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Kupón na 1 bod (platí do 31. 3. 2017, zaškrtnúť pri použití)

Nie len október nám má pripomínať náklonnosť a úctu k starším. Nemôžeme zabudnúť na 
svoje mamy a otcov, starých rodičov a prarodičov. Sú to ľudia, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu 
v našom živote, ľudia, ktorí nás vychovali a starali sa o nás, ľudia, ktorí sa mnohokrát vzdali 
vlastného šťastia, aby nás spravili šťastnými. Najmenej, čo môžeme pre našich milovaných 
spraviť, je, že si ich budeme vážiť, rešpektovať a ctiť. Láska a úcta k starším by nemala 
trvať len počas októbra, ale mala by byť stála, veď predsa láska je nekonečná.

Gabriela Vargová      

Stredná ekonomická škola 
bola zriadená 1. septembra 1967 
na báze bývalej strednej školy. 
Škola mala hneď na začiatku 
dva študijné odbory: štvorročné 
štúdium so zameraním na 
všeobecnú ekonomiku a dvojročné 
štúdium so zameraním na hos-
podársku administratívu. Najviac 
žiakov navštevovalo školu koncom 
70. rokov s celkovým počtom 740 
a otvorených bolo spolu 22 tried. 
22. 11. 1990 je zriadená pri SEŠ 
v Rožňave Obchodná akadémia. 
Absolventi OA nachádzajú široké 
uplatnenie v praxi, získavajú 
poznatky a zručnosti z odborných 
predmetov, z písania na strojoch 
a získavajú zručnosť v ovládaní 
počítačov. Aj v čase vysokej ne-
zamestnanosti absolventi školy 
nenachádzajú problém uplatnenia 
v praxi. Prvým riaditeľom školy bol 

Martin Kriak. 
Od 1. au-
gusta 1991 
je riaditeľom 
našej školy 
PaedDr. VIK-
TOR BALÁŽ. 
A čo nás čaká 
na budúci rok? 
No predsa 
päťdesiatka! 

text: Evka 
foto: old.majgemer.sk

Zrejeme ako víno....
čím starší, tým lepší !

Ú c t a  k  s t a r š í m

Tento kupón môžeš použiť, ak ti 1 bodík chýba k lepšej známke z písomky.
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Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. 

[Albert Einstein]
Pravouhlý trojuholník: je trojuholník, ktorého jeden vnútorný 

uhol má 90°. Poučky, určite ich všetci veľmi dobre poznáme a často 
sú pre nás tou najnezapamätateľnejšou vecou z celého výkladu.

 Niektorí si nad ňou lámu hlavu celé hodiny len preto, aby sa ju 
nabiflili a v škole ju pred celou triedou vedeli odrecitovať. Prit-
om ju sami o týždeň zabudnú a už nemajú ani poňatia o tom, čo 
vlastne hovorili a vôbec to poňatie nikdy ani nemali. Iní použijú 
predstavivosť, v tomto prípade si hneď predstavujú štvorec  
rozrezaný na dve časti podľa uhlopriečky alebo iný útvar, ktorého 
výsledok je práve pravouhlý trojuholník. Tí si poučku ľahšie za-
pamätajú, a možno aj keď nie odslova doslova, no vlastnými slo-
vami ju vytvoria aj o dva týždne.

 Naše články určite pre vás žiadnou poučkou nebudú. Ba naopak, 
snažíme sa, aby pri nich čo najviac zapracovala vaša predstavivosť, 
aby ste si predstavili III.B a III.A na KOŽAZ-e, prežili znova 
imatrikulačky a vžili sa do pocitov našich prvákov, prežívali udalos-
ti, ktoré vám v rozhovoroch približujú pedagógoviai našej školy.

 No aj tak si myslím, že bez vedomostí, by sme sa nezaobišli, 
pretože niektoré odborné termíny by sme si určite nepredstavi-
li a mať vedomosť o tom, čo ktorý pojem znamená, je pre nás 
veľkým úžitkom. Napríklad taký študenský účet. Nie je to náhodou 
označenie pre "nevybavené účty študentov", ktorí si chcú niečo 
vydiskutovať mimo areálu školy? :D. Dúfam, že po prečítaní článku 
od našej Scarlett to už nikomu z nás nikdy nenapadne a všetci 
budeme mať tých vedomostí o niečo viac.

 Prajem vám príjemné čítanie. 
STANKA
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Po hodinách učenia sa a súťaženia 
sme sa my žiačky III.B - Lucia 
Fazekašová, Ivana Leštáková a Stani-
slava Macková ocitli až v samotnom 
semifinále zábavno-vedomostnej súťaže 
Kvízmajster, ktorá sa konala v Dome 
kultúry v Rimavskej Sobote. Myslím, 
že na začiatku, teda v čase, keď sme 
absolvovali kvalifikačné kolo, sme ani 
netušili, ako ďaleko sa dostaneme a čo 
všetko sa dozvieme. A dozvedeli sme sa 
toho ozaj veľa, zaujímavosti o našom 
regióne, osobnostiach, umení, hudbe a 
mnohé iné.

 Na semifinále sme sa veľmi tešili a 
poctivo sa naň pripravovali. Aj keď sme 
súťažili ako jediná odborná škola medzi 
gymnáziami, našu nádej to ani zďaleka 
nezničilo. Dôkazom toho bolo napätie, 
ktoré by sa dalo krájať nožom, až do 
poslednej chvíle. Po veľkom dueli medzi 
nami a Gymnáziom P. J. Šafárika v 
Rožňave sme síce boli porazení, ale mali 
sme dobrý pocit, že sme gymnazistov 
riadne potrápili. Po semifinále nasledo-
valo osobné voľno, ktoré väčšina z nás 
využila na občerstvenie sa.  

Súťažiaci sa poctivo pripravovali na 
finále. Boli to žiaci Gymnázia z Rožňavy 
a Rimavskej Soboty, ktorí porazili v 

semifinále nás a  študentov z Tisovca. 
Pozorovať záverečné kolo z hľadiska 
bolo pre porazených súťažiacich  zaují-
mavé. Po toľkých kolách strávených na 
pódiu sme si vyskúšali, aké to je prežívať 
celú atmosféru z pohľadu divákov. Pres-
távky nám vypĺňala hudobná skupina 
Magic choir. Na konci finále už všetci 
vedeli, že na prvom mieste sa umiestnili 
gymnazisti z Rožňavy, ktorí domácich s 
prehľadom prevalcovali. Stále však ne-
bolo jasné, ktorá škola je na treťom a 
ktorá na štvrtom mieste. Vo veľkom 
štýle, vo svetle svetiel na doskách, 
ktoré znamenajú svet, sme sa dozvede-
li, že Tisovec dosiahol menej bodov ako 
my, a teda nám patrí krásna bronzová 

medaila. Po odovzdaní všetkých cien 
nasledovala očakávaná afterpárty, na 
ktorej sa všetci študenti poriadne vytan-
covali a zabávali sa. Okolo polnoci sme 
si vzali veci a presunuli sa do telocvične 
plnej žineniek. Pre mnohých z nás bol 
aj fakt, že telocvičňa sa na jednu noc 
stala našou detskou izbou a žinenka 
posteľou, nezabudnuteľný zážitok. Za 
nás súťažiace chcem poďakovať našim 
spolužiakom a učiteľkám, ktoré nás v 
hľadisku podporovali každé jedno kolo. 
Veľké ĎAKUJEME patrí aj vedeniu školy 
a ostatným učiteľom, našim kamarátom 
a rodine, ktorí nás morálne podporovali 
na diaľku. 

 text: Stanka
foto: archív OA

Tri gymnáziá a jedna odborná škola - tá naša

foto: S. Macková
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■ Aké štúdium ste absolvovali a 
kde?
Navštevovala som Gymnázium 
v Rožňave a po maturite som 
študovala na Pedagogickej fakulte v 
Prešove. Mám kvalifikáciu na pred-
mety slovenský jazyk a literatúru 
a hudobnú výchovu pre základné  
a stredné školy. Neskôr som si doplnila 
aprobáciu o predmet administratíva a 
korešpondencia na Stenografickom 
ústave v Bratislave. 

■ Prečo ste si zvolili náročné 
učiteľské povolanie? Čo je vašou 
motiváciou v práci?
Keď som bola malá, chcela som 
byť všetkým - učiteľkou, lekárkou, 
právničkou, tanečnicou, speváčkou, 
herečkou, no, bolo toho viac. 
Všetko ma bavilo, bola som takým 
všestranným dieťaťom. Práca s 
deťmi ma vždy napĺňala, robila som 
tzv. pioniersku vedúcu pre prváčikov 
a vedúcu v letných táboroch. Tak, aj 
toto možno ovplyvnilo moje rozhod-
nutie voľby povolania, keď zvíťazilo 
učiteľstvo. Myslím, že som sa rozhodla 
správne. Už si ani neviem predstaviť, 
žeby som robila niečo iné. Zvykla som 
si, tu sa viem realizovať, v každej 
triede je to iné, iní žiaci. Mojou 
motiváciou sú samotní žiaci, oni sú 
hnacou silou v každodennej práci. 
Mám rada aktívnych žiakov, ktorí sa 
zapájajú do vyučovacej hodiny a je 
s nimi veselo. Samozrejme, všetko v 
medziach normy.

■ Aké to bolo, keď ste sa prvýkrát 
ako učiteľka postavili pred školské 
lavice?
Tie pocity boli zmiešané. Mala som 
len 23 rokov a dostala som žiakov – 
nadstavbárov, ktorí vtedy mali okolo 
20 rokov. Trochu som sa bála učiť do-
spelých žiakov, ale moja obava hneď 
na prvej hodine zmizla, keď sme si 
padli do oka a učilo sa mi tam do-
bre. Dokonca som sa na ich hodiny 
veľmi tešila. V ostatných triedach 
tiež neboli žiadne problémy. Akurát 
príprava na hodiny bola náročnejšia, 
nemali sme takú techniku ako dnes, 
pomôcky sme si pripravovali ručne, 
ale všetko sa dalo hravo zvládnuť. 
No, bolo to iné stáť za katedrou, než 
sedieť v školskej lavici. Páčili sa mi 
akcie, ktoré pripravovali študenti pri 
príležitosti Dňa študentstva alebo 1. 
apríla, kedy zorganizovali futbalový 
zápas – učitelia versus študenti. My 
sme vyrobili plagáty a podporovali 
učiteľov, no a študenti pochopiteľne 
svojich. Bolo to veľmi vtipné, bavili 
sme sa. Takáto zanietenosť mi dnes u 
študentov chýba.

