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"Veď človek môže byť verný príkazu a 
zároveň mať aj možnosť si odpočinúť." 
(lampár, z knihy Malý princ)

Koľkokrát denne dostanete príkaz? Či už 
doma, v práci alebo medzi kamarátmi, vždy 
sa nájde nejaká úloha, ktorá pripadá práve 
vám a práve vy ste za ňu zodpovední. Ako 
často hovoríme my študenti: "Čo môžeš 
urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Odlož to 
na pozajtra a máš 2 voľné dni." Mal naozaj 
lampár z knihy Malý princ pravdu? Môžeme 
byť verní, plniť si svoje povinnosti a zároveň 
odpočívať? Áno, ide len o zadelenie si času a 
spôsobu konania. Napríklad, keď študentom 
povie v škole učiteľ, že písomku píšeme 
v pondelok. Potom sa k nemu pridá ďalší 
učiteľ, ďalší a... Samozrejme, väčšina si 
všetko to učenie nechá na nedeľu a je rada, 
že si môže užívať voľno. No nakoniec príde 
nedeľa večer a študent ide niekedy aj puknúť 
od nervov, prečo je toho naraz tak veľa. Jas-
né, že za to môžu učitelia. Na tomto jedno-
duchom príklade si môžeme všimnúť, že ak 
by sme si učenie rozdelili a učili sa povedzme 
od štvrtka či piatka, mali by sme možnosť 
oddýchnuť si, splniť si svoje povinnosti a do-
konca sa aj cítiť oddýchnutí. 

O oddychu, športe, ekonomike a kolporté-
roch si môžete prečítať v tomto čísle nášho 
časopisu. Viete, kto je to vlastne kolportér 
alebo čo je to petang? Verím, že po prečítaní 
článkov budete opäť o niečo viac v obraze 
aj v týchto pojmoch. Prečítajte si ho počas 
príjemných letných večerov a užívajte si 
vašu možnosť odpočinúť si aspoň od školy. :) 
Prajem vám krásne prázdniny.

 STANKA
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Ú V O D N Í K

KVÍZMAJSTER
Aj keď je koniec školského roka a nikomu sa už nič 

v týchto horúčavách nechce, 1. júnom odštartovala 
zábavno-vedomostná súťaž Kvízmajster. Zapojilo sa 
do nej spolu 28 tried, z našej školy to boli: I. B, II. 
A, II. B. Študenti OA Rožňava absolvovali kvalifikačné 
kolo 23. júna.

Cena je lákavá, víťazná trieda pôjde na dvojdňový 
výlet do Tatier. Pevne veríme, že niektorá z našich 
tried postúpi do ďalšieho kola, ktoré prebehne už 
v Rimavskej Sobote. Výsledky budú známe v júli na 
oficiálnej stránke Mestského kultúrneho strediska v 
Rimavskej Sobote www.domkultury-rs.sk. 

??

I. B.
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Dovolím si začať vetou 
známeho antického filozofa 
Herakleita z Efezu: „Panta rei - 
všetko plynie”. A tak plynie aj 
čas, niečo, čo človek nedokáže 
ovplyvniť. Mysľou prebehne 
zrazu veľa spomienok dobrých, 
pekných, ale aj tých menej 
šťastných. Radosť, úspech, prvé 
lásky či víťazstvá, to všetko naši 
absolventi prežívali už od 
samého začiatku nástupu 
na Obchodnú akadémiu 
v Rožňave. Vieme však, že nič 
netrvá večne a všetko má svoj 
koniec. Tak ako sa končí cesta 
deviataka na základnej škole, 
tak sa končí aj cesta štvrtáka na 
strednej škole.

S našimi maturantmi sme sa 
rozlúčili 13. mája. Žiaci tretie-
ho ročníka a IV.A podľa tradície 
našej školy pripravili pre svojich 
starších spolužiakov nešetriac 

fantáziou výzdobu ich tried. Po 
dôkladnej príprave sa triedy 
premenili na indiánsky tábor, 
"slnečný Hawai" a na sídlo "Detí 
kvetov". V tento deň sme sa lúčili 
s tými, ktorí zvládli cestu miesta-
mi možno náročnú, no dostali sa 
na koniec a už ich čakala iba 
maturita, aby úspešne ukončili 
strednú školu. Dojímavé slová, 

slzy na krajíčku, taký bol prího-
vor končiacich študentov, ktorí 
poďakovali pánovi riaditeľovi, 
svojim triednym učiteľom a 
celému pedagogickému kolek-
tívu. Tí absolventi, ktorí úspešne 
reprezentovali školu v rôznych 
súťažiach, si odnášali domov od-
meny a ocenenia.

Slávnostné odovzdávanie ma-
turitných vysvedčení sa konalo 

27. mája v OKC Rožňava za prí-
tomnosti rodinných príslušníkov 
našich absolventov. Sála 
dýchala slávnostnou atmos-
férou. Dôstojnosť celého aktu 
bola podčiarknutá kultúrnym 
programom, ktorý pripravili 
žiaci ZUŠ v Rožňave. Maturitné 
vysvedčenia so samými jednot-
kami si zaslúžene odnášali 11 

najlepší študenti: Miroslava 
Drobná, Monika Farkašová, 
Štefan Tóth, Veronika 

Fábiánová, Kinga Fehérová, Pe-
tra Leštáková, Nikola Naďová, 
Elizabeta Sojáková, Tomáš Har-
hovský, Daniela Šniererová,Iveta 
Lőrinczová.

Pekní mladí ľudia, ktorí za 
štyri roky postupne dozrievali 
ako dobré víno. Čaká ich neľahká 
cesta životom. Berú si so sebou 
aj cenné rady učiteľov, ktoré 
im zneli počas všetkých rokov 

štúdia. Aj takýto je kolobeh 
života - začiatok, prehry, výhry, 
smútok, ľútosť a nakoniec to 
posledné zbohom, či vlastne 
dovidenia! 

Všetci im želáme 
len to najlepšie.

text: Maťka 
foto: D. Žiaková

Rozlúčka s maturantmi

Deti kvetov - V. A.

Veronika Fabiánová
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Ako iste dobre viete, každoročne sa s naším 
časopisom zapájame do novinárskej súťaže Štúrovo 
pero. Inak tomu nebolo ani tento rok. Do Zvolena 
sme cestovali 23. apríla. Je to dvojdňová súťaž, 
kde sa žiaci, čiže redaktori a budúci možní novinári 
stredných a vysokých škôl z celého Slovenska zídu, 
aby si vypočuli pochvalu i kritiku od kompeten-
tných novinárskych osobností a mali stále možnosť 
vylepšovať svoj časopis. Samozrejme, keďže je to 
súťaž, na jej konci sú ocenení tí najlepší vo svojej 
kategórii. My sme získali 4. miesto za finančnú ru-
briku a odniesli sme si vecné ceny, ale aj finančnú 
čiastku od Slovenskej sporiteľne.

Ja by som však toto stretnutie nenazvala len 
súťažou. V prvom rade ide o skúsenosť, o snahu byť 
lepší, byť bližšie k vám čitateľom a prichádzať stále 
len s tými najaktuálnejšími a najzaujímavejšími 
rubrikami. Disponujeme nielen presnosťou a 
spoľahlivosťou, ale aj kvalitou našich článkov, čo 
sa prejavuje aj na bodovom hodnotení. Snažíme sa 
stále zlepšovať, zdokonaľovať a v rámci možností 
pre vás spracovať tie najzaujímavejšie informá-

cie. V čom je práca redaktora taká výnimočná? 
Povedala by som, že je to najmä o type osobnosti. 
Niekto sa novinárčine musí učiť a iný ju má danú do  
vienka. Ako hovorí vedúca našej redakčnej rady 
pani učiteľka Dúdorová: “Ak novinára vyženú 
dverami, vlezie späť oknom, nedá sa len tak ľahko 
odbyť, keď chce získať dôležité informácie do 
svojich článkov”. Ako a kam má však liezť, závisí 
od toho, na čo sa chce zamerať a pre koho chce 
byť zaujímavý. Preto nie je hlavnou témou Sršňa 
dôchodkový pilier, ktorý študentov ešte netrápi.

Je škoda, že tento rok sme vo Zvolene strávi-
li len jeden deň. No aj za tú krátku chvíľu som 
vďačná. Aj negatíva, ktoré nám vyčítali, sú pre 

nás len ďalším smerodajným faktom. Bola som 
zaskočená, keď sa ma jeden z kritikov opýtal: “Čo 
nám chceš ako šéfredaktorka ukázať?” Pravdu-
povediac, neodpovedala som. Bola som až príliš 
zaskočená a netušila som, že taká banalita ako 
je školský časopis a moje články v ňom, by mohli 
niečo ukázať. Rozmýšľala som nad touto otáz-
kou celý čas. Počas diskusie s riaditeľom Televízie 
Markíza, som na to konečne prišla. Chcem ukázať, 
že to viem. Asi sa pýtate, čo viem a že asi nie 
som úplne v pohode, keď ma takáto jednoduchá 
odpoveď stála celú párhodinovú úvahu. Chcem 
ukázať, že viem viesť a že som doviedla časopis 
tam, kde vlani nebol, že chcem posúvať bariéry 
medzi výlučne školskou záležitosťou a životom 
študentov. Chcem písať o tom, čo nás baví a spô-
sobom, ktorý je mi blízky. Vyberám si články, v 
ktorých viem vyjadriť svoj názor. Nie preto, že by 
som o odborných veciach nevedela písať, ale pre-
to, že články, ktoré predstavujú obsah Wikipédie 
nie sú pre mňa tak hodnotné ako niečo, čo či už 
ja, sršňáci alebo ktorýkoľvek iný redaktor napíše 

sám. Tým vycibrím štylistiku svojho písania a svoje 
myslenie. K tomuto záveru som dospela počas už 
spomínanej diskusie, keď pán riaditeľ TV Markíza 
hovoril o svojich začiatkoch a o tom, že aj on chce 
byť stále bližšie k svojim divákom.

Čerešničkou na torte bolo už len žrebovanie 10 
redaktorov, ktorí sa zúčastnili návštevy Europarla-
mentu v Štrasburgu. Ako už iste viete, aj ja som 
patrila medzi nich. Aj napriek tomu, že úlohu v tom 
hralo najmä šťastie, prízvukujem, nikdy by som sa 
tam nedostala, nebyť Sršňa a skvelých redaktorov, 
ktorých má. 

šéfredaktorka Stanka 

Niekto sa novinárčine musí učiť, iný ju má danú do vienka

Stanislava Macková a Henrich Krejča
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Prázdniny sú už za dverami, no 
ja som si ich urobila už trošku skôr. 
Väčšina z vás určite premýšľa o tom, 
kam pôjde na dovolenku. Vďaka 
súťaži Štúrovo pero ma tieto otázky 
netrápili. Štrasburg, sídlo Európ-
skeho parlamentu, a kopec skvelých 
zážitkov na mňa čakali už v máji. 

