“ odpovedal za neho Alex.
„Ak sa k vám pridám, pustíte Rena a necháte ostatných na 

pokoji?“ chcela som získať čas a chcela som, aby ma Metheol 
pustil, aby som si mohla vybrať Sayu zo zadného vrecka na 
kraťasoch. Podarilo sa mi to.

„To myslíš vážne?! Ak sa k nám pridáš, môžem ti sľúbiť, že 
ich nechám ísť a dám im pokoj,“ povedal Metheol.

„Jasné, že to nemyslím vážne!“ poviem s úškrnom na tvári. 
„Saya...“ šepla som a Saya sa premenila na obrovskú, ostrú 
kosu. 

Alex sa zľakol a pustil Rena, pretože okolo mňa bolo cítiť 
silnú démonskú auru. Ren sa okamžite rozbehol ku mne a vy-
bral svoju pištoľ, ktorá sa volala Dark Alice.

„Ren... tvoj je Alex. Metheola nechaj na mňa!“ vyhlásila 
som. Nezostávalo mu nič iné, len prikývnuť. Rozbehla som sa 
za Metheolom a švihla kosou, no netrafila som ho. Metheol 
tiež vytiahol svoj meč a zahnal sa ním po mne. Dosť vážne 

mi porezal nohu, ale to ma nezastavilo. Zaútočila som naňho, 
koľkokrát som len vedela a podarilo sa mi ho zraniť. Keď som 
sa pozrela, ako je na tom Ren, Metheol na mňa zaútočil a zra-
zil ma k zemi. Podobne skončil aj Ren.

„Aarin... Použi to. Viem, je ťažké to ovládať, ale ty to 
zvládneš!“ Mal doráňané asi celé telo a aj tak sa na mňa 
usmial. Prikývla som. Zhlboka som sa nadýchla a snažila sa 
prebudiť toho nozacha vo mne. Premenila som sa. Vlasy, 
ktoré mi siahali po lopatky, mi boli teraz až po zadok, oči som 
mala červené sťa čerstvá krv. Všimla som si, že sa zmenilo 
aj moje oblečenie. Mala som na sebe dlhé čierne baganče, 
čierne, krátke nohavice s fialovým opaskom, fialovo-čierne 
tričko, ktoré mi siahalo nad pupok a po tele som mala rôzne 

znamenia.
„Ako je to možné?! Myslel som...“ 

začal Metheol.
„Myslel si si, že si mi to vymazal zo 

spomienok?“ dopovedala som za neho. 
V tejto chvíli som bola mocnejšia 
než on. Švihla som rukou smerom k 
Metheolovi. Mala som takú silu, že ho 
to pricapilo na strom. Alex a Ren sa len 
pozerali.„Nie! Nechaj ma žiť! Prosím! 
Odídem odtiaľto,“ nariekal Metheol, 
no nemyslel to vážne.

V tejto podobe mám dlhé, pevné 
nechty, ktoré dokážu preniknúť aj 
ľudským mäsom. „Takže ty budeš dávať 
podmienky mne? Tss, už nie nadlho!“ 
povedala som. Nechty sa mi zabo-
rili do jeho hrude na mieste, kde mal 
srdce. Keď som spravila dostatočne 
hlbokú ranu, zbadala som jeho srdce. 
Metheol trhane dýchal. Zhlboka som sa 
nadýchla a siahla rukou po ňom. Keď 
som ho už mala v ruke, zhlboka som 
sa nadýchla a jednoducho som mu ho 
vytrhla z hrude. V tej chvíli sa Metheol 
naposledy nadýchol. Silno som stlačila 
jeho srdce v ruke, a to sa rozplynulo na 
lupienky čerešňového kvetu, rovnako 
ako aj jeho telo. Stála som tam celá 
prekvapená. Rýchlo som si spomenula 
na Rena.

„Ren!“ vykríkla som. „Som tu... Hodila by sa mi pomoc!“ 
povedal celý zadychčaný. Alex a aj Ren boli vážne zranení. 
Akonáhle ma Alex uvidel, skočil po mne. Mal pri sebe nôž. 
Bodol ma do pleca. Sklátila som sa na zem a v tom som počula 
výstrel z Dark Alice, Renovej zbrane. Alex sa tiež rozplynul ako 
Metheol. Svojím spôsobom to bolo nádherné, ale aj smutné. 
Okolo nás poletovali lupienky z kvetov čerešne a po chvíľke 
zmizli. Ren mi pomohol na nohy. 

„Fajn, žijeme. Už sa môžeš premeniť naspäť,“ usmieval sa 
na mňa. Po tom, čo som sa premenila späť na Aarin, sa mi 
podlomili kolená. Ren sa na mňa ustráchane pozrel. 

„Som v pohode. Tá premena ma stojí veľa energie. Budem ju 
používať len v krajných prípadoch,“ zasmiala som sa. 

Ren ma odniesol domov. Keď nás dozorcovia uvideli 
celých doráňaných, hneď sa pýtali, čo sa stalo. Chcela som 
odpovedať, ale Ren ma predbehol. Všetko im povedal. Boli 
prekvapení a zhrození. Odniesli nás na ošetrovňu a dali nás 
do poriadku. Dokonca som Rena dokázala presvedčiť, aby tu 
tiež býval a chodil do školy. Predtým než som odišla do svojej 
izby, šla som ešte za dozorcami, aby o tom nikomu nepovedali. 
Nakoniec súhlasili a ja som sa celá unavená vrátila do izby, 
ľahla som si na posteľ a zaspala s myšlienkami na Alexa. Prečo 
to spravil? Plánoval to už od začiatku? Tieto otázky mi blúdili 
hlavou. Nikto mi však nevedel odpovedať. 

