
S

R Š E ŇŠ T U D E N T S K Ý
Č A S O P I S

Občasník

Č í s l o  

 1
RoČník   X I I

december 2015

O 

A 

R 

V

foto: Ing. D. Žiaková
kupón na neskúšanie

Prvá obchodná akadémia s
Centrom odborného vzdelávania a prípravy

úspechy našich žiakov

úspechy cvičných firiem

rozhovor s angličtinármi

TalenTy oa:

■ Peter Lesňák
■ Peter Rákkai



OB
SA

H

Úvodník 2
Obsah 2
#SID 2016 2
19. medzinárodný veľtrh CF v Klaipede  3
RIO DOLCE bodovalo...  4
OA Rožňava – moderná škola 6
Prvá obchodná akadémia s COVP 7
Správna voľba povolania 8
Nekaz to, čo nie je pokazené! 8
A Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne získava... 9
Ľudovít Štúr 10
Slovenské národné noviny 11
Patrik Žori  • majster sveta 12
Time manažment stredoškoláka 13
Svedectvo, ktoré mrazí aj dnes 14
Prečo sú nafta a benzín u nás také drahé? 15
Bratislava - domovina moja 15
Na živote si  najviac cenia život sám 16
Vlastná tvorba 18
Monika Wurm 20
Imatrikulácie 22
Talent OA 24
A Oscara získava... 26
Info o škole 27
Zábavná strana 29
Švihadlo ako cvičebný nástroj 30
Zo športu 31

Milí čitatelia,

Huráááá... zasa je tu nový 
školský rok a s ním aj ďalšie vy-
danie nášho časopisu. Najprv sa 
vám chcem v mene celej redakčnej 
rady ospravedlniť, že sa nám z 
určitých technických dôvodov nepo-
darilo vydať posledné minuloročné 
číslo a sľubujeme, že tento rok sa 
posnažíme, aby všetko prebehlo 
tak, ako má. Dúfam, že ste si let-
né prázdniny poriadne užili a nový 
školský rok ste začali plní energie, 
zážitkov a chuti pracovať. My sme 
neváhali a hneď sme sa pustili do 
tvorenia nášho prvého tohtoročného 
čísla vášho obľúbeného časopisu. 
Opäť tu máme nové posily v podo-
be našich šikovných prváčok. Nový 
vietor, nové nápady.. jednoducho, 
snažíme sa byť čo najbližšie k vám. 
Okrem stálych rubrík riešime vždy 
aj nové udalosti. Je pre mňa veľkým 
potešením, že v našom časopise sa 
vždy objaví rubrika o talentovanom 
žiakovi/žiačke a to sme ešte stále 
nenapísali o všetkých. Som hrdá, že 
som žiačka školy plnej tak úspešných 
žiakov. Verím, že si toto číslo užijete 
a my urobíme všetko preto, aby to 
ďalšie vyšlo čo najskôr.

STANKA
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Ú V O D N Í K

Kupón na ústne neskúšanie   (platí od 1.2. 2016 do 30. 4. 2016, zaškrtnúť pri použití)

Pri príležitosti "Dňa bezpečného internetu" vyhlasujeme súťaž. Súťažnou úlohou pre žiakov je 
vytvoriť materiál: obrázok, plagát, leták, komiks, prezentáciu, internetovú stránku, blog, aplikáciu, 
scenár, krátky film, mobilný spot, videoklip so zameraním na prevenciu negatívnych javov spojených s 
používaním nových technológií alebo so zameraním na ich pozitívne využívanie. 

Pre ročník 2015-16 je nosnou témou Závislosť na internete. Súťažiaci však môžu prispievať aj 
projektmi z ďalších oblastí, ako je:  
• netolerancia,
• zneužitie osobných údajov,
• internetové známosti,
• sexualita na internete,
• nevhodný obsah na internete, 
• nevyžiadaný obsah, 
• internetové podvody, nelegálny download,
• hry a gambling.

Ing. Sáreníková
Uzávierka je 25.1.2016 do 14:00 hod.

Materiály odovzdávajte vyučujúcim informatiky.
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Účasť na veľtrhu v Litve bola sprevádzaná s 
veľkým očakávaním – aký bude veľtrh, ako vyzerá 
krajina. 

A tá nesklamala. Silné celoživotné zážitky si 
odnášame z Kuržskej Kosy. Zvlášť široká biela 
piesčitá pláž Baltského mora, ku ktorej sme sa dos-
tali cez rozprávkový borovicový les, nás dostala. 
Dokonca väčšinu z nás aj povyzúvala a tak vzni-
kali vzácne kuriózne zábery bosých obchoďákov z 
Rožňavy v bundách, prestupujúcich v chlad-
nom mori. 

A samotný veľtrh – mrzí nás, že sa ho 
nemohli zúčastniť všetci zamestnan-
ci cvičných firiem. Všetci spoločne sa 
podieľajú na celkovej pripravenosti firmy 
na prezentovanie sa na veľtrhu. 

 „Prečo práve do Litvy?“ reagovalo oko-
lie na výber miesta veľtrhu. „Teším sa, že 
naše rozhodnutie s kolegyňou bolo príno-
som pre všetkých zúčastnených,“ dodala 
pani profesorka Šivecová.

• N A Š E   Ú S P E C H Y  •
Cvičná firma Rio Dolce sa stala strieborným 

víťazom za originálny stánok (výnimočnosť, 
atraktívnosť, súvislosť s aktivitami firmy). 

Cvičná firma Ovečka Anička si odniesla tri prvé 
miesta: 

Najlepšia cvičná firma – pracovný tím (tímová 
práca smerujúca k jasnému cieľu, štýlový tím, 
členovia cvičnej firmy zodpovedajú za seba navzá-
jom, súlad predmetu podnikania s marketingom, 
výzdobou stánku a oblečením). 

Najlepšia firma v komunikácii a spolupráci 
medzi cvičnými firmami (excelentná komuniká-
cia, schopnosť pre kvalifikovanú obsluhu klien-
tov, výborná znalosť a prezentovanie ponúkaných 
produktov a služieb). 

Najlepšia manažérka, najlepšia reprezentantka 
– stala sa ňou Alexandra Ambrúšová (sebavedo-
mie, odhodlanosť, úsilie dosiahnuť cieľ, excelent-
ná reakcia v extrémnych situáciách, originálne a 
jasné vyjadrenie myšlienok, zodpovednosť za svo-
je činy a tímovú prácu). 

Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa veľtrhu 
CF v Litve.

text:Veronika Fabiánová
foto:archív cvičných firiem

19. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Klaipede

CF: Ovečka Anička 

CF: RIO DOLCE 

Pobrežie Baltského mora
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Tipujem, že takmer každý 
z nás má rád čokoládu, bielu, 
mliečnu, horkú, v tekutej forme, 
v tyčinkách ...Mňam, mňam! 
Snom mnohých „fajnšmekrov” by 
určite bola čokoládovňa, ktorá by 
uspokojila všetky naše maškrtné 
jazýčky. Práve naši študenti 
prezentovali svoju cvičnú firmu, 
čokoládovňu Rio Dolce, ktorá 
žala úspechy na 13. MVCF v 
Košiciach. Získali 1.miesto v 
súťaži o Najlepšiu elektronickú 
prezentáciu a 3. miesto v súťaži 
o Najlepšiu cvičnú firmu. Práve 
v súťaži o Najlepšiu CF je zahr-
nutá príprava stánku, prezentá-
cia, príprava propagačného ma-
teriálu, katalóg, úprava a vôbec 
vystupovanie reprezentantov.

 Študenti si pripravili zaujíma-
vý stánok, kde prezentovali svoj 
plán podnikania, uzatvárali ob-
chodné vzťahy a kontrakty, riešili 
obchodné prípady a vcítili sa do 
kože ozajstných podnikateľov. 
Zhotovili aj prospekty v slovens-
kom a anglickom jazyku, katalóg 
produktov, kde využili nemec-

ký a ruský jazyk. 
Samo Blaško zo IV.B 
a Kinga Fehérová 
z V. A zaujímavo 
a bez problémov 
odprezentovali elek-
tronickú prezentáciu 
v slovensko-anglic-
kom dialógu. Čitateľov 
určite zaujme, ako pre-
biehala celková prípra-
va, ako sa zamestnanci 
tejto CF cítili pri vyhlasovaní 
výsledkov a či ich zaujala práca 
v cvičnej firme natoľko, že by 
sa dokázali podnikaniu venovať 
aj v budúcnosti. Veľkú zásluhu 
na úspechu Rio Dolce mala pani 
profesorka Šivecová, ktorej sme 
položili taktiež pár otázok. Pani 
profesorka nám priblížila dianie 
a činnosť študentov na veľtrhu.

samo Blaško (IV.B)
„Náš podnikateľský zámer bol 

vymyslený predtým, než sme 
sa začali učiť predmet cvičná 
firma, povedal by som, že sme 
si ho zvolili len tak intuitívne. 
Celková príprava na veľtrh 

zahŕňala výrobu katalógov, 
stánku, prospektov, prezentácie, 
všetko bolo treba vyrobiť nové, 
zaujímavejšie, ale zároveň nie 
zložité. Nášmu umiestneniu na 
MVCF v Košiciach predchádzala 
cieľavedomá príprava a per-
fekcionizmus. S prezentovaním 
výrobkov v anglickom jazyku 
som nemal žiadny problém. 
Celkom som očakával dobré 
umiestnenia, napriek tomu som 
bol prekvapený. V budúcnosti 
by som sa uberal iným smerom, 
ale ako skúsenosť sa táto cvičná 
firma určite zíde. “

kInga FehéRoVá (V.a)
„Táto firma bola založená 

už staršími žiakmi, ktorí mali 
veľmi dobrý nápad, čo sa týka 
čokolády, a my sa ju teraz 
snažíme stále vylepšovať. Ako 
som už spomenula, firmu sme 
vytvorili my starší, ale pred 
každým veľtrhom vyrábame 
nové propagačné materiály v 
rôznych jazykoch, vylepšujeme 
prezentáciu a dolaďujeme svoje 
vystupovanie pred ľuďmi. Podľa 
môjho názoru nášmu umiestne-
niu predchádzalo predovšetkým 
naše veľké nasadenie. Dali sme 
do toho všetko, bavilo nás to, 

kTo? Cvičná firma Rio Dolce kde? Na 13. Medzinárod-
nom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach (MVCF) 
kedy? 21.-22. októbra 2015 Čo? 1. miesto v súťaži o cenu 
"Najlepšia elektronická prezentácia" a 3. miesto v súťaži 
o cenu "Najlepšia cvičná firma"

R i o  D o l c e  b o D o v a l o . . .

Príprava nášho stánku

„Zamestnanci” cvičnej firmy
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sme zohratý tím. Prezentovanie 
v anglickom jazyku bola zábava. 
Stále sa naučíme niečo nové, a 
keď niekto niečo nevie, navzá-
jom si pomôžeme. Verila som 
tomu, že niečo vyhráme a keď 
nás vyhlásili, cítila som veľkú 
radosť a spokojnosť, že sme 
do toho dali čo najviac a opla-
tilo sa to. Odberateľov, ktorých 
sme získali na odber produktov 
firmy, bolo veľa. Chodili k nám z 
rôznych firiem, a to napr. Flyu-
ings, Bon Juice, viacero firiem 
zaoberajúcich sa slovenskými 
výrobkami, zdravotníctvom... 
Cvičná firma je pre mňa zaují-
mavý predmet a myslím, že ma 
zaujala natoľko, že určite by som 
sa v budúcnosti chcela venovať 
takej práci, ktorá bude tomuto 
podobná.

panI pRoFesoRka šIVecoVá

• Ako prebiehal veľtrh?
Veľtrh sa uskutočnil v Košiciach 
v Spoločenskom pavilóne a pre-
biehal podľa vopred určeného 
programu: príprava stánkov, 
slávnostné otvorenie, prezen-
tovanie sa jednotlivých CF a vzá-
jomné obchodovanie. 
• Čo zahŕňalo prípravu na veľtrh?
Príprava na veľtrh je skutočne 
náročná. Zahŕňa tvorbu 
množstva propagačných ma-
teriálov, katalógu, elektronickej 

prezentácie, výstavného stánku, 
prezentovanie CF, obchodovanie 
a prácu s účtovnými dokladmi. 
• Kto zo žiakov bol najaktívnejší?
Práca v cvičnej firme je tímová 
práca. Každý má svoje poslanie. 
Nasadenie jednotlivcov vytvorí 
celkový výsledok. Lukáš Szantó 
vymyslel zaujímavý slogan. Do-
konca zložil a v šúdiu nahral 
a naspieval rádiosong. Spolu s 
Davidom Vozárom pracovali na 
webovej stránke. Števka Sza-
bariová prekvapila výstižným 

maliarskym prejavom. Bianka 
Popadičová navrhla pútavú 
prezentáciu v prezi. Aktívne jej 
pomáhala Veronika Fabiánová. 
Spolu vytvorili katalóg produk-
tov. Maroš Hegedüš pripravil celý 
rad zaujímavých propagačných 
materiálov. Kinga Fehérová 
so Samom Blaškom brilantne 
odprezentovali pred hodnotia-
cou komisiou náš predmet pod-
nikania. V spomenutých aktivi-
tách mali svoj podiel aj Kristína 
Panyková, Simonka Sticknerová, 
Richarda Lučková, Andrea Ma-
ková a Dominika Sopková, v 
réžii ktorých bola aj príprava 
výstavného stánku, aranžovanie 
propagačných materiálov a 
samozrejme aktívna komu-
nikácia s návštevníkmi stánku. 
Všetci obchodovali so záujmom 
a s veľkým nasadením. Uznanie 
kvality našej práce hodnotiacou 
komisiou nás potešilo. Ďakujem 
„zamestnancom CF Rio Dolce“ za 
zodpovednú tímovú super prácu. 