A už sedím v auto-
buse vo Zvolene. Je to pre mňa až 
neuveriteľné, že som medzi desiati-
mi redaktormi, ktorí sa sem dostali. 
Avšak prekvapuje ma, že to nie sme 
len my. Sú tu totiž aj ľudia z iných 
organizácií. Nikoho tu nepoznám. Ro-
dina mi už máva na rozlúčku a auto-
bus vyráža do Bratislavy, posledného 
nástupného miesta. Cesta plynie 
celkom rýchlo, ani sa nenazdáme a 
už nastupujú v Bratislave ďalší spo-
lucestujúci. Náladu nám vylepšil a 
stres zmiernil Patrik Herman, ktorý 
sa k nám prihovoril. Poprial nám 
šťastnú cestu a povedal, že sa ešte 
uvidíme. Zastávky si robíme na ben-
zínkach. Aj keď sme cestovali plne 
vybaveným autobusom, 17-hodinová 
cesta urobí s človekom svoje. ■

Prebrali sme sa. Ve-
dúci ohlásil, že sme na mieste. Vzali 
sme si kufre a vošli do hotela, kde na 
nás čakala zástupkyňa pána europo-
slanca Vladimíra Maňku. Na dva dni 
sa stal hotel City Rezidence našim 
domovom. Po ubytovaní sme mali 
voľný program, ktorý sme však využili 
na vzájomné spoznávanie sa. Mne a 
mojím novým kamarátkam nedalo 
sedieť v izbách, a tak sme sa vybrali 
presondovať mestské obchody. Porov-
návali sme tamojšiu módu s našou a 
usúdili sme, že tá naša slovenská nám 
predsa len vyhovuje viac. Všetci sme 
sa spoločne stretli až na večeri v bu-
dove Ciarus. Ani s plným žalúdkom sa 
nám ešte nechcelo ísť spať. Vybrali 

sme sa teda k nášmu hotelu dlhšou 
trasou, aby sme si mohli pozrieť  
pamiatky a architektúru. Do postelí 
sme zaľahli okolo desiatej večer. ■

Raňajky máme už za 
sebou. Neprišli k nám však do postele, 
museli sme si po ne zájsť na príze-
mie. Ešteže tu máme výťah. A tak už 
nastúpení na čele s pani zástupkyňou 
rozdali sme si lístky do električky a 
vydali sme sa na cestu do Europar-
lamentu. Presklenou loďkou sme si 
najprv pozreli významné časti mes-
ta. Potom sme sa opäť električkou 
dopravili do cieľa. Ešte predtým, 
ako sme sa dostali dnu, prešli sme 
dôslednou kontrolou, podobnou le-
tiskovej. Po nej sme sa už ocitli v 
obrovskej budove pripomínajúcej 
rímske koloseum. Vo vnútri nás čakal 
skvelý obed, po ktorom nasledovala 
diskusia s pánom Maňkom. Páčilo sa 
mu, že sme veľmi aktívni, ale mu-
sel sa vrátiť k svojim povinnostiam. 
Naša prehliadka však nekončila. Prišli 
sme do srdca budovy, rokovacej sály. 
Tu prebiehalo plenárne zasadnu-
tie. Nemohli sme fotiť ani vytvárať 
akékoľvek záznamy o dianí. Slovenskí 
tlmočníci nám všetko prekladali a my 
sme ich mohli počuť cez slúchadlá 

po zvolení želaného jazyka. Celý deň 
zavŕšila večera v Ciaruse. ■

Deň plný nákupov. 
Každý myslel nielen na seba, ale samo-
zrejme aj na svojich blízkych, čomu 
nasvedčovali aj plné nákupné tašky. 
Keďže moja mamka oslávila 10. mája 
narodeniny, ani moja darčeková taška 
neostala prázdna. Ani vo sne by mi ne-
napadlo, že francúzski černosi mi budú 
pripomínať učiteľov, len nenadviazať 
očný kontakt. Akonáhle som sa po-
zrela na jedného z nich, prišiel ku mne 
a neodbytne ponúkal čačky-mačky. O 
štvrtej sme už plní zážitkov nielen z 
Europarlamentu, ale z celého mesta 
vyrazili na Slovensko. Cesta domov 
ubiehala oveľa rýchlejšie. ■

„Už len 321km a sme 
na Slovensku,“ vyhlásil môj spoluces-
tujúci, keď sme o polnoci prekročili 
hranice Rakúska. Po príchode domov 
chcel zo mňa každý vyťažiť čo naj-
viac informácii. A tak som rozprávala 
a rozprávala. Až večer som konečne 
uvidela svoju milovanú posteľ. Na 
tieto zážitky spomínam doteraz a bu-
dem ešte veľmi dlho. ■

text a foto: Stanka

Štrasburský denník

08. 05. 2016

09. 05. 2016

10. 05. 2016

11. 05. 2016

12. 05. 2016

S. Macková, europoslanec V. Maňka
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Vyučuje odborné ekonomické 
predmety. Za svoju dlhoročnú 
aktívnu výchovno-vzdelávaciu 
prácu bola pri príležitosti Dňa 
učiteľov ocenená Košickým sa-
mosprávnym krajom. Je milá, 
skromná, usmievavá. Pani pro-
fesorku Mikolajovú sme požiadali 
o odpovede na naše zvedavé 
otázky.   
• Čo nám poviete k vášmu 
oceneniu od KSK?
Veľmi si vážim ocenenie pri 
príležitosti Dňa učiteľov, ktoré 
som dostala od predsedu KSK 
pána JUDr. Zdenka Trebuľu. Som 
rada, že som mohla za moje 
doterajšie pôsobenie prispieť 
k skvalitneniu výchovy a vzde-
lávania, k formovaniu morálneho 
a odborného profilu žiakov na 
našej škole.
• Kde ste študovali a získali 
inžiniersky titul?
Študovala som na Obchodnej 
fakulte Vysokej školy ekonomic-
kej v Bratislave.
• Od kedy tu učíte a aké pred-
mety vyučujete?
Po ukončení vysokoškolského 
štúdia v roku 1978 som nastúpila 
na Strednú ekonomickú školu 
v Rožňave, kde učím doteraz. 
Učím účtovníctvo a ekonomické 
cvičenia.
• Ako sa za tie roky zmenila 
škola?
Škola bola založená v roku 1967 
a na budúci rok oslavuje 50 ro-
kov. Zmenila sa od základov. 
Ja som tiež absolvovala SEŠ a 
viem to posúdiť, čo som sa ja 
niekedy učila a čo teraz učíme 
my študentov. 
• Ako sa menia študenti čo sa 
týka učenia a správania sa k 
profesorom?

V minulosti boli žiaci chtiví infor-
mácií, chceli čo najviac vedieť, 
teraz sú zaneprázdnení mobilmi, 
tabletmi, pod. Samozrejme náj-
du sa aj výnimky. Žiak si niekedy 
nedovolil prísť nepripravený na 
vyučovanie, dnes je to naopak. 
Je hrdina! Čo sa týka správa-
nia: žiaci boli veľmi úctiví a 
ctižiadostiví, dnes prejde okolo 
mňa aj študent našej školy a ani 
sa nepozdraví! Čia je to chyba? 
Myslím si, že rodina zlyháva na 
plnej čiare. Je to vec aj rodin-
nej výchovy, ako sa správame. 
Čím ďalej, tým viac sú žiaci voči 
učiteľom  drzí, ale oni to nazýva-
jú demokracia. 
• Ako si spomínate na vaše 
začiatky v tejto škole?
Začiatky boli ťažké, keďže som 
okrem denného štúdia učila aj 
na večernom (trikrát v týždni). 
Učila som rôzne ekonomické 
predmety, dokonca kým neprišiel 
pán PaedDr. Sanisló aj geografiu 
(zemepis).
• Učili ste ešte na inej škole?
Neučila som na inej škole, takže 
neviem posúdiť, ako je inde.
• Prečo ste si vybrali práve 
túto školu?
Inú možnosť som nemala, keďže 
som chcela zostať v Rožňave. 
Využila som možnosť, že tu 
chýbali učitelia, tak ma prijali.
• Keďže máte dlhoročnú peda-
gogickú prax, čo si  myslíte o 
reforme školstva?
Reforma v školstve vždy ne-
jaká začína a nikdy sa poriadne 
nedokončí. Naše školstvo bolo 
vždy na úrovni v porovnaní 
s ostatnými krajinami, ale v 
súčasnosti je to aj o postavení 
učiteľa v našej spoločnosti.

• Prezraďte, aké sú vaše 
záľuby?
Turistika, Tatry v minulosti aj v 
súčasnosti, záhrada. Dobrá kniha 
a muzikály Janka Ďurovčíka nie 
sú na škodu. 
• Máte nejakú inšpiráciu vo 
svojom živote?
Mojou inšpiráciou je sám život. 
Ži a nechaj žiť.
• Čo si najviac v živote ceníte?
Určite zdravie, lebo sa nedá 
kúpiť.
• Akým mottom sa v živote 
riadite?
Nikdy neodkladaj na zajtra to, 
čo môžeš urobiť dnes! Možno to 
bude také pekné, že to zajtra 
urobíš znova.
• Máte nejaké plány do budúc-
nosti?
Ja sa už pomaly chystám ísť 
do dôchodku a teším sa, že bu-
dem mať čas na neprečítané 
knihy. Zároveň by som chcela 
ešte dokončiť začatú prácu 
s kolektívom III.C triedy a 
doviesť študentov k maturitným 
skúškam. Dúfam, že sa nám to 
spoločne podarí!

Ďakujeme pani profesorke za 
zaujímavé odpovede.

 text: Viki
 foto: archív p. prof. Mikolajovej

„Mojou inšpiráciou je sám život“ Anna Mikolajová



Cieľom praxe tretiakov a štvrtákov je overiť si 
svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti získané 
v škole. Študenti praxujú v konkrétnych podnikoch 
a firmách. Inú prax však mali žiaci III. C, pretože 
väčšina z nich študuje odbor manažment regionál-
neho cestovného ruchu. Časť svojej praxe trieda 
absolvovala vo Viničkách spolu s pedagogickým 
dozorom pani profesorkou triednou Annou Mikola-
jovou a pani profesorkou Emíliou Gajdošovou. 

Mnohí z nás si myslia, že tu  žiaci leňošia celý 
týždeň a ochutnávajú víno. Tretiaci mali počas toh-
to týždňa rôzne aktivity. V Trebišove navštívili Vlas-
tivedné múzeum a park s mauzóleom rodiny Júliusa 
Andrássyho. Absolvovali  prednášky o gastronomic-
kých špecialitách v Medzibodroží, pokračovali  
agroturistikou, ktorá súvisela s vinohradníctvom, a 
vínnou cestou. Zúčastnili sa zaujímavej prezentá-
cie lektora Ing. & Ing. Mariána Sudzinu, PhD. zo 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre o 
jedlých kvetoch v gastronómii. Najväčším zážitkom 

bola ochutnávka jed-
notlivých druhov vína 
len za svetla sviečok 
v školskej pivnici  a 
tiež prehliadka vín-
nej pivnice Tokaj & 
CO spojená s degus-
táciou v Malej Tŕni. 
Súčasne študenti 
navštívili galériu vo 
Vínnom dome v Malej 
Tŕni a vystúpili na 13 
metrov vysokú vy- 
hliadkovú vežu v 
tvare suda. Prezreli 
si aj gréckokatolícky 
kostol a ikonostas v  
Strede nad Bodrogom. Študenti mali možnosť vidieť 
mŕtve rameno Bodroga, najnižšie položené miesto 
v Slovenskej republike v Kline nad Bodrogom a tiež 
aj kaštieľ v Borši – rodisku Františka Rákocziho II. 
Jeden deň pobytu venovali príprave  výstupov  z 
toho, čo sa naučili – ich úlohou bolo naservírovať 
obed aj večeru s miestnymi špecialitami. Súčasne 
si každá izba  pripravila prezentáciu o pobyte vo 
Viničkách. Tretiaci to, čo sa naučili počas praxe 
vo Viničkách,  odprezentovali pred lektormi a pani 
riaditeľkou a zástupkyňou SOŠ poľnohospodárskej a 
služieb na vidieku v Košiciach. 