Keď som sa ráno zobudila, všetko bolo po starom. No, dob-
re, tak nie všetko, pretože som mala po svojom boku môjho 
najlepšieho kamoša, ktorému môžem bez obáv veriť. Nebol 
tu Alex. Spomienka na neho ma pálila ako oheň, ale nemohla 
som s tým nič robiť. V očiach dozorcov som už nebola to malé 
decko, za ktoré ma mali. Mali voči mne úctu a trochu obdivu, 
ale inak bolo všetko ako bolo predtým. Už len čakám, kedy sa 
zasa niečo objaví.

ilustrácie: internet



študentský časopis sršeň18 VlasTNá TVoRba

láska vstala

Raz ráno som vstala, 
mojou láskou ťa objímala, 

vedela som, 
že táto cesta bude ťažká, 

no pri živote ma držalo srdce a láska.

Vedela som,
že tvoje srdce bude len pre mňa biť 

a ja sa budem môcť zaň len tak skryť. 

Vedela som, 
že láska sa hmýri v povetrí, 

len škoda je, 
že zistila som,

 že láska z jednej strany nestačí.

Dúfala som, 
že to nie je tak,

 dúfala som, 
že ma máš ozaj rád. 

Barbie

svetlo

Srdce
Orgán
Krv

Červená
Celý život som bola naivná.

Ako dieťa túžila som,
ako dievča snívala som.

Na prahu dospelosti stojím,
teraz, práve sa tej naivnosti bojím.

Sklamania, boje, zlo, nenávisť,
ja viem, že práve Ty  to pochopíš.

Cháp ma, prosím, práve teraz,
nech tú bolesť pocítim posledný raz.

Cítim ju.
Posledný raz? 

Dúfam.
Cítim to práve a strácam hlas.

Vidím to.
Vidím svetlo.

Svetlo, na ktoré som tak dlho čakala.
To svetlo je iskra v tvojich očiach,

ktorú som tak dlho hľadala.

Svetlo je krásne,
nádherne hreje.

Svetlo je letný vánok,
 ktorý v horúčavách príjemne veje.

Svetlo je láska,
máš ju celkom všade.

Tak choď a bojuj!
Cíť ako ťa život hladká,

uvidíš, pocítiš to, uvedom si to v hlave.
Posledné slovo. Miluj.

Lucka

sila

Prečo sa tak na mňa pozeráš?
Tvoje oči mi pripomínajú široký horizont,

vezmi ma až tam za obzor,
vezmi ma a tam si spolu povieme slávny Otčenáš.

Viem, že v neho neveríš,
pozri sa na mňa, miluj ma, uveríš.

Uveríš v tú silu.
Silu, čo má v sebe každý z nás.

Vtedy nájdeš v sebe nehu,
práve vtedy príde lásky čas.

Sila lásky.
Rajská záhrada.

Bozk, milovanie,  objatie.
Možno, je to pre niekoho záhada.

Život je záhada a láska je o živote.

Lucka
ilustrácie: internet
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P u t o v a n i e  S l o v e n s k ý m  r a j o m

Natočiť film o jednom z prírodných klenotov 
krajiny Slovenskom raji je veľmi ojedinelé. Ak 
nemáte minimálne tri voľné dni na putovanie hl-
bokými roklinami a vodopádmi tohto národného 
parku plného krás, pozrite si polhodinový film z po-
hodlia vášho domova. Réžia, strih, kamera: Ján Ga-
ran. Mňa však zaujal najmä tvorca 
tohto dokumentu. Mladý človek, 
plný elánu s veľkým srdcom, v 
ktorom skrýva svoje veľké sny. 
Rozhodol sa ich aj realizovať. 
Je amatérskym režisérom 
a kameramanom. Naro-
dil sa v Rožňave, žije v 
Slavošovciach. Sloven-
ský raj je jeho prvý 
film, na ktorom sa 
podieľal od kamery 
cez strih až po zvuk 
sám. Pracuje s kame-
rou Panasonic HDC - HS 
900 a materiál spracúva 
na svojom laptope. K do-
kumentárnej tvorbe ho 
inšpirovali filmy Pavla Barabáša, 
známeho slovenského dokumen-
taristu. Film Slovenský raj začína 
prezentovať na filmových festi-
valoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

• prezraď nám niečo o svojom filme.
- Film je autentickým svedectvom troch bratov, 
ktorí sa vybrali na tri dni mimo sezóny do Slovens-
kého raja, "poslednej slovenskej divočiny", aby 
prekonali hlboké rokliny, skalné bralá, vodopády - 
obrovskú členitosť terénu s komplexom ihličnatých 
a listnatých lesov na pôvodne súvislej, neskôr 
eróziou rozbrázdenej plošine. Ich putovanie vied-

lo tiesňavami a zákutiami Slovenského raja, od 
Čingova cez prielom Hornádu na Podlesok,  druhý 
deň Suchou Belou, Malým Kyseľom na Kláštorisko, 
následne cez Kláštornú roklinu znovu na Podlesok 
a na tretí deň prechod rokliny Veľký sokol s pocho-
dom až na Dedinky. Takto zvládli okolo 50 km. 

• ako vznikol tento film?
- Film vznikol takpovediac za po-

chodu, takmer všetky zábery sú 
autentické a natočené počas 

troch dní, ktoré sme v tom-
to naozaj krásnom pros-

tredí strávili. Nasledo-
valo mnoho hodín práce 

pri strihu, zvuku a pri 
písaní komentárov. Za 
spoluprácu na nich 
ďakujem Viktorovi 

Sabovi z ARTECH VS, 
s.r.o. Po troch mesiacoch 

bol na svete film, ktorý 
máte možnosť vidieť aj vy. 

Zaujímavosťou je, že je to 
môj prvý film a kameru som si 

kúpil 2 mesiace pred natáčaním.
• prečo práve slovenský 

raj, keď na slovensku je mnoho 
ďalších krás?

- Pretože žiadne iné miesto na území Slovenska 
a možno aj v strednej Európe nemá toľko roklín, 
tiesňav, vodopádov a kaňonov ako Slovenský 
raj. Taktiež ma mrzelo, že mnoho dokumenta-
ristov sa sústreďuje na oblasť Vysokých Tatier a 
zvyšné krásne miesta v rámci Slovenska ostávajú 
v ústraní. Preto by som rád prispel k zviditeľneniu 
týchto lokalít.