■ V našej škole ste predovšetkým 
dobrá slovenčinárka. Prečo ste sa 
rozhodli práve pre tento odbor?
Najbližší mi bol predmet slovenský 
jazyk, v tom som nemala nikdy pro-
blém, reprezentovala som školu v 
rôznych súťažiach, písala som články, 
tak som sa rozhodla pre tento pred-
met, no a museli sme študovať s 
aprobáciou, ktorá bola. V ponuke 
bola výtvarná výchova a práce v 
dielni, tak to mi nesadlo. Vybrala 
som si hudobnú výchovu, lebo hudbe 
som sa venovala už v základnej škole, 
navštevovala som ZUŠ-ku, tak to bolo 
jediné možné riešenie. 

■ Čo sa vám páči na predmetoch, 
ktoré učíte?
Predmety, ktoré učím, sú dosť 
náročné. Človek pociťuje istú 
zodpovednosť za žiakov už aj z toho 
pohľadu, že sú to maturitné pred-
mety. Preto sa snažím odovzdať 
žiakom čo najviac vedomostí. Na ho-
dine literatúry žiaci môžu slobodne 
vyjadriť svoje myšlienky a názory na 

literárne diela a získavajú prehľad 
o literárnych obdobiach, autoroch a 
najvýznamnejších dielach našej lite-
ratúry, pestujú si vzťah ku knihám, 
tak to je krásne. No a, samozrejme, 
upevňujú si aj „obľúbený“ pravopis. 
ADK je zase veľmi praktický predmet 
potrebný do života.

■ Ak by ste si ešte raz mali vybrať, 
zvolili by ste si túto životnú cestu?
Možno. Odkedy som začala učiť, nad 
iným povolaním som už neuvažovala. 
Každý človek musí v živote prejsť 
všetkými životnými etapami. Ja 
som spokojná s tým, čo ma v živote 
stretlo, školské roky boli veľmi 
krásne, mala som šťastie na dobrých 
spolužiakov. Dnes mladí ľudia žijú 
iný život, ako sme ho žili my, nemali 
sme mobily, počítače, tak sme sa viac 
stretávali, rozprávali sa, stačila nám 
jedna gitara a bolo veselo. To už pre 
mladých nie je zaujímavé. Určite by 
som dnes mnohé veci urobila ináč s 
mojimi skúsenosťami, ale asi by som 
sa s nikým nemenila. 

■ Akých žiakov máte rada?
Práca s mladými ľuďmi ma baví, 
aspoň sa cítim duchom mladá. Rada 
pracujem so žiakmi, ktorí sa niečo 
chcú naučiť, ale mám rada aj prácu 

Určite nie sme jediné, ktoré po krátkom čase zistili, aká je to milá a 
veselá osôbka, a tak sme sa za ňou vybrali a položili jej pár otázok zo 
súkromia i z práce. V tomto čísle časopisu sme sa rozhodli vyspovedať 
vždy usmiatu pani profesorku EMŐDIOVÚ.

Príjemná a  vždy usmiata

S manželom
Malá

tanečnica
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mimo vyučovacej hodiny, napríklad v 
kultúrnej oblasti. Páčia sa mi žiaci, 
ktorí sa približujú môjmu tempera-
mentu, sú akční, tvoriví a veselí. 
Takáto kreatívna práca ma posúva 
vpred. V podstate mám rada všetkých 
žiakov, ak nie sú nepríjemní alebo 
drzí. Našťastie, takých je málo. 
Najlepšie je, keď vidíte výsledky svo-
jej práce a vašu prácu ocenia študenti 
aj po rokoch. Mám študentov, ktorí sa 
mi ozývajú ešte z mojej prvej triedy, 
tak to už je taký rodinný vzťah. 
Napríklad aj pán profesor Janda je z 
mojej prvej triedy.

■ Zastavujú vás bývalí študenti na 
ulici, alebo po rokoch sa už ani 
nepozdravia?
Ktorí ako, väčšinou áno. S tým, že by 
sa mi nepozdravili, nemám problém, 
skôr to, že ich neviem zaradiť do 
správnej triedy a do správneho času. 
Ak sa mi prihovoria, je to vždy veľmi 
príjemné. Mnohí mi aj píšu, alebo 
telefonujú. Všade na úradoch na-
trafím na nejakých bývalých žiakov, a 
potom viem aj rýchlejšie vybaviť, čo 
potrebujem . 

■ Aká je podľa vás vaša 
najdôležitejšia ľudská vlastnosť?
Láska k ľuďom, úcta a skromnosť.

■ Rada chodíte so žiakmi na školské 
výlety? Ktorý vám najviac utkvel v 
pamäti a prečo?
Keď som bola mladšia, chodila som 
radšej, teraz až tak nie. Najviac 
spomínam na školský výlet s mo-
jou triedou, keď sme boli s p. prof. 
Fraňovou na Zemplínskej šírave. 
Práve otvárali letnú sezónu, tak bola 
tam super diskotéka s ROCK FM rádi-
om, známi moderátori, program, no a 
tiež veľkolepý ohňostroj, pred ktorým 
sme utekali, lebo sme mali pocit, že 

je práve nad našimi hlavami. Bolo to 
veľmi zábavné a vtipné, smiali sme 
sa z toho dosť dlho. Všetko sa to 
odohrávalo na terase hotela Šírava a 
pod holým nebom. Okrem toho sme 
podnikali aj turistické výjazdy. 

■ Čo vás rozveselí, ak nemáte práve 
dobrú náladu?
To sa málokedy stáva, ale ak sa to 
stane, rozveselí ma kolegyňa Danka 
Lukáčová svojimi vtipmi a dobrou 
náladou.

■ Kto alebo čo vám robí v živote 
najväčšiu radosť?
Moja rodina, deti, manžel a tiež 
úspechy v práci.

■ Čomu sa venujete vo voľnom 
čase, aké máte koníčky?
Som rada, keď môžem využiť svoj 
voľný čas nejako zmysluplne, preto 
ho využívam na skrášlenie nášho 
príbytku, pustili sme sa do opravy 
rodičovského domu, takže na dedine 
trávim voľný čas a dobíjam si baterky 
v prírode a v záhrade, ak to počasie 

dovolí. Samozrejme, rada si prečítam 
dobrú knihu a ako hudobníčka tiež si 
rada zaspievam a zahrám so svojím sy-
nom. Niekedy som sa venovala tancu 
a športu, ale teraz už nie. Na vysokej 
škole som tancovala vo folklórnom 
súbore Torysa, precestovali sme celé 
Slovensko a okolité štáty, a tiež som 
bola členkou speváckeho zboru (spolu 
s p. prof. Gajdošovou).

■ Ktorého spisovateľa obľubujete?
Mojimi obľúbenými autormi sú Táňa 
Keleová Vasilková a Paulo Coelho.

■ Aké je vaše životné motto?
Prijmi to, čo je, nechaj ísť to, čo 
bolo, a ver tomu, čo príde.

Pani profesorka nebola skúpa na 
slovo. Veľmi pekne ďakujeme za zau-
jímavé odpovede a dúfame, že sa jej 
bude aj naďalej dariť a bude takto 
priateľsky naladená každý deň.

text: Sabi, Sima
foto: archív p. prof. Emődiovej

Mojou  mot ivác iou  sú  samotn í  ž iac i ,  on i  sú  hnacou  s i lou  v  každodennej  prác i .

Maturitné foto

Prvá trieda ZŠ

Spevokol VŠ na cestách
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Dňa 13. 10. 2016 aj náš stánok pocestoval do 
Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave, kde sa 
uskutočnila burza stredných škôl s názvom Správna 
voľba povolania - príležitosť k úspechu za pod-
pory Košického samosprávneho kraja a v spolupráci 
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava. 
Žiaci základných škôl tak mali možnosť získať 
informácie o tej škole, o ktorú mali záujem. V 
našom stánku si mohli vyskúšať písanie na počítači, 
otestovať svoje zručnosti z anglického jazyka, 
rovnako ako aj svoje všeobecné znalosti o našej 
škole. Redaktori Sršňa mali za úlohu malým pries-
kumom zistiť záujem žiakov o našu školu. Reali-
zovalo sa to formou dotazníka, pričom sa im kládli 
krátke otázky. Ako prvé sme sa pýtali, čo počuli o 
našej škole. Väčšina z nich odpovedala, že samé 
dobré správy. Chceli sme vedieť konkrétne aké. 
„Najlajkovanejšou“ odpoveďou boli dobrí učitelia. 
Je pekné počuť, že snaha našich učiteľov sa vyplá-
ca. Samozrejme nezabudli spomenúť, že sa im poz-

dáva aj štúdium angličtiny, a to hlavne bilingválne 
štúdium, lebo potom majú možnosť vycestovať do 
zahraničia. Potešili nás názory, že nám škola dáva 
kvalitné vzdelanie, maturitu či dobrú prax. Mnohí 
žiaci spomenuli aj to, že majú záujem o štúdium 
informatiky. Ako to už poznáme, o školách sa šíria 
dobré, ale aj negatívne informácie. Čo záporné si 
žiaci základných škôl, ktorých sme sa pýtali, myslia 
alebo počuli o našej škole? Niektorí odpovedali, že 
ich odrádzajú náročné predmety a prísny režim. 
Opýtali sme sa aj na takú už „basic“ otázku, tý-
kajúcu sa učebných odborov školy. Väčšina žiakov 
odpovedala správne, že sa tu vyučuje bilingválny 
odbor a máme rozšírenú výučbu informatiky. Ale 
poniektorí si myslia, že sa tu vyučujú odbory ako 
elektromechanik či kuchár-čašník. Tak my im 
prajeme úspešné štúdium elektromechanika na  
strednej ekonomickej škole a dobré varenie v našej 
školskej jedálni.  

text: Evka, foto: archív OA

Burza stredných škôl
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Strach, neistota, ale zároveň 
aj čaro niečoho nového a 
vzrušujúceho. Určite si pamä-
táte na svoje prvé pocity z novej 
školy. Je to ďalšia etapa nášho 
života. Veľa závisí od prostredia 
a kolektívu, ako sa v ňom cítime 
a či sme spokojní. Rozhodli sme 
sa opýtať našich spolužiakov 
prvákov na pocity z prvých 
chvíľ na strednej škole, ako sa 
im tu páči, ako sa naplnili ich 
očakávania.