Voľné chvíle si žiaci spestrili spoločenskými hra-
mi, volejbalom a futbalom. Zároveň „navštívili” aj 
ovocný sad, kde si natrhali už zrelé čerešne.

 Tieto aktivity, ktorých sa žiaci zúčastnili, sú 
veľkým prínosom, lebo určite by nemali možnosť 
takto spoznať výnimočnú tokajskú oblasť, zvyky a 
tradície vinohradníctva, keby to nevideli na vlastné 
oči a  priamo nezažili. 

Text: Viki,  
foto: žiaci III. C
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Viničky

Paťa a Nika na vyhliadkovej veži

v tvare suda
13m vysoká vyhliadková veža

Ochutnávka vína v školskej pivnici

Návšteva kaštieľa v Borši
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Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom sa v 
Košiciach na Zvonárskej ulici konala akcia s názvom Kto 
bude ďalší? Netradičnú interaktívnu výstavu si mohol prísť 
pozrieť každý. Stretli sme tam rôzne školy zo širokého 
okolia Košíc.

Mohli sme sa vžiť do kože tých ľudí, ktorí boli počas 
2. svetovej vojny obmedzovaní, prenasledovaní, bití 
a zabíjaní. Vrátili sme sa v čase do obdobia, keď nie 
všetci ľudia boli považovaní za rovnocenných, ako je to 
dnes. Niektorí žiaci sa mohli dať označiť malým modrým 
štvorcom, ktorý naznačoval, že sa stávajú ľuďmi z nižšej 
spoločenskej vrstvy, a preto nemohli vstúpiť nikde, kde 
bolo toto označenie. Pred každou budovou na ulici boli vy-
vesené rôzne úradné tabule. Oznamovali napríklad, akým 

viditeľným spôsobom budú označení Židia – šesťcípou žltou 
hviezdou. Židia prechádzali krutou realitou, boli odsu-
dzovaní, nenávidení. Z dobových fotografií na nás hľadeli 
vystrašené tváre. Pred niektorými budovami stál človek, 
ktorý bol prezlečený buď za nejakého vojaka alebo inú 
osobu, napríklad nejakú miestnu ženu. Komparzistami boli 
vysokoškolskí študenti a aj takouto formou sa pripravovali 
na povolanie učiteľa dejepisu. Výstava bola veľmi zaují-
mavá. Mohli sme zažiť obdobie profašistického Slovens-
kého štátu a takto nezabudnúť. Nezabudnúť na obete 
holokaustu, na konečné riešenie židovskej otázky. Celkový 
počet obetí holokaustu sa odhaduje na 12 až 16 miliónov, 
z toho zhruba 6 miliónov Židov.

text: Maťka, foto: Simona Ciberajová

Kto bude ďalší? 

K T O  B U D E  Ď A L Š Í  ?
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Prvý máj je medzinárodným sviatkom 
pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal 

ustanovujúci kongres II. internacionály v roku 1889 v Paríži 
na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácii 
chicagských robotníkov, ktoré sa konali roku 1886 za  
osemhodinový pracovný čas. V roku 1886 sa všade v USA – 
od New Yorku po San Francisco, zdvihla vlna demonštrácií. 
Centrom boja bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo 1. 
mája 40 000 štrajkujúcich. Štrajky pokračovali ešte dva 
dni, ale 3. mája využila polícia stretnutie štrajkujúcich 
so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov, pričom 
šesť osôb bolo zabitých a päťdesiat ťažko ranených. Po 
krvavých udalostiach v Chicagu rozpútali úrady v celých 
USA štvanice proti robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali. 

Po vzniku Česko-Slovenska bol od roku 1919 1. máj 
vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v 
duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postave-
nia pracujúcich. V rokoch 1933 – 1938 vyjadrovali protest 
proti fašizmu a vojne.

V e ľ k é 
množstvo ľudí 

v uliciach, celé rodiny aj s malými deťmi, pochodujúci 
pionieri, v rukách mávadlá a československé či sovietske 
vlajočky, ideologické heslá a z tribún mávajúci prestar-
nutí komunistickí papaláši. Účasť v sprievode sa brala ako 
povinnosť, kto sa nepridal, mohol mať v zamestnaní prob-
lémy. Spomínajú si ešte ľudia na prvomájové sprievody? Na 
moje prekvapenie áno.

 S úsmevom si zaspomínala a rozhovorila sa aj naša 
pani profesorka Gajdošová: „Dakedy, keď sme boli ešte 
menšie deti, chodievali sme na 1. mája peši na Úhornú, 
kde sme sadili zemiaky, keďže to vlastnili vo vtedajších 
časoch súkromne hospodáriaci roľníci a nie družstvo. Keď 
sme navštevovali základnú školu, väčšinou sme chodievali 
na 1. mája do Rožňavy. Boli sme napríklad v sprievode 
aj v čase, keď len týždeň predtým vybuchla atómová 
elektráreň v Černobyle. Zišli sme sa na autobusovej za-
stávke a odtiaľ sme pochodovali smerom do mesta. Niesli 
sa transparenty, väčšinou zobrazovali buď Lenina, Mark-
sa, Engelsa, alebo nápis “Nech žije KSČ!“ alebo “Nech žije 
ZSSR!“. A zaujímavosťou boli alegorické vozy, ktoré vždy 

zožali najväčší úspech a mali ich predovšetkým podniky 
alebo firmy. Boli krásne vyzdobené. Stredoškoláci nosili 
mávatká alebo vetvičky z rozkvitnutých jabloní. Samo-
zrejme, záležalo aj od toho, či tento sviatok vyšiel na 
sobotu, nedeľu alebo cez týždeň. Museli sme byť hlavne 
športovo oblečené, keďže sme predvádzali sem-tam aj 
nejaké športové disciplíny ako napríklad mlynské koleso.“ 

Na otázku či bol tento sviatok prínosom, alebo naopak 
bol len záťažou pre študentov, odpovedala pani profesorka 
takto: „Všetko sme museli robiť ako vojaci. Všetko muselo 
byť dokonalé. Väčšinou sme nacvičovali v telocvični, ale 
aspoň sa hlavne ľudia z dediny trošku postretávali. Prišiel 
zadarmo autobus, mohli sme si pochutnať aj na dobrých 
špecialitách, ktoré sa v tom čase málokde mohli kúpiť“.

 Na oslavy prvého mája s úsmevom naďalej spomína 
pani profesorka, ako vyzerali,keď študovala na vysokej 
škole: „Keď sme boli piataci na vysokej škole, nechodili 
sme do sprievodu, radšej sme išli domov a nám ako pia-
takom sa vyhrážali tým, že musíme prísť, pretože keď 
neprídeme, nepripustia nás na skúšky. Brali sme túto 
parádu už trošku lážo-plážo. (smiech) V roku 1984 v RŠVŽ 
sme sa museli sústrediť v dvore Okresného výboru Komu-
nistickej strany Slovenska. To bolo skôr pre nás za trest.“ 
Na záver nám ešte pani profesorka dodala: „Prvomájové 
oslavy mali aj svoje čaro. Všetko bolo pekné, pestré, 
vyzdobené a hlavne ulica bola vyčistená ako po jarnom 
upratovaní.“ 

text: Evka  
Zdroj: Nový čas, Foto: kronika OA Rožňava, internet 

Okienko do histórie
1. MÁJ

PRVOMÁJOVÝ POCHOD

Prvomájový sprievod v Bratislave
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Okúzľujúca  Viedeň a Bratislava

Je to už tradičná exkurzia. 
Roky si chodia druháci našej 
školy otestovať svoju nemčinu 
do krásnej Viedne. Nebolo to 
inak ani tento rok.

Koncom apríla sme vycestova-
li za nepoznaným a tešili sme 
sa, že po šesťhodinovej ceste 
zazrieme niečo, o čom by sme 
na Slovensku mohli len snívať. 
Okázalé historické pamiatky, 
zažili sme ruch veľkomesta, ale 
aj atmosféru starobylej Viedne, 
po ktorej sa premávali koče. 
Navštívili sme prírodovedné 
múzeum. Mohli sme si pozrieť 
všetko od zrodu Zeme. Slováci 
majú Viedeň veľmi radi, dokon-
ca tu niektorí aj pracujú, preto 

slovenčinu počujete v tomto 
meste často. Cuky a Luky v Kre-
denci nám dávajú v každom svo-
jom dieli vedieť, že v Rakúsku 
majú všetko lepšie, hlavne čo sa 
týka oblečenia. A tak sme si to 
išli overiť aj my, keď sme dostali 
osobné voľno. Hlavne dievčatá sa 
rozleteli po obchodoch drahých 
značiek. Musím uznať, že mali 
pravdu . Potom sme nazreli 
do najstaršej ZOO v Európe. 
Niektorí vyšliapali kopec na Glo-
riettu. Naskytol sa im krásny 
výhľad na Viedeň. Z čarovnej 

Viedne sme sa presunuli do 
nášho hlavného mesta. Boli sme 
si omrknúť budovu parlamentu, 
aby sme vedeli, kde robia naši 
politici dôležité rozhodnutia a 
schvaľujú zákony. Prešli sme oko-
lo hradu, uličkami starého mesta 
a nábrežím Dunaja.

Na záver sme skočili na náku-
py, aby sme si odniesli z týchto 
miest nielen pekné dojmy, ale aj 
nejakú maličkosť pre seba a svo-
jich blízkych. A potom nás čakala 
už len cesta domov.

text a foto: Viki

V uliciach Viedne

Bratislavský hrad

Naturhistorisches Museum
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Prečo si dal Jozef Gregor 
spisovateľské meno Tajovský? 
Až teraz je nám to jasné, 
keď sme 19. mája v rámci 
literárno-dejepisnej exkurzie 
navštívili Tajov, malebnú 
dedinku, ležiacu neďaleko 
Banskej Bystrice. Prezreli 

sme si rodný dom Jozefa Gregora Tajovského. 
Expozícia je venovaná nielen jemu, ale aj Joze-
fovi Murgašovi, rodákovi z Tajova, slovenskému 
vynálezcovi a priekopníkovi bezdrôtovej telekomu-
nikácie. Bol známy aj ako zberateľ húb, minerálov, 
rastlín. Mal unikátnu zbierku hmyzu, my sme mohli 
na vlastné oči vidieť najväčšieho motýľa na svete 
z Indie. Jozef Murgaš pravdepodobne ako prvý na 
svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. 
Svojimi patentmi si získal uznanie celého sveta. 
Videli sme fotografie zo životov týchto osobností, 
rodokmeň rodiny Jozefa Gregora Tajovského, kres-
by obyvateľov domu, knihy Tajov-
ského v slovenskom i maďarskom 
jazyku. V tretej izbe sa nachádzal 
stôl, na ktorom písal Tajovský, v 
šuflíku sme za pomoci sprievodkyne 
našli napísané jeho motto. Posled-
ná izba bola venovaná Tajovského 
manželke a dcére, nachádzali sa 
tam fotky, gauč a šaty, ktoré nosili 
tieto dámy. 