Text: Barbie

Voláme sa lucia 
Kiršfeldová a Viktória 
manková. Absolvovali sme 
jednu veľmi zaujímavú 
súťaž, nazývala sa HONBA 
ZA POKLADMI REGIÓNU.

 Hm, pripomína vám 
to niečo, však? Lenže my 
sme  namiesto pokladu 
Nílu, prezentovali krásny 
Slovenský raj. Naša práca 
sa volala Cesty rajom. 
No cesta rajom to práve 
nebola, keď sme  stáli 

pred porotou a so zovretým hrdlom sme prezen-
tovali všetko, čo sme v práci obsiahli. Bol to stres, 

no stál za to,  pretože nám vyniesol krásne 3. mies-
to, na ktoré sme hrdé. Sme radi, že  robíme dobré 
meno našej škole. Veľkú zásluhu na tomto úspechu 
má pani profesorka Koľveková, ktorá s nami nes-
tratila trpezlivosť a na súťaž 
nás pripravovala. Ukázala 
nám cestu, ktorá nám po-
mohla úspešne vytvoriť 
tento projekt. Táto 
súťaž bola určite dob-
rá skúsenosť, sme veľmi 
rady, že sme sa jej mohli 
zúčastniť. 

Text: Lucia Kiršfeldová
Foto: archív školy

HONBA ZA POKLADMI REGIÓNU - Michalovce 2014

Lucia Kiršfeldová

Viktória Manková

foto: internet
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Nedajme sa nimi ovládať!

Droga je omamná látka, ktorá môže viesť k 
drogovej závislosti. Tieto návykové látky môžu byť 
umelo vytvorené, alebo sú prírodné. Ovplyvňujú 
úsudok, myseľ, vôľu človeka, ničia nás aj fyzicky. 
Užívajú sa v každej spoločenskej vrstve, len ich 
spúšťač je stále iný. Sme svedkami, že aj úspešnej 
a známej osobnosti stúpne sláva do hlavy a nev-
ie, čo so sebou, nevie sa vysporiadať s veľkou 
pozornosťou, ktorá sa jej dostane, začne brať 
drogy. Je tu nižšia a stredná vrstva, ktorá po 
drogách siahne práve z neúspechu v živote, z nevy-
dareného vzťahu, zo zdravotných dôvodov...

Ponúkam vám niekoľko príbehov z môjho okolia. 
Títo ľudia mali svoj osud skoro zrátaný, no dnes 
vedia, že po droge by už nikdy nesiahli... V záujme 
zachovania anonymity som ich mená zmenila. 

eRnest: - Nechce sa mi o tom hovoriť, ale poroz- 
právam ti niečo z toho, aj keď sa za to hanbím a 
rozpráva sa mi o tom veľmi zle. Mal som 13 rokov a 
nechcelo sa mi žiť. V tomto období sa moji rodičia 
začali hádať pre otcovu neveru. Bolo to strašné 
a ja som sa rozhodol siahnuť po drogách. Keď to 
rodičia zistili, hodili ma na liečenie, no to mi vô-
bec nepomohlo. Vyšiel som von a siahol som po 
tvrdších drogách, už mi nestačila mariška, uspoko-
joval ma už len heroín. No časom som sa zamiloval 
a toto dievča mi ukázalo, že bez drogy sa dá žiť. 
Je to 5 rokov, odkedy som drogu nemal. Dnes viem, 
že žiadna hádka alebo trápenie mi nestoja za to 
mučenie, keď chce človek prestať. 

vlado: - Môj príbeh začal len tak, ani ne-
viem ako, každý človek, ktorý začne brať drogu, 
potrebuje nejaký spúšťač. Mojím spúšťačom boli 
kamaráti. Volali sme ju Ganja. Drogovala. Po zo-
bratí marihuany mi bolo všetko jedno. Bolo mi jed-
no, že som sa pohádal s rodičmi i to, že som dos-
tal 5-ku v škole. Nevedel som ako ďalej, no čo je 

najhoršie, nevedel som ako prestať. V tom období 
som sa porozprával o tom s mojou starkou, však 
len v nej som videl oporu. Rodičia by ma ztrieskali, 
ja by som ušiel z domu a nikomu by to nepomohlo. 
Starká mi pomáhala, ako vedela, a za túto pomoc 
jej ďakujem. Rada na záver: Nezačni len preto, 
že tvoji priatelia ju berú, maj vlastný rozum! Ja 
som prestal a som na seba hrdý, ale naozaj hrdý by 
som bol, keby som nikdy nezačal, lebo sa to stáva 
stereotypom dňa. 

Paľo: - Bez chľastu si neviem život predstaviť. 
Toto bolo predtým moje motto. Dnes nevypijem 
ani 1 štamperlík, ani pohár vína či šampanského. 
Ani si neviete predstaviť, ako môžete ublížiť 
okoliu iba obyčajným alkoholom. Ja si myslím, 
že ešte aj marihuana škodí menej ako alkohol. 
Berieš marihuanu, škodíš sebe, ale ak piješ alko-
hol, svojím priateľom, rodine, ktorej denno-denne 
nadávaš v tom lepšom prípade, alebo nebodaj 

zdvihneš ruku na mamu, ženu, otca alebo deti, 
vtedy si súci na psychiatriu. Ja som na liečení 
bol, lebo som potreboval byť odrezaný od sveta. 
Jediná osoba, ktorá ma donútila na liečenie isť, 
bola moja manželka. Povedala mi: „Máš týždeň 
na rozhodnutie, ja alebo chľast!“ Po týždni som 
sa rozhodol. Ty, ale aby som prestal, musím odísť. 
Z našetrených peňazí, ktoré pri mojom chľastaní 
ešte moja manželka ušetrila, mi zaplatila pro-
tialkoholické liečenie na Prednej Hore. Milujem 
ju a do konca života jej budem vďačný, že mi to 
trpela.

Na záver by som rada poďakovala, všetkým 
ľuďom, ktorí mi porozprávali svoje príbehy. Bez 
nich by som tento príspevok nemohla napísať. 
Držím palce vám a aj všetkým, ktorí siahli niekedy 
po omamnej látke, aby  ju už v živote ne zobrali do 
ruky. A vám, čo ste ju nikdy nezobrali držím palce, 
aby vo vašom živote neprišiel nejaký ten spúšťač, 
ktorý vás donúti spraviť túto osudovú chybu.