 TániČka: 
„Veľmi som 
nemala na 
výber medzi 
školami. Túto 
školu som si 
vybrala preto, lebo 
v budúcnosti sa viem uplatniť 
s tým, čo vyštudujem. Moje 
pocity sú dobré a čo sa týka 
očakávaní, tak to ani sama 
neviem. Vôbec som nemala ani 
predstavu, do čoho idem a aké 
to bude, ale teraz svoj výber 
neľutujem, páči sa mi tu, a to 
je hlavné .“ ■

 JuRaJ: „Túto 
školu som si 
vybral preto, 
aby som sa 
zdokonalil 
v anglickom 
jazyku, ale aj kvôli 
ekonomike, ktorá je v dnešnej 
dobe veľmi dôležitá. Moje poci-
ty sú pozitívne. Zo začiatku 
som sa trocha obával, aké to 
bude, ale po týždni sa to zme-
nilo.Od tejto školy očakávam 
dobrú prípravu na maturitu, 
na vysokoškolské štúdium, 
ale aj vysoké predpoklady na 
uplatnenie sa v praxi. So školou 
som veľmi spokojný. Táto škola 
naplnila moje očakávania. Svoj 
výber neľutujem.“ ■

 sebasTián: „Na 
gympel som nech-
cel ísť ani za svet 
a ostatné školy 
okolo Rožňavy ma 
nezaujali, maxi-
málne OA - bi- 
lingválne štúdium, 
lebo si chcem zlepšiť angličtinu. 
Pocity mám zatiaľ super, 
očakávam , že budú nejaké 
super školské akcie. Trošku 
ľutujem, že som neskúsil 
športovú školu v Košiciach 
alebo v Banskej Bystrici, keďže 
športujem od malička a hlavne 
mám rád futbal. Ale zatiaľ je 
všetko v poriadku.“ ■

 MaRek: „Na OA 
som chcel ísť už 
od 7. ročníka ZŠ, 
lebo som počul, 
že je to veľmi do-
brá škola, vraj že 
lepšia ako Gymnázi-
um v Rožňave. Okrem 
týchto dvoch škôl nie je viac 
takých, ktoré za niečo stoja. 
Učitelia sú zatiaľ príjemní, 
učiva je veľa, ale to nevadí. 
Baví ma podniková ekonomika 
aj informatika, takže vôbec 
neľutujem, že som išiel na OA. 
Pocity som mal zo začiatku 
zmiešané, hlavne keď sme 
chodili do kláštora, ale teraz je 
všetko v poriadku. Obchodná je 
naj!!!“ ■

 Jakub: „Na 
túto školu som 
sa rozhodol ísť 
dobrovoľne, 
najmä preto, 
že mi dá niečo 
do života. Vybral 
som si odbor, ktorý 
ma baví, a svoj výber vôbec 
neľutujem. Škola je skvelo 
technicky vybavená, učitelia a 
spolužiaci sú super, a tak mám 
skvelé podmienky na rozvoj ve-
domostí. Očakávam, že ma táto 
škola naučí, ako správne viesť 
firmu, vystupovať v spoločnosti 
a jednať s ľuďmi. Každému by 
som túto školu odporučil, a 
vôbec by som sa nebál, že by sa 
mu tu nepáčilo.“ ■

 MiRiaM: „Túto 
školu som si 
vybrala, lebo 
tu študovala aj 
moja mamka, a 
vďaka vedomos-
tiam, ktoré získala 
na tejto škole, teraz 
pracuje ako ekonómka. Aj s 
ockom riadia vlastnú firmu a aj 
ja by som rada pokračovala v 
jej stopách. Moje pocity, čo sa 
týka tejto školy, sú zatiaľ pozi-
tívne, pretože kolektív triedy 
je veľmi dobrý a páni profesori 
a pani profesorky sú prísni, 
ale zároveň aj milí. Od tejto 
školy očakávam, že ma naučí a 
zdokonalí v ekonomike, aby som 
mohla pomôcť svojim rodičom 
pri rozvoji našej firmy. S touto 
školou som spokojná, lebo zís-
kavam vďaka nej rozhľad a nové 
informácie. Svoj výber zatiaľ 
neľutujem a dúfam, že sa to ani 
nezmení.“ ■

 VeRonika: 
„Túto školu som 
si vybrala preto, 
lebo som na ňu 
chcela ísť dlhšie, 
počula som o nej, 
že je veľmi dobrá 
a hlavne má dobrý odrazový 
mostík pre ďalšie vzdelávania. 
Z tejto školy mám veľmi dobrý 
pocit a cítim sa v nej príjemne. 
Od tejto školy očakávam, že 
sa vďaka nej dobre uplatním 
v budúcom zamestnaní alebo 
budem pokračovať na vysokej 
škole. Zatiaľ som veľmi spokoj-
ná a svoj výber neľutujem.“ ■

 
Dostali sme veľa zaujímavých 

a pekných odpovedí a boli sme 
pozitívne prekvapené, že máme 
v škole žiakov, ktorí sem prišli z 
vlastnej vôle a nie pod vplyvom 
rodičov, kamarátov a podobne. 
Snáď im takýto optimizmus 
vydrží po celé štyri roky štúdia a 
o škole budú hovoriť a spomínať 
na ňu s rovnakou radosťou ako 
dnes.

text: Sabi, Sima

Obchodná akadémiao d r a z o v ý  m o s t í k  d o  ž i v o t a . . .
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Stalo sa to už v našej škole tradíciou, že sa žiaci tretieho ročníka každoročne zúčastňujú Kurzu 
ochrany života a zdravia.

Pre niekoho je to možno skvelá príležitosť ako sa na pár dní vyhnúť učeniu a škole, ale predsa len 
musíme uznať, že nás KOŽAZ naučil mnoho užitočných vecí do života. Napríklad sme si zopakovali naše 
vedomosti o prvej pomoci, ktorá je veľmi dôležitá, a každý človek by ju mal ovládať. Navyše mnohí z 
nás sa rozhodli stať sa šoférmi, a práve tieto vedomosti vodičom nesmú chýbať. Nechýbalo ani strieľanie 
zo vzduchovky, čo bolo príjemné osvieženie a zabavenie sa. Pán profesor Hlaváč nás naučil, ako máme 
určovať smer pomocou buzoly a s pani profesorkou Mešťanovou sme si zopakovali zásady bezpečnosti 
pri požiari.

Posledný deň nášho pobytu bol venovaný pretekom. Rozdelili sme sa do niekoľkých skupín a súťaž sa 
mohla začať. Kto bude mať najlepšie vedomosti a zručnosti o ochrane života a zdravia? Musím povedať, 
že sa do toho nikomu nechcelo veľmi ísť, ale nakoniec sme si predsa len dobre zasúťažili a na tieto 
dni spomíname s úsmevom. Ešte aj počasie nám vyšlo a všetky tri dni strávené v Rejdovej boli teplé a 
slnečné. 

text a foto: Monika

Prvý deň sme sa vybrali na menšiu túru po okolí. 
Krásne počasie a príroda. Čo viac si želať? 

Unavené po 
pretekoch 
sme už len 

oddychovali. 

Druhý deň nás prišli navštíviť 
aj policajti a vojaci.

Večer sme si spríjemnili  
posedením pri ohni.

KOŽAZ
v Rejdovej
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Pútajúce letáky v každej triede 
naznačovali, že sa chystá niečo 
nevšedné. Výstava jesenných 
špecialít - nápojov a jedál, spo-
jená s ochutnávkou v školskej 
jedálni. Tohtoročnou témou 
boli samozrejme „Chute 
jesene“. Študenti mali za 
úlohu vymyslieť rôzne 
chutné i pekné kulinár-
ske výtvory, ktorými by 
ulahodili ako očiam, tak i 
žalúdku. Každá trieda niečo 
na stôl pripravila. Obchoďáci 
si poradili ľavou zadnou. Upra-
vená jedáleň krásne rozvoniavala 
a hýrila rôznymi farbami jesene. 

Všetci sme mali možnosť pochutnať 
si na rozličných výrobkoch zo 

strukovín, citrusov, zeleniny, 
domáceho jesenného ovocia – 

hrušiek a jabĺk. Samozrejme 
nesmeli chýbať ani tradičné 

koláče, šaláty, nátierky, 
šťavy či sušené produkty. 

Tohtoročným spestrením 
bol jesenný košík, ktorý 

si naaranžovala každá 
trieda. Akcia Deň zdravej 

výživy organizovaná Žiackou 
školskou radou 17. októbra sa 

aj tento školský rok vydarila.

text: Evka, Viki
foto: D. Kováčová

Kaltenecker 
„História tohto kráľovského mesta je úzko spojená 

s ťažbou zlata. Ale rožňavské zlato neskrývali iba bane 
pod mestom. Nemeckí banskí majstri sem totiž priviezli 
aj remeslo výroby zlatého pivného moku. História 
rožňavských pivných špeciálov tak siaha až do 
stredoveku,“ týmito slovami vás privíta firma 
Kaltenecker.

 Samotný podnik bol založený len v 
roku 1997, ale už teraz sa firma môže 
pochváliť úrodou ocenení. Kaltenecker 
sa stal pomerne rýchlo najoceňovanejším 
slovenským pivovarom. Rovnako sa firma 
dočkala uznania v podobe medailí z 
pivných festivalov z celého sveta. Írski 
a maďarskí porotcovia vysoko ocenili 
špeciál Yakima. Borcom ťažkej váhy je v 
tomto zmysle Brokát. V štyroch krajinách 
získal štyri rôzne ocenenia. Keď sa už o 
nich hovorí aj v USA či v Írsku, prečo ich 
neochutnať aj tu doma?

 

Žiaci IV. B a IV.C triedy sa tak 13. septembra 2016 
zúčastnili exkurzie v tomto výrobnom podniku. „Môj 
prvý dojem bol veľmi dobrý. Hneď pri vstupe nás čakala 

manažérka exportu a importu, ktorá nám pred-
stavila firmu, porozprávala nám o jej histórii, 

čím sa firma zaoberá a aké úspechy dosiahla.“ 
– hovorí Evelína, žiačka IV. B triedy. Prezra-
dila nám aj to, že v takomto podniku bola 
prvýkrát a nemala ani šajnu, ako sa pivo vô-
bec vyrába. Táto piváreň je známa tým, že 
ponúka vlastné kvasinkové pivo vyrobené 
vo vlastnom minipivovare. Aj naši študenti 
mali možnosť vidieť, ako sa pivo vyrába a 
čo obsahuje. „Myslím, že budem hovoriť 
za nás všetkých, ak poviem, že pivko 
nám všetkým chutilo, malo dobrú, sviežu 
chuť.“ – spomína Evelína na malú ochut-
návku piva. Napriek tomu, že sa nepovažuje 

za „pivárku“, podnik by určite navštívila v 
budúcnosti so svojimi známymi zo zahraničia, 

aby ochutnali pivný rožňavský unikát. 
text: Evka, Viki

foto: Z. Šivecová

Veď každý sme iní, prečo by sme mali piť rovnaké pivo?