Potom sme sa presunuli do  
Banskej Bystrice, a to do Múzea 
SNP. Najprv sme videli krátky film 
z obdobia 2. svetovej vojny, ktorý 

mal nechať di-
váka urobiť si svoj 
vlastný názor na 
tieto časy. Nasle-
doval výklad sprie-
vodkyne. Dozvede-
li sme sa veľmi veľa o druhej svetovej vojne. Videli 
sme zbrane používané počas 1. i 2. svetovej vojny, 
dobové fotografie, vojenské oblečenie, vojenskú 
obuv. Bolo to veľmi zaujímavé. Nakoniec sme sa 
presunuli na hlavné námestie, kde na nás čakal 
sprievodca, ktorý nám porozprával o histórii Bans-
kej Bystrice, previedol nás krásnym námestím a 
podal veľmi zaujímavý výklad o najvýznamnejších 
pamiatkach tejto časti mesta.

I keď sme sa už učili o mnohých udalostiach a 
osobnostiach na hodinách dejepisu a literatúry, je 
určite lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Text a foto: Kristína, Andrea 

Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť
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Na aprílovú návštevu Maďarska 
sme sa veľmi tešili. Týždenný pobyt 
bez akéhokoľvek učenia a písomiek 
prišiel v pravú chvíľu a veľmi vhod. 
Priateľskej návštevy sa zúčastnili 
žiaci II.A a IV.A spolu s pánom profe-
sorom Sanislóom a pánom profesorom 
Ivanom Benčőm. Naša cesta viedla 
do maďarskej dedinky Szoceny-
puszta pri Balatone. Stretli sme sa 
so svojou družobnou školou. Je ňou 
Poľnohospodárska odborná škola, s 
ktorou organizujeme týždenné vý-
menné pobyty. Maďarská škola pri-
pravila pre nás projekt s názvom 
Bez hraníc za zelené a zdravé pros-
tredie. Väčšia časť osadenstva školy 
boli chlapci, ktorí sa učia píliť drevo, 
starať sa o lesnú zver či hrať na les-
níckom rohu. Všetky činnosti nám aj 
názorne predviedli. Počas siedmich 
dní sme sa zoznámili s krásnym areá-
lom školy, kde sme videli srnky, je-
lene a iné lesné zvery, no taktiež sme 
sa zaujímali aj o kútik sadeničiek, 
odkadiaľ sme si nejaké kvietky zo-
brali domov. Príroda a všetka zeleň 

naokolo nás fascinovala a večerné 
prechádzky nemohli chýbať. 

Ako napokon prebiehal náš po-
byt? Najprv sme mali spoločne sadiť 
stromčeky. Namiesto sadenia sme 
však v spolupráci so žiakmi školy pri-
pravili lesnú prekážkovú dráhu, ktorú 
sme na konci pobytu aj vyskúšali. 
Ďalšími aktivitami bolo zoznamovanie 
sa s krásami Balatonu a samotného 
Maďarska v podobe rôznych výletov. 
Spoločne s vedúcim internátu les-
níckej školy Jánošom Pápaiom sme 
každý deň cestovali na iné zaujímavé 
miesta maďarského kraja. Navštívili 
sme mestečko Marcali, zviezli sa na 
loďke po jazere Balaton a taktiež sa 
niečo nového naučili vo viniciach v 
Badacsone, kde sme mali aj menšiu 
ochutnávku vína. Celý týždeň sme si 
užili naplno a večery sme trávili buď 
hraním stolného futbalu alebo roz-
právaním sa o všelijakých témach. 

Náš pobyt plný zážitkov sme 
zavŕšili slávnostným ukončením a 
menšou súťažou, v ktorej si obe 
školy zmerali svoje sily. Ak po-

viem, že sa nám odchádzalo ťažko, 
budem hovoriť za všetkých. Z tohto 
týždňa sme si odniesli mnoho spomie-
nok a zážitkov, na ktoré nezabud-
neme.

Netrvalo dlho a študenti 
maďarskej lesníckej školy prišli 
spoznávať krásy Gemera. Navštívili 
miesta, ktoré sú pýchou nášho kraja, 
ako sú Dedinky a Palcmanská maša, 
výstupili na Geravy či prezreli si 
kaštieľ Betliar. Jeden deň sme s nimi 
absolvovali aj sadenie stromčekov v 
škôlke sadeničiek v Krásnohorskej 
Dlhej Lúke, kde svoje záhradnícke 
zručnosti ukázali žiaci oboch škôl. 
Aj areál našej školy skrášlili novými 
stromčekmi a drevinami, ktoré os-
tanú malou spomienkou na ich pobyt 
u nás v Rožňave.

Vzťahy medzi školami sa utužili 
a vznikli možno aj nové priateľstvá. 
Druhé kolo tohto projektu je už prip-
ravené na jeseň roku 2016.

text a foto: Monika, Scarlett 

Priateľstvo nepozná jazykové bariéry

My u nich.

Oni u nás.
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Bedminton patrí medzi jeden z 
najstarších športov na svete. Radi ho 
bežne  hrávajú rôzne vekové kategó-
rie. Má svoje miesto aj na olympiáde. 
V roku 2008 sa Slovensko historicky 
prebojovalo na olympijské hry v Pe-
kingu. Lenka Puškášová zazname-
nala ako reprezentantka našej školy  
v bedmintone pekné úspechy. Jej ta-
lent je neprehliadnuteľný.

• Bedminton sa stal od roku 1992 
aj olympijským športom. Čím ťa 
zaujal?
- Zaujal ma hlavne svojou rýchlosťou 
a spôsobom hry, nikdy predtým som 
si nemyslela, že to bude také ťažké, 
až kým som to nevyskúšala. Hrá 
sa na presne rozmerané ihrisko so 
sieťkou v strede a má prísne pra-
vidlá. Odmalička som hrala bedmin-
ton, ale len s kamarátmi na ulici. 
Reálny bedminton je však úplne iný. 
Hneď po prvom tréningu ma to veľmi 
chytilo a nikdy som toto rozhodnutie 
neoľutovala. 

• Kto ťa k bedmintonu priviedol?
- Nikto ma k bedmintonu nepriviedol, 
páčil sa mi odjakživa. Prvýkrát som 
oficiálne hrala súťažne bedminton asi 
v prvom ročníku, keď ma pán profe-
sor Hlaváč zavolal reprezentovať 
školu na turnaji. Je to jednoducho 
ako keď vás niečo chytí za srdce.

• Odkedy sa bedmintonu venuješ?
- Venujem sa tomuto športu  3 roky 
intenzívne. 

• Koľko hodín denne trénuješ?
- Na začiatku som trénovala 4x do 
týždňa po 4 hodiny, ale teraz je to už  
menej. Prišlo viac povinností a sta-
rostí. Ak môžem, stále si rada zahrám 
aj dlhšie. 

• Máš osobného trénera? Ak áno, 
aký je, aké má vlastnosti, ako spolu 
vychádzate? 
- Áno, mám trénera, ale nie je to môj 
osobný tréner. Trénuje nás viacerých. 
Jeho meno je Ladislav Šimon a mám 
ho rada, pretože je trpezlivý a lás-
kavý. Nevymenila by som ho. 

• V bedmintone reprezentuješ našu 
školu. Aké úspechy si dosiahla?
- Na školské súťaže chodím aj s 
Miškou Gargušovou (1.A) a tento rok 
sme postúpili cez okresné a regio-
nálne kolo až na krajské, kde sme 
získali pekné 3.miesto a už aj zopár 
trofejí. 

• Si členkou a reprezentantkou ne-
jakého oficiálneho bedmintonového 

klubu ? Akého?
- Som reprezentantkou Klubu gemer-
ských bedmintonistov (KGB), kde aj 
trénujem a hrám 2. ligu. 

• Čo je dôležité, aby hráčka 
bedmintonu dosiahla v tejto hre 
úspech? Dobrá kondícia, rýchle 
nohy a silné ruky, alebo taktika 
hry?
- Najväčšou devízou je mať rýchle 
nohy a ohybne zápästie, pretože  
ním sa vlastne koordinuje smer a sila 
úderu košíka. 

• Je tento šport finančne náročný? 
- Tento šport je finančne náročný len 
na začiatku, pretože potrebné veci 
na bedminton stoja dosť veľa. Treba 
špeciálnu obuv, oblečenie. Jeden 
košík  stojí cca 2€ a taká lepšia raketa 
80 – 150 €. My reprezentanti  klubu 
máme ale naopak veľa finančných 
výhod. 

• A čo publikum? Je pre víťazstvo 
v hre dôležité aj  jeho povzbud-
zovanie?
- Určite áno, povzbudzovanie vždy 
dodá hráčovi väčšiu snahu a dobrý 
pocit. 

• Mala si v súvislosti s touto hrou 
nejaké zranenie?
- Samozrejme, párkrát som mala 
odreté kolená, bolesť chrbta a tak 
podobne. 

• Chceš sa v budúcnosti naďalej 
bedmintonu venovať? Kto ťa 
podporuje?
- Pri bedmintone sa dokážem 
odreagovať od okolitého ruchu a je 
to niečo, čo ma baví. Keď pôjdem na 
vysokú školu, tak sa uvidí. Ale je to 
moja vášeň. Chcem dosiahnuť určité 
pokroky a úspech. Avšak bedminton 
nie je to, čím sa v živote chcem živiť. 
Podporuje ma samozrejme rodina a 

blízki priatelia. 

• Kto je tvojím vzorom zo sve-
tových hráčov bedmintonu a kto zo  
slovenských?
- Mojím vzorom zo svetových bedmin-
tonistov je určite majster Lin Dan z 
Číny a zo slovenských Matej Hliničan, 
pretože je veľmi dobrý a šikovný, ces-
tuje kvôli turnajom po celom svete a 
dokonca už mal možnosť hrať aj s 
Linom. 

• Máš aj iné záľuby ako bedminton? 
Ktoré?
- Keďže nedokážem doma len tak 
sedieť na zadku, medzi moje záľuby 
patria všetky druhy športu, rôzne ak-
tivity a nie je nič, čo by ma nebavi-
lo. Dôležité je byť stále aktívnym. 
Mojimi veľkými záľubami je taktiež 
napríklad cestovanie a príroda.