Barbie

208 miliónov ľudí konzumuje nelegálne drogy.

Marihuana  - Najčastejšie užívaná droga.

O drogách a ich zhubných účinkoch počúvame 
každý deň, tak prečo im nevieme  odolať?

foto: internet
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Môj rozhovor so zdravotnou sestrou, ktorá 
pracuje v ústave OLÚP (Odborný liečebný ústav 
psychiatrický, n. o.) na Prednej  Hore,  bol viac 
než zaujímavý. Maja tu pracuje už niekoľko rokov 
a hovorí, že v poslednej dobe alarmujúco stúpa 
počet ľudí s rôznymi závislosťami. Neliečia sa tu 
už iba alkoholici, ale aj ľudia závislí na tvrdých 
drogách, závislí na nakupovaní, gambleri....  Od 
Maji som sa dozvedela, že existujú tzv. moderné 
závislosti - tanorexia - závislosť na  návštevách so-
lária, herne, závislosť na  plastických operáciách,  
na orthorexii – posadnutosti zdravým stravovaním,  
workoholizme,  závislosť na rôznych diétach, inter-
nete, mobile....

 Až ma striaslo. 
Zamýšľam sa sama nad 
sebou, či už aj ja nie som 
na niečom závislá. Mám 
pocit, že väčšina ľudí je 
určite závislá na mobi-
loch. Toto bude masová 
závislosť. Mobil sa stáva 
najlepší priateľ človeka, 
ovláda nás, pomaly bez 
neho neurobíme ani krok. 
Mobil však ešte, ako viem, 
človeka či rodiny snáď 
neruinuje, ale čoraz viac 
počuť o závislosti, ktorá 
sa označuje slovom gam-
blerstvo. Ohrozené sú už 
malé deti, pretože mnohé 
na Vianoce dostávajú pod 
stromček počítačové hry. 
Nevinné hranie takýchto 
hier môže časom prerásť 
do chorobnej túžby hrať, 
hrať aj na herných auto-
matoch.

 Podľa odborníkov vo všeobecnosti rozoznávame  
závislosť DUŠEVNÚ a TELESNÚ.

Duševná závislosť sa prejavuje chuťou, túžbou 
až nutkavou potrebou  hrať a pokračovať v hraní 
kvôli pocitom slasti a vzrušenia. Peniaze na hranie 
sa závislý snaží získať akýmikoľvek prostriedkami.

Telesná závislosť 
sa prejavuje  tele-
snými  ťažkosťami, keď v tele chýbajú u hráča 
látky vytvárané  organizmom pri riskantnom hraní.

Závislosť od hrania je veľmi podobná drogo-
vej závislosti od chemických látok  hoci gambler 
drogu nepožíva. V dôsledku napätia a vzrušenia z 
hry sa však v organizme hráča tvoria v nadmer-
nom množstve látky podobné opiátovým drogám. 

Telo si zvyká, prispôsobuje sa = TOLERUJE 
určitú zvýšenú hladinu týchto látok /endorfíny, 
enkefalíny,dopamín/. Pri poklese spomínaných 
látok si organizmus vyžaduje ich doplnenie, hráč 
pociťuje chuť, až nutkavú potrebu hrať.

Teda tak ako pri drogovej závislosti, ak droga 
chýba v tele, spúšťajú sa abstinenčné - odvyka-
cie príznaky aj u hráča. Sú to: chuť, potreba, 
alebo nutkavé myšlienky hrať, podráždenosť, 
úzkosť, depresívna nálada, nepokoj, neschopnosť 
sústrediť sa na niečo iné, agresivita, niekedy do-
konca telesné príznaky /trasenie, potenie, zvýšená 
teplota a pod./. Tieto príznaky, hneď ako začne 

gambler hrať, vymiznú. Aby 
sa však dostavilo žiaduce 
vzrušenie a pôžitok z hry, 
musí hráč postupne zvyšovať 
stávky /riskovať čoraz väčšiu 
stratu peňazí/ a hrať čoraz 
častejšie a dlhšie. Núti ho k 
tomu VZRASTAJÚCA TOLERAN-
CIA vlastného tela na hladinu 
spomínaných látok, ktoré si 
pri hazardnej, stresujúcej hre 
tvorí.

Ak gambler nehrá, narúša 
sa rovnováha jeho organizmu. 
V abstinencii hráč znovu 
nadobúda zdravú rovnováhu.

Maja hovorí, že duševnú 
závislosť odstrániť nevieme, 
tá zostáva aj dôsledne ab-
stinujúcemu hráčovi až do 
konca života. Preto je potreb-
né vyvarovať sa NATRVALO 
akejkoľvek hazardnej hre.

Človek závislý od hazardnej 
hry sa už nenaučí hrať s mierou. STRATA KONTROLY 
nad vlastným hraním je jedným zo základných zna-
kov závislosti od hazardnej hry a je neobnoviteľná.

Maja z vlastnej pracovnej skúsenosti tvrdí, že 
patologickému hráčstvu podliehajú ľudia rôznych 
vekových kategórií, zasahuje rôzne sociálne vrst-
vy. Nevyhýba sa mužom, ale ani ženám. Gambleri 

sú tak opantaní 
vidinou víťazstva, 
chuťou adrenalínu, 

že sa neštítia obrať o celý majetok svoju rodinu 
a peniaze nenávratne vhadzovať do herných au-
tomatov. Akákoľvek závislosť je zlá a je podľa mňa 
prejavom človeka slabocha.