Dúfajme, že podobný pred-
met podnikania niekto z ab-
solventov našej školy reálne 
prinesie na trh. Gratulujeme k 
skvelému umiestneniu.

text: Scarlett Krajliková
foto: Ing. Zuzana Šivecová

Obchodovanie so zástupcom cvičnej firmy z Poľska

Ocenenia našej cvičnej firmy
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Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava realizovala od 01. 02. 2014 s termínom ukončenia 31. 10. 2015 
v rámci operačného programu Vzdelávanie projekt s názvom „OA Rožňava – moderná škola“. Projekt s kódom ITMS 
26110130729 bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi 1 Reforma systému vzdelávania 
a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Cieľom projektu bolo:
■ uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania smerom od tradičnej 
školy k modernej
■ rozvoj kľúčových kompetencií žiakov inováciou vzdelávacieho procesu 
s využitím moderných didaktických prostriedkov
■ skvalitniť materiálno technické vybavenie školy modernými didak-
tickými prostriedkami.

Cieľovou skupinou boli žiaci školy a všetci pedagogickí zamestnanci 
školy.
Celková výška nenávratného finančného príspevku bola 282 907,79 €.

Z uvedených finančných prostriedkov boli podporené aktivity žiakov, vzdelávanie pedagogických zamestnancov, tvor-
ba učebných materiálov. Bolo zakúpené zariadenie a vybavenie, školiaci materiál a učebnice v celkovej hodnote 83 524, 
00 € a to: 2 interaktívne tabule, 32 počítačov s OS Windows, 20 notebookov s OS Windows, 52 ks kancelárskeho softvéru, 
2 farebné laserové multifunkčné zariadenia, 1 dataprojektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, 35 USB kľúčov, 
2 digitálne videokamery, 2 digitálne fotoaparáty, 3 vizualizéry, 2 hlasovacie systémy pre 32 študentov, 4 ks licencie 
softvéru na správu testovacích otázok, vytváranie a generovanie testov, skenovanie hárkov a vyhodnocovanie testov, 1 
skener, 1 viazací stroj, 4 WIFI routere, multimediálne učebnice, DVD, CD v anglickom jazyku, učebnice pre vyučovanie 
odborných predmetov, učebné pomôcky pre potreby cvičných firiem a bola zariadená učebňa spoločenskej komunikácie.

Aktivity žiakov zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií 
žiakov v modelových a praktických situáciách a činnostiach:

 účasť cvičných firiem na medzinárodných veľtrhoch cvičných 
firiem v Košiciach, Bratislave, Prahe a Litve – Klaipeda,
 kurz sprievodcovskej činnosti – 300 hodinový akreditovaný kurz 
zakončený sprievodcovskými skúškami, v ktorom si 38 žiakov školy 
osvojilo metodiku sprievodcovskej činnosti a získalo tak odborné 
vedomosti a zručnosti na prácu sprievodcu a delegáta cestovného 
ruchu,
 barmanský kurz – päťdňový kurz ukončený barmanskými 
skúškami

Jednou z mnohých aktivít zameraných na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v modelových a praktických 
situáciách a činnostiach bola účasť cvičných firiem na medzinárodných veľtrhoch.
17. – 19. 03. 2014 sa cvičné firmy zúčastnili na 20. medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Prahe, odkiaľ si cvičná firma 
Lukáš Danko – Ovečka Anička priniesla 2. miesto za najlepší zahraničný stánok a cvičná firma Ján Podkova – Penzión 
Podkova 11. miesto v kategórii Absolútny víťaz.
22. – 23. 10. 2014 školu reprezentovali cvičné firmy na 12. medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach. 
Firma Lukáš Danko – Ovečka Anička si z veľtrhu odniesla krásne 2. miesto v kategórii „Najlepší katalóg“. 1. miesto 
v kategórii „Najlepšia reprezentantka“ pre školu vybojovala Lea Potocká, ktorá bola v tom čase riaditeľkou tej istej 
cvičnej firmy.
V dňoch 24. 11. – 26. 11. 2014 cvičné firmy opätovne zaujali na 17. medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. 
Cenu „Naj...Slogan cvičnej firmy“ z domácich cvičných firiem si odniesla cvičná firma Ján Podkova – Penzión Podkova a 
cvičná firma Lukáš Danko – Ovečka Anička získala 3. miesto v hlavnej súťaži (celkové bodové umiestnenie).
Najsilnejší zážitok mali cvičné firmy z účasti na 19. medzinárodnom veľtrhu v Litve, ktorý sa konal 22. – 23. 04. 2015.
Cvičná firma Rio Dolce sa stala strieborným víťazom za originálny stánok.
Cvičná firma Ovečka Anička získala tri umiestnenia: 
- najlepšia cvičná firma - pracovný tím, 
- najlepšia firma v komunikácii a spolupráci medzi cvičnými firmami,
- najlepšia manažérka, najlepšia reprezentantka - stala sa ňou Alexandra Ambrúšová.

text: PaedDr. Viktor Baláž, foto: Ing. Daniela Žiaková
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

OA Rožňava – moderná škola

Nové počítače v učebni č. 16

Nové notebooky v učebni ESF
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Naša škola už realizovala viacero projektov, 
ktorými zabezpečila ďalšie vzdelávanie pedagógov, 
žiakov, ale aj zlepšila materiálno-technické vy-
bavenie pre výchovno-vzdelávací proces.

Vedenie školy podalo na MŠVVaŠ 
SR Žiadosť o financovanie rozvojo-
vého projektu na podporu budo-
vania Centra odborného vzdeláva-
nia a prípravy (COVP). Projekt sa 
úspešne  realizoval. Od 27.11.2015 
naša škola bude používať popri svo-
jom názve aj označenie COVP pre 
kreatívnu ekonomiku.

Rozhodnutie bolo našej škole 
odovzdané na slávnostnej ak-
cii 3. decembra za prítomnosti 
zriaďovateľa, primátora mes-
ta, riaditeľov stredných škôl a 

zamestnávateľov. Zároveň  pribudli dve moderné 
odborné učebne pre praktické vyučovanie, ktoré 
predstavujú budúcnosť práce žiakov vo firmách.  
Tieto priestory budú predovšetkým určené cvičným 
firmám. Žiaci si v type kancelárie OPEN SPACE 
vyskúšajú rôzne pracovné pozície podľa vopred 
schválenej organizačnej štruktúry fiktívnej firmy. 
Budú sa v nich realizovať aj praktické cvičenia 
predmetov podniková ekonomika, personalis-
tika, daňová sústava a účtovníctvo. Zaujímavým 
priestorom je učebňa pre realizáciu kreatívneho 
marketingu s výstavnými stánkami a ozvučovacou 
zostavou. 

Výstupom absolventa obchodnej akadémie z 
celého štúdia bude tzv. E-portfólio absolventa 
obchodnej akadémie, ktoré bude slúžiť pre jeho 
ďalšie štúdium na vysokej škole a aj pre potreby 
budúceho uplatnenia sa na trhu práce.

foto: Ing. D. Žiaková, text: Ing. S. Lukáčová

Prvá obchodná akadémia s Centrom odborného vzdelávania a prípravy

Nová učebňa COVP

Primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga v učebni COVP



V živote mladého človeka dochádza k situáciám, 
keď sa rozhoduje, ako so svojimi schopnosťami a 
možnosťami naloží a ako sa bude jeho život odvíjať 
ďalej. Pre ôsmakov a deviatakov základných škôl je 
dôležité mať práve teraz dostatok informácií, aby si 
mohli vybrať dobrú strednú školu a zvoliť si správne 
povolanie.

22. 10. 2015 sa v Športovej hale v Rožňave 
uskutočnila burza stredných škôl okresu Rožňava 
s názvom Správna voľba povolania. Táto akcia sa 
realizovala s podporou Košického samosprávneho 
kraja a v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny Rožňava a sieťou EURES, ktorá aktivizovala 
v rámci Burzy práce aj zamestnávateľov.

Prezentovali sa tu rôzne stredné školy: OA 
Rožňava, Gymnázium Rožňava, Gymnázium Dobšiná, 
Stredná zdravotnícka škola Rožňava, SOŠ obchodu a 
služieb Rožňava, SOŠ technická Rožňava, SOŠ Mol-
dava nad Bodvou, Stredná veterinárna škola Košice, 
SOŠ Železničná Košice, SOŠ Dobšiná. Každá škola 
chcela k svojmu stánku prilákať čo najviac žiakov 
a poskytnúť im viac informácií o svojej škole, čím 
sa líši od ostatných a ako dokáže pripraviť svojich 
študentov na ich budúce povolanie. 

Každý stánok bol osobitý. Gymnázium lákalo 
pozornosť návštevníkov rôznymi zaujímavými 
pokusmi. Veterinárna škola si so sebou priniesla 
dva hady, s ktorými sme sa mohli fotiť či pohladkať 
ich. SOŠ obchodu a služieb mala pripravené menšie 
občerstvenie, či SOŠ technická nám ukázala pár svo-
jich projektov a výtvorov. Samozrejme aj náš stánok 
zaujal. Bol pekne pripravený, pútal pozornosť.

My redaktorky Sršňa sme zisťovali, koľko žiakov 
by chcelo v budúcom školskom roku navštevovať 
práve našu školu. Zo 139 opýtaných sa k nám chystá 
29, a z toho je tu ešte 95 nerozhodných. Očakávali 
sme viac rozhodnutých žiakov. Veď naša škola sa 
umiestnila z obchodných akadémií v Košickom sa-
mosprávnom kraji na prvom mieste, zo stredných 
odborných škôl v našom kraji na prvom mieste a 
na dvadsiatom prvom mieste zo všetkých stredných  
odborných škôl na Slovensku, tých je spolu 402. 

Aký majú názor na OA v Rožňave žiaci základných 
škôl? Čo o našej škole vedia, respektíve nevedia? Zis-
tili sme niektoré dôvody, prečo nechcú študovať u 
nás: nebaví ich ekonómia, chcú ísť na gymnázium, 
pretože podľa nich ich viac pripraví do života, veľa 
sa treba učiť. Na tomto sa zhodla väčšina, ale našli 
sa aj pozitíva, prečo ísť na našu školu: zameriava 
sa na jazyky, zaujal ich nový rozšírený odbor, môžu 
sa rovno zamestnať a nemusia ísť na vysokú školu. 

Ako nás vidí pani učiteľka z Jablonova nad 
Turňou: „Rozhodne by som obchodnú akadémiu 
odporučila. Je to škola na úrovni pre niekoho, kto 

má požadujúce schopnosti a baví ho ekonómia. Je 
to škola, ktorá pripraví do života.”

Od vedúceho praktického vyučovania zo SOŠ 
Železničnej z Košíc sme tiež počuli chvály. 

Zarazilo nás, že niektorí základoškoláci majú 
žalostne málo informácií o našej škole. Kde sa 
stala chyba? Možno by sme mali našu OA viacej 
propagovať a aj my samotní študenti šíriť jej 
dobré meno. Zároveň si myslíme, že k dôležitým 
odborníkom, ktorý poskytuje informácie o ďalšom 
možnom štúdiu žiakom základných škôl, je výchovný 
poradca. Pravdu ukážu až budúcoročné prijímacie 
skúšky. 

text a foto: Viktória Bodnárová, Eva Vargová
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S P R Á V N A  V O Ľ B A  P O V O L A N I A

Nekaz to, čo nie je pokazené!
Koľkokrát sa vám stalo, že ste si kúpili niečo, o 

čom vám kamaráti povedali, že to nie je chutné? 
Koľkokrát ste si pozreli film, ktorý váš obľúbený 
kritik zhodnotil ako zlý? Koľkokrát ste si vypočuli 
song od speváka, ktorý je niekde na spodku 
rebríčka playlistu vašej partie? Vidíte, ako dá-
vate na názory vašich kamarátov? No skúste sa 
na to pozrieť opačne. Myslíte si, že ich dokážete 
ovplyvniť aj vy? Podľa mňa určite áno. Jedno zlé 
slovo, jedna kritika a človek na danú vec už ani 
nepomyslí v pozitívnom smere.

 A čo zamestnávatelia? Myslíte si, že prijmú 
žiaka zo školy, ktorá má zlé referencie? Prečo 
škodíte sami sebe pohoršovaním mena našej 
školy? Veď predsa vaša budúcnosť je značne 
ovplyvnená aj výberom školy. Skúste nabudúce 
povedať o našej škole niečo pekné. Napríklad, 
koľko tu máme talentovaných žiakov, do akých 
rôznych projektov sme sa zapojili, výlety, exkur-
zie, ktorých sa zúčastňujeme, a všetci si z nich 
odnášame toľko krásnych zážitkov, vtipné hlášky 
učiteľov, ktorí sa snažia, aby sme sa tu cítili do-
bre. Veď naša škola je najlepšia obchodná aka-
démia v Košickom samosprávnom kraji. Nerobme 
zlé meno škole, ktorá si to nezaslúži a snažme 
sa spoločne o to, aby aj vďaka nám mohla ďalej 
prosperovať. 

Stanislava Macková
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Štúrovo pero, najprestížnejšia a najmotivovanejšia 
súťaž pre stredoškolské a vysokoškolské časopisy, sa 
konalo v apríli tohto roku pri príležitosti 50. výročia 
založenia projektu Štúrov Zvolen. Táto udalosť bola 
úžasnou skúsenosťou pre budúcich žurnalistov, re-
daktorov či moderátorov. Ani naša redakčná rada 
neostala v úzadí. Videli sme, pofotili sme, priučili 
sme sa a čerešničkou na celej tejto súťaži bolo, 
že sme aj vyhrali, a to 2. Cenu Nadácie Slovenskej 
sporiteľne za našu finančnú rubriku.

Ja osobne som sa na tieto nezabudnuteľné dva 
dni tešila ako malé decko. A určite som mala aj 
prečo... Prvý deň sme využili jeden z nápadov nášho 
premiéra a zadarmo sme sa šťastne dopravili vla-
kom do mesta konania súťaže do Zvolena. Ubytovali 
sme sa v „luxusných“ internátnych apartmánoch, 
v ktorých sme sa večer poriadne vybláznili, a naše 
kroky smerovali do Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra. 
Tu sme s veľkou pozornosťou a s veľkým zápalom 
pre našu prácu počúvali skúsenosti, príbehy, rady, 
ale taktiež aj kritiku či pochvalu porotcov Patrika 
Hermana ( moderátora relácie Reflex na Markíze), 
Pavla Vitka (novinára) a Lukáša Dika (šéfa spravodaj-
stva RTVS) na našu nie vždy ľahkú prácu a zároveň 
aj na náš časopis. 