• Aké životné plány máš do budúc-
nosti po skončení strednej školy?
- Plánujem odísť na vysokú školu do 
zahraničia a po skončení štúdia tam 
určitý čas aj pracovať, ale hlavne 
robiť to, čo ma robí šťastnou. 

• Ako chceš využiť dobrú znalosť 
angličtiny?
- Znalosť angličtiny využívam už 
aj teraz pri dorozumievaní sa, keď 
cestujem do rôznych krajín sveta, a 
mám aj dosť veľa priateľov, s ktorými 
komunikujem v angličtine, takže je 
to určite výhodou. Angličtinu chcem 
využiť aj počas štúdia na vysokej 
škole a neskôr v práci. Keď máte 
možnosť, určite študujte angličtinu. 
Je veľmi potrebná do života. Jedno-
ducho si choďte za vlastnými cieľmi. 

   Lenke držíme palce, aby sa jej sny 
splnili a aby sme ešte o jej úspechoch 
počuli.

Ďakujeme za rozhovor.

pripravila: Maťka
foto: album L. Puškášovej

Nedokáže doma len tak sedieť
Lenka Puškášová

Lenka v akcii
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Konferencia SAFER INTERNET 
DAY 2016 sa uskutočnila 12. mája 
2016 v divadelnej sále OKC. Bola 
to v poradí už 3. školská konfe-
rencia na tému bezpečnosti na 
internete. Koordinátorkou akcie 
bola vyučujúca informatiky Ing. 
Anita Sáreníková. V spolupráci s 
vedením školy, s kolegami - in-
formatikmi a s členmi krúžku 
„Internet a bezpečnosť na in-
ternete“ (a to najmä Simonou 
Koprivou a Simonou Lindákovou) 
sa podarilo pripraviť akciu, ktorá 
bola poučná a zároveň zábavná. 
Konferenciu prišiel pozdraviť 
známy spevák – Rožňavčan Robo 
Šimko. Jadro tvorili prezentácie 
žiakov našej školy a informácie 
o projektoch, ktorým sa venovali 
v tomto školskom roku a boli 
zamerané na tému bezpečnosti 
na internete. Dozvedeli sme sa 
mnohé užitočné informácie naj-
mä o vírusoch, hoaxoch, sociál-
nom inžinierstve, atď. 

Na tému „Závislosť od inter-
netu“ hovoril pozvaný hosť psy-
chológ Mgr. Peter Lörincz. Od 
neho sme sa dozvedeli, že exis-
tujú viaceré druhy závislosti od 

internetu: bezcieľne surfovanie, 
nakupovanie, gamblovanie, 
závislosť od pornografie. „Čím 
dlhšie sme na internete, tým sa 
stávame závislejšími“, dodáva 
Mgr. Peter Lörincz.

Vo svojej prezentácii sa za-
meral aj na vysvetlenie pojmu 
závislosti od internetu. Exis-
tujú rôzne typy dotazníkov a 
napríklad podľa dotazníka z roku 
1996, ktorý vytvorila K. Youn-
gová, závislosť od internetu 
vlastne neexistuje. Bude v tom 
asi trocha pravdy, však? 

Nesmieme predsa zabúdať 
na nežiaduce príznaky, ktoré 

prináša každá závislosť. 
Napríklad psychické poruchy a 
zmeny správania, zmeny nálady, 
porucha pozornosti a empatie, 
schopnosti rozpoznania hroz-
by, častokrát aj krádeže, dlhy 
či pôžičky. Podľa výskumov a 
prieskumov realizovaných v USA 
v roku 2008 sa zistilo, že až 40 
% ľudí so svojimi mobilmi aj spí 
a až 50 % používateľov sa necíti 
dobre, keď pri sebe mobil nemá.

Tak čo si myslíte o sebe? Ste 
závislí na internete či mobile? 
Alebo oboje? 

text: Evka
foto: S. Ciberajová

Poučenie a zábava SAFER INTERNET DAY 2016

Psychológ Mgr. Peter Lőrincz Hudobný pozdrav - Robo Šimko

Odmeňovanie aktívnych študentov
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Naša obchodná akadémia sa pýši veľkým množstvom 
úspešných študentov. Väčšina z nich sa venuje nejakému 
športu, spevu, tancu alebo hraniu na hudobnom nástroji. Ve-
deli ste však, že sa nájde jeden študent, ktorý sa venuje (pre 
niekoho možno) netradičnej činnosti? Hovorím o Patrikovi 
Žúdelovi z II. A triedy, ktorý sa profesionálne venuje hre 
Counter Strike: Global Offensive. Je najmladším človekom 
v top dvanástke sveta, jeho tím patrí do top 11 najlepších 
tímov a súťažne hrá už od dvanástich rokov. 

Nám nežnému pohlaviu táto počítačová hra možno nič 
nehovorí a čudujeme sa tomu, že sa dá dokonca hrať aj 
súťažne, ale chalani ju už dôverne poznajú a zaiste vedia, 
o čo sa jedná. Keby sa však niekto chytal za hlavu a pred-
stavoval si Counter Strike len ako obyčajnú strieľačku, Patrik 
vás vyvedie z omylu: „Je to taktická hra, kde nejde len o 
reflexy, ale aj o to, ako používaš svoju myseľ, nie je to len o 
zabíjaní. Je to ako keby ste sa pozerali na futbal a videli len 
ľudí, ktorí naháňajú loptu alebo sa o ňu bijú.“ 

Mnoho ľudí má však mylnú predstavu o počítačových 
hrách a túto činnosť spája so závislosťou. Je veľa priestoru 
na polemizovanie o tom, či je alebo nie je hra na počítačoch 
závislosť, ale musíme uznať, že je to viac než len strieľačky 
a krviprelievanie. Je vedecky dokázané, že tieto hry sú o 
zručnosti, o reflexoch , výdrži, inteligencii a o stratégii.

 Potrebujeme však akúkoľvek zručnosť pri hraní na auto-
matoch? Cibríme si nejakým spôsobom našu logiku alebo nás 
dopredu ženie iba túžba po výhre? Tu nachádzame rozdiel 
medzi skutočným gamblingom a hraním PC hier. 

zdroj fotiek : facebookova stránka Hellraisers

Patrik nám pred odchodom na 
ďalší turnaj do Švédska poskytol 
krátky rozhovor, kde sa bližšie doz-
viete, ako sa k tejto hre dostal a aký 
má názor na to, že niektorí ľudia 
berú hranie počítačových hier ako 
„gamblerstvo“.

■ Od koľkých rokov hráš 
počítačovú hru Counter Strike? 
Začal som od ôsmich, súťažne hrám 
od dvanástich rokov. 

■ Ako si sa dostal k tejto hre, alebo 
všeobecne k hraniu počítačových 
hier? 
Cez môjho brata a nejako ma to 
chytilo.

■ Do koľkých rokov sa ešte chystáš 
súťažne hrať? 
Väčšina ľudí hrá do dvadsaťdva ro-
kov, čo je najlepší vek. Minimálne 
kým skončím vysokú školu, teda do 
25 rokov.

■ Aký máš názor na to, že túto 
hru niekto berie ako závislosť, 
dokonca gamblerstvo? 
Ľudia si o tom nezistia nič a hneď si 
urobia svoj názor, ovplyvňuje ich aj 
to, čo počujú v telke a nevidia roz-
diel v počítačových hrách a v hraní 
na automatoch. 

■ Je niekto konkrétny, kto ťa za 
hranie „odsúdil“? 
Moja mama predtým, ako som začal 
zarábať, teda pred prvou výhrou. 

■ Koľko členný je váš tím?
Päťčlenný, z toho dvaja sme Slováci. 

■ Ktorý bol najväčší turnaj, ktorý 
ste vyhrali? 
Turnaj v Rumunsku, kde sa hralo o 
50 000€

■ Vďaka hraniu máš možnosť 
navštíviť rôzne kúty sveta. Ktoré 
to zatiaľ boli? 
Amerika, Dánsko, Švédsko, Rumun-
sko, Francúzsko, Veľká Británia a 
Ukrajina.

■ Videl si už kúsok sveta, a tak 
určite vieš porovnať našu krajinu 
s ostatnými, ktoré si už navštívil. 
Aký máš na to názor? Slovensko 
alebo zahraničie? 
Nesúhlasím s tým, že sa my Slováci 
máme zle. Predtým, ako som začal 
cestovať, som mal na to iný názor, 
ale nevidím dôvod sa v blízkej 
budúcnosti sťahovať. 

■ Čo považuješ za najväčší benefit 
hrania? 
Z každého rožku trošku asi. Ale 
určite to, že si viem zarobiť tým, čo 

ma baví a dám svoje meno do sveta. 
Ale hlavne to, že ma ľudia poznajú. 

■ Ako dlho trvá jeden turnaj? 
Pár dní každé tri mesiace. Tímy sa 
kvalifikujú pomocou menších turna-
jov mesiac predtým. 

■ Koľko trvá zvyčajne jedna hra? 
Koľko tímov hrá medzi sebou?
Jedna hra trvá 45 minút a hrajú ju 
dva tímy.

■ Nemáš pocit, že zanedbávaš 
svoje štúdium na strednej škole? 
Nepremýšľal si nad individuálnym 
štúdiom? 
Všetko sa stále snažím dobehnúť, s 
tým nemám problém. Nad individuál-
nym štúdiom som už rozmýšľal, ale 
ešte sa stále rozhodujem. 

■ Musí mať človek na hranie 
Counter Strike nejaké špeciálne 
zručnosti, dokonca až talent? Ale-
bo to môže robiť naozaj hocikto? 
Musí ťa to predovšetkým baviť, a ak 
nad tým stráviš nejaký čas a budeš v 
tom dobrý, nemyslím si, že človek na 
to potrebuje špeciálny talent. 

Patrikovi želáme ešte veľa 
úspechov do budúcnosti.

text: Monika

VEDELI STE ŽE...
 ▪ najúspešnejšie tímy sú zo Švédska  

(resp. škandinávskych krajín),
 ▪ 3 hráči zo Slovenska hrajú na profesionálnej úrovni,
 ▪ hráči majú zmluvy ako profesionálni  športovci, 
 ▪ obľúbenosť tejto hry sa rozšírila pred pár rokmi a 

výhry sa každým rokom zdvojnásobujú,
 ▪ keď sme pri výhrach, najväčšia suma za výhru bola 

zatiaľ 1,000,000€,
 ▪ medzi sponzorov patrí napríklad  McDonald‘s  alebo 

Samsung?