Text: Barbie
Zdroj:  http://primar.sme.sk/c/5803819/
moderne-zavislosti.html#ixzz34w49UGSd

 G a m b l e r s t v o -  PATOLOGICKÉ HRÁČST VO  -

GAMBLER = chorobný hráč, najmä na hracích automatoch

ilustrácie: 
internet
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Majster Slovenska je z Obchodnej akadémie v Rožňave!
11. - 12. marca 2014, Veľký Meder a  Majstrovstvá Slovenska v spra-

covaní informácií na počítači, a to v úprave textu na PC a v písaní na 
PC.  Práve tu sa na  základe výsledkov z krajského kola súťaže SIP i naši 
žiaci na celoštátnom kole  poriadne zapotili a stálo to zato. Zabojovali 
a získali pekné umiestnenia. Radovan miKE sa stal majstrom sloven-
ska v úprave textu na PC a v 10´odpise textu skončil na 7. mieste. Na 
budúci rok sa zúčastní  majstrovstiev sveta v Budapešti.  alexandra 
szEpEssyoVá sa umiestnila na peknom 5. mieste v úprave textu na 
PC a Tomáš HajDÚK sa umiestnil na 13. mieste v odpise textu na PC. 
Celkove družstvo našej školy v úspešnosti žiakov skončilo na 2. mieste. 
Takáto  vynikajúca reprezentácia zviditeľňuje nielen našu školu, ale aj 

Košický samospráv-
ny kraj a mesto 
Rožňavu. Srdečne 
b l a h o ž e l á m e . 
Veľké poďakovanie 
patrí pani učiteľke 
paedDr. Emílii 
Gajdošovej, ktorá 
sa už dlhodobo venuje našim žiakom. 
Za pravidelné úspechy bola ocenená 
Ďakovným listom predsedu Košického 
samosprávneho kraja za aktívnu a 
úspešnú pedagogickú prácu.

KRajsKé Kolo soč  

Dňa 03. 04. 2014 sa v Košiciach uskutočnilo
krajské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili:

1. Kinga Fehérová (3. A)
 - Čo v skutočnosti konzumujeme - odbor 03

2. Elizabeta sojáková (3. A)
 - Ženy vo vedúcich pozíciách - odbor 15

3. lenka Róthová (3. B)
 - Horný Gemer a jeho pamiatky - odbor 08

4. lucia Kalinková (3. B)
 - Adrenalínové atrakcie - odbor 08

5. Kristína lenkeyová (3. C)
 - Anglicizmy v súčasnom jazyku mládeže - odbor 16

mlaDý TVoRCa 2014
  

V areáli Agrokomplexu v Nitre sa v dňoch 28. - 30. 
04. 2014 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR 
konala celoštátna prezentačná výstava stredných od-
borných škôl Mladý tvorca 2014.

Do súťaže sa prihlásilo 26 tímov z celého Sloven-
ska. oa Rožňava získala 7. miesto.
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CElošTáTNE Kolo "jazyKoVý KVET"
  

Dňa 09. 05. 2014 sa v Nitre konalo celoštátne kolo 
súťaže "jazykový kvet" v prednese cudzojazyčnej 
prózy a poézie a v dráme. 

Výsledky:
alexandra ambrúšová (II.A) obsadila 2. miesto v 

prednese anglickej prózy a poézie.
adela pucsoková (I.A), Karmen pál-baláž (II.A), 

Vanda szappanosová (IV.A) a branislav očkaik (I.A) 
obsadili 3. miesto v anglickej dráme.

HViEzDoslaVoV KubÍN - šKolsKé Kolo  

Dňa 3. apríla 2014 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

VýslEDKy:

Všetci postúpili do okresného kola. Aj tu boli naši recitátori úspešní.
Diana zatrochová obsadila vo svojej kategórii 2. miesto a beáta sakalová 3. miesto.

Naši žiaCi Na CElošTáTNom KolE soč  

Žiačky tretieho ročníka lucia Kalinková (III. B) a Kristína len-
keyová (III. C) sa zúčastnili na celoštátnom kole SOČ, ktoré sa 
uskutočnilo 22. až 25. apríla 2014 v Starej Ľubovni.

Lucia Kalinková sa prebojovala s prácou Adrenalínové atrakcie, 
a to v odbore cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia. Konzultan-
tom práce bola ing. a. Koľveková, a Kristína Lenkeyová prezen-
tovala prácu Anglicizmy v súčasnom jazyku mládeže, a to v odbore 
teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Konzultantom 
bol mgr. l. Rášši. Na celoštátnej prehliadke sa naše žiačky neumiestnili na ocenených miestach, 
napriek tomu žiačkam za ich úspešné reprezentovanie školy ďakujeme a blahoželáme im! 

spoločNE V EuRópE  

Medzinárodná súťaž s názvom "spoločne v Európe", ktorú zor-
ganizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom 
vnútra a Ministerstvom kultúry, mládeže a športu spolkovej krajiny 
Bádensko - Württembersko pozná svojich víťazov. 

Jedným z víťazov sa stal aj žiak našej školy Tomáš szanyi, ktorý 
navštevuje 4. ročník bilingválneho odboru Obchodnej akadémie v 
Rožňave.

Porota uznala jeho prácu ako výbornú a ocenila ho študijnou ces-
tou do Nemecka v čase letných prázdnin. Tomášovi blahoželáme.

Poézia
1. Vivien Kustvánová (II.A)
2. Tomáš Harhovský (II.B)
3. Mária Bálintová (II.A)

Próza
1. Diana Zatrochová (II.C)
2. Beáta Sakalová (II.B)

3. Martina Hlaváčová (III.A)

spracovala: redakčná rada, foto: archív školy
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Triedime odpady v rámci Recyklohier
Naša škola sa zapojila do 

školského recyklačného pro-
gramu Recyklohry. Projekt si 
kladie za cieľ systematické zapá-
janie témy správneho nakladania 
s odpadmi, triedenia a následnej 
recyklácie vyradených elektro-
zariadení do výučby v školských 
zariadeniach na Slovensku tak, 
aby sa správne návyky stali 
súčasťou životného štýlu nastu-
pujúcej generácie. 