Deň zdravej 
výživy 
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 Ako si spomínate na roky 
štúdia na Obchodnej akadémii 
v Rožňave?
Boli to krásne roky môjho života 
aj preto, lebo som mal 18-19 
rokov - málo povinností a veľa 
možností zábavy. Boli to roky, 
keď sa človek už cítil byť dospe-
lým, ale robil veľa chýb. Bol som 
prvýkrát mimo domova, mal som 
zrazu veľa voľnosti, ale s tým 
prichádzajúcu aj zodpovednosť. 
Pamätám si, ako sme vždy 
dokázali za "málo peňazí urobiť 
veľa muziky". Každý týždeň 
sme vymysleli nejakú akciu, pri 
ktorej sme sa zabávali, či to bol 
futbal, basketbal, pyžamové dni, 
diskotéky ... 

 Ktorý profesor vám prirástol 
k srdcu a spomínate si na neho 
dodnes?
Pamätám si na triednu učiteľku 
p. Bekeovú, ďalej p. Červenáka, 
p. Lendackú, p. Valentíka či p. 
Fraňovú. Veľký rešpekt mal u nás 
riaditeľ školy p. Baláž aj preto, 
lebo bol výborný futbalista a ro-
bil nám pri futbalových stretnu-
tiach žiaci vs. učitelia vždy veľké 
problémy (ťažko sa dal ubrániť, 
strieľal veľa gólov) :-))

 Spomínate si na nejaké 
príbehy zo školských čias, o 
ktoré by ste sa s nami podelili?
Príbehov bolo veľa ale väčšinou 
nie sú publikovateľné :-))))) Boli 
sme normálni mladí ľudia, plies-
kalo to s nami tak ako s každým 
mladým človekom - chceli sme 
rebelovať, zmeniť svet - nero-

zumeli sme mnohým veciam, 
ktoré sa okolo nás diali. V tomto 
smere, ak by som napísal nejaký 
publikovateľný príbeh, asi by 
nevyznel smiešne, ale naopak 
trápne :-) V tom čase sme 
považovali napríklad za veľmi 
vtipné prísť do školy v pyžame 
(viď foto) Veľa času sme trávili v 
starom internáte, v telocvični, na 
cintoríne (v družnom spoznávaní 
sa s našimi spolužiačkami, prí-
padne žiačkami z iných tried, 
či škôl :-) Raz za pol roka sme 
usporiadali v miestom kultúrnom 
stredisku diskotéku, na ktorej 
sme si mysleli, že sa veeeeľmi 
nabalíme, a keď sme odpočítali 
všetky náklady, tak sme sa muse-
li ešte zložiť po 20 korún. :-)

 Ako ste sa dopracovali k 
práci moderátora? Čo všetko to 
obnášalo?
Mal som k tomu veľmi blízko už od 
gymnázia- vždy keď bolo potreb-
né niekde, niečo zarecitovať, 
tak som sa prihlásil - nemal som 
strach vystúpiť 
na verejnosti 
(a chcel som sa 
uliať zo školy ;-) 
V Rožňave v in-
ternáte sme mali 
dokonca aj in-
ternátne vysiela-
nie. Púšťali sme 
skladby, ktoré 
sme si nahrali z 
Rock FM rádia od 
Jula Viršíka z Hit-
parády (vtedy sa 
mi ani nesnívalo, 

že raz s ním budem vysielať) a 
púšťali ich dievčatám na želanie. 
Boli sme Páni :-))

 Potom na vysokej škole 
som sa prihlásil na konkurz do 
regionálneho rádia Family vo 
Zvolene.
Bol som tam také "dievča pre 
všetko". Hudba bola mojou ener-
getickou bombou, veľmi rýchlo 
som sa naučil všetky technické 
finty a za 500 Korún mesačne 
som hneď po prednáškach utekal 
do rádia a do večera pomáhal, 
nahrával, neskôr večer vysielal 
pesničky na želanie a cez vík-
endy "ťahal " 18 -hodinové šnúry 
- predpoludním som bol za tech-
nikou a popoludní som uvádzal 
rubriky, pesničky na želanie a 
rôzne magazíny. Bola to úžasná 
škola, vždy som to bral tak, že 
sa môžem učiť a ešte mi za to 
aj zaplatia :-)) Dovtedy som bol 
dosť lenivý človek, ale v tejto 
práci som vydržal robiť od svitu 
do mrku a neunavovalo ma to. 

náš úspešný absolvent

Ak si raz za čas zapnete televízor alebo rádio, môžem vás ubezpečiť, 
že s tvárou či hlasom nášho bývalého absolventa ste sa už určite stret-
li. Gregor Mareš, rozhlasový a televízny moderátor, ktorý sedel za tými 
istými lavicami ako vy, sedel na tých istých stoličkách ako vy a žil svoj 
študentský život presne ako vy, bol ochotný nám poskytnúť rozhovor o 
svojej práci, školských časoch či o svojich záujmoch.

GreGor Mareš
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Neskôr si ma všimol Andy Hryc, 
ktorý v tom čase hľadal ľudí na 
strednom Slovensku pre tamojšie 
regionálne vysielanie Twistu. 
Povedal: "Zatiaľ nič moc, ale 
je pracovitý - však sa naučí :-) 
" A potom sa to začalo už točiť 
- TWIST, STV, MARKÍZA, OKEY, 
JEMNÉ MELÓDIE, RTVS.

 Ako ste si zvykali na to, že 
ste zrazu boli na obraze, v 
televízii a stali ste sa mediálne 
známou osobou?
Áno, aj mňa to trochu pre-
valcovalo - hlavne zo začiatku 
som sa cítil ako "majster sveta". 
Keď sme boli na diskotéke a 
všetky oči boli na nás, lebo sme 
boli z RÁDIA, tak sa mi z toho 
na chvíľku zatočila hlava. Bol 
som mladý a zrazu som mal vo 
vrecku na tú dobu pre chlapca, 
ktorý dovtedy žil skromne, veľa 
peňazí. Našťastie som sa vyhol 
pijatike, drogám a stále som mal 
okolo seba ľudí, ktorí ma držali " 
na zemi ". To bolo veľmi dôležité. 
Časom si na to človek zvykne, po 
pár rokoch som to bral ako prá-
cu, jednoducho niečo, čo chcem 
robiť čo najlepšie, čo ma baví a 
chcem na tom čo najviac pravi-

delne pracovať, zdokonaľovať 
sa. Momentálne prevláda u mňa 
skôr zodpovednosť za všetko, 
čo robím. Viem, že pre každého 
človeka z médií je dôležité, 
ako ho vnímajú masy, ale oveľa 
dôležitejšie je, ako ma vnímajú 
najbližší spolupracovníci, suse-
dia, rodina, kamaráti, ľudia, s 
ktorými prichádzam pravidelne 
do kontaktu, a či som prínosom 
pre ľudí, či im prinesiem, odovz-
dám alebo spravím niečo, čo má 
pre nich význam.

 Vedeli by ste nám povedať 
nejaké príhody z vášho pra-

covného života, niečo 
spojené s reláciou 
Duel alebo s inými 
projektami, ktorých 
ste boli súčasťou?
Najzábavnejšie príhody 
boli z mojich začiatkov. 
V tom čase som mal 
množstvo brbtov a pre-
rieknutí, pri ktorých 
človek zostarne o 20 
rokov :-)
Napríklad, povedal 
som: Katarína Tóthová 
ponúkla Banskej Bys-
trici svoje HOW KNOW 
(prečítané hovnou)- 
miesto Know How (Nou 
hau). Alebo zhorelo 
seno zo semenníkom za 
milión korún - miesto 
zhorelo seno zo sen-
níkom za milión korún.

 Čomu sa venujete vo 
voľnom čase, čo vás napĺňa?
Venujem sa svojej rodine - to 
je momentálne už viac ako 10 
rokov to najdôležitejšie v mo-
jom živote. Mám dvoch synov 
a snažíme sa z nich spolu s 
manželkou vychovať sebave-
domých, slušných, zodpoved-
ných ľudí, ktorí budú v živote 
šťastní a budú robiť šťastnými 
aj ľudí okolo seba. Je to ťažšie 
ako vedecká činnosť pracovníkov 
CERN-u alebo ESA :-) Popri tom 
pravidelne športujem, hýbem sa, 
snažím sa udržiavať v kondícii aj 
hlavu, aj telo :-)

 Obchodná akadémia 
budúci rok oslávi 50. výročie 
založenia. Chceli by ste 
popriať niečo profesorom a 
žiakom, ktorí ju navštevujú?
Bodaj by každý z VÁS našiel v 
živote to, čo VÁS bude napĺňať 
pocitom šťastia, pričom nebu-
dete cítiť únavu, to, čo pravi-
delne vyčarí úsmev na VAŠEJ 
tvári. A aby VÁM za to aj dobre 
zaplatili :-)))

VEĽA ŠŤASTIA !!! :-)

text: Scarlett 
foto: archív G. Mareša 

  18.04.1974

Rozhlasový (Rádio Slovensko) a 
televízny moderátor (RTVS- Duel-
vedomostná relácia, VAT magazín 
o vede a technike)

1988 - 1992 Gymnázium Dominika 
Tatarku, Poprad
1992 – 1994 Nadstavbové 
štúdium na OA – sociálna práca, 
sociálne právo
1993 - 1998 Technická univerzita 
Zvolen

DÁTUM NARODENIA:
POVOLANIE:

VZDELANIE:

Pyžamový deň v OA
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V novembri sa uskutočnila 
slávnosť, ktorej sa bojí každý 
prvák. Imatrikulácie. Nemusíme 
hovoriť, že prváci dostali zabrať 
a s plnením úloh, ako to už býva 
zvykom, sa popasovali horko-
ťažko. 