Závislosť, alebo profesionálny šport?
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Nemožno povedať, že je to práca snov, ale povedzme si, komu by sa nezišli 
nejaké extra peniaze, zarobené vlastnými rukami? Osobne som sa na túto prácu veľmi tešila, pretože 
jednak to bola moja prvá brigáda a jednak som si mohla zarobiť extra keš doma. Nuž a tí, čo túto prácu 
robia, sú si vedomí toho, že musia ráno vstávať aj v sobotu. Pravdupovediac, vtedy by som najradšej 
budík vyhodila von oknom. Alebo keď musíte ísť pešo v zime, a vonku je riadna kosa -20°stupňov, alebo 
naopak v lete, keď je +40°C. Alebo keď prší. No hrozné. Ale mám aj pekné a úsmevné spomienky, ktoré 
by som asi nezažila, nerobiac túto prácu. Jedna pani ma raz zastavila a spýtala sa: „Vy čo robíte, že 
všetko tak rýchlo spravíte? Máte teleportor či čo?“ Mala na mysli zariadenie zo sci-fi filmov, ktorým sa 
dá rýchlo premiestniť z jedného miesta na druhé, čiže teleportovať sa. Či pán 
z našej dediny mi zalichotil, že jazdím na bicykli ako Satan. Mal na mysli Petra 
Sagana. A keď som sa ho spýtala na dôvod, odpovedal mi, že skoro som ho prešla. 
Mala som naponáhlo .

Táto práca je naozaj nenáročná a odporúčam ju každému, kto doma „nemá 
čo robiť“. Vaša úloha je veľmi jednoduchá a stretnete sa naozaj s takými ľuďmi, 
akých by ste v škole či na diskotéke márne hľadali. 

AKO SI DOKÁŽEM ZAROBIŤ ASPOŇ NA VRECKOVÉ
O práci kolportéra očami našich redaktoriek  Stanky  a Evky

AKO  SA STAŤ 
KOLPORTÉROM?

• Treba vyplniť formulár 
Žiadosť o prácu kolportéra 
pre redakciu, ktorá je k vám 
najbližšie (ktorej noviny sa 
vo vašom okolí roznášajú). 
Zárobok je rôzny, väčšinou 
sa platí od počtu rozne-
sených kusov, je rozdiel, či 
sa noviny roznášajú "naraz" 
po sídlisku, alebo "hore-
dolu" po domoch. Rádovo to 
býva niekoľko desiatok eur 
mesačne.

• Kolportér musí byť 
ktokoľvek vo veku od 15 
rokov bez inej brigády, alebo 
živnostník. Kolportér musí 
byť dostupný telefonicky 
(mobil). Vhodné je bydlisko 
v danej lokalite. Niektoré 
redakcie vyžadujú aj e-mail, 
iné kolportérov s autom 
a podobne - o konkrét-
nych podmienkach sa teda 
treba informovať priamo v 
príslušnej redakcii.

• Nejde o brigádu na 
leto. Práca kolportéra má 
dlhodobý charakter. A mimo-
chodom - roznášať noviny 
v pľuštiach naozaj nie je 
jednoduché.

Kolportéri alebo jednoducho roznášači 
novín / reklamných letákov. Takúto prácu už vykonávalo veľa ľudí. 
Medzi nimi napríklad Matej Hrebenda-Hačavský, prvý slovenský 
kolportér kníh, či Peter Kellner Hostinský, štúrovec pochádzajúci 
z Gemerskej Polomy. Postupom času sa však o novinkách dočítame 
hocikde, najmä na internete, a tak sa tento džob stal predovšetkým 
brigádou pre študentov, teda aj pre mňa. Začínala som asi pred 
rokom, ponuka prišla tak nečakane, že som tomu ani neverila. Je 
všeobecne známe, že väčšina zamestnávateľov prijíma brigádnikov 
až od veku 18 rokov. V tomto sa práca kolportéra líši. Nie je to jediná 
jej výhoda. Študenti, dôchodcovia a ľudia, ktorí ju vykonávajú, sa 
nemusia báť zdanenia. A noviny, pre ktoré pracujem ja, je potrebné 
rozniesť raz do týždňa. Čiže sa dá hovoriť o “platenej prechádzke 
mestom”. Výplata sa síce nevyrovná ani zďaleka klasickej mesačnej 
mzde, no je to postačujúca kompenzácia vreckového. Každý luxus 
však vyžaduje obete. Práca so sebou prináša aj negatíva. Každý, 
kto to už aspoň raz robil, vám povie, že sa stretnete s rôznym ty-
pom ľudí. Je až zarážajúce, ako vás niektorí okríknu za to, že túto 
prácu vôbec robíte a kým si na vás nezvyknú, tak vám každý týždeň 
dávajú uštipačné otázky. Nájdu sa však aj milí ľudia, ktorí ma v tom 
dokonca podporujú a s ktorými môžem každý víkend prehodiť pár 
slov. Najhoršie na celej práci sú však psy. Ozaj si je treba dávať 
na seba pozor, byť opatrný. Koniec-koncov je to však potrebné pri 
každej práci a postupom času si zvyknete aj na to. Práca ma naučila 
zodpovednosti, dochvíľnosti, trpezlivosti a určitému spôsobu komu-
nikácie. Keď som nemala svoj deň a spoza bránky sa ozval hlas, že 
načo to robíte, keď už každý všetko číta na internete, bolo ozaj 
ťažké udržať sa na uzde. Po 2,5 hodinovom chodení po meste je 
to posledné, čo potrebujem počuť. Určite 
ste zvedaví, koľko času mi táto práca za-
berie. Spravidla v piatok mi prídu noviny 
domov a ja mám čas na roznos do nedele 
večera. V prípade nepriaz-ne počasia, 
alebo keď som chorá, sa môžem obrátiť 
na mojich tolerantných zamestnávateľov, 
ktorí mi dobu roznosu predĺžia. Ešte 
sa nestalo, že by povedali nie pri take-
jto mojej požiadavke. Prácu kolportérky 
som si obľúbila natoľko, že v nej budem 
pokračovať aj budúci rok.

 alebo

Kolportérka STANKA 

Kolportérka EVKA 
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Kto sa neprispôsobí súčasným zmenám, 
bude od života odstavený.

- dobrá myšlienka -
Letenky si objednávajte pár mesiacov 
dopredu. Vracajte sa cez víkend, 
je to oveľa lacnejšie.

- tip na šetrenie -

Leto je už v plnom prúde. Začínajú priam tropické dni 
a my premýšľame, plánujeme, ako si letné prázdniny a 
dni voľna čo najviac užiť. Niekto sníva o dovolenke pri 
mori, iný dá prednosť horskej turistike. Snom mnohých, 
nielen mladých ľudí, je cestovať po svete, zažiť exotiku, 
spoznávať krajiny. Stojí to však kopec peňazí. Na prvý 
pohľad sa nám zdá, že splniť si svoje cestovateľské sny 
nemôže byť reálne. My obchoďáci však rozmýšľame eko-
nomicky a dospeli sme k tomu, že aj za málo peňazí môže 
byť veľa muziky. Ako? Za koľko? Kde? 

Ponúkame vám niekoľko tipov na lacné cestovanie, 
lacnú dovolenku. V prvom rade je potrebné si zabezpečiť 
lacnú cestu, stravu a lacné ubytovanie. To ostatné je už na 
konkrétnych záujmoch cestovateľa.

Aké sú najlacnejšie formy cestovania?
Denné priemerné náklady na cestovanie v rozvojo-

vých krajinách je 13,5 €, vo vyspelejších krajinách 35 €. 
OK, to by sme mali. Pri cestovaní je potrebné sa samoz-
rejme niekde dočasne ubytovať. Kde? V hosteloch, lac-
ných hoteloch, sharovaných (spoločne zdieľaných) izbách, 
kempovať, stanovať, prespávať vo vlakoch, autobusoch. 
To sú tie najdostupnejšie spôsoby. Teraz pár konkrétnych 
tipov, ako ušetriť u nás v Európe, ale aj v susednej Ázii 
na strave. 
V Európe – kupujte jedlo v supermarkete, varte si v hos-
teli alebo si spravte piknik v parku. 
V Ázii – nemajte strach, vyskúšajte pouličné jedlo. 
V Japonsku – hľadajte lacné fastfoody. Používajte mestskú 
hromadnú dopravu viac ako taxíky a súkromné autobusy. 
Lenivosť je drahá a nevypláca sa!

Pokiaľ ste ozaj nenáročný, nebude vám prekážať ani 
spoločná sprcha. Ušetríte, ak sa rozhodnete vynechať 
diskotéky, predražené návštevy múzeí a doprajete si len 
jeden, najlepšie NEAKLO drink.

To, že sme Slováci, prináša pre nás výhodu, ktorú často 
prehliadame a vnímame ju ako nepodstatnú. Máme celú 
Európu ako na dlani. Sme jej srdcom, a tak nám nerobí 
najmenší problém vycestovať ktorýmkoľvek smerom a 
byť si istý, že čo-to z eura ušetríme. Kam ale v Európe 
vycestovať? 

AmsteRdAm, HolAndsko - prenajmite si bicykel a vydaj-
te sa objavovať zákutia amsterdamských uličiek, iba tak 
poriadne zapadnete medzi miestnych. Bicyklov je tu viac 

ako ľudí. Do Amsterdamu sa tiež oplatí zaletieť si kvôli 
UNESCO-m chránenej sieti kanálov obkolesenej farebnými 
domčekmi. Tento jedinečný výhľad nikde inde v Európe 
nenájdete.

GdAnsk, Poľsko - prístavné mesto na severe krajiny 
leží na pobreží Baltického mora. Vedeli ste, že Gdansk je 
práve mestom, cez ktoré prišla nemecká armáda do kra-
jiny, a začala tak druhú svetovú vojnu? Okrem stôp, ktoré 
zanechala krvavá história, si vás Gdansk získa očarujúcim 
starým mestom s kostolmi a katedrálami poľskej a ho-
landskej architektúry. Úzke uličky s červenými tehličkami 
ponúkajú rôzne možnosti európskych kuchýň. 

londýn, AnGlicko - multikultúrne centrum Európy je 
obľúbenou voľbou pre predĺžený víkend. V poriadnom 
predstihu si viete zakúpiť letenky za veľmi nízke ceny. 
Hoci je Londýn vďaka enormne vysokému nájmu jedným 
z najdrahších miest na život, ako turista až takú drahotu 
nepocítite. V Camdenskom mestečku to žije živou hudbou, 
kultúrou, bazármi a umením. Určite vás upútajú extrava-
gantne poobliekaní miestni a až vtedy si uvedomíte, že 
aha, tak toto je ten pravý Londýn.

pripravila: Stanka zdroj: http://dobrodruh.sk

Lenivosť je drahá a nevypláca sa!

Amsterdam

Gdaňsk

Londýn
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Slovensko má veľa historických pamiatok, významných stavieb, 
umeleckých diel a pekných tradícií. Môžeme si ich kedykoľvek 
prezrieť. Avšak sú také svetoznáme miesta, stavby a divy sveta, ktoré 
nájdeme len v istých krajinách. Ak ich chcú turisti navštíviť, odfotiť 
si ich, zažiť ich, musia za nimi vycestovať do zahraničia. 

Ale je tu jedna výnimka. Prečo cestovať za pyramídami do Egypta, 
keď jednu máme rovno pod nosom, čiže doma? A pozor! hneď na Ge-
meri. 

