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E D I T O R I Á L

Kupón na 1 bod (platí do 30. 6. 2017, zaškrtnúť pri použití)
Tento kupón môžeš použiť, ak ti 1 bodík 
chýba k lepšej známke z písomky.

"Šťastie je vrtkavé, ale vždy sa 
mení pre nejakú príčinu"  

Meagan Mckinney: 
Keltská veštba

To, že nie vždy sme šťastní, 
že naše šťastie ovplyvňuje to, čo 
robíme, a len my sme jeho stroj-
com, už dobre vieme. No občas sa 
stane, že ak niečo dosiahneme, 
niečo, po čom sme veľmi túžili 
a považovali to za zdroj nášho 
šťastia, nenaplní nás to tak, ako 
sme očakávali. Prečo? Pretože 
šťastie je relatívny pojem uspo-
kojenia našej túžby, ktorý sa mení 
buď prirodzene - s vekom, alebo 
tým, čo zažívame. Každé malé 
dievča sa určite poteší bábike a 
chlapec autíčku. Prejde však pár 
rokov a zrazu zistia, že tie hračky 
už nie sú také úžasné ako predtým 
a že najväčšiu radosť im zrazu 
robí jednotka na vysvedčení, 
neskôr zasa prvá výplata... a tak 
ďalej. Sú však aj pocity radosti a 
šťastia, ktoré sa nikdy nezmenia, 
ako napríklad úsmev na tvári blíz-

kej osoby. Ten nás naplní radosťou 
v každom veku a za každej situá-
cie. Raz príde deň, ktorý vnesie 
do nášho života novú kapitolu. 
Stretneme niekoho, koho šťastie, 
úsmev a spokojnosť nás bude 
napĺňať, ale nie tak, ako úsmev 
rodičov, blízkych či kamarátov. 
Bude to šťastie lásky. 

Čo je príčinou toho, že ku-
pujeme len určitú značku po-
travín alebo iných produktov 
či výrobkov? Je značka ozaj do-
minujúcim elementom pri našom 
nakupovaní? Zúžený problém pri 
výbere potravín majú vegeta-
riáni či vegáni, keďže niektoré 
potraviny zo svojho jedálnička 
rovno vylúčia. Okrem týchto tém 
na vás samozrejme čakajú aj stále 
rubriky.

Prajem vám príjemné čítanie.
Stanka

POSUNULI SME SA VYŠŠIE
Znova sme naberali skúsenosti. Prijali 

sme za svoje dobre mienené rady porotcov 
takých zvučných mien ako je Patrik Herman, 
Lukáš Diko, Pavol Vitko.

Poučili sme sa ako zdokonaliť svoj školský 
časopis - grafiku, texty, obsah, alebo čomu sa 
naopak vyhýbať. Stretli sme sa s významnými 
osobnosťami slovenskej žurnalistiky – okrem 
našich porotcov to bola Zuzana Štelbaská, 
Henrich Krejča, s majiteľom internetového 
kníhkupectva Martinus  Michalom Meškom. 
Toto všetko sme absolvovali na dvojdňovom 
vyhodnotení Štúrovho pera v Krajskej 
knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene, najprestížnejšej 
celoslovenskej súťaži stredoškolských a 
vysokoškolských časopisov. Bola to veru 
dobrá skúsenosť, hlavne pre nás prvákov, 
ktorí sme sa dali na „novinárčinu“. Sme 
hrdí, že sme boli zaradení medzi najlepšie 
stredoškolské časopisy na Slovensku, od 
Pavla Vitka sme dostali štyri jednotky. A zo 
Zvolena sme neodchádzali naprázdno. Získali 
sme 2. miesto – diplom a Cenu Nadácie Slo-
venskej sporiteľne za finančnú rubriku Ach, 
tie financie!

Na budúci školský rok sa opäť tešíme na 
Štúrovo pero.