Ako každý rok býva zvykom, nádejní žurnalisti 
majú možnosť stretnúť sa tu s rôznymi významnými 
osobnosťami z médií alebo z politiky. Ani tento rok 
to nebolo inak a v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra 
sme privítali terajšieho ministra školstva Juraja 
Draxlera. Táto beseda bola veľmi zaujímavá a jed-
nou z pikošiek z tejto debaty bolo, verte-neverte, 
že pán minister chodí väčšinou MHD a auto vyberá 
možno trikrát do roka. Otázky študentov boli klade-

né poriadne na 
telo. Zaují-
mali nás jeho 
začiatky a 
skúsenosti so 
žurnalistikou či 
písaním, pýtali 
sme sa aj na 
novoty, ktoré 
sa týkali ma-
turít. Stretnutie 
s naším minis-
trom bolo veľmi 
príjemné a je 
to určite fajn 
človek a skvelý 
odborník vo svojom rezorte.

 Jednou z významných osobností bol takis-
to generálny riaditeľ televízie Markíza pán  
Matthias Settele, tlmočila hovorkyňa Markízy Tatia-
na Tóthová. Pána generálneho som sa opýtala otáz-
ku, ktorá každého rozosmiala, a tá znela: „ Myslíte 
si, že za ten čas, čo trávite na Slovensku, ste po-
chytili aj niečo viac okrem slov dobrý deň, dovidenia 
alebo ďakujem? Pán Matthias Settele odpovedal, že 
čas ukáže, možno raz bude vedieť toho oveľa viac, 
preto, lebo komunikuje v angličtine, slovenčina sa 
na neho lepí pomalšie, ale určite o rok bude z neho 
oveľa lepší Slovák. Následne sme si však všimli, že 
v alkohole sa vyzná naozaj veľmi dobre. Pozná kar-
patské brandy, borovičku či hruškovicu a bryndzové 
halušky má naozaj veľmi rád. Táto beseda sa nies-
la vo veľmi priateľskom duchu a dala nám mnoho 
ponaučení, ale taktiež nám miestami zaihral úsmev 

na tvári, a to aj kvôli skvelému 
moderátorovi Patrikovi Herma-
novi, ktorý každú diskusiu vie-
dol veľmi nenútene a bezprost-
redne.

V sobotu ráno sme sa znova 
vybrali do knižnice, kde sme 
ďalej pracovali a zúčastnili 
sme sa pripravených aktivít, 
ale najmä sme očakávali vyhod-
notenie celej súťaže. Domov 
sme cestovali s úsmevom na 
tvári, naša snaha bola ocenená. 
Samozrejme, máme chuť náš 
Sršeň robiť dobre, aby bol pre 
čitateľov zaujímavý, a preto 
si berieme k srdcu výrok Lee 
Iacocca: „Úspech je zmesou 
tvrdej práce a veľkých snov.“

text a foto:
Scarlett Krajlíková

A Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne získava....

Selfie s Patrikom Hermanom 

Šéf spravodajstva televízie 
Markíza Henrich Krejča v 
rečníckej chvíľke... Hodnotenie a hlavne pochvala 

nášho super „časáku” šéfom 
spravodajstva RTVS Lukášom 
Dikom...

Krst knihy, ktorá obsahuje 20 
rokov Štúrovho pera, jej absol-
ventmi a samotným autorom 
Pavlom Vitkom…

Nie každý deň si 
vykračujete za takými 
osobnosťami, ako 
sú Pavol Vitko  alebo  
Patrik Herman...

Máme aj  zaslúžený 
podpis od pána ministra  
školstva Juraja DraxleraVýhľad z balkóna stál 

zato, tak sme si ho odfotili 
aj my…
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Bol najvýznamnejší predstaviteľ 
slovenského národného života 
a vedúca osobnosť slovenského 
národného obrodenia v polovici 19. 
storočia, kodifikátor slovenského 
spisovného jazyka založeného 
na stredoslovenských nárečiach, 
jeden z vedúcich účastníkov slo-
venského povstania v rokoch 1848 – 1849 a 
poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen v 
rokoch 1847 – 1848.

Najprv sa vzdelával v Uhrovci u svojho 
otca. V roku 1827 odišiel študovať na nižšie 
gymnázium do Rábu (dnešný Győr), kde si 
jeho usilovnosť všimol najmä profesor Leo-
pold Petz. Práve on prebudil u mladého Štúra 
záujem o svet slovanstva. Po ukončení dvoch 
ročníkov v Rábe Ľudovít Štúr pokračoval na 
Evanjelickom gymnáziu v Bratislave.

„My chytili sme sa do služby ducha a preto 
prejsť musíme cestu života tŕnistú.“

Začiatkom roku 1843 predstavil Ľudovít 
Štúr svojim priateľom myšlienku spojiť 
evanjelikov a katolíkov na Slovensku na 
základe jedného spisovného jazyka. Za základ 
vybral stredoslovenské nárečie. Zjednotenie 
Slovákov sa malo uskutočniť prostredníctvom 
všeslovenského nadkonfesionálneho spolku 
Tatrín.

„Naším povstaním dali sme mu, národu 
tak dlho bezdejinnému dej, a to je najväčšie 
mravné pôsobenie.“

Napriek perzekúcii sa Štúrovi podarilo 
zúčastniť sa Slovanského zjazdu, na ktorom sa 
zišli hlavní predstavitelia slovanských národov 
žijúcich v monarchii. Zástupcovia Slovanov sa 
tu snažili nájsť východisko zo zložitej situá-
cie. Po stroskotaní všetkých zákonných aktivít 
vymôcť si národné práva od maďarskej vlády 
boli Štúr s Hurbanom odhodlaní na boj.

Ľudovít Štúr zomrel 12. januára 1856 "o devá-
té hodině večerní" v Modre ako štyridsaťročný. 
Pohreb odbavovali 15. januára modranský farár 
Daniel Minich a Jozef Miloslav Hurban.

Smutnú správu o jeho smrti napísal jeho brat 
Janko Štúr.

text: Stanislava Macková

Čo by na dnešný jazyk mládeže
povedal Ľudovít Štúr?

Kokso, brďo, LOL, 
všade samý fór. 

Slovenčina vyšla z hniezda, 
otvorila svoje brány,

trochu sa však zamyslela, 
keď dostali ju do úst mladí.

Nevyčítam vám váš jazyk pestrý,
no niekedy je dosť z cesty,
keď vulgarizmy používate

a sami seba tým ponižujete.

Neraz vidieť človeka mladého,
pekného a rozumného,

ako vo svojej partii vraví slová,
za ktoré by sa mal hanbiť každý, nie len Slovák.

Vymyslieť vám spisovný jazyk bolo pre mňa ťažké,
tak mi ho, prosím vás, nepokazte.

Tvrdé y síce osobne nezaviedol som,
no slovenčina pre vás  odo mňa je darom.

Tak si ju dobre uchovajte
a svojim deťom raz odovzdajte.

 Stanislava Macková

Ľudovít Štúr
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Pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Ľudovíta Štúra naša 
škola zorganizovala besedu 
so šéfredaktorom terajších 
Sloveských národných novín, 
a to s Mgr. Marošom Smolcom, 
ktorý nám priblížil Ľudovíta Štúra 
hlavne ako novinára. 

Ľudovít Štúr bol zakladateľom 
slovenskej žurnalistiky. Cieľom 
jeho pôsobenia bolo zjednotiť 
slovenský národ. Vzormi sa mu 
stali sv. Konštantín a Metod, Ján 
Kollár a v neposlednom rade aj 
bernolákovci. Tieto fakty nám boli 
ozrejmené na začiatku besedy. 
Následne sme si v podaní pána 
Jozefa Šimonoviča vypočuli ukážky 
v staroslovančine, staročeštine, 
slovakizovanej češtine, aby sme 
mali predstavu, ako sa naši pred-
kovia dorozumievali. 

Ján Kollár bol zástancom 
češtiny, a preto Štúra kritizoval, 
Štúr svoje nadanie prejavoval 
už v českých a chorvátskych pe-
riodikách. Tri roky trvalo Štúrovi, 
kým získal povolenie vydávať 
Slovenskje národnje novini. Stalo 
sa tak 15. januára 1845. Para-
doxom bolo, že mu pomáhal práve 
Ján Kollár, ktorý písal v češtine 
a v tej dobe bol veľmi vplyvným 
človekom. Podporili ho však 
viacerí, napríklad 44 katolíckych 
duchovných, 100 zemanov z Tur-
ca, evanjelickí duchovní, bohatí 
ľudia a vzdelanci. 

NOVINY, KTORÉ 
PREKROČILI SVOJU DOBU
1. augusta 1845 vyšli prvé Slov-

enskje národnje novini. Smutné 
však bolo, že na celom Slovensku 
si tieto noviny predplatilo len 400 
ľudí, čo bolo vzhľadom na ich eko-
nomické pokrytie žalostne málo, 
keďže na území Slovenska vtedy 
žilo okolo 2,6 milióna ľudí a Štúr 
bol nemajetný človek. Svedčí 
o tom aj fakt, že sídlom, kde sa 
štúrovci stretávali a tvorili, bol 
Štúrov trojizbový byt v Bratislave. 
Jedným z jeho hlavých pomoc-
níkov a pravou rukou bol aj rodák 
z Gemera, konkrétne z Gemerskej 
Polomy, Peter Kellnej Záboj Hos-
tinský. Štúrove noviny boli kriti-
zované jeho spoločníkmi a boli 
nimi označované za zdržanlivé a 
umiernené. Štúr bol autoritatívny 
typ, nemal rád kritiku. Keď ho 
začal kritizovať Francisi, on mu 

zatrhol podieľanie sa na tvorbe 
literárnej prílohy k novinám Orol 
tatranský. Našťastie mal pri sebe 
Petra Kellnera, ktorý ho vždy upo-
kojil, pretože Štúr by inak zakázal 
publikovať asi každému, kto ho 
kritizoval. Štúr s touto kritikou 

však nemohol nič robiť, čo sa týka 
obsahu novín, pretože Slovenskje 
národnje novini boli cenzurované, 
a preto nemohli presadzovať 
jeho hlavné myšlienky. Aj napriek 
tomu sa Štúrovi podarilo vydávať 
noviny, ktoré prekročili svoju 
dobu možno aj o 100 rokov. Už 
len preto, že štruktúra, s akou 
ich vydával on, funguje dodnes. 
Najprv uvádzal správy z domova, 
následne zo zahraničia, prehľad 
časopisov – čo o nich napísali iné 
periodiká, malý chýrnik – bulvár, 
čitateľské fórum, pojednávateľ 
– praktické rady a nakoniec 
Orol tatranský ako samostatná 
literárna príloha, ale aj kvôli ich 
témam, ktoré boli na predných 
stranách, ako boli napríklad témy 
historické, národno-emancipačné, 
zrušenie nevoľníctva, demokra-

tizácia volebného práva, postave-
nie menšín v monarchii, podpora 
industrializácie a ekonomiky. Štúr 
chápal, že nepotrebujeme len  
vzdelancov a filozofov, ale aj ľudí, 
ktorí tento štát postavia na nohy.

Štúr chápal, že práve 
jeho noviny slúžia ako jediný 
komunikačný prostriedok, ako sa 
môžu aj obyčajní ľudia dozvedať 
o situácii na Slovensku, ktoré bolo 

ešte vtedy súčasťou habsburskej 
monarchie. Nebol nacionalista, 
vždy žiadal istú federáciu, čo 
bolo veľmi pokrokové. Slovenskje 
národnje novini vychádzali tri-
krát do týždňa, Orol tatranský bol 
týždenník. 

PIKOŠKY O ŠTÚROVI
Dozvedeli sme sa aj pikošky o 

Štúrovi: chodil v oblečení podľa 
vtedajšej najnovšej módy a tým 
sa zadĺžil u krajčíra, dlhy zostali 
aj po jeho smrti. Oblečenie si vy-
beral starostlivo najmä preto, 
že bol poslancom na uhorskom 
sneme a chcel pôsobiť reprezen-
tatívne a autoritatívne. Nikdy sa 
neoženil, pretože bol zástancom 
myšlienky, že ak sa chlap- národ-
niar ožení a založí si rodinu, 
už nebude schopný venovať sa 
naplno svojej vlasti. Preto prišiel 
aj na svadbu svojich kamarátov a 
kolegov v smútočnom obleku a na 
svadbe Sama Chalupku mal dokon-
ca smútočný prejav. V Štúrovom 
živote zohrali určitú úlohu jeho 
tri lásky: Marie Pospíšilová, Bo-
huslava Rajská či Adela Ostrolúc-
ka. Zomrel prestrelením členka 
pri preskakovaní potoka s nabi-
tou puškou na sepsu. Toto všetko 
a ešte oveľa viac sme si odniesli 
zo zaujímavej besedy o našom 
národniarovi, ktorý bol napriek 
svojím úspechom len obyčajný 
človek z mäsa a kostí. 

V súčasnosti sa už Slovenské 
národé noviny vydávajú v oveľa 
modernejšej podobe a forme, no 
stále si však zachovávajú svoju 
štúrovskú tradíciu. 

text: Stanka Macková
foto: Ing. D. Žiaková

Slovenské národné noviny – stosedemdesiatročný unikát

redaktor Slovenských národných novín
Mgr. Maroš Smolec,
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Patrik Žori, žiak IV. A triedy, sa stal majstrom 
sveta vo Wordprocessingu. V tejto škole sa s 
Wordprocessingom môžeme stretnúť na hodinách 
aplikovanej informatiky. Pre tých, ktorí sa s 
Wordprocessingom ešte nestretli, je to profe-
sionálna úprava textu na počítači. Úlohou je 
teda čo najefektívnejšie použiť všetky nástroje, 
ktoré ponúka textový edi-
tor, aby ste dosiahli chcený 
výsledok, či už je to formá-
tovanie textu, pridávanie textu 
a obsahu, oprava chýb alebo 
zjednodušenie inak náročných 
repetetívnych úloh. Patrik sa 
k wordprocessingu dostal tu 
na OA v druhom ročníku na 
hodinách aplikovanej informa-
tiky, ktorú vyučuje pani profe-
sorka Koščová, k Wordu samot-
nému už na základnej škole. 
„Už vtedy ma práca s Wordom 
bavila a vedel som niektoré 
veci lepšie ako učiteľka,” prez-
radil. Keďže Patrik bol veľmi 
šikovný, po víťazstve v krajs-
kom kole sa zúčastnil celoslo-
venského kola, ktoré sa konalo 
10. – 11. marca v Námestove. 
Na vypracovanie zadania mali 
súťažiaci len 70 minút, nikto ho 
nestihol vypracovať celé. „Prvá 
časť bola najdlhšia, ale zároveň 

najcennejšia a spočívala v upravení čistého ne-
naformátovaného textu. Druhá časť, ktorú som 
nestihol, lebo som si ju nechal nakoniec, bola 
hromadná korešpondencia. Tretia časť spočívala 
v prerobení už upraveného textu,” vysvetlil nám 
Patrik zadanie súťaže.