My sme sa však spýtali na 
pohľad štvrtákov, konkrétne 
Maťky Sanislovej a Boglárky 
Lendvaiovej zo IV.A, ktoré 
imatrikulovali a prezradili nám, 
ako vnímajú deň D ony. Podľa ich 

slov imatrikuly dopadli nad ich 
očakávania a dôkazom boli aj  
dobré odozvy. Na začiatku 
všetkého sa s prvákmi len 
oťukávali a nevedeli, čo od nich 
čakať. Prváci všetko zvládli to 
veľmi dobre a spolupracovali 
so štvrtákmi, ako len vedeli. 
Boli úžasní. Tému si štvrtáci 
vybrali už začiatkom septem-
bra, ale príprava programu im 
trvala dlhšie. Medzi najlepšie 
momenty, ktoré si štvrtáci budú 

pamätať ešte veľmi, veľmi dlho, 
patrí príprava prvákov už od 
skorého rána, nezabudnuteľná 
Conchita Wurst, twerk Nicki 
Minaj a neskôr posedenie s 
prvákmi, nasmiali sa až-až. 
Top momentom bola taktiež aj 
hláška Maťky Sanislovej pre Con-
chitu, keď jej depilovala nôžku: 
„Aj keď neviem, či ti tvoje prvé 
chĺpky už stihli narásť, tak teraz 
máš istotu, že ti určite narastú.“

text: Scarlett

Imatrikulácie očami prvákov a štvrtákov
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Od rána nás sprevádzal 
neurčitý pocit, ako to všetko 
dopadne a ako sa vydaria naše 
prípravy. Ráno sme sa všetci 
stretli v triedach a prezliekli 
sa do určených kostýmov. I. B 
dostala od štvrtákov za úlohu 
prezliecť sa za Škótov. Tak sme si 
obliekli „kilty“, a keď sa dostavi-
li do triedy štvrtáci, učesali a 
nafarbili dievčatám vlasy, aby 
vyzerali ako naozajstné Škótky. 
To sa im aj podarilo. I. A mala 
tému MTV Celebrity Night. Každý 
z nich mal predstavovať nejakú 
známu celebritu. Tiež to zvládli 
na jednotku.

 Keď sme boli konečne pri-
pravení, mohli sme sa presunúť 
do OKC. Vyšli sme von a nies-
li plagáty, na ktorých bolo 
napísané, akí sú štvrtáci úžasní 
a najlepší. Vykrikujúc z plných 
pľúc: „Štvrtáci sú najlepší!“ sme 
sa vybrali na cestu-necestu, cez 

mesto v zime, aby nás každý 
okoloidúci videl a hlavne počul. 
Potom sme sa usadili v sále. Tak 
to všetko začalo. Najprv imatri-
kulácie slávnostne otvoril pán 
riaditeľ svojím príhovorom, a po-
tom... to prišlo. Prvá imatriku-
lovala I.A. Keď sme však videli, 
aké úlohy im IV. A pripravila, 
úsmevy sa nám z tváre stratili. 
Na rozdiel od I.A sme mali pri-
pravený menší program v podo-
be HAKA tanca a FreeStyle rapu 
na OA. Úlohy, ktoré nasledovali 
potom, boli trochu miernejšie 
ako pre I. A. Všetko sme zvládli. 
Sme prijatí do cechu ekonómov! 
Užívali sme si zvyšný program. 
Bol naozaj zábavný. 

 Do školy sme sa vracali s dob-
rým pocitom, že to máme za 
sebou a že na to nikdy nezabud-
neme a budeme na imatrikuly 
spomínať s úsmevom.

    text: Sima

foto: archív OA
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Všetci vieme, v akom svete 
žijeme. Moderné technológie, so-
ciálne siete, vývoj snáď všetkých 
vecí okolo nás - a my mladí ľudia. 
Sme dospievajúce osoby, určitým 
spôsobom sa potrebujeme 
osamostatniť a naučiť sa narábať 
s “nebezpečnou zbraňou“- pe-
niazmi. Finančný sektor tvorí 
množstvo bánk, ktoré sa priam 
trhajú o zákazníka. Účet zadar-
mo, peniaze pri založení účtu, 
žiadne poplatky, platby mobi-
lom, no jednoducho množstvo 
výhod, ktorými si nás omotajú 
okolo prsta, keď sa rozhodujeme 
pre najvhodnejšiu banku pre 
naše potreby. Pravdepodobne si 
už väčšina z vás na účet pravi-
delne vkladá akú-takú čiastku, 
no sú tu aj tí, ktorí o vlast-
nom študentskom účte ešte len 
rozmýšľajú. Aby bolo vaše rozho-
dovanie o trochu ľahšie, zostavili 
sme pre vás prehľadnú tabuľku 
študentských účtov ponúkaných 

Banka Názov 
účtu Vek Cena účtu 

(mesačne) Výhody daného účtu Výbery z 
bankomatu

UNICREDIT 
BANK

U Konto pre 
mladých 15-26 zadarmo Všetky výbery z bankomatov všetkých 

poskytovateľov v SR a v zahraničí neviazane

VÚB BANKA

Start Konto 15-24
Zadarmo
-neštudent 
(2 €)

Poistenie krádeže kľúčov tašky, peňaženky, 
telefónu či dokladov za minimálne 6 pohy-
bov za mesiac  a aspoň za  100 eur vkladu 
na účet

neviazane

Start 
Generation 25-26 2 €

Služba Flexisporenie 
=automatické sporenie pri každej platbe 
debetnou kartou
=zaokrúhlenie každej sumy nákupu a bez-
platný prevod na Sporiaci účet

Prvých 6 
výberov 
zadarmo

TATRA 
BANKA

Študentský  
účet 15-26 0 € 30 eur pre nových klientov neviazane

SLOVENSKÁ 
SPORITEĽŇA

Space účet 
- Študent 15-26 0 € Odmena + za platby kartou neviazane

PRIMA 
BANKA

Študentský 
účet 15-26

0 € do 18 
rokov, do 26 
rokov 0 €, 
pri zostatku  
nad 1000 €

Odmena za platby kartou vo výške 0,5 % zo 
zaplatenej sumy kartou neviazane

POŠTOVÁ 
BANKA

Dobrý účet 
Junior 15-26 1 € mesačne Výber cez poštomaty na poštách neviazane

OTP BANKA Konto 
Ready 15-26 1 € mesačne

Odmena 10 eur pre nových majiteľov do 
18 rokov
Odmena 20 eur pre nových majiteľov od 18 
rokov (so splnením podmienok)

Bezplatne 1x 
mesačne

ČSOB Štud. účet 
Fun

Všetci 
do 19  a 
do 28

0 € 
2,5 € - 
neštudenti

Povolené prečerpanie rieši momentálny 
nedostatok peňazí na účte. Ak je účet 
na nule, banka dáva 300 eur s výhodnou 
úrokovou sadzbou

neviazane

Ú č e t
l e n
p r e
t e b a

jednotlivými bankami s rôznymi 
výhodami. Ak však patríte medzi 
tých, ktorí svoj účet už plno-
hodnotne využívajú, môžete si 

porovnať, čo ste dostali vy a čo 
môžu získať vaši kamoši v iných 
bankách.

text: Scarlett

ilustračné foto
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K olympiádam z anglického i nemeckého jazy-
ka a k Olympiáde ľudských práv sa tento školský 
rok pridala aj Olympiáda zo slovenského jazyka. 
Slovenčinári spojili svoje sily a spoločne sa pustili 
do jej organizácie. Nezaostávali však ani študenti, 
ktorí sa poctivo na túto súťaž 
pripravovali. 8. decembra 2016 
sme sa všetci zišli v učebni 
slovenčiny. Pán riaditeľ sa k 
nám prihovoril, poprial nám 
veľa šťastia a po vypočutí si 
všetkých inštrukcií sme začali.

 Boli sme rozdelení do dvoch 
kategórií. V A kategórii súťažili 
žiaci 1. a 2. ročníka a v B kate-
górii žiaci 3. a 4. ročníka. Celá 
olympiáda pozostávala z troch 
častí. Najprv sme sa popasovali 
s testom, prácou s textom sme 
si overili svoje vedomosti nie-
len zo slovenčiny, ale aj z lite- 
ratúry. Potom nasledovala 
ďalšia písomná časť, ktorej úlo-
hou bolo pretransformovať text 
tak, aby spĺňal všetky stano-
vené kritériá jednej aj druhej 
kategórie. Posledná ústna časť 
bola asi najťažšia. Museli sme 
premôcť trému, vystúpiť pred 
porotu, ostatných súťažiacich 
a odprezentovať svoj diskusný 
príspevok na danú tému, stano-

venú osobitne v kategórii A aj B. Táto časť bola 
však aj najzábavnejšia, pretože tréma dokázala 
svoje a stalo sa, že nám v ústnom prejave ušiel 
slovosled či skloňovanie. Všetko sme to ale museli 
stihnúť v časovom limite, ktorý bol k nám nemi-

losrdný. No napriek tomu sme 
to podľa poroty všetci zvládli 
na výbornú. Odmenení však 
môžu byť len traja najlepší.

V A kategórii to sú: 1. mies-
to Laura Tótová, 2. miesto 
Stanislava Macková, 3. Miesto 
Katarína Vesterová z celkové-
ho počtu súťažiacich 6.

V B kategórii to sú: 1. miesto 
Juraj Bobka, 2. miesto Domini-
ka Antalová a Adriana Žoriová, 
3. miesto Sabína Čobádiová z 
celkového počtu súťažiacich 
14.

Celkoví víťazi, ktorí získali 
prvé miesta, budú pokračovať 
a reprezentovať nás aj na  
krajskom kole. 

Veríme, že tento prvý rok 
slovenčinárskej olympiády 
nebol pre našu školu posledný a 
študenti sa do nej budú zapájať 
aj naďalej. 

text: Stanka
foto: L. Rášši

Rodná reč na scéne našej školy

V druhej časti súťaže žiaci kategórie A 
tvorili počas 30 minút báseň, ktorá mala 
zodpovedať určeným kritériám. Porota 
bola príjemne prekvapená výsledkom tej-
to časti, básničky boli viac ako vydarené. 
Tu sú niektoré:

Dávať svetu dobro znamená netrpieť

Každý z nás veľmi dobre pozná,
keď vletí k nám myšlienka hrozná.

Mnohí z nás stále takto trpia,
občas tí, čo vôbec nemusia.

Svet dnešný ako zrkadlo je,
čo dáš, všetko naspäť odbije.
Nečakaj tie milé slová len,

svet nie je rozprávka ani sen.
 

Autor: Zuzana Turisová  IV. A

To zlé vravieť sa nemá,
vyššie ego ti to nedá.

Čo povieš, čakaj od iných,
nekráčaj po krokoch mylných.