                                                                                                            Sima
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Tí najlepší z najlepších prišli obhájiť svoje tech-
nické zručnosti a šikovnosť práve k nám. V našej 
škole sa konal 22. - 23. marca 51. ročník celoslo-
venskej Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní 
informácii na počítači. Pár kvapiek potu zanechali 
účastníci súťaže pri našich klávesniciach. Už 22. 
marca sa súťažilo v prvých dvoch disciplínach – UTX 
a wordprocessing. 

Ani my obchoďáci sme nelenili a snažili sme sa 
vyzdobiť školu a upraviť jej areál, aby sa u nás 
hosťom páčilo. Čo ich najviac zaujalo? Páčil sa im 
školský park, v ktorom si mohli počas prestávky 
oddýchnuť a načerpať silu. Oslovilo ich aj naše 
banícke mesto s kultúrnymi pamiatkami. Nechýbal 
však ani stres, tréma či dokonca strach. A ten mali 
súťažiaci nielen z počítačov, ale aj z nás redak-
toriek. Zachytili sme tieto vtipné hlášky: „Je to 
tu.. útulné!“ (Veronika), „Ja.. trénujem iba na 
Facebooku, to mi stačí, pretože tam trávim veľa 
času.“ (Tomáš), „Konkurencia? Hmm.. možno.“ 
(sebavedomý Richard), „A to sa bude nahrávať? Ja 
nemám pekný hlas.“ (Alex) „Negatíva, hmm… dlhá 
cesta.“ (väčšina). Oslovili sme aj pani učiteľku z OA 
v Poprade Valériu Bernišinovú, ktorej sa naša škola 
veľmi páčila. Sama si zaspomínala na svoje školské 
časy a na štátnice, ktoré absolvovala ako študentka 
strednej aj vysokej školy. „Rýchlosť 348 úderov za 
minútu,“ dodala na záver. 

V podvečer o piatej sa začalo slávnostné ot-
vorenie celej súťaže na Radnici mesta Rožňava. V 
kultúrnom programe tanečníci predviedli kúsok ge-
merského tradičného folklóru, ale aj nádych exo-
tiky latinskoamerických tancov. 

Aj vo štvrtkový súťažný deň by sa atmosféra 
dala krájať nožom. Súťaž pokračovala. Tentokrát 
zabojovali tí najrýchlejší v 10-minútovom odpise 
textu na rýchlosť a presnosť. Aj ich sme sa pýtali, 
ako sa cítia. Všetci súťažiaci sa ale zhodli, že aj 
keď vyhrať je pekné, už len to, že sú tu, je pre 
nich veľký úspech. Naša pani učiteľka Ing. Anita 
Sáreníková bola s priebehom akcie veľmi spokojná, 
veľmi fandí mladým ľuďom a praje si, aby každý v 
niečom súťažil a zdokonaľoval sa v tom, čo ho baví. 
Ju baví wordprocessing a spolu s pani profesorkou 
Emíliou Gajdošovou, koordinátorkou celej súťaže, 
sa zúčastnili školenia v tejto oblasti. Prezradila 
nám aj to, koho tipuje za víťaza. Doterajšieho  
majstra sveta v tejto disciplíne Patrika Žoriho. 

Program hostí a súťažiach v tento deň sa niesol 
v duchu histórie, všetci si mohli pozrieť letné sídlo 

rodiny Andrássiovcov – kaštieľ v Betliari. Chlapcov 
zaujali hlavne vystavené múmie a dievčatá obdi-
vovali dobové zariadenie izieb, najviac sa im páčila 
japonská a orientálna. Všetci sa však nechali uniesť 
krásou prírody betliarskeho parku. 