Patrik sa umiestnil zo siedmich súťažiacich na 
prvom mieste. „Po výhre som cítil veľkú radosť, a 
to hlavne po tom, čo som si uvedomil, že výhrou 
som získal možnosť zúčastniť sa celosvetového 
kola.” A tak sa aj stalo. Od 18. – 24. júla sa konalo 
medzinárodné kolo Wordprocessingu v priestoroch 
Corvinus University v Budapešti. V kategórii ju-
niorov  sa zúčastnilo pätnásť súťažiacich. Ale Patrik 
sa nezľakol a opäť vybojoval prvé miesto. Len dva-
ja dosiahli 50% úspešnosť. Výhru vôbec nečakal a 
po šoku z prvého miesta cítil radosť a hrdosť, že 
to dokázal. Dúfa, že mu tento úspech v budúcnosti 
umožní získať štipendium na dobrej škole a nájsť 
si tak lepšiu prácu. Jeho rodina bola veľmi šťastná 
a samozrejme hrdá, veď sa nestáva často, že sa 
stanete majstrom sveta. Paťo sa stal a priznáva, že 
na počítači či tablete trávi takmer 6 hodín denne. 
Všetky jeho záľuby sa týkajú počítača – hry, hudba, 
pozeranie You Tubu, e-knihy, alebo len všeobecné 
používanie a prestavovanie počítača. 

My mu srdečne blahoželáme k jeho veľkému 
úspechu a držíme palce, aby ho zopakoval.

text: Viki Bodnárová
foto: archív školy 

Patrik Žori • majster sveta 

Patrik s cenou primátora mesta
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Priznajme si to! Poznáme to 
všetci. Každý jeden z nás párkrát 
v živote zanevrel na školu a na-
miesto toho, aby sa naučil na pí-
somku, radšej si sadol za počítač 
a strávil tam dosť dlhý čas. Práve 
študent Michal Vester si pripravil 
vlastnú prácu SOČ. Vybral si zau-
jímavú tému Time manažment 
stredoškoláka, ktorá získala na 
celoslovenskom kole hneď prvé 
miesto.
• Ako dlho si sa pripravoval na 
SOČ-ku?
Michal: „Prvým podnetom písa-
nia práce bola informácia, že je 
potrebné napísať túto prácu ako 
úlohu na predmet POE. Pripra-
voval som sa pár dní, jedno poo-
bede som „googlil“ a druhé som 
išiel do knižnice. Samotné písan-
ie trvalo dlhšie. Samozrejme som 
doplňoval informácie priebežne, 
ako mi niečo napadlo, alebo keď 
som sa niečo dočítal. Prípravu 
zahŕňalo viacero činností, ktoré 
myslím všetci, ktorí písali SOČ, 
poznajú.”
• Prečo práve téma Time 
manažment stredoškoláka?
Michal: „Túto tému som si zvo-
lil iba preto, lebo som to bral 
ako úlohu a vybral som si zo 
zadaných tém tú „najlepšie vyze-
rajúcu“. Neskôr som si uvedomil 
hlbší charakter tejto témy a jej 
využitie v praktickom živote.”
• Zmenil sa tvoj spôsob učenia 
po napísaní práce? Dodržuješ 
nejaké zásady tiež?
Michal: „Áno, zahŕňa rôzne 
metódy ako efektívnejšie 
využívať čas, samozrejme sa to 
dá aplikovať aj v učení. Niektoré 
metódy alebo zásady využívam, a 
to nielen pri učení. Teda hlavne 
pri iných aktivitách. Samozrej-
me, nedajú sa využívať všetky a 
robiť iba všetko správne. Nie sme 
predsa roboti.“
• Inšpirovalo ťa niečo počas 
písania tejto témy?
Michal: „Nechal som sa 
inšpirovať niektorými pravid-
lami, ktoré sa chystám uplatniť 

aj v reálnom živote (nie v škole).  
Tieto pravidlá napísal jeden 
človek zaoberajúci sa problema-
tikou time managementu a zao-
berá sa predovšetkým dospieva-
júcimi ľuďmi. A taktiež rôznymi 
citátmi, v ktorých sa skrýva viac, 
než si myslíme.“
• Myslel si si, že tvoja práca 
bude mať taký úspech?
Michal: „Nie, nemyslel. Dúfal 
som, chcel som, ale to bolo len 
niečo také, že „aké super by bolo 
vyhrať.“
• Bol si niekedy študentom, 
ktorý si radšej namiesto učenia 
pozrel nejaký film alebo išiel 
von s kamarátmi?
Michal: „Určite áno. Ja ešte stále 
som takým študentom. Myslím si, 
že spoločenský život, vykonávanie 
nejakej mimoškolskej aktivi-
ty a aj oddych sú veci, ktoré 
neodmysliteľne patria k našim 
životom (aj k môjmu) a sú 
dôležitejšie ako škola. Samo-
zrejme, nechcem týmto podceniť 
školu.“ 

Tak čo nám iné ostáva, musíme 
si uvedomiť, že lepšie strávený 
čas je určite nad učebnicami 
ako pred monitorom počítača. 
Ale samozrejme každý chápe, že 
netreba zanevrieť ani na počítač, 
ktorý nám v učení často pomôže, 
no ešte ľahšie nás od učenia 
odradí..

text: Monika, Scarlett
foto: Simona Ciberajová

SÚSTREDIŤ SA NA JEDNU 
ČINNOSŤ

Nasledujúcu prácu je potrebné 
patrične vymedziť, pričom 
najdôležitejšie vymedzenie 
je nepracovať súbežne na  
viacerých úlohách. Je nutné, 
aby vymedzené činnosti mali 
v časovom rozvrhu svoje pevné 
miesto. 

MÁLO, ALE ČASTO
Ľudská myseľ funguje 
najúčinnejšie, keď ju zamest-
návame často po malých 
častiach. Učiť sa treba pravi-
delne a postupne.

ROZVRHOVANIE ČASU
Svoj čas si treba rozdeliť v 
poslednom ročníku tak, aby 
sme stíhali sa učiť a doučovať 
na úspešné zvládnutie maturit-
ných skúšok.

OBMEDZENIE 
NÁHODNOSTI

Zakaždým, keď urobíme 
niečo, čo sme nemali v pláne, 
znamená to, že to narušuje 
náš harmonogram a vytvára 
časový sklz. Vzhľadom k tomu, 
že majú väčšinou nepriaznivý 
dopad, je nesmierne dôležité, 
aby sme ich obmedzili na ab-
solútne minimum. Nezáleží na 
tom, o aký druh rozptýlenia 
ide, podstatné je, že vykoná-
vame niečo neplánované. 

ZÁVÄZOK VERZUS ZÁUJEM 
Keď niekto povie, že sa zau-
jíma o niečo, vyznieva to tak, 
že laicky sa tomu venuje a vie 
maximálne základné informá-
cie. Maturite by každý študent 
mal pristupovať zodpovedne a 
nebrať to na ľahkú váhu.

ANALÝZA STRÁVENÉHO 
ČASU

Aby sme predišli strate času, 
je dobré si viesť niečo ako 
denník a zapisovať si čo, koľko 
a kedy sme sa učili.

ROZVRHOVANIE ČASU
Denný plán si treba prispôsobiť 
podľa individuálnych potrieb, 
podľa toho koľko času denne 
chceme a potrebujeme sa 
venovať vzdelávaniu a pripra-
vovaniu sa na maturitu.

MICHAL VESTER: 
AKO SA LEPŠIE 

PRIPRAVIŤ NA MATURITU

Time manažment stredoškoláka

Michal Vester
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Dňa 8. mája uplynulo presne sedemdesiat ro-
kov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. 
Je považovaná za najväčší vojenský konflikt z 
historického i ľudského hľadiska. Vyžiadala si 60 
miliónov obetí medzi vojakmi v bojoch či civil-
ným obyvateľstvom. Druhá svetová vojna však 
nebola len stretom zbraní bojujúcich krajín, ale 
jej najtragickejším aspektom sa stali práve et-
nické čistky najmä židovského obyvateľstva. 

Vyvražďovanie bolo sústredené v koncentračných 
táboroch vybudovaných v celej Európe. 
Neschopnosť politických predstaviteľov, ktorí voj-
ne nezabránili, či zlyhanie samotného človeka? Aj 
po siedmich desaťročiach medzi nami stále bývajú 
preživší tejto ukrutnej vojny.

Jedno priame svedectvo pani Julianny z Krásno-
horského Podhradia vám prinášame aj my. 

„Počas druhej svetovej vojny som bývala ešte 
na Ukrajine, odkiaľ pochádza moja rodina. Všetci 
sme sa schovávali do pivníc. My mladé 
dievčatá sme sa museli prezliekať za 
stareny, aby nás nemeckí vojaci neznásilni-
li. Ani si neviete predstaviť ten strašný pocit, 
pocit úplnej bezmocnosti, ktorý som prežívala, 
keď na naše územie prišli Nemci. Obesili každého 
Žida, každého komunistu. Ak ste neutiekli, skončili 
ste v koncentračnom tábore. Aj ja s mojou rodi-
nou sme boli deportovaní. Mala som dve sestry 
a jedného brata. Vo vlaku nás transportovali 
celé tri mesiace. Keď sme konečne vystúpili, 
všade bolo cítiť pach spálených tiel. 
Nemci nás rozdeľovali do 
dvoch radov bez ohľadu 
na vek či pohlavie. Ja s 

bratom sme sa dostali do toho správneho. Moju 
rodinu som už nikdy potom nevidela. Našou úlo-
hou bolo pomáhať vojakom rozdeľovať veci a šaty 
po ľuďoch, ktorých zabili v plynových komorách. 
Museli ste pracovať rýchlo a spĺňať úkoly, inak vás 
zastrelili. Aj môj braček tak skončil. Bol nebojác-
ny a búril, vzpieral sa. Nemohla som ani plakať, 
pretože by zabili aj mňa. Z tábora sa mi podarilo 
utiecť. Bola som úplne vyhladovaná. Na večeru 

sme dostávali iba suchý chlieb. Hľadali ma, a preto 
som sa musela dlho skrývať. Po skončení vojny som 
sa rozhodla presťahovať sa na Gemer. Vedela som, 
že toto miesto bolo vojnou najmenej postihnuté. 
Často som aj po vojne plakávala. Nie preto, že som 
nedoštudovala, či preto, že som cez takéto trápe-
nie prechádzala vo veľmi mladom veku – mala som 
iba 19 rokov. Najväčšou bolesťou bolo, že som už 
nikdy neobjala svojich najbližších. Pocit totálnej 
bezmocnosti, keď vidíte každý deň umierať stovky 
a stovky ľudí a vy nezmôžete nič, ten neuveriteľný 
smútok ma zvnútra rozožieral.“ 

Práve silné príbehy ako je ten Juliannin si mu-
síme neustále pripomínať. Aj keď sami dokážeme 
vnímať či pochopiť len zlomok jej bolesti a 

emócií, práve vďaka takýmto svedectvám si uve-
domujeme hrôzy vojny, najväčšie bolesti prežité 

obyčajnými ľuďmi. Nedovoľme, aby podobné 
príbehy upadli do zabudnutia. Neza-

budnime na pretrpenú bolesť, aby 
sme ju znovu nemuseli prežiť na 

vlastnej koži. 
text:

Martina Plišková
foto: internet

SVEDECTVO, KTORÉ MRAZÍ AJ DNES

Nemecký Lübeck po bombardovaní
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Aj takto by sa dali nazvať tri dni, 
ktoré sme strávili v Bratislave na celo-
slovenskej študentskej konferencii v 
rámci predmetu manažment osob-
ných financií 11. 06.  – 12. 06. 2015 
v centrále Slovenskej sporiteľne na 
Tomášikovej ulici. Tejto konferen-
cie sa zúčastnili vybraní žiaci, ktorí 
sa zapojili do týždňa Global Money 
Week 2015. Cieľom aktivity bolo 
zdieľať vedomosti a názory z oblasti 
finančníctva.

Tieto dni boli pre nás nezabudnuteľné 
nielen preto, lebo sme tam spoznali nových  

žiakov, učiteľov, zákutia Bratislavy, 
ale aj preto, že sme získali skúse-

nosti a poznatky o finančnej gramot-
nosti, vystupovali sme pred publikom 

so svojou prácou, prezentovali sme 
svoje vedomosti, vymenili sme si 
skúsenosti, čo sa nám v budúc-
nosti bude hodiť. Dokonca sme 
získali certifikát za inovatívne 

využitie poznatkov z programu 
"Poznaj svoje peniaze" a prepoje-

nie so životom v témach Finančné 
vzdelávanie.

text: M. Plišková, L. Fazekašová
foto: Ing. A. Koľveková

Kto sa pýta, vyzerá hlúpo len päť minút,
kto sa nepýta, zostáva hlúpy celý život.

- dobrá myšlienka -
Obmedzte po meste jazdu autom. Choďte 
radšej pešo, uvidíte, ako sa vám zlepší 
kondička a pribudnú v peňaženke peniaze.