S pozoruhodným nápadom sa jedného rána pred dvoma rokmi 
zobudil rakúsky umelec Ernst Ringler (71). V Dlhej Vsi žije už 20 rokov. 
Svoj voľný čas vypĺňa umeleckou tvorbou rôznej povahy. Ako umelca 
ho poznáme pod menom Odin Mohammed Rosenzweig. Výsledkom 
jeho práce sú rôzne typy fontán, krásny park s rybníkom, monumen-
tálne umelecké diela. Mnohé z nich vystavil priamo v Dlhej Vsi, niek-
toré dokonca aj v Snine. Na Slovensku umelecky tvorí, ale aj podniká 
so svojou firmou Kaiser. Rozhodol sa, že v Dlhej Vsi pri Rožňave posta-
ví vernú zmenšenú kópiu egyptskej Cheopsovej pyramídy. 

Bola dokončená len prednedávnom a na detailoch sa neustále 
pracuje. Súčasťou pyramídy je aj malý estetický park s fontánou. 
Táto časť je od pyramídy oddelená tehlovou stenou s prechodným 
oblúkom v strede. Pyramídu postavili za deväť mesiacov šiesti fachmani. Použili 42 000 stavebných blo-
kov. Samotná pyramída má takéto rozmery: strana štvorcovej základne ihlana meria 20 metrov a výška 
pyramídy je 10 metrov. Do pyramídy je urobený vchod a jej vnútro ukrýva priestor na relaxáciu či medi-
táciu. Vďaka pohybovému senzoru pri vstupe hrá v nej relaxačná hudba, v priestore na relax počuť ta-
jomné zvuky vetra a dunenia, vlnia sa farebné prúdy vody. Spestrením je tiež hviezdna mapa a tajomné 
miesto so špeciálnou guľou - fandafádom. Po dotyku rúk pôsobenie iónov vyvolá efekt zježenia vlasov. 
Pyramída je verejnosti prístupná celoročne zadarmo. Viac efektov si však možno vychutnať ešte pred 
nástupom mrazov. Navyše sa táto pyramída objavila aj vo videoklipe PANDÚRI od známeho súčasného 
slovenského rapera Lukáša Jedličku, známeho pod umeleckým menom BOY WONDER.

Vďaka inovatívnej myšlienke za exotikou faraónov netreba chodiť až do Afriky. Čím nás prekvapí pán 
Ernst nabudúce? V súčasnosti pracuje na svojom novom diele, ktoré bude verejnosti onedlho vystavené. 

 text a foto: Monika Ézsölová

      P otu l ky   po   S l ovensku      

 PYRAMÍDA V DLHEJ VSI  
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Ak sa počas leta nechcete nudiť, môžete si urobiť pek-
ný výlet do známej Zádielskej tiesňavy a na neďaleký 
Turniansky hrad. Ešte sa tu chvíľu zdržte, výnimočné 
sú Hájske vodopády a neobíďte ani samotnú obec Háj. 
Nebudete ľutovať. Skutočnou kuriozitou je v nej socha 
anjela. Hoci sa jedná len o rekvizitu z hollywoodskeho 
filmu Za nepriateľskou líniou, človek na niečo podobné 
nenarazí až tak často. Je to určite príjemné spestrenie. 
Socha je ľahko dostupná a navedú vás k nej informačné 
tabule. Nachádza sa kúsok od cesty na cintoríne pri 
miestnom kostole. Pred kostolom je malé parkovisko, 
takže tu môžete aj zaparkovať.
Zaujímavosti
• Hlavnú úlohu si vo filme Za nepriateľskou líniou zahrali 
herci Owen Wilson a Gene Hackman.
•  Film s rozpočtom 40 mil. amerických dolárov sa natáčal 
v roku 2000 aj na viacerých miestach na Slovensku, 
napríklad v bratislavských štúdiách na Kolibe, v prírodnej 
rezervácii pri Žiline či na Martinských holiach, v Slovens-
kom krase na Zádielskej planine. 
• V samotnom filme si úlohu komparzistov vyskúšala tak-
mer celá dedina Háj.
• Scénu s hájskym anjelom možno vidieť na začiatku a na 
konci filmu v záverečnej scéne.

• Rekvizita anjela z polystyrénu bola nakoniec po skončení natáčania americkými filmármi darovaná obci. 
Anjel bol prevezený vrtuľníkom na miestny cintorín na takzvanú Anjelskú cestu.

Rastlinný kostol sv. Ladislava – ďalšia kuriozita neďaleko obcí Debraď a Drienovec, ktorú nemôžete na 
potulkách po Slovensku obísť. Jedná sa o kostol s drevenou konštrukciou, ktorú postupne pohlcujú popínavé 
rastliny. Nachádza sa pár metrov od Vyvieračky sv. Ladislava. Toto pozoruhodné miesto je obľúbené turis-
tami i pútnikmi vďaka legende o zázraku sv. Ladislava, ako aj údajným zjaveniam Panny Márie, ku ktorým 
malo dôjsť v 50. rokoch 20. storočia. Legenda rozpráva o zbožnom uhorskom kráľovi sv. Ladislavovi, ktorý 
si počas návratu z ťažkého boja vymodlil na suchej pláni vytrysknutie prameňa, aby sa jeho vysmädnuté 
a na smrť unavené vojsko napojilo a zachránilo pred záhubou. Prameň je dodnes veľmi výdatný a ani v 
najväčších suchách nevysychá. Neďaleko neho bol na začiatku 16. storočia postavený kostol zasvätený 
práve sv. Ladislavovi. V dávnych dobách ho zničili Turci. Koncom 20. storočia tu boli snahy o jeho ob-
novu. Pretože sa stavba nachá-
dza v Národnom parku Slovenský 
kras, obnova bola odsúhlasená 
len za podmienok, že sa použijú 
prírodné a ekologicky prijateľné 
materiály. Na stredovekých zákla-
doch kostola postupne vyrástol 
kamenný múrik a na ňom symbo-
lická drevená konštrukcia v tvare 
niekdajšieho chrámu. Strom, ktorý 
rástol medzi základmi stavby, bol 
ponechaný na svojom mieste, 
takže prečnieva cez vôkol posta-
vené trámy. Drevenú konštrukciu 
pomaly obrastajú popínavé rast-
liny. Tak vznikol na mieste staroby-
lého chrámu nový, tzv. „Rastlinný 
kostol“. 

K vyvieračke a Rastlinnému kos-
tolu sv. Ladislava sa možno dostať 
po značkovaných turistických 
chodníkoch z obcí Debraď a Drie-
novec.

text: RR, foto: Zoltán Zsupcsan 

 ANJEL S ODLOMENÝM KRÍDLOM V HÁJI  

 RASTLINNÝ KOSTOL A VYVIERAČKA SV. LADISLAVA  
text: RR, foto: internet
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Stanka Macková inklinuje k literatúre, 
 ale predovšetkým k hudbe. Chodí na spev 

a klavír do ZUŠ v Rožňave. Začína sama 
tvoriť, píše texty piesní, ktoré si aj sama 

zhudobňuje. Tu je jeden z nich.

Nie je hriech

Tak ako hviezdy na nebi,
aj moje túžby, zdá sa mi,
preletia náhle ako sen,

si tu a zrazu nie.
 

Ako vtáčik, čo uletel,
ani sa za ňou neobzrel.

Za tou, čo mal predtým rád,
no dnes je sama a on je sám.

 
ref: Ostaň so mnou aspoň chvíľu,

šepkala si pre seba.
Prejdem s tebou dlhú míľu,

ku hviezdam až do neba.
 

Tak ako dúha nad nami,
ak tvoje plány, zdá sa mi,

boli iné ako dnes.
Pýtam sa, prečo ten stres.

 
Ako motýľ, čo skrášľuje nebo 

a neodpovedá chladným "lebo",
pretože mal predtým rád,

no dnes je sama a on je sám.
 

Pozdvihujem oči smerom do neba
a pýtam sa, či sa dá prežiť aj bez teba,

mám len vieru, túžbu a cieľ,
veď láska a nádej predsa nie sú hriech.

 
ref: Ostaň so mnou aspoň chvíľu,

šepkala si pre seba.
Prejdem s tebou dlhú míľu,
ku hviezdam, až do neba.

Stanka Macková

Prázdninový vinš

Leto je už v plnom prúde,
leňošenie začína.

V septembri nás opäť čaká
poprázdninová drina.

Pracujúcim počas leta
prajem veľa síl.

Cestujúcim okolo sveta,
nech cestu domov nájdu aj po stovke míľ.

Učiteľom hlavne pokoj,
nech nemajú stres

a spoločne s novým školským  rokom
podarí sa im študentom

ďalšie vedomosti do hláv vniesť.

Stanka Macková

VYBRALI SME ZO SLOHOVÝCH PRÁC ŽIAKOV II. B

Humor je ten najlepší liek na to, keď v škole schytáme päťku, 
smútime za starými láskami, alebo bol náš deň jednoducho taký 
nudný, že by sme si pri najbližšej možnej príležitosti podopreli 
hlavu dlaňami a bez problémov zaspali.

z práce Zuzky Kolesárovej „Humor je soľou života“ (úvaha)

Najväčšie haluze píše sám život. ... Medzi dospelými sa nájdu aj 
takí optimistickí flegmatici, ktorých rozosmeje aj výplatná páska 
na konci mesiaca. ... Neraz som sa už na veselej príhode mojej 
starej mamy zasmiala aj ja. Ona vraví, že práve preto, že sa tak 
často a úprimne smiala, jej v živote vyšlo všetko, po čom túžila.

z práce Stanky Mackovej „Humor je soľou života“ (úvaha)

Mám pocit, že lásky je stále menej a menej. Tak dôležitú súčasť 
nášho života odkladáme bokom. Ľudia by sa nad tým mali 
zamyslieť, aby sa z našej plnéty nestalo len miesto a z ľudí len 
prázdne schránky bez kúska citu.

z práce Ivany Leštákovej Láska nie je iba slovo (úvaha)
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Nahnevaný učiteľ vyletí z triedy a mrmle si popod nos: 
„Ako malý chlapec som pásol dobytok a dnes, na staré kolená ho musím učiť!”

■ Vzal ju na zájazd k moru, a tam ho pustila k vode.
■ Hotové peklo je tam, kde je krutá zima.
■ Dnešná žena musí mať postavu Venuše, rafinovanosť

Kleopatry, odvahu Jany z Arcu, šatník Márie Antoinetty
a čistiacu schopnosť tekutého prášku Zuzka.

■ Muži sú ako pľuzgiere. Ukážu sa, až keď je práca hotová.
■ „Ja mám totálne posratý život,” vzdychla si záchodová misa.
■ Ticho! Nevidím na titulky!
■ Vlaky nechodia načas, lebo výpravcovia to občas prepísknu.
■ Čo to je vernosť? Nedostatok iných príležitostí.