Reč z nás robí ľudí živých,
moc ovplyvniť iných vplyvných.

Zlé čo povieš, sa ti vráti.
Stráž si slová! Karma mláti.

Autor: Katarína Vesterová III.A

Na zlé reči nehľadaj zbytočné vety

Neodpovedajme na vulgárne vety,
nemrhajme časom na zbytočné slová.

Aj my chceme počuť milých slov rozkvety,
tak vráť len to, čo pekné sa k nám volá.

Ani sám nechceš počuť zlostnú myšlienku,
ani sám nemáš rád, keď ťa zahanbujú.

Vytvor teda zo slov dobroprajnú mienku,
nech slová tvoje viac druhých nezraňujú.

Autor: Stanislava Macková III. B 

Dominika Antalová 
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PENZIÓN PODKOVA, 
najlepšia cvičná firma

Veľký úspech dosiahla 19. a 20. októbra  na 14. 
Medzinárodnom  veľtrhu  cvičných  firiem 
krajín V4  v Košiciach cvičná firma našej školy  
Penzión Podkova, ktorú vedie pani profesorka 
Zuzana Šivecová. Pracujú v nej  žiaci IV.C a IV.B 
triedy.
Cvičné firmy na veľtrhu vzájomne obchodo-
vali a súťažili v kategóriách: hlavná kat-
egória - Najlepšia cvičná firma,  Najkrajší 
stánok, Najlepšia elektronická prezentácia, 
Najlepší reprezentant/reprezentantka. Cvičná 
firma  Penzión Podkova získala v konkurencii 
súťažiacich  z Poľska, Českej republiky
a Slovenska hlavnú cenu - 1. miesto v súťaži o cenu Najlepšia cvičná firma.

SLOWINO, s. r. o.  
v Bratislave

V dňoch 09. - 11. 11. 2016 sa 8 
žiakov V. A triedy  s vyučujúcou 
Ing. Stanislavou Lukáčovou 
zúčastnilo s novovzniknutou firmou 
Slowino, s. r. o. 19. Medzinárod-
ného veľtrhu cvičných firiem 
v Bratislave. Nová svičná firma 
vznikla 22. marca 2016. Zameriava 
sa na pestovanie viniča, výrobu a 
predaj vína, gravírovanie vínových 
fliaš a exkurzie spojené s degustá-

ciou vín. V tvrdej konkurencii 65 cvičných firiem (z toho 11 zahraničných z Rakúska, Rumunska, 
Českej republiky) firma získala 3. miesto za najlepšiu elektronickú prezentáciu.

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
14. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa jej 

najlepší angličtinári z jednotlivých tried. Súťažilo sa v 3 kategóriách.
2A – prvý a druhý ročník OA, 2B – tretí a štvrtý ročník OA a 2C1 – žiaci všetkých bilingválnych 

tried. Súťažiaci si merali vedomosti a zručnosti v gramatickom teste, teste slovnej zásoby, čítaní 
i počúvaní s porozumením a samozrejme v komunikácii, keď museli flexibilne reagovať a rozvinúť 
dialóg na stanovenú situáciu. Najlepší z každej 
kategórie postupujú do okresného kola, respek-
tíve bilingválni študenti priamo do krajského 
kola.

Víťazi kategórií:
2A – Filip Tverďák z II. B
2B – Ján Terpák z III. B
2C1 – Patrik Žori z IV. A
Víťazom blahoželáme 

a držíme palce vo vyšších kolách.
text: RR, foto: archív OA
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 ...dvaja muži vynaložili veľký kus sily a šli naprieč lesom. Ráno 
ich našli dievčatá z Gemerskej Polomy, ktoré sa o nich posta-
rali. Zvyšok mužov však ostal tam. V bukovom lese Flos neďaleko 
obce, z ktorej dievčatá pochádzali. Posádka lietadla typu Douglas 
17, pravdepodobne dezorientovaní príslušníci 2. československej 
brigády, leteli z Rzeszova. Stroj náhle začal padať. Aj napriek snahe o 
bezpečnejšie pristátie sa lietadlo nemilosrdne zrútilo ešte pred poľom 
„Pališov“, miestom medzi Nižnou Slanou a Henckovcami, kde títo 
vojaci mali pristáť 

a zapojiť sa do vojny na strane partizánov. Na tom  
mieste bolo vidieť v noci plamene, aby pilot videl miesto 
pristátia. Toto lietadlo však nepristálo. V bukovom lese 
sa nočným tichom ozývali len hlasné a bolestivé stony 
mladých mužov.

Táto smutná udalosť sa stala v októbri 1944 a na jej 
pamiatku sa dal v spomínanom lese postaviť pomník. 
Dielo navrhol a vytvoril sochár Vojtech Löffler. Jeho 
výška siaha až do 2,5 metra. Nápis: „Na večnú pamiatku 
18 hrdinom SNP, ktorí tragicky zahynuli na tomto mieste 
pri havárii lietadla 16. X. 1944“, nám aj po rokoch pri-
pomína, túto tragédiu.

text a foto: Stanka

Detektívny seriál s neobyčajným názvom „1890“ začala TV 
JOJ natáčať 10. septembra 2016 v Betliari. Filmovanie pre-
biehalo v interiéri samotného kaštieľa, v exteréri v parku, ale 
aj na Hrade Krásna Hôrka. Cez deň, ale aj za hlbokej noci. 

 Seriál má pozostávať z trinástich 50-minútových častí a kombinovať tajomno, romantiku aj humor. 
Dej spadá do uhorského Gemera na konci 19. storočia, kde sa konfrontuje ľudový svet povier a rituálov s 
najnovšími „zázrakmi“ dobovej techniky. Napätie medzi dedinčanmi a vrchnosťou preklenie len spoločný 
strach z krvavého vyčíňania sériového vraha. Po jeho stopách sa v nekonvenčnom pátraní vydáva ele-
gantný budapeštiansky detektív „Marton“. Vyšetrované zločiny sú pritom inšpirované skutočnými his-
torickými prípadmi. Hlavnou postavou je idol ženských sŕdc Ján Koleník. Okrem neho si v seriáli zahrajú 
aj Milan Ondrík, ako aj českí herci Stanislav Majer a Filip Kaňkovský. Viac 
vám o seriáli neprezradíme, tešte sa na premiéru.

JOJ-ka v Betliari

 Vo voľnom čase filmári 
spoznávali východné Sloven-
sko, ale najmä sa venovali 
svojej práci. Natáčajú 5 dní 
v týždni zhruba po 15 hodín. 
 Členovia štábu sa uby-
tovali v Betliari, ale aj v 
Rožňave.
 Betliarsky park bol pre 
mnohých z nich balzamom 
na dušu. Mohli ste niek-
torých vidieť oddychovať 
na lavičkách pri Veľkom 
jazere.
 Niektorí filmári si 
udržiavali kondičku aj 
behom po našom krásnom 
parku, ktorý je na to ako 
stvorený.

Ján Koleník je veľmi 
príjemný človek, vo 
svojej práci perfek-
cionista. Na každé 
natáčanie je svedomite 
pripravený, texty má 
zvládnuté na sto per-
cent. Prekvapením, milé 
dámy, je jeho výška. V 
reále je ešte vyšší, ako 
sa zdá v televízii. Zo 
sladkého jedla najviac 
obľubuje štrúdľu.

 ZAUJÍMAVOSTI:

text: Lucia Jakabováfoto: TV JOJ
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V dnešnej vyspelej dobe už len málokto nepoužíva moderné technológie. Aplikácie ako napríklad 
Facebook, Youtube, Mesenger, Google Mapy či rôzne internetové prehliadače ako Chrome, Safari sa 
stali bežnou súčasťou nášho života. V poslednej dobe sa veľmi používanými stali smartfóny. Môžeme 
v nich mať veľmi veľa aplikácií. V minulosti to nebolo možné, mobil slúžil len na volanie, SMS či na 
fotografovanie, aj to  nie v najlepšej kvalite. Počet aplikácií každým dňom narastá. Niektoré nám 
uľahčujú prácu, iné pomáhajú poradiť, keď sme v koncoch. Tu sú tie, ktoré by ti v smartfóne určite 
nemali chýbať: 

Chcete správy napísať bez toho, aby ste zdĺhavo museli zapínať Face-
book? Tak na to bol vymyslený Mesenger. Slúži ako jednoduchšia cesta 
písania, volania či posielania fotiek.                                                        

Služba Evernote ponúka také široké spektrum možností, že patrí medzi najlepšie aplikácie pre 
správu úloh. Nemyslím pritom iba jej funkciu pre vytváranie zoznamov úloh, ale aj ďalšie zaujímavé 
funkcie. V aplikácii môžete ukladať články na offline čítanie. To bežné aplikácie neumožňujú a ide 
o funkciu, ktorá robí z Evernote veľmi zaujímavú aplikáciu.

Aplikácia Shazam je veľmi jednoduchá a jej úloha je rozpoznať hudbu. Stalo sa vám, že ste 
niekde začuli skladbu, ktorá sa vám naozaj páči a chceli ste prísť na názov, no nepodarilo sa 
vám to? Na to slúži shazam. Stačí len pár sekúnd nahrávky a rozpozná autora, názov vašej 
piesne. Skladba sa uloží v zozname a vy si ju budete môcť vypočuť kedykoľvek.

DropBox je webové úložisko, v ktorom máte 
svoje súbory vždy po ruke a so sebou. Stačí sa 
len prihlásiť. Okrem toho prináša aj mnoho 
iných zaujímavých funkcií, napr. zdieľanie dát.  

Pred časom boli veľmi používané USB, no dnes už 
je internet všade, tak je lepšie využiť DropBox 
a mať všetky dáta dostupné na ktoromkoľvek 
zariadení.

Sociálna sieť, ktorá umožňuje svojim užívateľom posielať a čítať správy ostatných používateľov, 
tzv. tweets (tweety). Používajú ho rôzne televízie a celbrity, ale aj obyčajní ľudia.                                                                                                                        

Ak na mobile často prehliadate textové dokumenty, prezentácie či tabuľky, tak by ste túto aplikáciu 
rozhodne mali mať. WPS Office ponúka podporu pre takmer všetky druhy formátov, takže prezeranie 

rôznych druhov dokumentov na mobile už nebude problém. Aplikácia sa vyznačuje veľmi čistým prostredím a jedno-
duchým ovládaním. Nechýbajú ani rôzne skratky a gestá. Preto WPS Office patri medzi apky, ktoré musíš mať.