- tip na šetrenie -

Vždy ma veľmi zaujímalo, ako sa tvoria ceny 
benzínu či nafty. Ak stúpla cena ropy, médiá oz-
namovali, že je to dôvod na rast cien pohonných 
hmôt. Otec často zahromžil, najmä vtedy, keď sa 
blížilo leto a mali sme naplánovanú dovolenku. 
Bolo jasné, že na natankovanie benzínu do auta 
nám bude treba viac peňazí. Vtedy nám napadlo, 
ako by sme ich lepšie minuli na dovolenke, čo by 
sme si za to kúpili, aké atrakcie by sme si zaplatili. 
A naozaj, už na druhý deň sme videli prelepené 
cenovky benzínu. Ale keď ceny čierneho zlata 
padali dole, otec mal na to pripomienky, že určite 
ceny benzínu nepôjdu hneď dole. „Slovenská kla-
sika,“ hundral otec a určite veľa, veľa Slovákov. 

Vodiči, ktorí pravidelne tankujú na čerpacích 
staniciach, sa iste neraz zamysleli nad tým, ako 
sú stanovované ceny pohonných hmôt. Keďže 
študujem na obchodnej akadémii, je mi jasné, že 
existujú marže obchodníkov a predajcov, a teda 
jednotlivé značky čerpacích staníc majú rôzne 
ceny. V niektorých mestách je Slovnaft drahší opro-
ti OMV v cene benzínu, avšak lacnejší v cene nafty, 
alebo naopak. Nad tým sa veľmi nezamýšľame a 
skôr to berieme ako fakt. Oproti tomu, keď ces-
tujeme za hranice, kde sa platí eurom, zistíme, 
že ceny nafty a benzínu sú iné. Buď sú drahšie, 
alebo skôr lacnejšie v porovnaní s našimi. Ako je 
to možné? Čo všetko vplýva na ich cenu? Prečo sa v 
zahraničí tankuje lacnejšie ako u nás?

Hlavný rozdiel je v nižšom zdaňovaní. Mimo 
Európy, napríklad v USA, dosahuje daň iba 12-17 
percent z ceny pohonných hmôt, ale na Slovensku 
je to 45-55 percent. Suverénne najnižšie ceny sú 
v štátoch na Blízkom východe, ktoré sú najväčším 
producentom ropy na svete. Vo všeobecnosti sú 
ceny najvyššie v hlavných priemyselných krajinách 
sveta a najnižšie v krajinách produkujúcich ropu. 
Existujú však aj výnimky, ako sú Nórsko a Turecko.

Z ČOHO SA SKLADÁ 
CENA BENZÍNU A NAFTY?

 
Keďže s ropou sa na svetových trhoch obchoduje 

v USD, aj zmena kurzu EUR voči USD môže pôsobiť 
na výslednú cenu benzínu alebo nafty, a to oboma 
smermi. Určitú úlohu zohráva aj veľkoobchodná 
cenová stratégia. Producent nafty môže odhliadnuc 
od cien na svetových trhoch pristúpiť k individuál-
nej cenotvorbe. Matematika je ale jasná, hlavný 
vplyv na cenu pohonných hmôt majú dane, za 
ktorými nasledujú ceny ropy na svetových trhoch. 

Môžeme však konštatovať, že štát najviac profi-
tuje z toho, že jazdíme autami a platíme za benzín 
a naftu, preto sa najviac na cene pohonných hmôt 
podieľa daňová politika štátu.
 

Stanislava Macková 
Zdroj: http://www.cenyphm.sk/o-nas/

Prečo sú nafta a benzín u nás také drahé?

DANE

CENA ROPY

SPRACOVANIE

MALOBCHOD4 %
7 %

34 %

55 %
45 %

37 %

14 %

4 %

B r a t i s l a v a  -  d o m o v i n a  m o j a
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Pani profesorka Janka Vidová 
je väčšinou dobre naladená, vždy 
nad vecou, rozhľadený človek, 
ktorý sa vo svete nestratí. 

Ivan Benčő sa vrátil do svo-
jej školy, ale už ako pedagóg. 
Inak ho ani nevidíme iba ako 
usmievavého, pokojného a 
milého mladého učiteľa. Našich 
výborných angličtinárov sme 
neobišli ani my a prinášame vám 
s nimi rozhovor.

■ Prečo ste sa rozhodli učiť na 
strednej škole?
Janka Vidová: „A prečo nie? 
Ja som po vysokej škole najprv 
trošku poskúšala, čo by ma 
bavilo, pocestovala si a v pod-
state som išla sem na strednú 
školu, lebo som mala pocit, že 
už tínedžerom viem byť partner 
a učiteľ.”
Ivan Benčő: „Ja som predtým 
učil už na základnej, bolo to 
fajn, ale nemám v sebe ešte 
otcovský pocit, že by som 
mal chuť niekoho malého 
vychovávať. Vedel som, že keď 
idem na strednú školu, bude 
to viac dospeláckejšie, viac o 
diskusii, rovnocennejšie, čo ma 
viac baví.” 

■ A je to tak?
Ivan: „Mám pocit, že je to tak. 
Cítim sa lepšie. Aj keď mám 
len 28 rokov a učím takých, 
ktorí majú dajme tomu 18, 
je to lepšie ako na základnej. 
Normálne som začal mať rád 
učiteľstvo, pretože doposiaľ 
som sa mu vyhýbal.”

■ Mali ste nejaký konkrétny 
dôvod učiť na tejto škole?
Janka: „Áno. Najlepšia škola 
podľa mňa v okolí. Aj čo sa týka 
kolegov, aj čo sa týka pra-
covného nasadenia a samozrej-
me aj mládeže .”
Ivan: Dostal som ponuku tu 
učiť. Predtým som tu študoval, 
čiže najprv som sem nechcel 
prísť. Mal som rešpekt voči 

tomu celému, predsa je to 
stredná škola, ale nakoniec som 
sa rozhodol, že skúsim niečo 
nové a myslím si, že som urobil 
dobre.”

■ Ako ste sa dostali k tejto pro-
fesii?
Janka: „Okľukou. 
V deväťdesiatych 
rokoch som 
končila peda-
gogickú fakultu, 
odišla som do 
Anglicka, mala 
som nejakých 
23 rokov a ani 
som netušila, 
čo chcem robiť. 
Po návrate 
som pracovala 
na ministerstve 
kultúry, zahraničné 
oddelenie, potom v 
súkromnej firme. Takže preto 
hovorím okľukou. Nechcela som 
veľmi učiť. V deväťdesiatych 
rokoch určite nie, pretože vtedy 
som školstvo vnímala tak, že sa 
tam prejavuje silný vplyv so-

cializmu a ja som nemala rada 
diktát a nezmyselné pravidlá, 
ktoré vtedy fungovali na ZŠ a 
SŠ. Toto bol dôvod, niežeby som 
nechcela byť s mladými ľuďmi.” 
Ivan: „Keď som skončil túto 
strednú školu, určite som vedel, 
že nechcem robiť niečo, čo 
súvisí s mojím ekonomickým 
vzdelaním. Hodiny ekonomiky 
boli fajn, mal som celkom 
dobré známky, ale vedel 
som, že to nechcem robiť a 
angličtina bola jediná vec, v 
ktorej som bol vážne dobrý, 
aspoň som si to myslel. Tak 
som chcel študovať angličtinu 
a učiteľstvo bola iba taká 
náhoda. Vlastne som si bol 

istý, že nebudem učiť. Ale 
veci sa menia, človek sa mení 
a učím.” 

■ Ste spokojná/ý s terajším 
zamestnaním?
Janka: „Áno. Trvalo to chvíľu, 
kým som ho našla, ale áno.”
Ivan: „Som spokojný.”

■ Máte nejaké konkrétne plány 
do budúcnosti?

Na živote s i  najv iac cenia ž ivot sám

Sladkých 17

Kongres Asia-Europe Federation of Cooperation
Indonézia 2014
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Janka: „Ja si myslím, že človek 
bez plánov do budúcnosti to 
môže rovno zabaliť. Jasne že 
mám.” 
Ivan: „Do budúcnosti? Určite 
by som ešte chcel skúsiť iné 
zamestnanie, ale do ďalších 
rokov, do blízkej budúcnosti sa 
určite vidím tu na tejto škole. 
Ale vôbec nevylučujem, že by 
som skúsil niečo úplne iné. Ja 
som už aj robil niečo iné a ešte 
by som si vedel predstaviť zase 
niečo iné.”

■ Kde ste študovali?
Janka: „Na Pedagogickej 
fakulte UMB v Banskej Bystrici.” 
Ivan: Na Filozofickej fakulte 
Prešovskej univerzity. Študoval 
som tam 5 rokov angličtinu v 
kombinácii s estetikou. To je 
vlastne umenie, hudba, výtvar-
né umenie, divadlo, atď. Ale to 
som nikdy neučil. Vždy som 
bol iba angličtinár. Učím 
však aj reálie anglicky 
hovoriacich krajín. 
Tento predmet súvisí 
s kultúrou, takže 
tu môžem využiť 
vedomosti práve z 
estetiky.” 

■ Pán učiteľ, máte 
zahraničnú peda-
gogickú prax?
Ivan: „Nemám. 
Rok som pracoval 
vo Veľkej Británii, 
ale robil som len 
také podradné práce. 
Bol som čašník, upra-
toval som izby, robil som 
v kuchyni, atď. Jeden mesiac 
som bol v Londýne a chodil som 
do školy, ktorú som si zaplatil. 
Bola to pre mňa taká zábavka, 
odmena.” 

■ Keby som sa rozhodla stať sa 
pedagógom, aké rady by ste mi 
vedeli poskytnúť?
Janka: „Pokiaľ to človek nemá 
v krvi, tak by som ho požiadala, 
nech sa ešte raz zamyslí. Lebo 
to je niečo, čo človek musí mať 

v sebe a musí to chcieť robiť. 
Musí mať v sebe určitú dávku 
empatie, asertivity, bez toho to 
nejde robiť.” 

Ivan: „Myslím si, že je to 
komplexné povolanie, 

kde človek často 
krát musí potlačiť 
seba samého. Ja 
som bol napr. 
celý život in-
trovert. Nikdy 
som nebol 
ten, ktorý mal 
chuť postaviť 
sa pred 
masu a niečo 
deklamovať. 
Takže na tých 

45 minút sa 
človek musí 

stať niekým 
iným. Musíte byť 

extrovert. Musíte byť 
psychológ, musíte byť 

chvíľkami kamarátsky, potom 
musíte byť diktátor. Čiže je to 
také zvláštne. Ale ešte nemám 
dosť dlhú prax, aby som mohol 
niekomu radiť. Mal by mať asi k 
tomu vzťah, chuť pomáhať.”

■ Máte nejaký vzor, inšpiráciu? 
Existuje vo vašom živote niekto 
výnimočný?
Janka: „Pravdaže. U každého 
existuje niekto výnimočný, ale 

jeden človek neovplyvnil môj 
život. Inšpiráciou sú možno 
moje životné skúsenosti, lebo 
som toho dosť precestovala, 
zažila a videla a všade som rada 
diskutovala s domácimi a aj 
rada o tom rozprávam ďalej.” 
Ivan: „Odjakživa som sledo-
val hudbu a mám pár svojich 
obľúbených kapiel, a to ma 
možno inšpirovalo, keď som 
mal nejakých –násť rokov. Áno, 
existuje veľa výnimočných 
ľudí. Určite moja mama a moja 
priateľka. Títo dvaja ľudia pre 
mňa znamenajú najviac. Starí 
rodičia majú v mojom živote 
taktiež výnimočné miesto.” 

■ Čo si v živote najviac ceníte?
Janka: „Na živote si cením 
život sám a konkrétne v tom 
mojom živote to, že som mala 
vždy odvahu urobiť veci tak, 
ako som chcela a vyskúšať to, 
čo som chcela a tým pádom som 
v ňom spokojná.”
Ivan: „Najviac si cením výchovu 
svojej mamy. Dokázala ma 
vychovať sama, a to si najviac 
vážim.”

Na záver sa chcem obom 
pedagógom poďakovať za roz-
hovor.

text: V. Bodnárová, A. Guľkášová
foto: rodinný archív

Prvá Ivanova gitara

Ivan (v strede) s kamarátmi a tiednym učiteľom z OA
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~ Slzy ~

Slzy mi stekajú po tvári, 
no teba to vôbec netrápi, 

prečo to je drahý tak, 
však ty ma už vôbec nemáš rád? 

Ja neviem láska, prečo je to tak,
ale mal by si sa z toho sna spamätať. 

Neveríš, never no raz uvidíš, 
Že ak raz prídeš za mnou, že ma ľúbiš, 

zistím, že ja k tebe lásku necítim,
zistím že neostalo vo mne už nič, 

a teba nechám bez problémov odísť. 

Nezabúdaj na to že aj ja som len človek, 
A ja nebudem žiadneho vzťahu obeť. 

Adriana Číšková

~ Vraj láska je krásna... ~

Vraj láska je krásna, 
neveriacky povedal človek bez duše.
Vraj láska je naivný anjel bez krídel,

ktorý sa pozerá do duší,
čo lásku hľadajú, 

a snaží  sa odletieť.

Vraj láska je krásna, 
neveriacky povedal človek bez srdca.

Srdce chladné, ľadové, z kameňa.
Stál tam a pozeral sa hore na hviezdy,

stratené ako jeho srdce kamenné.

Vraj láska je krásna, 
neveriacky povedal človek bez citu.

Padol na zem ako krehké lupene ruží
a spomínal na to, čo mal kedysi v srdci.

Boli to iba spomienky,
ktoré sa rozplynuli ako hmla.

Umiera človek bez duše, bez srdca, bez citu,
nedokázal mať rád, 

jeho duša prešla dlhú trať,
aj tak bola stratená.

Teraz je hore a díva sa na to, 
čo nedokázal,

čo mohol mať...

Martina Plišková

~ Čistá duša ~

Netlač na mňa, nebuď tragéd,
čo sa má stať, to sa stane.

Urýchliš to iba vo sne,
netlač na to, nechaj dozrieť.

Vidím viac, ako by som mal,
neovplyvním to, nechám to tak.

Až keď budem briadku nosiť,
povedz mi , čo mal som,

budem robiť.

Absolútna lyrika,
nič iné než väčšia hĺbka,

ľuďmi nepochopená, zle zatriedená -
čistá duša.