Cieľom projektu je zvýšiť po-
vedomie o triedení odpadov u 
mladej generácie a tiež zaistiť 

recykláciu drobných elektro-
zariadení v čo najvyššej 

miere. Program uspo-
radúva spoločnosť 

ASEKOL SK, ktorá 
zaisťuje zber 

a recykláciu 
e l e k t r o -

z a r i a -
dení, 

ktoré už doslúžili.
V rámci projektu Recyklohry 

je naša  škola vybavená zbernou 
nádobou na vyradené drobné 
elektrozariadenia. Zberná ná-
doba poskytnutá spoločnosťou 
ASEKOL SK je umiestnená v 
priestoroch hlavnej budovy 
školy, a to v zborovni.

Každý žiak, zamestnanec 
školy a aj rodič môže do školy 
nosiť nepotrebné drobné 
elektrospotrebiče (napríklad 
starý mobil, kalkulačku, tele-
fón, elektrohračku, drobné 
počítačové vybavenie, discman 
alebo MP3 prehrávač, ale tiež 
napríklad varnú kanvicu, kulmu, 
fén, aku-skrutkovač atď.). 

Naši žiaci sa môžu zapojiť 
tiež do zábavných hier a súťaží, 
výtvarných či fotografických 
úloh a kvízov z oblasti triedenia 
a recyklácie odpadov, ktoré bude 
organizátor projektu zadávať a 
za splnenie každej úlohy pridelí 
škole body.

Za nazbierané drobné elek-
trozariadenia a splnené úlohy 
získa naša škola body, za ktoré 
žiakom budeme môcť obstarať 
rôzne učebné pomôcky, hry aj 
vybavenie pre voľný čas. Katalóg 
odmien a ďalšie informácie o 
projekte sú Vám k dispozícii na 
www.recyklohry.sk. 

Presné inštrukcie k zberu 
drobných elektrozariadení náj-
dete na informačnej tabuli a na 
letákoch, ktoré dostala každá 
trieda.

text: Diana Mešťanová

VoDNáR - Neber všetko na 
ľahkú váhu, môže sa ti to časom 
vypomstiť. Radšej si všetko do-
bre premysli a potom konaj. 
Vyhni sa nepríjemným situáciám 
a namiesto toho si vybehni von s 
kamarátmi.

Ryby - Neboj sa ukázať ľuďom, 
čo je v tebe ! Si človek s bohatou 
fantáziou, tak neváhaj a využi 
ju. Vo vzťahoch i v škole sa ti 
bude dariť, možno spoznáš aj 
svoju pravú lásku.

baRaN - Netlač na pílu! Niekedy 
je lepšie nechať veci len 
tak plynúť. Uvidíš, že časom 
dosiahneš to, čo si chcel. Dávaj 
si pozor na svoje zdravie, začni 
cvičiť a zmeň svoj jedálny lístok. 
Uvidíš, že ti to prospeje . 

býK - Nezabúdaj na svojich 
priateľov a hlavne na svoju 
lásku. Urobte si spolu pekný ví-
kend. V škole sa ti bude dariť, 

ale pozor na predmety, ktoré 
veľmi neobľubuješ.

blÍžENCi - Máš skvelé nápady a 
myšlienky, nenechávaj ich bez 
realizácie. Nepodliehaj panike 
a nervozite, radšej ber všetko s 
rezervou. 

RaK - Si veľmi zábavný a srdečný 
človek, a to sa prejaví aj v tvo-
jom súkromí. Osoba, na ktorú 
tajne myslíš, ťa pozve na rande. 
Držím palce .

lEV - Chceš byť stále stredo-
bodom pozornosti, ale niekedy 
sa to fakt nehodí. Neboj sa 
obdarovať ľudí láskou, oni ti to 
určite vrátia.

paNNa - Neskrývaj svoje city 
pred človekom, na ktorom ti 
naozaj veľmi záleží. Povedz mu, 
čo k nemu cítiš. Jeho odpoveď 
ťa určite poteší . V škole sa ti 
bude mimoriadne dariť, tak si to 
nepokaz!

VáHy - Udržiavaj dobré kontakty 
so svojimi priateľmi, pozvi ich 
v piatok von a príjemne sa za-
bavte. Nedaj sa presvedčiť na 
veci, s ktorými nesúhlasíš. Stoj si 
za svojím slovom!

šKoRpióN - Pozor na svoju tem-
peramentnú povahu! Niekedy je 
lepšie držať jazyk za zubami ako 
povedať niečo, čo budeš neskôr 
ľutovať. Ak budeš k veciam 
pristupovať s chladnou hlavou, 
všetko rozumne vyriešiš. 

sTRElEC - Si veľmi optimistický 
človek, a to je dobré. Pristupuješ 
k veciam s nadhľadom, a to ti 
prinesie  úspechy nielen v škole, 
ale aj v partnerských vzťahoch. 

KozoRožEC - Pozor na tvoje 
sarkastické poznámky, nie každý 
ich môže chápať rovnako ako ty. 
Dbaj na svoje zdravie a neza-
búdaj myslieť aj na školu.

Veronika 

Horoskop od Veroniky len pre OA
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S M I e C H o t I N K Y

Top 10 pozNámoK oD učiTEĽoV

Pozerá sa na mňa cez pravítko a smeje sa, že som zelená.
žiačka drzo konzumuje jedlo počas hodiny. (Na to nasle-
dovala druhá poznámka) po upozornení ešte dojedla!
Váš syn rozložil po triede kolieska šunkovej salámy a čakal, 
kto sa šmykne.
Váš syn dievčatám siaha na mliečne vaky.
Ostrihajte svojho syna, na hodine nevidí!
žiačka prišla neskoro na hodinu, najedla sa a ešte mala 
potrebu sa namaľovať.
V škole sa nesústredí, neobsedí a skáče mi do reči. (Mama 
odpísala: Aj doma!)
jedol cez hodinu cukríky po záruke.
Váš syn sa nezúčastnil zberu papiera a textilu.
Na hodine fyziky si žiačka poukladala za seba stoličky a 
hrala sa na vláčik.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

K a m E Ň á K

oN: Miláčik, čo by si spravila 
keby som vyhral v lotérii??

oNa: Zobrala by som ti polo-
vicu a odišla by som od teba.

oN: Ok, uhádol som 3 čísla. 
Tu máš 2 € a môžeš ísť.

s u p E R  V T i p  o  š K o l E

Príde podnapitý študent na skúšku z chémie.
Vytiahne si otázku:

ROZDELENIE SACHARIDOV. 