24

NAŠA KRÍŽOVKA
Stará pani chodí po obrazárni a sprievodcu ohuruje svojimi vedomosťami:

„Toto je Rubens.“ • „Nie pani, to je Tizian.“ • „Toto je určite od Goyu.“ • „Pardon, ale to je od Leonarda.“ • „No, ale toto je iste Picasso.“ • „...
(dokončenie v tajničke).“

V dvojčísle 1-2 sme vám priniesli prvú krížovku v tomto ročníku. Jej tajnička znela:  V každom veku sa možno vzdelávať, no nemožno sa 
stať školákom. Vyžrebovaní boli: Silvie Kuruczová - Selice, Klára Košťalová - Oravské Veselé, Denisa Oravcová - Baka. Aj v tomto vianoč-
nom vydaní vám prinášame krížovku na spríjemnenie voľných chvíľ. Ako už je to zvykom, máte možnosť vyhrať od nás knižnú cenu. Vaše 
vylúštenie tajničky nám zasielajte najneskôr do 31. 12. 2011 na adresu: Slovenský stenograf, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok alebo emailom 
na: parentespk@gmail.com. Pri posielaní vašich odpovedí mailom, nezabudnite uviesť svoje celé meno a presnú adresu.

AFORIZMUS 
NA TENTO 

MESIAC
BALTICKÉ

MORE ÚTOK

KRÍŽENEC 
JEDNO 

A  DVOJHRBEJ 
ŤAVY

STARÁ PLOŠNÁ 
JEDNOTKA TAJNIČKA POMÔCKY:

SKAT, BOLÍD
TEPELNE 

UPRAVUJE
DANIELA

DOMA BIVAK

TROPICKÉ 
OVOCIE

POLITICKÁ 
STRANA 

V  ČECHÁCH

ZNAČKA 
BÝVALÝCH 
POČÍTAČOV

REMÍZA 
V  ŠACHU 

SILNÉ
POVRAZY

RÍMSKY
BÔŽIK

ŽENSKÉ
MENO

ZN. RAKETY 
ZEM-ZEM

KRVNÝ
TLAK

POHÁR PO 
RUSKY 

STRÝČKO

NOVINÁRSKY 
NOTES

UNAVÍ

RIEKA VO 
ŠVAJČIARSKU

DEFEKT
ZNAČKA 

MONTOVANÉHO 
DOMU

ROZPRÁVKOVÝ 
HRDINA

PREDLOŽKA
6. PÁDU

POKLADŇA

KĹBY NA 
RUKÁCH

AKO
PO RUSKY

DLH 
PODĹŽNOSŤ

ZLATO PO 
ŠPANIELSKY

VIEROLOMNOSŤ 

MAJSTRUJE 
SLANGOVO

EVID. ČÍSLO 
KOŠICE

SKRESÁVAL

ČLOVEK BIELEJ 
RASY

AUTOR:
DR. JÁN 
EMILA

KAINOV
BRAT

PEŇAŽENKA 
HOVOROVO

NEALKOHOLICKÝ 
NÁPOJ

RUSKÉ
MUŽSKÉ

MENO

OTÝLIA
DOMA

SOĽ KYSELINY 
OCTOVEJ

ZNAČKA MÚKY 

ODPOROVACIA 
SPOJKA

VEĽMI JASNÝ 
METEOR

HLBOKÝ 
ŽENSKÝ HLAS

RUSKÁ
RIEKA

MENO HERCA 
ROMANČÍKA

BOLEKOV 
PRIATEĽ

ĽACHTIKÁR 
HOVOROVO

PÍSMENO 
GRÉCKEJ 
ABECEDY

Kolekcia dámskych nohavičiek: 
Monday, Tuesday, Wendsday, ...
Kolekcia pánskych slipov: 
January, February, March, ...

Pýta sa malý syn svojho otca: 
"Prečo si si vlastne vzal mamičku?" 
Otec sa otočí do kuchyne a húkne: 
"Vidíš, ani to dieťa to nechápe!" 

Pripravila  
Maťka



Plavecký výcvik v Hajdúszoboszló
Na plaveckom výcviku bolo fantasticky. Nič iné 

si študent na konci školského roka ani nemôže 
priať ako veľa slnka, vody a dobrej nálady. Toto 
všetko sme si u našich južných susedov užili.    

Tí, ktorí vedeli plávať, súťažili, hrali vodné  
športy, vyskúšali všetky  tobogány. Z neplavcov 
sa stali „delfíni“. Najkrajšie boli teplé noci, po-
hoda, prechádzky nočným mestom, dobré jedlo, 
nové priateľstvá.

Nachytali sme veľa bronzu, domov sme si 
doniesli skvelú predprázdninovú náladu, ktorú 
nám hádam ani vysvedčenie nepokazí.

text: Michaela Poťmáková, foto: D. Lukáčová
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Náš K€Š zabodoval 
Žiaci 3. ročníka  Štefan Barczi, Renáta Vilimová, Amarila 

Viczénová, Ivana Prívozníková a Peter Rákai sa tohto roku 
v marci venovali téme 19. ročníka celoslovenskej súťaže 
Spotrebiteľská výchova „Spotreba pre život". Celoštátna 
odborná komisia ocenila prácu redaktorov jednou z 10 
hlavných cien. Prevzali ju 3 zástupcovia redakčnej rady 
časopisu K€Š Štefan Barczi, Renáta Vilimová a Amarila  
Viczénová.

text: Stanka, 
foto: O. Dúdorová
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text: Tomáš Parada, foto: Mgr. D. Lukáčová

Petang je francúzska spoločenská 
hra pre dve 1-3 členné družstvá, ktoré 
sa snažia umiestniť gule čo najbližšie 

k cieľu, ktorý tvorí drevená gulička, tzv. prasiatko. Princíp 
hry je veľmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutie tech-
niky a taktiky vyžaduje pravidelný tréning. Výraznou 
prednosťou tohto športu je to, že ho môže hrať prakticky 
každý a prakticky kdekoľvek.

Hra vznikla vo francúzskom mestečku La Ciotat 
neďaleko Marseille a vymyslel ju Jules Le Noir, ktorý sa 
po nehode ocitol na vozíku. Do konca  2. svetovej vojny  
bola hra spopularizovaná a francúzski emigranti ju rozšírili 
do ďalších štátov. Slovenská federácia petang vznikla v 
auguste 1994.

V hre sa súťaží v troch kategóriách: jednotlivci, dvojice 
a trojice. Jednotlivci aj tímy hrajú rovnakým spôsobom. 
Hráč vyžrebovaného tímu nakreslí kruh s priemerom 35 až 
50 cm a hodí tzv. bib (cieľovú guľku) na hraciu plochu do 
vzdialenosti 6 až 10 m. Prvú guľu hádže tiež ktorýkoľvek 
člen vyžrebovaného družstva, potom príde na rad hráč 
súperovho družstva. Družstvo má hodiť  guľu bližšie k bibu 
ako súper, alebo hra sa hrá, kým neminú všetky svoje gule. 
Družstvo môže posunúť alebo odraziť súperovu guľu tak, 
aby mala ich guľa lepšiu pozíciu, prípadne posunúť vlastnú 
guľu čo najbližšie k bibu. Poznáme 2 druhy hodov: point a 

tir. Hráč, ktorý sa pokúša o point, sa snaží umiestiť guľu 
čo najbližšie k bibu. Ak použije tir, jeho cieľom je odraziť 
súperovu guľu. Body sa spočítajú, keď hráči oboch tímov 
odhádzali všetky gule. Víťazom sa stáva družstvo, ktorého 
guľa sa dostala najbližšie k bibu. Ďalšie body získava tím 
aj za každú guľu, ktorá je bližšie k bibu ako najbližšia guľa 
súpera. Jedno kolo sa hrá do 13 bodov. Celý zápas sa hrá 
na 2 víťazné kolá.

Petang sa hrá na rôznych terénoch, napríklad s 
trávnatým alebo pieskovým povrchom.

text: Michal Tišliar, zdroj a foto: internet

Petang

ŠPORTOVÉ  VÝSLEDKY
Krajské kolo v basketbale CVČ SAŠŠ (Košice): chlapci - 2. miesto

Okresné kolo vo volejbale CVČ SAŠŠ: chlapci - 1. miesto /účasť na KK/
Okresné kolo vo volejbale CVČ SAŠŠ: dievčatá - 1. miesto /účasť na KK/

Regionálne kolo v nohejbale DŠS KSK: chlapci – 2. miesto
Regionálne kolo v bedmintone DŠS KSK: dievčatá – 1. miesto
Okresné kolo v basketbale CVČ SAŠŠ: dievčatá – 3. miesto

Okresné kolo vo futbale CVČ SAŠŠ: chlapci – 1. miesto /účasť na KK/

Regionálne kolo vo florbale DŠS KSK: dievčatá – 3. miesto
Regionálne kolo vo florbale DŠS KSK: chlapci – 3. miesto

Krajská olympiáda DŠS KSK:
basketbal dievčatá - 4. miesto
bedminton dievčatá - 3. miesto

FUTBAL
Naši chlapci reprezentovali 27. apríla svo-

ju školu na krajskom kole vo veľkom futbale 
žiakov stredných škôl, ktoré organizovalo CVČ 
v Košiciach. Vyhlasovateľom bolo MŠVVaŠ SR. 
Vo svojej skupine obsadili druhé miesto. Na zá-
pasy, ktoré odohrali, sme sa opýtali stredopo-
liara Dalibora Babiča.
 Koľko zápasov ste odohrali a s akými 
výsledkami?
Dva. Jeden so Sečovcami, ten sme vyhrali 1:0, 
druhý so Športovým gymnáziom Košice, ten 
sme prehrali 2:0, aj keď bol tento zápas lepší 
ako prvý.
 Ktorý moment súťaže bol najsilnejší?
Naším cieľom bolo vyhrať aspoň jeden zápas. 
To sa nám aj podarilo. Strelou Timoteja 
Liptáka, proti ktorej nemal brankár Sečoviec 
šancu, sme si zabezpečili 2. miesto. Náš tréner 
pán profesor Hlaváč bol spokojný.

Naše bedmintonistky

Lenka 
Puškášová

Michaela 
Gargušová



Šéfredaktorka

Stanislava Macková (Stanka)

Zástupca Šéfredaktorky

Monika Molnárová (Monika)

redaktori

Eva Vargová (Evka), Viktória Bodnárová (Viki),
Martina Plišková (Maťka), Scarlett Krajlíková, Andrea Tóthová,

Kristína Zalcerová, Adriána Čišková, 
Tomáš Parada, Michal Tišliar

Do Sršňa PriSPeli

Monika Ézsölová, Michaela Poťmáková 

Grafická Úprava

Ing. Juraj Valko Krišťák
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Lebo....

• si oddýchnem.
• je teplo.
• sa môžeme kúpať.
• môžem dlho spať.
• sa dobre driftuje.
• pekné dievky.
• máme svätý pokoj od učiteľov.
• sa nebojím, že prepadnem.
• si dám pivóóó!
• letná láska.
• minisukne.
• rastú huby.
• opaľovanie.
• zmrzlina.
• sú prázdniny, bezstarostný život.
• mám čas na kamarátov a na všetko, čo chcem.
• dlhé noci, kúpaliská, diskotéky, výlety, more.
• búrky.

Lebo leto je časom slobody!

Prečo študenti OA milujú leto?

Celá redakčná rada vám všetkým želá krásne leto plné 
zážitkov a zábavy v kruhu kamarátov a najbližších. 

Vychutnajte si každý deň voľna naplno a v septembri sa 
znova všetci stretneme plní síl do ďalšieho školského roka. 

kresba: M. Očenášová
pripravila: Scarlett