 Roman Mikolaj
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Jej talent ohúril už nejedného 
spolužiaka či kamaráta. Na to, že má 
maliarske vlohy, prišla asi pred dvomi 
rokmi, keď nakreslila svoj prvý obraz. 

Najradšej kreslí budovy a rôzne stavby, 
no jej nadanie sa prejavuje aj v rôznych 

iných výtvoroch. Nikdy nechodila do 
základnej umeleckej školy a ako sama 

povedala, ani nad tým neuvažuje. 
V budúcnosti sa však nechce uberať 

umeleckým smerom, tak dúfajme, že jej 
to vyjde v ekonomike. 

„Cieľom nie je maľovať život, 
ale dať život maľbe“

(Pierre Bonnard)

Janka
Prokopová



Monika Wurm 
je spisovateľka modernej 
doby. Svoju mladučkú kariéru 
naštartovala len nedávno, no 
na konte má už dva vydané 
tituly: Slzy predaných dievčat a 
Pakistanská princezná. Oslovuje 
najmä čitateľky: „Kniha neskla-
mala, pre mňa najlepšia slovens-
ká spisovateľka... Za posledný 
rok najlepšia kniha, ktorú som 
čítala. A nebolo ich málo... Nev-
tieravý a úžasný rozprávačský 
talent.“ Tešíme sa, že nádejná 

slovenská spisovateľka poskytla 
rozhovor aj nášmu časopisu. 
Zoznámte sa s Monikou Wurm. 

■ Ako a prečo ste začali 
písať? Čo vás inšpirovalo? 

- Skôr ako začnem 
odpovedať na vaše 
milé otázky, rada 
by som sa vám 
poďakovala 
za možnosť 
prezentovať sa vo 
vašom školskom 
časopise Sršeň. 
Písať som začala 
celkom náhodou. 
Inšpirovali ma 

zážitky, ktoré som 
nazbierala pri ces-

tovaní. 

■ Odkiaľ pochádzate?
- Pochádzam zo západného 
Slovenska z malej dedinky 
Šišov pri mestečku Bánovce nad 
Bebravou. 

■ Aké ste mali detstvo? 
- Vyrastala som na dedine. K 
môjmu detstvu patrilo bicyk-
lovanie sa bez ochrannej helmy, 
celodenné lozenie po vonku 
bez toho, aby ma rodičia mohli  
telefonicky kontrolovať. A tiež 
jedenie neumytého ovocia alebo 
kúpanie sa v potoku bez ujmy 
na zdraví. Moje detstvo bolo v 
tomto zmysle idylické.

■ Keďže pochádzate z dediny, 
máte nejakých domácich 
miláčikov?
- Mám psíka. Volá sa Jasmínka, 
je to Cavalier King Charles 
Španiel. Veľmi ju ľúbim. V mojej 
najnovšej knihe, ktorú práve 
píšem, ju spomínam pod menom 
Joy (radosť).

■ Kam ste chodili na strednú a 
vysokú školu? 
- Navštevovala som Strednú 
priemyselnú školu s odborom 

technicko-informatické služby v 
Bánovciach nad Bebravou. Výšku 
nemám a vlastne ani žiadne 
fotky z tohto obdobia. 

■ Čo bolo vaším tajným snom?
- Mojím tajným snom vždy bolo 
napísať knihu, a to sa mi splni-
lo. Mojím, zatiaľ nesplneným, 
snom je stretnutie so Stevenom 
Tylerom, rockerom zo skupiny 
Aerosmith a zúčastniť sa na ich 
koncerte.

■ Aký názor má rodina na vaše 
písanie? 
- Moja rodina je na mňa pyšná 
a podporujú ma v tom, aby som 
pokračovala. Milujem ich. 

■ Čo vás pri písaní inšpiruje?
- Pri písaní ma inšpirujú orien-

tálne krajiny. Snažím sa pozerať 
sa na ne z iného uhla pohľadu, 
vnímať tak vzťahy medzi rôzny-
mi kultúrami. Neodmysliteľnou 
súčasťou inšpirácie je pre mňa 
hudba.

■ Kde všade vo svete ste boli?
Prečo rada cestujete? 
- Navštívila som mnoho európ-
skych krajín, napr. Nemecko, 
Francúzsko, Anglicko, Taliansko, 
Belgicko, ale aj Maďarsko, 
Poľsko, Česko, či Ukrajinu. 
Najúžasnejšie zážitky však mám 
z krajín ako sú Spojené arabské 
emiráty, Maroko, Pakistan. Na 
otázku prečo cestujem, môžem 
odpovedať len tak, že týmto 
spôsobom zbieram duševné 
bohatstvo.

■ Máte aj netradičné, exotické 
zážitky?
- Zažila som Pakistan z inej, tej 
čarovnejšej stránky. Taká paki-
stanská svadba je neskutočný 
zážitok. O všetkých detailoch sa 
môžete dočítať v mojej knižke 
PAKISTANSKÁ PRINCEZNÁ a tiež v 
jej pokračovaní. 

moderná spisovateľka 
príbehov inšpirovaných životom
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Monika 
Wurm
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■ Koľkými jazykmi sa dohovo-
ríte? 
- Okrem materinského jazyka 
hovorím aj po nemecky a po 
anglicky, ale trochu ovládam 
aj urdčinu - jeden z jazykov, 
ktorým sa hovorí v Pakistane, 
Indii či Bangladéši.

■ Ktorú knihu ste vydali ako 
prvú? 
- Prvá kniha, ktorú som vydala, 
vyšla pod názvom SLZY PRE-
DANÝCH DIEVČAT, hoci som ju 
napísala ako druhú v poradí. 
Kniha, ktorá bola napísaná ako 
prvá, vyšla o päť dní neskôr 
a nesie názov PAKISTANSKÁ 
PRINCEZNÁ. K tejto knihe som 
napísala aj pokračovanie, ktoré 
uzrie svetlo knižného sveta už o 
pár týždňov.

■ Aké sú ohlasy 
čitateľov na vaše 
diela?
- Mám pocit, 
že mám tých 
najlepších 
čitateľov na 
svete. Ich 
reakcie sú 
úžasné. Slovami 
nedokážem 
opísať radosť, 
ktorou ma ľudia 
pravidelne obda-
rovávajú. 

■ Ktorá, ak taká 
bola, je vaša obľúbená 
kniha?
- Mojou obľúbenou knihou je 
motivačná kniha od Emmy Teke-
lyovej - Byť ženou je úžasné.

■ Čo sa vám najviac páči na 
vašich knihách?
- Na knihách je úžasné to, že 
uprostred najnapínavejšieho 
deja na vás nevyskočí reklama 
(úsmev). Ale teraz vážne 
(úsmev). Na mojich knihách 
sa mi páči to, že sa človek 
prostredníctvom písaného slova 
dokáže ponoriť do úplne iného 
sveta. Rovnaký pocit sa snažím 
u čitateľov vzbudiť detailnými 

opismi reálneho prostredia.

■ Preslávili sa vaše knihy aj 
mimo Slovenska? 
- Ako spisovateľka pôsobím 
ešte len veľmi krátko. Pred pol 
rokom som vydala prvú knihu 
SLZY PREDANÝCH DIEVČAT, ktorá 
sa teraz prekladá do českého a 
nemeckého jazyka a dúfam, že 
moja tvorba prerazí aj mimo 
hraníc Slovenska. O moje knihy 
prejavili záujem aj v Pakistane, 
no uvidím, či sa nakoniec 
rozhodnú ponúknuť mi spolu-
prácu.

■ Boli ste za svoje diela už aj 
ocenená?
- Cenu za písanie som ešte 
nezískala, ale mojím najkrajším 

ocenením je spokojný 
čitateľ.

■ Pripadá vám 
niekedy aj 

život ako 
kniha?
- Najlepšie 
príbehy 
píše život 
a ľudia, 
ktorí ten 

život dokážu zachytiť v knižnej 
podobe.

■ Podporujete nejaké benefičné 
akcie?
- Milujem zvieratá, a preto pod-
porujem útulky pre nechcené 
a týrané zvieratá. Srdce mi 
ide puknúť žiaľom, keď vidím 
zraneného psíka alebo vychud-
nutú mačičku, či iné zviera. 
Prosím, pomôžte aj vy! 

■ Čo plánujete do budúcna?
- V budúcnosti plánujem veľa 
cestovať a tiež písať. Moja 
hlava je plná príbehov, ktoré 
čakajú na napísanie. I naďalej 
sa chcem venovať svojim 
čitateľom.

Odkaz pre žiakov vašej školy:
 VY, áno, VY ste budúcnosť 

Slovenska.
 

Odkaz pre učiteľov vašej školy:
 Ďakujem VÁM za trpezlivosť 
a lásku, s ktorou sa staráte o 
budúcnosť nášho Slovenska.

text: Martina Plišková
foto: archív Moniky Wurm
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Naši štvrtáci a piataci sa aj tento rok činili a dňa 
16.11.2015 pripravili našim prváčikom v budove 
OKC slávnosť imatrikulácie. Samozrejme, aj tieto 
imatrikulácie dopadli podľa predstáv. Naši „mimoni 
a bezdomovci“ nám všetkým dokázali, že sú 
hodní toho, aby študovali na našej škole. Na-
kreslili krásnu karikatúru tiednej učiteľky 
a pána riaditeľa, štekaním odohnali 
plyšovú mačku, poskladali Rubikovu 
kocku, zodpovedali 10 obchoďáckych 
prikázaní, zjedli ovocie upevnené na 
špagáte a... Tí, ktorí svoju úlohu nez-
vládli, sa však nevyhli trestu v podobe 
„chutnej odmeny“, ktorú im ich starší 
spolužiaci určite s láskou pripravili. 
Na začiatku celej slávnosti mal náš 
pán riaditeľ krátky príhovor, počas 
ktorého vyhodnotil aj najúspešnejších 
žiakov z uplynulého obdobia. Nasledo-
val úvod celých imatrikulácii v podobe 
„Obchoďáckych konín“, ktoré moderovala 

Táto tu s Hentýmto tu. Po ich príhovore nasledovali 
už samotné imatrikuly. Ich dianie však striedali aj 
vystúpenia jednotlivých tried, konkrétne druhákov 

a tretiakov. Či už to boli úžasné herecké, spe-
vácke alebo tanečné výkony, tento deň si 

užili určite žiaci aj pedagógovia. Na záver 
sme si vypočuli dve krásne spevácke 
vystúpenia. Prvú pieseň od Bruna Mar-
sa – When I was your man zaspievala 
žiačka II. B triedy Bianka Budayová. 
Druhá odspievaná bola nová, našimi 
šikovnými žiakmi vymyslená hymna 
Obchodnej akadémie Rožňava, ktorú 
nám predstavila prváčka Lesňáková. 
Obe tieto speváčky sa sami dopre-
vádzali na klavíri.

Veríme, že budúci rok bude mať 
táto slávnosť aspoň také grády ako 
tento rok.

text: Stanislava Macková
foto: Simona Ciberajová

IMATRIKULÁCIE



IMATRIKULÁCIE v školskom internáte
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V školskom internáte 21.októbra 2015 sme opakovane ako každý rok prijímali našich prvákov do radov 
internátnikov. Imatrikulácie sa začali už ráno o tretej, keď našich prváčikov prekvapil predčasne 

Mikuláš so svojimi pomocníkmi. 

Žiaci tretích ročníkov pri tejto príležitosti pripravili spolu s prvákmi program, v ktorom sa najmä 
tancovalo. Po ukončení oficiálnej časti, keď každý žiak dostal imatrikulačnú listinu, nasledovala 
diskotéka, na ktorú sa všetci tešili.

text a foto: Mgr. Kvetoslava Mátrayová
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■ PETER LESŇÁK ■
Niektorí ľudia majú talent na 

veľa vecí. Iných talent obíde, 
alebo sa ukáže v živote neskôr. U 
Peťa Lesňáka sa prejavil, keď mal 
šesť rokov a začal navštevovať 
ZUŠ-ku. Samozrejme, nie každý 
vydrží pri jednom hudobnom 
nástroji. Po klavíri, ktorý ho po 
7 rokoch prešiel, prišla na rad 
gitara. Tú sa rozhodol učiť sám, 
pretože nerád chodil na hodiny 
teórie a hodiny gitary. „Keď si 
samouk, ktorý už hrá na jednom 
hudobnom nástroji, možno máš 
talent na hudbu alebo máš dob-
rý sluch, takže sa skôr naučíš 
hrať doma podľa konkrétnych 
pesničiek, ktoré si vypočuješ a 
ktoré zahráš, ako keď chodíš 
na hodiny teórie. Takto by sa 
to mohlo podariť,“ tvrdí Peťo, 
ktorému sa to podarilo, pretože 
na gitare zahrá všetko, čo by 
poslucháč chcel počuť. Po troch 
rokoch venovania sa gitare ho 
zaujali bicie. Ako sám hovorí: „Na 
bicie som bol totálny ľavák. Neve-
del som koordinovať ruky a nohy 
tak, aby to dávalo nejaký zmy-
selný rytmus.” Preto poprosil ka-
maráta, aby ho naučil hrať. Ten, 
kto stále trénuje a zlepšuje sa, 
niečo dosiahne. S kamarátmi si 
založil kapelu, ktorá nemá meno, 
kde strieda bicie a gitaru. Aby 

toho nebolo málo, už dva roky 
sa snaží spievať. Tiež nechodí do 
ZUŠ-ky, ale k jednému pánovi na 
intonačné skúšky. Nedele hráva s 
kapelou v Apoštolskej cirkvi tu v 
Rožňave. V lete sa chystajú hrať 
v tábore KECY (je to anglický 
konverzačný tábor pre mladých), 
ktorý organizuje ich cirkev a kde 
sa prihlásil ako vedúci. 

Čo by to bol za človeka, 
keby ho zaujímali len hudobné 
nástroje. Sedem rokov hral stol-
ný tenis. Najprv za žiacku ligu, 
neskôr sa dostal do extraligy ju-
niorov a následne začal hrať za 
mužov. „Neboli to nejaké vysoké 
ligy mužov, ale dostal som sa do 
tretej ligy a mal som možnosť 
hrať aj v prvej lige mužov tímu 
Geológ Rožňava,” hovorí Peter. 
Stolnému tenisu sa už rok neve-
nuje, pretože ho bavia iné veci 
a na tento šport už nemal čas, 
jeho známky sa zhoršili, a preto 
sa rozhodol tenis vyškrtnúť zo 
svojho voľného času, ktorého nie 
je dosť. 