Slávnostné vyhodnotenie celej súťaže sa kona-
lo v Sobášnej sieni mesta Rožňava. Ocenenia si 
odniesli víťazi, ale naprázdno neodišli ani čestní 
hostia z Čiech manželia Zaviačičovci. Štafetový 
kolík symbolicky prebrala Obchodná akadémia 
v Dolnom Kubíne, ktorá bude hosťujúcou školou 
tejto súťaže na budúci rok. Srdečne blahoželáme 
týmto víťazom: 

1. disciplína – písanie na počítači
Richard Koronczi z OA Watsonova 61, Košice

2. disciplína – UTX
Miriama Šoltésová z OA Watsonova 61, Košice

3. disciplína wordprocessing
Patrik Žori z OA, Akademika Hronca 8, Rožňava 
Náš pán riaditeľ uviedol, že táto súťaž a cel-

kove ovládanie práce s počítačom a klávesnicou je 
veľkým prínosom pre mladých ľudí, pretože okrem 
rýchlosti a zručnosti v písaní si cibria aj gramatiku, 
keďže každé chybné písmenko či gramatická chyba 
pripravili súťažiacich o body. V roku 1987, keď 
naša OA organizovala celoštátne kolo, si žiaci tejto 
súťaže dreli prsty na mechanických písacích stro-
joch, od roku 1991 na elektronických písacích stro-
joch a dnes sa tu už súťaží na počítačoch. Vývoj 
moderných technológií veľmi rýchlo napreduje. 

„S priebehom súťaže som spokojný. Vedieť 
písať 10-prstovou hmatovou metódou na 
počítači, plus ovládať klávesnicu a vlastne aj 
celý počítač je ďalšou gramotnosťou pre každého 
mladého človeka, čo určite berie do úvahy aj 
zamestnávateľ,“ povedal pán riaditeľ PaedDr. 
Viktor Baláž a tiež v závere vyjadril spokojnosť a 
pochvalu Patrikovi Žorimu, uznanie Lukášovi Lörin-
covi a Laure Tóthovej. 

Tento rok naša škola oslávi svoje 50. narodeniny, 
a tak sme do vienka svojich aktivít zahrnuli aj túto 
súťaž, ktorej garantom bolo Ministerstvo školstva 
SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania. Za po-
moc ďakujeme mestu Rožňava, pedagógom našej 
školy a veľkému počtu ďalších zamestnancov. 
Určite sme sa takto pozitívne zviditeľnili. 

text: Stanka, Maťka

Šikovné prsty

z celého Slovenska

v Rožňave
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Deväťnásobná majsterka sveta 
v písaní na klávesnici počítača pani 
Helena Zaviačičová a jej manžel 
Jaroslav, bývalý vicemajster sveta 
v písaní na mechanickom stroji, 
tvorca výučbových programov 
desaťprstovej hmatovej metódy, 
boli vzácnymi hosťami celoslo-
venskej Súťaže žiakov stredných 
škôl v spracovaní informácií na 
počítači v Obchodnej akadémii 
Rožňava. Mali sme príležitosť 
urobiť s nimi interview. 
■ Ako ste sa dostali k písaniu na 
stroji?
Jaroslav: „Začalo to štúdiom 
na Vyššej hospodárskej škole v 
Hodoníne, dnes sa nazýva Ob-
chodná akadémia, kde som mal 
veľmi dobrého učiteľa, ktorý 
dokázal študentov motivovať, a 
spolužiaka klaviristu, s ktorým 
sme sa pretekali, kto bude lepší. 
Vznikla medzi nami súťaživosť, na 
základe ktorej som ako maturant 
vyhral Československé majstrovst-
vá stredných škôl s rekordom 437 
úderov za minútu na obyčajnom 
mechanickom písacom stroji.“
Helena: „Ja som chodila na  
strednú ekonomickú školu, na 