Je to podobná aplikácia ako Facebook Mesenger. Líši sa len v tom, že vo  
Whatsappe môžeme zaslať priateľovi aj našu polohu na mape. V preklade zna-
mená Whatsapp „Čo sa deje ?”. Umožňuje výmenu správ, obrázkov, videosúborov.                                                                    

MX Player je prehrávač videí a filmov na smartfóne. Medzi jeho najväčšie výhody patrí pod-
pora pre množstvo kodekov, ale aj podpora tituliek  a množstvo ďalších nastavení. Má jed-
noduché ovládanie. Po spustení videa môžete gestami na obrazovke ovládať jas, hlasitosť a 
prehrávanie videa. MX Player je naozaj jeden z najlepších prehrávačov videí na smartfónoch.

APKY,  KTORÉ  MUSÍŠ  MAŤ !

MX Player

Whatsapp

WPS Office

Twitter

DropBox

Shazam

Evernote

Facebook Mesenger 

text:
Kristián
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Centrum odborného vzdelávania pri Obchodnej akadémii 
v Rožňave zorganizovalo 15. novembra 2016 súťaž „Informa-
tika nás baví“ pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. 
Zúčastnili sa jej 14 žiaci z troch rožňavských základných škôl.

Súťaž pozostávala z troch častí:
1. časť – vedomostný test z oblasti hardvéru a internetu,

2. časť – kreslenie podľa predlohy,
3. časť – hry pre budúcich programátorov.

Víťazom sa stal žiak, ktorý získal
najviac bodov zo všetkých častí.

 

1. miesto – MaRko MaRiňák,
ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava

2. miesto – Radko lukáČ,
ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava

3. miesto – MaTúš keRekeš,
ZŠ Ulica pionierov Rožňava

Víťazi boli odmenení
hodnotnými vecnými cenami.

7. a 8. novembra 2016 sa uskutočnila medzinárodná súťaž iBobor, ktorej cieľom je 
podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. 
Súťaž chce iniciovať v študentoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a 
kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa 
stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Úspešní riešitelia sú tí, ktorí získali viac ako 
50 bodov.

V našej škole sa súťaže zúčastnilo 47 žiakov, 24 v kategórii junior a 
23 v kategórii senior. Úspešnými riešiteľmi v rámci celého Slovenska boli: 

Jakub Boleslav Soldán ■ Ivan Jakub Feješ ■ Martin Vajzer ■ Daniel Hrčka ■ Kristián Petro ■ Michal Vester

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:

1. JÚLIA ANDRÁŠIKOVÁ I. A 45,36 bodov 79. percentil

2. Tatiana Palečková I. A 45,35 bodov 77. percentil

3. Filip Tverďák II. B 44,02 bodov 76. percentil

1. Jakub Boleslav Soldán III. A 64,01 bodov 94. percentil

2. Martin Vajzer IV. A 61,35 bodov 92. percentil

3. Ivan Jakub Feješ IV. B 61,35 bodov 92. percentil

4. Daniel Hrčka IV. B 56,02 bodov 85. percentil

Kategória 

JUNIOR

Kategória 

SENIOR

Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme.

0 1 1 0 1 1   iBobor 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

V rámci Obchodnej akadémie Rožňava sa najlepšie umiestnili  títo žiaci:

text: E. Koščová, A. Sáreniková, foto: archív OA
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S hudbou sa stretávame –
aj keď možno nechtiac- den-
nodenne, práve preto sme 
vymedzili trocha priestoru na roz- 
hovor so Simonou Lesňákovou 
z II. A triedy, ktorá sa hudbe 
venuje už od detstva a ako aj 
ona sama priznala, hudba je jej 
veľkou záľubou. A preto nám au-
torka a interpretka hymny našej 
školy ponúkla bližší pohľad do 
sveta hudobníkov.
„Už ako malá som spievala. Os-
tatní mi hovorili, že nemám 
až taký dobrý hlas.“, prezra-
dila nám mladá speváčka. „Ale 
to ma motivovalo k tomu, aby 
som dokázala, že na to mám. 
Ale pravdaže, mám ešte na čom 
pracovať,“ dodala. V rodine 
nie je jediná, ktorá sa venuje 
hudbe. „Rodičia tiež spievajú 
od malička. Za mlada mamka 

vyhrala veľa speváckych súťaží 
a otec mal svoju rockovú kape-
lu. Teraz spievajú v gospelovej 
kapele. Moji bratia sa spevu 
venujú taktiež.“ Spýtali sme sa, 
či si pamätá na prvú pesničku, 
ktorú spievala, ale priznala, že 
už od prvej pesničky ubehlo veľa 
času. A tak nás viac zaujímalo, 
či má vlastné pesničky a aké sú. 
„Áno, mám. Vyjadrujem v nich 
vlastné pocity, môj pohľad na 
veci, na život. Sú realistické a 
niektoré aj ľúbostné.“ 
 O čom spievaš najradšej?
 „Najradšej spievam piesne, 
ktorých text je pravdivý, zmys-
luplný. A piesne, v ktorých 
dokážem nájsť kúsok seba 
samej.“
 Kedy si prvýkrát spievala 
pred veľkým publikom? 
„Prvýkrát som pred ľuďmi 
spievala na základnej škole v 6. 
ročníku, bolo to pred viac ako 
500 ľuďmi. Mala som obrovských 
strach. Po skončení toho vystú-
penia mi ako keby padol kameň 
zo srdca. Bola som šťastná a spo-
kojná so svojím výkonom.“
 Spievala si už s nejakou 
významnou osobou? 
„V podstate áno, spievala som 
s mojím strýkom Arpádom 

Farkašom. Je jazzový klavirista 
a venuje sa aj spevu.“
 Hráš na hudobnom nástroji 
alebo iba spievaš?
„Áno, aj, aj. Hrám na klavíri, gi-
tare a trochu aj hru na bicie, ale 
to len základy.“
 V akom veku si sa naučila 
hrať na týchto nástrojoch?
„Na klavíri som sa začala učiť, 
keď som mala 5 alebo 6 rokov od 
starého otca, neskôr od strýka. 
Ako sedemročnú ma zapísali aj 
do Základnej umeleckej školy 
v Rožňave. Na gitare som sa 
naučila hrať sama približne pred 
tromi rokmi. A na bicie minulý 
rok od staršieho brata Peťa.“
 Naša posledná otázka na 
Simonu bola, či ju ozaj baví 
to, čo robí. Myslíme si, že jej 
odpoveď bola jednoznačná. 
„Áno, veľmi ma to baví, ale 
mrzí ma, že na hudbu nemám 
veľa času. Ono to potrebuje 
čas, priestor a tréning, keďže 
by som sa v tom všetkom chcela 
ešte zlepšiť a podať čo najlepšie 
výkony.“

Čo dodať, mladej speváčke 
prajeme veľa ďalších úspechov. 

 text: Andrea, Kristína
foto: D. Žiaková

Najradšej spieva piesne, ktorých text je pravdivý
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H Y M N A  O B C H O D N E J  A K A D É M I E

Najlepšia škola je OBCHODNÁ v Rožňave,
najkrajšie roky na  nej všetci dobre poznáme.

Poznáme jej srdcia, srdcia profesorov,
je to náš druhý domov, OBCHODNÁ je našou školou.

Je naším srdcom, ktoré v sebe skryté máme,
je naším domovom, ktorý vám hneď nedáme.
Je vzácnym miestom, kde skrývajú sa úsmevy,

žiaci obchodnej akadémie, to sme my!

R: Úspechy a víťazstvá tu veľa žiakov máva,
sme najlepšími žiakmi, to radosť škole dáva.

Srdce pána riaditeľa skrášľuje školu,
kto našich profesorov nepozná, má smolu.

 Lebo práve oni učia nás, ako byť v živote niekým lepším,
 ako sa v živote uplatniť ako byť v srdci niekým krajším. 
Lebo práve oni učia nás, ako byť v živote niekým lepším,
 ako sa v živote uplatniť ako byť v srdci niekým krajším. 

Najlepšia škola je OBCHODNÁ v Rožňave,
Najkrajšie roky na  nej všetci dobre poznáme.

Poznáme jej srdcia, srdcia profesorov,
Je to náš druhý domov, OBCHODNÁ je našou školou.

Text a hudba: Simona Lesňáková
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Baranov v 
tomto období 
čakajú samé 
príjemné 
prekvapenia. 
Všetko vedia 
zvládnuť a je 
im potešením 
podať 
pomocnú ruku aj tým, na 
ktorých im inokedy vôbec 
nezáleží.V týchto dňoch by 
si mali dávať pozor na Váhy, 
Škorpiónov a Býkov. Ste 
činorodé osobnosti, s blíz-
kymi ste málokedy. A tak im 
aspoň takto ukážete, že vám 
na nich záleží. Vy sami by 
ste sa potešili elektronike, 
novým hodinkám, ženy cen-
nej váze. Mužom i ženám by 
sa hodil ako darček šperk - s 
jaspisom, rubínom alebo 
čiernym obsidiánom.

Býci sa tešia 
na voľné dni 
a zabúdajú 
na podstatné 
veci. Veci by 
si mali lepšie 
naplánovať, 
inak nič 
nestihnú. Je možné, že aj 
darčeky budú kupovať na 
poslednú chvíľu.
Nemali by ste byť 
uponáhľaní, dobre si pre-
myslite, čo musíte skutočne 
urobiť a čo môže počkať. 
Zastavte sa. Ušetríte tak čas 
a energiu. Býci majú pred 
sebou problémové dni, pod 
stromčekom by ich potešilo 
niečo z kože alebo zlatý 
šperk či nejaká starožitnosť.

Blíženci 
milujú zhon, 
netrpezlivé 
podup-
kávanie v 
radoch a 
stále nové 
nápady. Hľadajú to naj pre 
svojich blízkych. V týchto 
dňoch sa však niektorým 
z vás podarí ublížiť vašim 
blízkym slovami. Stačí však 
kontrolovať svoju výbušnosť 
a môžete sa hádke vyhnúť. 
Prežívať voľné dni osamote 
by bol pre vás najväčší 
trest. Vianoce Blížencov 
budú pekné, ak im ich blízki 
podarujú nový fotoaparát, 
kameru, cestopisné knihy či 
kozmetiku, alebo lyžiarsky 
výstroj.

Raci sú  
rodinne 
založení 
a vedia si 
vychutnať 
to, že rodina 
je spolu. Len 
nezabud-
nite, že vaše predstavy a 
predstavy vašich detí sa 
môžu celkom rozchádzať. 
Raci by sa nemali púšťať na 
cesty mimo domova, teplo 
ich rodinného krbu im nič 
nedokáže nahradiť. Poteší 
ich niečo strieborné, vhodné 
sú aj predmety z dreva, kus 
odevu alebo niečo avant-
gardného. 