Okrem iného aj cvičí. Človek 
si hneď predstaví posilňovňu a 
činky, lenže Peťo sa venuje street 
workoutu. Nečudo, že za najväčší 
úspech považuje vzťah k nemu. 
Street workout je zameraný na 
cvičenie s vlastnou váhou, čo 
znamená kliky, zhyby, kliky na 
bradlách (dipy) a drepy. Tieto 
štyri cviky sa dajú kombinovať 
vo variáciách s rôznymi úchop-
mi. Fascinuje ho na tom to, čo 
dokáže človek robiť s vlastným 
telom, napr. vlajky, 
levery, rôzne stojky 
a iné variácie, či už 
sám alebo vo dvo-
jici. S workoutom sa 
prvýkrát stretol pri 
jednom policajtovi, 
ktorý robil cviky z 
knihy Tréning väzňa. 
Zapáčilo sa mu to 
a začali cvičiť spo-
lu. Lenže policajt 
odišiel, a tak pol roka 
cvičil v posilke, až 

dostal nápad, ktorý sa rozhodol 
zrealizovať. Spolu so svojou 
bývalou priateľkou v roku 2013 
navštívili Komprax a rozhodli sa, 
že spravia street workout park. 
Absolvovali školenia Kompraxu, 
dostali peniaze, pustili sa do na-
kupovania materiálov a následnej 
výstavby. Výstavba začala kon-
com februára 2014 a skončila v 
máji. Dnes ihrisko stojí na Zakar-
patskej 12 v areáli ZŠ Akademika 
Juraja Hronca. Už rok sa venuje 
workoutu a nebojí sa povedať, že 
spolu s bývalou priateľkou street 
workout do nášho mesta prinies-
li. Jeho obľúbeným športovcom 
je tiež workouter Adam Raw 
z Česka, ktorý ho motivuje a 
inšpiruje. Jeho rodina ho samo-
zrejme podporuje a kamaráti si 
už zvykli, že medzi nimi cvičí.

OA uprednostnil pred SOŠ- 
kou kvôli predstave budúceho 
účtovníka, lenže teraz to už tak 
nie je. Po ukončení OA by chcel 
ísť na Univerzitu Mateja Bela 
v Banskej Bystrici na Fakultu 

športovej výchovy a telovýcho-
vy, urobiť si certifikát osobného 
trénera a potom ísť za policaj-
ta. Prečo policajta? Páči sa mu 
dynamická práca. Na začiatok 
by mu stačila nejaká hliadka a 
neskôr, keby sa dalo, by išiel do 
špeciálnych jednotiek.

 V živote sa riadi mottom: Čo 
môžeš urobiť dnes, neodkladaj 
na zajtra a Nikdy to nevzdávaj! 
A on to zatiaľ nevzdáva. 

vlajka

Nikdy to nevzdávaj!
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■ PETER RÁKAI ■
Peťo je tretiak na OA a jeho 

záľubou je futbal. Tomuto športu 
sa venuje takmer 11 rokov. Je 
brankár. Patrí do tímu FK Sokol 
Bohúňovo, ale kvôli zraneniu má 
vynútenú pauzu. Futbal je jeho 
veľkou láskou. Zranenie ešte 
nemá úplne doliečené, ale poma-
ly sa vracia na zelený trávnik.

 
Hral v 2. lige Slovensko 

východ, kde bol nominovaný na 
zraz výberu východného Slovens-
ka. Bol vyhlásený za najlepšieho 
brankára v Spišskej Novej Vsi. Za 
úspech považuje účasť vo fut-
balovom mužstve Dukla Banská 
Bystrica. V roku 2014 bol nomi-
novaný na Talent roka v Rožňave. 

AKO ZAČAL S FUTBALOM?
AKÉ BOLI JEHO ZAČIATKY? 

Predtým, ako sa z neho stal 
futbalista, koketoval s karate, 
neskôr sa zapojil do streleckého 
krúžku. Od 2. ročníka ZŠ hrá fut-
bal. „V Plešivci na ZŠ doniesol 
Filip Kováč plagát. Vraj kto chce 

začať hrať, nech príde. Bol tam 
čas a dátum tréningu. Takto som 
sa dostal do Rožňavy,“ popisuje 
začiatky futbalovej kariéry Peťo. 

Futbalu sa snaží venovať aj v 
škole. Momentálne má aj viacero 
záľub, cvičí streetworkout, behá 
a chodí aj do fitka. 

„Proste skončí škola, ideš 
makať na tréning. Chceš byť 
lepší a lepší, chceš sa porovnávať 
s najlepšími,“ hovorí Peter.

MÁ AJ PEŤO OBĽÚBENÉHO 
FUTBALISTU?

„Tak úplne obľúbeného 
nemám (smiech). Ale odmalička 
bol môj vzor Iker Cassilas. Dnes 
je ich samozrejme viac, Neuer, 
DeGer, spomedzi hráčov určite 
Ronaldo, Messi, Isco, Companya 
a aj mnoho ďalších“.

Jeho prvou strednou školou 
nebola OA, ale chodil do Banskej 
Bystrice na Športové gymnázium. 
Bohužiaľ, pre stále opakujúce sa 
zdravotné problémy s kolenom 
ho musel opustiť. V lete pred-
minulý rok dokonca absolvoval 
operáciu. Ako však sám hovorí: 
„Futbal je pre mňa láska na celý 
život. “

text:
Viki Bodnárová, Eva Vargová

„Niektorí chalani potrebujú behať za dievčatami, no my futbalisti beháme radšej za loptou.“

Banská Bystrica vs Chievo Verona

G o  h a r d  o r  g o  h ome !

„Neúspech je kľúčom 
k úspechu. Každá chyba 

nás niečomu naučí."

Morihei Uešiba

Iker Cassilas
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Stavím sa, že každý jeden z 
vás aspoň zhruba vie, čo sa skrý-
va pod slovom Oscar. Nie, nie je 
to len chlapčenské meno, ale je 
to aj prestížne oceňovanie práce 
hollywoodskych hviezd soškami, 
ktoré majú zaužívaný názov Os-
car. 

Ani Gemerské osvetové stre-
disko s filmovým klubom Gemer-
film nezaostávalo a zorganizova-
lo akciu Cinema 2015.Najlepšie 
amatérske filmy získali Goskary, 
ktoré boli jednou z motivácií 
mladých nádejných filmárov. Ja 
som si túto udalosť nenechala 
ujsť, pretože film, na ktorom 
som pracovala spolu s mojím 
tímom vo filmovej škole, vyhral 
prvé miesto a mala som tú česť 
prevziať hlavnú cenu Goskara 
v kategórii A (do 16 rokov) za 
náš naozaj vydarený animovaný 
amatérsky film Cirkus Rožňava.

V dňoch 25. - 26. apríla 2015 
sa konala vo vynovených priesto-
roch Domu tradičnej kultúry 
prezentácia súťažiacich fil-

mov, hodnotenie filmov porotou 
zloženou z pedagógov Akadémie 
umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. 
Petrom Dimitrovom, ArtD., Mgr. 
art. Ľubomírom Viludom a Mgr. 
art. Ivanom Kršiakom a následne 
vyhlasovanie výsledkov. Práve 
náš film bol priam bezchybný a 
až nad moje očakávania veľmi 
dobre hodnotený. Celú akciu, 
ako aj Letnú filmovú školu, mala 
pod palcom Anežka Kleinová. 
Práve pani Kleinovej, celému 
tímu, s ktorým som pripravova-
la náš úspešný film a taktiež aj  
lektorom, režisérom bratom Iva-
novi a Tomášovi Čepekovcom by 
som chcela ja a určite aj všetci 
moji kolegovia, ktorí spolu-
pracovali na našom „Cirkuse“, 
veľmi pekne poďakovať za 
možnosť zúčastniť sa na filmo-
vej škole a byť súčasťou tohto 
projektu. Práve v takejto chvíli 
pochopíte, že práca, ktorá vás 
baví, je zároveň prácou, ktorá 
stojí za to a má zmysel ju začať 
rozvíjať, ak vás pohltí. Ak si aj 

vy myslíte, že máte v sebe chuť 
a zápal pre prácu na amatérskom 
tímovom filme, neváhajte dlho a 
zúčastnite sa na Letnej filmovej 
škole 2016. Môžem povedať, že 
je to obrovská skúsenosť, ktorá 
určite nevyjde nazmar. Nikdy 
neviete, možno raz budete 
preberať Goskara práve vy. 

 text a foto:
Scarlett Krajlíková

A Oscara z ískava.. .

OSCAR (Academy awards)
• Cena za úspech vo filmovom priemysle
• Prvýkrát vysielané: 1953,
• Sledovalo viac ako 200 krajín

GOSKAR (Gemerský Oskar)
• Cena za úspech v amatérskom filme  
   pre gemerských nádejných filmárov
• Prvýkrát udeľované: 2008

Školské kolo Súťaže v 
spracovaní informácií na 

počítači sa konalo 25. novembra a 3. decembra 
2015. Otvoril  ho p. riaditeľ PaedDr. Viktor Baláž. 
Organizačne a materiálne súťaž zabezpečila p. 
prof. Emília Gajdošová. Súťažilo sa v odborných 
učebniach informatiky. Súťažná komisia pracovala 
v zložení: PaedDr. Iveta Emödiová, PaedDr. Emília 
Gajdošová a Mgr. Daniela Lukáčová.     

V disciplíne desaťminútový odpis neznámeho 
textu súťažilo 22 žiakov. Text si žiaci mali možnosť 
prečítať počas 2 minút pred samotným odpisom. 

Práce pod 2500 úderov boli vyradené. Za každú 
chybu sa strhávalo 50 trestných bodov z počtu 
hrubých úderov.

Podobne to bolo aj pri druhej disciplíne – úpra-
va textu na počítači. Súťažilo 33 žiakov. Vyradené 
práce boli pod 6000 bodov , t. j. 60 správnych ko-
rektúr. 

Disciplína Wordprocessing sa uskutočnila 3. 
decembra 2015 pod vedením Ing. Evy Koščovej. 
Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov. Úspešný bol ten, kto 
dosiahol viac  ako 50% úspešnosť z maximálneho 
počtu bodov.

10-mInúToVý odpIs

1. Tomáš Hajdúk (IV. C)
2. Roman Mikolaj (IV. B)
3. David Havko (V. A)

úpRaVa TexTu na poČíTaČI

1. Klaudia Tymczakoová (IV. C)
2. David Havko (V. A)
3. Barbora Sallaiová (IV. A)

WoRdpRocessIng

1. Patrik Žori  (IV. A)

VÝSLEDKY:

Víťazom srdečne blahoželáme.

šIkoVné pRsTy...
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Bratislava a Viedeň majú veľa rozličností ako jazyk či kultúra. 
I napriek tomu obidve mestá spája ruch a rýchly život, kde mladí 
ľudia môžu nájsť zábavu, vzdelanie, ale aj prácu. Pre toto naša 

škola zorganizovala exkurziu žiakov 3. a 4. ročníka do týchto metropol. Naši študenti okrem iného 
navštívili závod firmy Volkswagen a výstavu o Titanicu v Bratislave i spoločnosť LKW Walter vo Viedni. 
Týmto si študenti našej školy mohli osvojiť nové znalosti, skúmať nové možnosti v týchto veľkých mes-
tách, a pri tom všetkom sa aj zabaviť. Aké dojmy mali z exkurzie? Po stopách tohto malého dobrodružstva 
nás viedli ako prvé študentky z III. B Amarila, Renáta a Evelina. „Mohli sme vidieť výstavu „Titanic“ 
a kultúrne pamiatky v Bratislave i vo Viedni. “, prezradili nám. „Viedeň nás zaujala aj teraz. Už sme 

tu boli druhýkrát a chceli by sme sa ešte vrátiť.“ Ako ďalšie 
plusy spomenuli: „Exkurzia je dobrá aj na zdokonalenie sa v 
nemeckom jazyku. Prezradili nám aj vtipné momenty. „Cesta 
domov sa nám rátala. Štvrtáci ukázali, ako vedia spievať. Spie-
vali z Viedne až do Rožňavy.“

Študenti si exkurziu naozaj užili. Dokonca získali cenné infor-
mácie o možnostiach zamestnať sa po maturite aj v rakúskych 
firmách. Väčšina bola nadšená výstavou o Titanicu. Martin  
Vajzer z III.A ju označil za veľmi zaujímavú a netradičnú. A 
okrem toho v ich pamätiach zostanú nezmazateľné zážitky. 
Veď o tom je život mladých – vidieť, zažiť a spoznať. 
text: Andrea Tóthová, Kristína Zalcerová
foto: Mgr. Denisa Kováčová

17. septembra 2015 sa žiaci druhého ročníka 
zúčastnili akcie Mosty bez bariér v Pribeníku pri 
Trebišove. Tento rok to bol už 7. ročník festivalu 
tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených 
a zdravých mladých ľudí. Organizoval ho Košický 
samosprávny kraj, čiže nechýbali stredné školy z 
tohto kraja. Mnohé školy prišli ako diváci, rovnako 
aj naša. Niektoré mali v areáli domácej strednej 
odbornej školy vlastné stánky, vďaka ktorým sa 
prezentovali a ukázali, v čom je ich škola lepšia.

 Nechýbal tu ani predseda Košického samo-
správneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa. Odmenil 
športovcov dlhodobých súťaží, ktoré organizuje 
KSK. O program sme mali postarané a počasie 
nám prialo. Mohli sme vidieť módnu prehliadku, 
ukážky remesiel, športové súťaže, aranžovanie 
kvetín, kadernícke a kozmetické služby. Jazdecká 
škola nám predviedla svoje krásne vycvičené kone 
a svoje gurmánske špeciality nám dala ochutnať 
aj hotelová akadémia. Všetko bolo skvelé, do-

konca aj 
vystúpenie 
amatérskej 
h u d o b n e j 
skupiny Pe-
ter Bič Pro-
jekt či iných  
nádejných 

a talen-
t o v a n ý c h 
spevákov. 