Sadne si a napíše "Kryštálový a práškový"
a odovzdá vyučujúcej profesorke.

 

Tá mu na to povie:
Keď napíšete ešte jedno blbšie rozdelenie,

tak dostanete skúšku.

 Študent si sadne a napíše "Vanilkový a škoricový".

tyP icky Ženské

Žena hovorí mužovi:

Idem na 5 minút k susedke. A hlavne 
nezabudni každú polhodinu 

pomiešať guláš!

ach, tí  chlaP i  

- Viete aké je najsmutnejšie 
zvieratko na svete?

- Muž! Pretože má vajcia bez škrupiny,
vtáka bez krídel a kozy bez mlieka.

 Dúfam, že ste nasmiali toľko ako ja 
Raduš

Mal PRavdu

Príde malý Ferko s kamarátom Jožkom 
za svojou 90 ročnou babičkou:

- Baaabiii, a ty môžeš mať deti?
Babička s úsmevom:

- Nie Ferko, ja predsa nemôžem mať deti.
Ferko sa otočí na Jožka a zvolá:

- No vidíš, hovoril som ti, že babka je SAMEC!

ilustrácie: internet
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Netradičný šport na intráku - Armwrestling
Sila a šikovnosť prevládala  na  súťaži v 

pretláčaní rukou ARMWRESTLING. Na tejto 
súťaži sme sa dozvedeli,  kto je najsilnejším 
chlapcom a dievčaťom v školskom internáte. 
Hneď v kategórii mladšieho dorastu sme mali 
možnosť vidieť napínavé zápasy. Žiaci naj-
mä vo finálových súbojoch predviedli skvelé 
výkony. O suverénne najlepší výsledok celej 
súťaže sa postarali v kategórii mladší do-
rast: Jozef  Tomi a v kategórii starší dorast: 
Štefan Váradi. Víťazkou dievčenského tímu 
sa stala Nikola Kubasková.  Presvedčili sme 
sa, že v tomto športe sila nestačí, dôležitá 
je rýchlosť a správna technika. Tešíme sa na 
ďalšie športové zážitky!

Text a foto: L. Mezeiová

históRia
Armwrestling patrí medzi bojové športy. Má  za sebou dlhú históriu. Jeho vznik sa odhaduje na 2000 rokov 
pred n. l. V Egypte sa našli maľby symbolizujúce tento šport. Prvé organizované zápasy sa konali v r. 1952 
v kalifornskom meste Petaluma. V r. 1972 vznikla organizácia World Armwrestling federation. Prvýkrát sa 
oficiálne majstrovstvá uskutočnili v r. 1979. Tento šport má  bohaté ľudové tradície. U nás sa mu hovorí 
pretláčanie rúk alebo páka alebo kanadský zápas. Súťaže v armwreslingu sú rozdelené podľa váhových 
kategórií, tieto sú ešte rozdelené na ľavú a pravú ruku. 

PRavidlá
Súperi sedia či stoja za stolom, ktorý má predpísané rozmery a je špeciálne upravený. Protivníci sa zak-
liesnia dlaňami rúk do seba a na pokyn rozhodcu sa snažia silou súperovu ruku pretlačiť tak, aby sa dotkla 
chrbtom ruky dosky stola. Musia pritom dodržiavať športové pravidlá a pokyny rozhodcu. Jedna noha musí 
byť počas  celého zápasu neustále na zemi. Rozhodca štartuje anglickými povelmi  „ready" a „go", medzi 
ktorými je mierna pauza. Na ,,go“ začínajú súťažiaci tlačiť. Cieľom je dotlačiť súperovu ruku na fixátor, 
alebo pod jeho vodorovnú úroveň. Zápas nie je časovo obmedzený. Sila ruky a predovšetkým technika sú 
dva najdôležitejšie faktory, ktoré prispejú k víťazstvu v zápase v pretláčaní. Každému športovcovi hrozia  
za porušovanie pravidiel fauly, napr. za nadvihnutie lakťa z podložky či predčasný štart. Pravidlá sa snažia 
zamedziť možnosti zalomeného zápästia pred štartom, ktoré by mohlo zvýhodniť jedného zo športovcov. K 
vyradeniu športovca zo súťaže dôjde po dvoch porážkach. Víťaz základného kola (bez porážky) postupuje 
priamo do finále. Víťaz opráv a druhý zo základného kola idú do semifinále.

najlePší šPoRtovci
John Brzenk je považovaný za najlepšieho pretláčača všetkých čias. Ďalšími známymi športovcami sú 
Alexey Voevoda a Magnus Samuelsson. Ján Germánus je najúspešnejší reprezentant Slovenska v arm-
wrestlingu. Vlastní neuveriteľných 14 titulov majstra sveta.

Je neodškriepiteľné, že dobrý pretláčač musí mať silný úchop, silné prsty, ktorými musí udržať súpe-
rovu ruku. A to sa už dá odmerať. Ako je na tom pretláčač v porovnaní s inými? Aby sme si vedeli predstaviť 
akú silu stisku musí vynaložiť pretláčač, porovnáme ho nie len so športovcami...

1. pretláčanie rukou - 1623 N (newtonov) - sila stisku bývalého 
najsilnejšieho muža sveta a pretláčača zo Švédska Magnusa 
Samuelssona
2. porovnanie so stiskom zákusu rotvajlera - 1459 N
3. pretláčanie rukou - 902 N - stisk bežného pretláčača (muža)
4. bojové umenia - 867 N - stisk Gray Maynarda, šampióna v 
rôznych bojových športoch
5. ľadový hokej - 742 N - Morgan Rielly, hokejista
6. basketbal - 653 N - stisk hráča basketbalu (muža)
7. americký futbal - 560 N - stisk hráča amerického futbalu 
8. pretláčanie rukou - 507 N - stisk bežnej pretláčačky (ženy)
9. stisk priemerného muža - 480 N
10. sila potrebná na ruzlúsknutie vlašského orecha - 400 N
11. stisk priemernej ženy - 284 N
12. sila potrebná na rozpučenie paradajky - 128 N Text: RR, Foto: internet



Roland szűcs, reprezentant školy vo futbale:
„Postup na kraj vo veľkom futbale nám urobil veľkú 

radosť. Cestovali sme do Košíc do Barce. Tu nás privítal 
výborný trávnik a pekné futbalové počasie. Jedným zo 
súperov bolo aj Športové gymnázium z Košíc. Chlapci 
z gympla nás dokonale potočili a ukázali nám, ako sa 
hrá pekný futbal.“
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• Zo športu •
Oblasť, v ktorej sa mladí ľudia radi realizujú, je šport. Odborníci tvrdia, že pohybu máme príliš málo. 