Levom sa v 
najbližších 
dňoch nič 
nebude 
páčiť. So 
všetkým budú 
nespokojní, 
na každom nájdu nejakú 
chybu - a pritom problém 
bude len a len v nich. 
Predstava toľkých voľných 
dní je pre nich hrôzostrašná, 
milujú totiž činnosť. Ale 
čo keby ste všetko vzali 
do svojich rúk a vymysleli 
pre svojich blízkych 
prekvapenie? Skúste si to 
naplánovať a hor sa do jeho 
realizácie. Pomôžu vám 
vaše organizačné schop-
nosti, vaša sila osobnosti. 
Budete spokojní a ostatní si 
budú tieto sviatky navždy 
pamätať. Len pozor na to, 
aby ste niekomu neúmy-
selne neublížili - svojou 
netaktnosťou. Levy by 
potešilo, keby im ich blízki 
darovali niečo zo zlata.

Panny sú 
na tom 
podobne ako 
Levy. Ani im 
nevyhovuje 
to, že musia 
oddychovať. 
Ženy Panny 
musia mať doma absolútny 
poriadok, všetko dôkladne 
rozmiestnené, usporiadané. 
Ich precíznosť sa odráža aj 
na ich prístupe k sviatkom. 
Mali by ste si však tento 
vianočný čas vychutnať, 
aspoň na pár dní vypnúť. 
Umožnite vašim blízkym, 
aby vám pomohli. Čo by 
vás potešilo? Nové šaty, 
kožušiny, kabelka, taška.

Váhy sa 
zimy a 
zimnej 
nálady 
neboja. 
Budú 
vedieť, 
ako 
využiť každú chvíľku, 
budú chcieť zapôsobiť 
na nových ľudí, ktorých 
stretnú, na nové lásky. Len 
by nemali zabudnúť na to, 
že ich náladovosť im môže 
uškodiť, ale aj to, ak budú 
klamať priveľmi. Ukážte, 
čo je vo vás úprimné, ne-
hrajte sa na niekoho iného. 
Vaši blízki by vám mali 
darovať obrazy či pekný 
kus nábytku, uvítali by ste 
aj potreby do kuchyne, 
mladšie Váhy by potešilo 
niečo z výpočtovej techniky. 

Škorpiónom 
blížiace sa 
vianočné 
sviatky 
pripadajú 
až príliš 
preceňované. 
Majú svoj názor na to, ako 
tráviť tieto dni. Dajte si 
pozor na váš pichľavý jazyk. 
Radšej sa smejte len tak. 
Škorpiónov by potešila 
nejaká cesta do zahraničia, 
hoci len na jeden deň, ale 
aj nové kufre, rôzne druhy 
kožených tašiek, nové oku- 
liare, ženy by privítali oz-
doby do vlasov a kozmetiku.

Strelec
Máte  
schopnosť 
vcítiť sa 
do želaní 
a túžob 
iných, preto 
je vám 
absolútne jasné, čo 
komu darovať. Mnohí z 
vás sa dajú aj na cesty. 
Bude sa vám dariť vo 
všetkom, do čoho sa 
pustíte, v láske i v práci. 
Vyberte si ten cieľ, ktorý 
je pre vás momentálne 
najdôležitejší. Uvidíte, že 
vám bude priať šťastie. 
A čo si želáte nájsť pod 
stromčekom? Čím viac 
kníh, lyžiarsku výstroj, 
poukaz na pobyt v horách, 
pozvanie na cesty alebo 
na romantický pobyt na 
chate, kdesi ďaleko od 
sveta so svojou láskou.

Kozorožec
Potrebujete  
nabrať silu, sami 
to cítite a hľadáte 
preto každú 
možnosť, ako si 
oddýchnuť. Teraz 
je najlepší čas. 
Dobite si baterky, 
nájdite  nový zdroj energie. 
Hviezdy vám odporúčajú po-
byt v prírode, v tichu, kde by 
ste sa mohli upokojiť. Ste až 
príliš cieľavedomí a ambicióz-
ni, perfekcionisti, preto sa s 
vami ťažko vychádza. Mali by 
ste však viac hovoriť a svojim 
blízkym nič nezatajovať, 
majú vás radi. Chceli by 
stáť po vašom boku, aj keď 
ste málokedy ochotní deliť 
sa so svojimi starosťami a 
obavami. Na sviatky túžite 
po novom zariadení do bytu 
či domu, športovom náradí, 
alebo notebooku, keramike.
 
Vodnári sú 
ľahkomyseľníci, 
obľúbenci osu-
du a Šťasteny. 
Nemali by 
však zbytočne 
riskovať. Ich 
plány sa môžu 
ľahko zrútiť, prídu tak o 
to, čo je pre nich dôležité. 
Postupujte preto pomalšie, 
krok za krokom. Nechaj-
te radšej iných, aby vás 
rozmaznávali, dajte im 
možnosť nahliadnuť do vašich 
snov. Potešilo by vás domáce 
zviera, extravagantný 
doplnok do domácnosti, nový 
model, ktorý oživí váš šatník. 

Ryby sa už 
dávno tešia 
na to, ako 
budú svojich 
blízkych 
obdarúvať. 
Majú svoje 
plány, svoje 
skrýše a svoje predstavy 
aj realizujú. Všetko bude 
také, ako si predstavujete, 
preto by ste sa mali tešiť 
a nie obávať sa. Dokážete 
oslniť tých, na ktorých vám 
záleží, môžete teda rátať 
aj s úspechom v láske. Máte 
pred sebou krásne dni, 
vychutnajte si ich. Máte 
síce aj neprajníkov, no tí by 
nemali od vás dostať šancu. 
Čo by vás nadchlo? Večerné 
šaty, nový oblek, topánky, 
ale aj niekoľko kníh s his-
torickou tematikou. text: Viki   zdroj: internet 
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Výsledkový servis
V prvom polroku tohto školského 

roka žali naši športovci veľké 
úspechy v kolektívnych, ale aj v in-
dividuálnych športoch pod vedením 
p. prof. Daniely Lukáčovej a p. 
prof. Jána Hlaváča.

Cezpoľný beh (CVČ SAŠŠ): 
okresné kolo
1. miesto Michaela Domiková 
družstvo chlapcov 4. miesto
družstvo dievčat 2. miesto      
krajské kolo - 3. miesto Michaela 
Domiková
 
Volejbal (DŠS KSK):
V základných kolách chlapci i 
dievčatá obsadili 1. miesto a 
prebojovali sa do novembrového 
regionálneho kola, v ktorom boli 
chlapci štvrtí a dievčatá tretie.

Bedminton (CVČ SAŠŠ):
okresné kolo
dievčatá 1. miesto
chlapci 3. miesto

Bedminton (DŠS KSK):
základné kolo
dievčatá 1. miesto
chlapci 2. miesto

Futsal (DŠS KSK):
regionálne kolo – dievčatá 2. miesto
regionálne kolo – chlapci 3. miesto

Futsal (CVČ SAŠ):
okresné kolo -  chlapci 2. miesto        

Florbal (CVČ SAŠ): 
okresné kolo 
chlapci 1. miesto
dievčatá 3. miesto
krajské kolo - chlapci 2. miesto v 
skupine

Aj keď sme len prváci, už po pár mesiacoch 
medzi nami vynikajú nové športové talenty. Jednou 
z nich je aj moja spolužiačka Miriam Domiková z 
I.B, ktorá má už teraz za sebou pár športových 
úspechov – v cezpoľnom behu a vo futsale.
 Čo ťa k týmto športom priviedlo?
Už v piatom ročníku ZŠ som sa dostala do 
športovej triedy a zistila som, že ma šport 
naozaj baví. Venujem sa viacerým športom, ale 
najaktívnejšie tenisu.
 Možno niektorí nevedia, čo vlastne futsal zna-
mená, čím sa líši od normálneho futbalu? 
Medzi základné rozdiely patrí, že futsal sa hrá v 
hale a futbal na trávniku. Lopta sa nazýva „lenivá 
lopta“, ktorá toľko neodskakuje a je menšia ako 
futbalová lopta. Brankár sa môže pohybovať po 
celom ihrisku, nielen v bránkovisku. Vo futsale 
môže hráč skórovať aj stojac v bránkovisku, čo vo 
futbale neplatí. Auty a rohy sa vo futsale kopú, 
vo futbale sa auty hádžu a rohy kopú.
 Čo považuješ za svoj najväčší úspech?
Môj najväčší úspech bol, keď som sa dostala na 
Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu.
 Čo robíš vo voľnom čase okrem učenia sa a 
športu?
Väčšinou sa zvyknem odreagovať čítaním alebo 
pozeraním televízora.
 Plánuješ sa športu venovať aj v dospelosti 
alebo skôr podnikaniu?
Jedno nevylučuje druhé, ale momentálne mám 

plán sa venovať športu aj v dospelosti.
 Kto je tvojou najväčšou oporou v tom, čo 
robíš?
Je to rodina a priatelia.
 Máš aj nejaké motto, ktorého sa držíš?
„Na ceste k úspechu nevedie žiadny výťah, musí 
sa ísť po schodoch.“
 Aký je tvoj životný cieľ?
Chcela by som sa stať takou dobrou tenistkou, 
ako je Dominika Cibulková a možno aj lepšou.

Mimke držíme palce, aby sa jej to aj splnilo a 
želáme ešte veľa úspechov. 

text: Sabi foto: archív OA

M. Domiková, horný rad prvá sprava

„Na ceste k úspechu nevedie žiadny výťah, musí sa ísť po schodoch.“

Blahoželáme a 
prajeme športu zdar!





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, 

Gabriela Vargová, Sabína Čobádiová (Sabi), Simona Máziková (Sima)
Kristián Laczko

Do Sršňa PriSPeli

Ing. Anita Sáreniková, Ing. Eva Koščová,
Lucia Jakabová

Grafická Úprava

Ing. Juraj Valko Krišťák, Kristián Laczko
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Krásne, veselé Vianoce a šťastný nový rok 
všetkým želá redakčná rada.

Návrh na vianočné darčeky:
Nepriateľovi odpustenie.

Súperovi toleranciu.
Priateľovi tvoje srdce.

Zákazníkovi službu.
Všetkým vľúdnosť.

Každému dieťaťu dobrý príklad.
Sebe rešpekt.