Verím, že na rok sa aj naša 
škola zúčastní tohto projektu a že sa ukáže v čo 
najlepšom svetle. 
text: Viki Bodnárová 
foto: PaedDr. Diana Mešťanová

V septembri žiaci 3. ročníka absolvovali odbornú exkurziu v Štátnom archíve, pobočka Rožňava. 
Pán riaditeľ nás oboznámil s činnosťou archívu, dejinami archivovania a jeho významom. Odborné 
pracovníčky nám priblížili Správu registratúry – zabezpečenie evidovania, tvorby, uchovania regis-
tratúrnych záznamov vo firmách, inštitúciách, úradoch, prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania. 
Zaujala nás evidencia v starých registratúrnych (podacích) denníkoch z obcí nášho okresu. V bádateľni 
nám ukázali zaujímavé staré listiny s pečaťou, 
reštaurované knihy, regionálne noviny a infor-
movali nás o možnosti využiť služby archívu 
napr. pri písaní SOČ-ky alebo odborných prác. 

Na záver sme boli v depozite archívu. Vedo-
mosti a poznatky z tejto exkurzie nám pomôžu 
lepšie sa zorientovať v administratíve podniku, 
v praxi i v živote. 
text: Miriam Tóthová
foto: PaedDr. Diana Mešťanová

DÍNOM – DÁNOM PO SVETE

MOSTY BEZ BARIÉR

VÝLET DO HISTÓRIE ARCHÍVNICTVA
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PRÍPADNE UČITEĽSTVO?

CHCETE ŠTUDOVAŤ 
JEDNOODBOROVÚ? ALEBO KOMBINÁCIU 

DVOCH ODBOROV?

CHCETE ZÁROVEŇ ŠTUDOVAŤ NA
2. NAJLEPŠEJ FILOZOFICKEJ 

FAKULTE V SR
PODĽA ARRA V ROKU 2015?

TAK KLIKNITE NA:

www.ff.ku.sk
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Zábavnú stranu pripravila: Zuzka

Dve blondínky cestujú vlakom. 
Oproti nim sedí jeden prešedivený bradatý 
muž.
Jedna hovorí: 
- Ty počuj, to nie je kráľ Štefan?
Druhá blondínka: 
- Šibe ti? Veď ten zomrel pred 100 rokmi.
O nejaký čas vojde do kupé muž a hovorí:
- Hallou, Štefan! Ako sa máš? 100 rokov som 
ťa nevidel.
 Na to blondínka: 
-No... komu tu šibe?

    

Muž a žena sa zrazí na autách. Nehoda je 
škaredá. Obe ich autá sú úplne na maderu, 
ale nikomu sa nič nestalo.. Keď sa vysúkali z áut, hovorí 
žena mužovi:
"Tak vy ste muž, to je zaujímavé. Ja som žena. Hm, 
pozrite na naše autá! Nič z nich neostalo, ale my sme 
sa nezranili. To musí byť znamenie od Boha. Mali sme sa 
stretnúť, stať sa priateľmi a žiť spolu až do smrti."
Muž pritakal: "To áno, to muselo byť určite znamenie od 
Boha!"
Žena pokračovala: "A pozrite sa na toto, ďalší zázrak. 
Moje auto je totálne na mraky, ale táto fľaša vína je úplne 
v poriadku. Boh si určite želá, aby sme toto víno vypili a 
oslávili tým naše šťastie."
Potom podala fľašu muži. Ten súhlasne prikývol, otvoril 
fľašu a polovicu vypil.
Potom ju podal späť žene. Tá vzala fľašu, zavrela ju a 
vrátila mužovi do rúk. Ten sa jej spýtal: "Vy nebudete?"
Načo mu odpovedala: "Nie. Ja počkám na políciu ..."

    

Muž príde domov opitý a ráno, keď mu to žena vyčíta, 
oponuje:
"Ale nebol som predsa taký opitý!"
"Myslíš? Hodil si môjho škrečka a zakričal si naňho: 
"Pikaču, vyberám si teba!  Potom si zaliezol 
do skrine a hodinu si kričal, že vchod do 
Narnie nefunguje. Potom si vrieskal na moje 
auto 'OPTIMUS, ja viem, že si to ty, PRE-
TRANSFORMUJ sa!" Potom si strávil hodinu 
vypúšťaním bazéna s tým, že hľadáš Nema, a 
keď si sa vracal domov, objal si bezdomovca 
so slovami: "Dumbledor, ty žiješ!"

    
Syn sa pýta otca:  „Oci, ako zistím, že 

som opitý?“ 
Otec povie: „Vidíš tam tie dva psy? Keď si 
opitý, vidíš tam štyri psy. “
A syn mu nato: „Oci, tam je len jeden pes.“

    

Učiteľ: „Ten, kto zodpovie na moju ďalšiu 
otázku, môže ísť domov.“
Jeden žiak hádže svoju tašku von oknom. 
Učiteľ: „Kto to hodil?!“
Žiak: „Ja! Idem domov!“
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NAJLEPŠÍ BAROMETER 
Vysvetlivky:
• Keď je špagát suchý, je pekne
• Keď je špagát mokrý, prší
• Keď je špagát tvrdý, mrzne
• Keď sa špagát hýbe, je vietor
• Keď sa špagát nehýbe, je bezvetrie
• Keď špagát slabo vidieť, je hmla
• Keď špagát vôbec nevidieť, je tma
• Keď špagát spadne, je zemetrasenie
• Keď špagát chýba, tak ho niekto...
Pozn. 
Táto predpoveď počasia ešte nikdy nesklamala

Ako vzniká sneh
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Väčšina ľudí pozná švihadlo len ako zábavku 
pre deti. Podľa najnovšieho trendu má však táto 
„hračka“ oveľa väčší význam. 

Skákanie na švihadle môže spôsobiť vážne 
zranenie kĺbov, keďže ide o sériu vertikálnych 
skokov. Na druhej strane sú však nárazy pri skoku 
na švihadle menšie ako pri behu. Máme pre vás  
tip, ako si zostaviť vhodný plán skákania:

Ak ste skákajúci začiatočník, mali by ste začať 
jednou minútou pomalého skákania. Potom má 
nasledovať strečingové rozcvičenie. Aby dopady 
neboli príliš tvrdé, mali by ste skákať len do takej 
výšky, aby ste švihadlo preskočili. Začínať by ste 
rozhodne mali malou intenzitou.

• 30 – 60 preskokov / min. – mierna intenzita
• 60 – 120 preskokov / min. – stredná intenzita
• 120 – 180 preskokov / min – vysoká intenzita
Na to, aby ste predišli zraneniam, je dobré 

meniť spôsoby skákania. Ak sú cieľom tréningu 
prebytočné kilá, pulz bude približne 120 až 130 
úderov za minútu. Ak je cieľom získať kondíciu, je 
potrebné pulz dostať výrazne nad tieto hodnoty. Ak 
ste doposiaľ nešportovali, je vhodné začať len s asi 
10 minútami tejto aktivity. Na to, aby bolo cvičenie 
účinné, malo by byť vykonávané 3 x za týždeň. 

Švihadlo si už obľúbilo mnoho ľudí. Medzi nimi 
aj moja susedka a kamarátka, bývalá študentka 
našej školy, Lenka Červenáková, ktorú som si 
už pomenovala Hopka, pretože aj ona podľahla 
švihadlu a „hopká“ vždy, keď má voľný čas. Ja 

som však chcela vedieť viac o tom, prečo si vy-
brala práve švihadlo, čo ju k tomu motivovalo a 
ako jej pomáha. Tak som neváhala a hneď som 
jej kládla zvedavé otázky. A tak som zistila, že sa 
pre tento šport rozhodla, lebo podľa jej slov je to 
skvelý doplnok k jej ostatným aktivitám, ako sú bi-
cyklovanie, korčuľovanie, posilňovanie a behanie. 
Zo začiatku brala šport len ako povinnosť, neskôr 

už ako jej neodmysliteľnú záľubu. Na cvičenie 
na švihadle narazila len náhodou a to v podobe 
článku zverejneného na internete. Hneď vedela, 
že skákanie na švihadle je niečo, čo chce robiť aj 
ona. „Švihadlo je pre mňa aj cvičebný nástroj, ale 
aj skvelý spôsob zábavy. Na internete sú videá s 
rôznymi spôsobmi skákania na švihadle. Niektoré 
sú ľahké, iné náročnejšie, čiže človek sa pri tom 
zabaví, aj to prospeje zdraviu,“ tvrdí Lenka. 

Je známe, že švihadlo pomôže precvičiť takmer 
všetky svaly tela a skvele to prospeje kondičke a 
presne tento efekt sa prejavil aj u Lenky. „Ľuďom 
by som tento druh športu odporúčala preto, že je 
to skvelý spôsob ako schudnúť, spevniť postavu, 
nabrať kondičku, nevyžaduje si žiadne náročné 
nástroje, môžeme to robiť kedykoľvek chceme... 
a človek sa po cvičení cíti úžasne, takže na zlú 
náladu je cvičenie skvelééé.“ Ukončila moje vyz-
vedanie Lenka. Tak čo, začnete so švihadlom aj vy? 

text: Stanislava Macková
foto: Eva Vargová

Š v i h a d l o   a k o   c v i č e b n ý   n á s t r o j

HOP
HOP

HOP



Futsalový Turnaj

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY

študentský časopis Sršeň ZO ŠPORTU - 31

decemBeR

Okresné kolo v bedmintone organizované CVČ: 
dievčatá - 1. miesto

Okresné kolo vo futsale organizované CVČ: 
chlapci – 3. miesto

Dňa 16.10.2015 sa v našej škole 
uskutočnil futsalový turnaj stredných škôl. 
Zúčastnilo sa ho 5 škôl: Obchodná aka-
démia Rožňava, Stredná zdravotnícka škola 
Rožňava, Spojená škola Dobšiná, SOŠ technická 
a SOŠ obchodu a služieb Rožňava. Turnaj otvorili 
Mgr. Ján Hlaváč a hlavný rozhodca Július Gyenes. 
Prvý zápas odohrali hráči Obchodnej a Zdravotnej. 
Obchodná inkasovala ako prvá. Od tej chvíle sme 
však dominovali a polčas sme vyhrali 4:1. V druhom 
polčase sme pridali ešte dva kúsky a zvíťazili 
sme 6:1. Druhý zápas nám nevyšiel. Po dobrom 
výkone s obrovským množstvom šancí sme podľahli 
Dobšinej 1:0. Mali sme obrovskú smolu, naši v zá-
pase asi 3-krát nastrelili žrď. Do tretieho zápasu 

sme išli s jasným cieľom zvíťaziť. To sa nám aj 
podarilo, nad „Hotelovkou“ sme zvíťazili. Na 
turnaji sa bojovalo o dve postupové miesta. Po 
dvoch víťazstvách a jednej prehre sme boli na 
priebežnej tretej priečke. K postupu nám po-

mohlo zaváhanie druhej SOŠ Technickej, ktorá 
iba remizovala s „Hotelovkou“ 1:1. Frustrovaní a 
unavení hráči SOŠ Technickej nastúpili na posledný 
zápas turnaja proti Obchodnej. Víťaz bol istý, bez 
prehry hrajúca Dobšiná. Začal sa zápas o druhé 
miesto. Ako prvá skórovala Obchodná zásluhou 
Hanzlíka. Vyrovnanie prišlo v druhom polčase a 
vyzeralo to na remízu, keď z ničoho nič v závere 
stretnutia prišla akcia, ktorú zakončil Hanzlík a 
svojím druhým gólom v zápase zariadil víťazstvo 
Obchodnej a postup do Spišskej Novej Vsi. 

text: Tomáš Parada

MIKULÁŠ NA ĽADE

Miki, Miki, Mikuláš, čo vtom vreci, čo v ňom máš? Štvrtého decembra z neho Mikuláš, čiže náš 
pán riaditeľ, vytiahol skvelý darček. Neučili sme sa, ale športovali sme. Mohli sme sa dosýtosti 
korčuľovať na  mestskom klzisku, alebo zašportovať si v telocvični našej školy. Na klzisku bola 

skvelá nálada, halou sa ozýval smiech. Zahrial nás nielen pohyb, ale aj horúci čajík, ktorý 
„čapoval“ pán profesor Rášši. Bol to super deň. Ďakujeme.

okTóBeR
Okresné kolo v cezpoľnom behu organiz. CVČ:

dievčatá - 3. miesto
chlapci - 4. miesto 

Okresné kolo vo futsale organizované  DŠS  KSK:
chlapci - 2. miesto

noVemBeR

Okresné kolo vo florbale organizované CVČ:
dievčatá - 1. miesto
chlapci - 1. miesto   

Základné kolo v stolnom tenise organiz. DŠS  KSK:
dievčatá - 2. miesto

Regionálne kolo v stolnom tenise organiz. DŠS  KSK:
chlapci  -  2. miesto

Základné kolo vo volejbale organizované DŠS  KSK:
dievčatá - 1. miestoc

hlapci - 1. miesto

Regionálne kolo vo volejbale organizované DŠS  KSK:
dievčatá - 4. miesto
chlapci - 4. miesto

foto: Mgr. Ivan Benčő



Šéfredaktorka

Stanislava Macková (Stanka)

Zástupca Šéfredaktorky

Monika Molnárová (Monika)

redaktori

Eva Vargová, Viktória Bodnárová (Viki), Andrea Guľkášová (Aďa),
Martina Plišková, Scarlett Krajlíková, Andrea Tóthová, Kristína Zalcerová

Adriána Čišková, Barbora Lipničková (Boba), Veronika Kelecsényiová

Do Sršňa PriSPeli

PaedDr. Viktor Baláž, Ing. Stanislava Lukáčová
Ing. Anita Sáreníková, Tomáš Parada

Grafická Úprava

Ing. Juraj Valko Krišťák
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Keď vločka sa jagá v povetrí ,
keď úsmev na naše tváre pri let í ,

keď srdcia držia ten správny krok,
prajeme VÁM krásne Vianoce a šťastný nový rok.
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