Naša škola podporuje všetky športové aktivity. Máme šikovných športovcov, ktorí úspešne reprezentujú seba i 
školu. Veď aj v tomto školskom roku sa OA umiestnila spomedzi 70 škôl na 8. mieste v dlhodobých súťažiach, 
čo je naozaj veľký úspech, stali sme sa najúspešnejšou strednou školou v dlhodobých súťažiach v okrese.

Výsledky v športových súťažiach
organizovaných CVč sašš:

1. miesto OK futsal chlapci
1. miesto OK vo futbale chlapcov
1. miesto OK stolný tenis dievčatá
1. miesto OK stolný tenis chlapci
1. miesto OK volejbal dievčatá

2. miesto OK florbal chlapci
2. miesto OK florbal dievčatá

2. miesto OK v basketbale dievčat
2. miesto OKv basketbale chlapcov

2. miesto OK bedmiton dievčat
3. miesto OK volejbal chlapci

3. miesto OK bedminton chlapci
4. miesto KK florbal dievčatá

Dlhodobá súťaž KsK:

1. miesto Krajská olympiáda stolný tenis chlapci
2. miesto Krajská olympiáda stolný tenis dievčatá

1. miesto región stolný tenis chlapci
2. miesto OK futsal chlapci

1. miesto OK basketbal dievčatá
2. miesto OK florbal chlapci

1. miesto OK volejbal chlapci
2. miesto región futsal chlapci
1. miesto OK basketbal chlapci

4. miesto Krajská olympiáda basketbal dievčatá 

jarka bernárová, repr. školy v basketbale a vo volejbale:
„Tohtoročné súťaže organizované CVČ SAŠŠ v basketbale boli 

oveľa náročnejšie ako minuloročné. Bohužiaľ, tento  rok sme na kraji 
neuspeli a skončili sme posledné. Ale za úspech môžeme považovať už 
to, že sme prešli okresným kolom a dostali sme sa až na kraj. Sme su-
per tím a dobre zohraté, lebo hrávame aj za Rožňavu. Vždy sa tešíme 
na každý zápas a ešte viac sa tešíme, keď vyhráme. Dúfam, že sa nám 
bude aj naďalej dariť a že k nám zavítajú nové posily.“

„Krajské kolo vo volejbale bolo  v Spišskej Novej Vsi. Jedno 
družstvo sme porazili, s dvomi sme prehrali. Zápasy boli náročné, 
ale s pani profesorkou Dankou Lukáčovou sme si užili kopec zábavy.“

martina Hlaváčová, reprezentantka 
školy v stolnom tenise:

„Druhé miesto tímu v krajskej súťaži 
dievčat v stolnom tenise bolo pre nás veľkým 
prekvapením. Zápasy boli náročné, keďže 
sme hrali bez prestávky. Po dohratí zápasov 
sme neboli veľmi spokojné, o to väčšia bola  
naša radosť z výsledkovej listiny. Bolo to 
veľmi tesné, keďže medzi 2. a 3. miestom 
bol rozdiel iba 2 body. Prvý úspech na krajs-
kom kole sme si užili a boli sme hrdé.“

janko letanovský, reprezentant školy v stolnom tenise: 
„Veľmi som sa potešil, že sme postúpili v stolnom tenise ďalej 

a ideme do Košíc. Pred začiatkom turnaja sme sa dobre rozohrali a 
už vtedy som cítil, že máme veľkú šancu vyhrať. Súperov som dobre 
poznal, ale objavili sa aj nové mladé tváre, ktoré mohli prekvapiť. 
Moje prvé zápasy prebiehali hladko, až kým som sa nedostal do semi-
finále. Tam som sa stretol s klubovým spoluhráčom Gabim Bokrošom, 
s ktorým máme čo to odtrénované. Po dobrom zápase som vyhral 3:1 
a postúpil som do finále. Stretol som sa s Mirom Priščákom, ktorého 
som porazil aj minulý rok. Prvý set mi nevyšiel podľa predstáv, ale 
pár dobrých rád od p. profesora Kováča mi pomohlo. Chytil som sa a  
ďalšie sety som jednoznačne vyhral. Som rád, že sme to dotiahli ako 
tím do úspešného konca, vyhrali sme celý turnaj a moja výhra je iba 
čerešničkou na torte.“

Text: RR, Foto: archív školy
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Happy Rožňava
Pieseň „Happy” od Pharella Williamsa pobláznila naozaj celý svet.

Happy sú Tatry i Bratislava. A aj zvyšok sveta, čiže Rožňava nesmie chýbať!

Mladí Rožňavčania videoklip HAPPY Rožňava natáčali od piatka 28. marca 
až do nedele 30. marca. Nápomocné bolo samotné mesto a na natáčaní 

sa podieľala  JAMMIN Agency a partneri.

Video HAPPY ROŽŇAVA po zverejnení na YouTube lámalo rekordy.
V prvých dňoch si ho pozrelo už viac ako 40 tisíc ľudí.

Vo videoklipe účinkujú aj naši žiaci. Sme z toho všetci happy aj preto,
lebo končí ďalší školský rok a my sa nekonečne tešíme na letné prázdniny. 

Tak buďme všetci happy aj naďalej, aby sme načerpali dostatok síl do  
nového školského roka a prišli späť oddýchnutí!

A h o j t e  v š e t c i  v  s e p t e m b r i !