predmet písanie som sa veľmi 
tešila, ale nedarilo sa mi, dokonca 
som z neho prepadala a následne, 
keď mi Ježiško doniesol písací 
stroj, začalo sa mi dariť a aj ma 
to bavilo. O dva roky nato som sa 
zoznámila s Jaroslavom. Najprv 
to bol vzťah tréner a pretekár-
ka, potom vzťah zamestnávateľ 
a zamestnankyňa a napokon to 
prešlo do hlbšieho vzťahu.“
■ Čo bolo pre vás najväčšou 
motiváciou pri písaní?
Helena: „Ja som ten typ človeka, 
ktorému keď niečo nejde, tak za 
to veľmi nebojuje, ale potom keď 
sa mi začalo dariť a začala som 
sa zlepšovať, nesmierne ma to 
naplňovalo a bavilo a toho výsled-
kom bol aj môj študentský rekord 
660 úderov za minútu už na stroji 
s guľovou hlavou.“
Jaroslav: „Po školskom úspe-
chu som získal veľmi zaujímavé 
pracovné miesto. Stal som sa 

vedúcim technického oddelenia 
Rudého práva- najväčšie noviny 
vtedajšej doby, kde som robil 
stenografa v období takzvanej 
„pražskej jari“. Urobil som inter-
view napríklad aj s Alexandrom 
Dubčekom a inými významnými 
politickými činiteľmi. Keď nás 
obsadili Rusi, bol som schovaný a 
písal som do Švédska denné spra-
vodajstvo, čo bolo približne štvrť 
milióna písmen denne. Nikto v tej 
dobe nevedel, kto tieto články 
píše až do roku 1990, keď ma 
pozvali do Švédska, kde som sa 
stretol so šéfredaktorom denného 
spravodajstva, pánom Dubčekom i 
veľvyslancom a dostal som aj no-
vinársku cenu. Najhoršie na tom 
bolo, že v roku 1971 mi nedovo-
lili reprezentovať Československo. 

Rakúšania ma zachránili tým, že 
zo mňa spravili svojho trénera. 
Pri nich som si rozširoval svoje 
poznatky. Pri Rakúšanoch hrala 
obrovskú úlohu motivácia a na tie-
to tréningové tábory chodilo veľa 
ľudí aj kvôli atmosfére. Motivácia 
ako taká je od tej doby pre mňa 
niečím, čo ma vedie, či už tré-
ning, súťažnú časť alebo výučbu, 
pretože je naozaj kľúčom k úspe-
chu. Takže z jednej strany to bola 
motivácia z danej situácie, vďaka 
ktorej som zarábal tým, že som 
prepisoval texty, a z druhej strany 
som zdokonaľoval svoje metódy 
písania na stroji.“
■ Čo váš inšpirovalo vytvoriť 
program ZAV?
Jaroslav: „Môj otec bol veľkým 
športovým činiteľom. Ja som bol 
síce mizerný športovec, ale zasa 
dobrý teoretik. Časom som si uve-
domil, že napríklad atlét - skokan 
o tyči, netrénuje len samotný 

skok, ale nejakú dobu šprint, 
potom šprint s tyčou, alebo len 
techniku skoku. Na základe tohto 
som si aj ja rozdelil metódy tré-
ningu tak, aby som si sám na-
meral, koľko dokážem prečítať 
písmen za minútu bez klávesnice, 
koľko ich potom napísať, koľko ich 
napísať napríklad odzadu a začal 
som mať k sebe takýto pestrý 
prístup. Keď vznikli počítače, bola 
možnosť písanie organizovať tak, 
aby človek neustále videl aj keď 
malé, ale viditeľné zlepšenie. 
V priečinku rekordy sa môžeme 
porovnávať s ostatnými žiakmi. 
Tieto motivačné prvky sú ako 
u športovcov, ktorých motivuje 
postavenie oproti ostatným, aby 
sa zlepšili alebo sa im aspoň vy-
rovnali. Naša výuka je jedinečná 

aj v tom, že každý je individu-
alitou, každý má iné predpoklady, 
takže robí to, čo on sám potrebuje 
zdokonaliť. Ten, ktorý má menej 
šikovné ruky, robí cvičení veľa, a 
naopak ten, kto má šikovné prsty, 
urobí niektoré cvičenie tak dob-
re, že nasledujúce preskakuje, a 
týmto ušetrí veľa času. My sme 
boli v tej dobe v dvoch triedach 72 
žiakov a len dvaja sme sa naučili 
písať tak, aby to stálo za to. Pro-
gramom ZAV sa naučí každý písať, 
ale tí dobrí sa naučia písať veľmi 
rýchlo a tí, ktorí majú nejaký 
hendikep, sa naučia písať aspoň 
priemerne.“
■ Akú rýchlosť dosahujete v 
písaní na počítači?
 Helena: „Záleží na disciplíne. 
Jednominútovka známeho textu 
je môj rekord 1400 úderov za 
minútu so skratkovým systémom. 
Svetový rekord je platný od roku 
2003, 956 hrubých a 928 čistých 

H e l e n a   Z av i a č i č o vá „Cesta je cieľ”

Manželia Zaviačičovci.

Vzácni hostia 
z Česka
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úderov, pretože tam boli nejaké 
chyby. Za každú neopravenú sa 
zráža 100 úderov. Píše sa 30 minút 
a text je neznámy.“
■ Čo považujete za váš najväčší 
úspech v živote?
Helena: „Manžela. Ale v tom pi-
sárskom asi môj svetový rekord.“
Jaroslav: „Bol som jeden z 3 na 
svete, ktorý na obyčajnom me-
chanickom stroji písali za pol 
hodinu viac ako 18-tisíc úderov, 
to je tá bájna hranica 10 úderov 
za sekundu = 600 za minútu. V 
súčasnej dobe takúto rýchlosť 
dosahujú pretekári bežne, ale v tej 
dobe za takých podmienok to bol 
veľký úspech, ktorý nikto okrem 
nás troch neprekonal. A hlavne 
správny tréner prežíva úspechy 
svojich zverencov ako vlastné. A 
samozrejme, čerešničkou na torte 
je úspech mojej manželky. Takže 
toto sú tie najväčšie radosti.“
■ Ešte stále vás baví písanie, 
alebo je to už len zo zvyku 
a nutnosti preukázať svoje 
schopnosti?
Helena: „To je životná lás-
ka. Pretrváva u mňa už nie v 
súťažnom duchu, dnes vediem 
túto súťaž v odpise textu, a keď 
súťažiacich štartujem, tak mi búši 
srdce, že by som radšej sedela 
pri stole s klávesnicou ako na tej 
druhej strane. Takže srdce mám 
súťažiaceho, ale už nesúťažím.“
Jaroslav: „Predchodca ako ve-
dúci svetovej jury nezvládol 
kritický štart v roku 2005, keď 
sme sa s Helenou tajne tešili, že 
by mohla dosiahnuť tisícku. Na 
týchto majstrovstvách sveta bolo 
odštartované na tretíkrát. Zlý 
štart spôsobil, že hranica tisícky, 
ktorú Helena pri bežnej ukážke 
prekonávala, bola vtedy reálna, a 
to už sa asi nikdy nevráti. Druhý 
najrýchlejší na svete taktiež už 
nesúťaží, ten jediný mal tiež cez 
800 úderov, Helenka cez 900, 
takže aj tu vidno ten veľký roz-
diel.“
■ Aké tri vlastnosti máte s 
manželkou spoločné?
Helena: „No, my máme hlavne 
vlastnosti opačné. Už niekoľkokrát 
sme sa zhodli na tom, že keby sme 
mali rovnaké vlastnosti obidvaja, 
tak sa asi zabijeme. Ale možno 
sme tvrdohlaví obaja.“
Jaroslav: „Máme síce veľa tých 
rozdielnych, ale pozitívne je to, 
že sa dopĺňame.“

■ Čo na vašom partnerovi 
nemáte radi?
Helena: „Ja som bordelárka a ne-
systematik, som veľmi výkonná, 
keď som pod stresom, ale keď 
viem, že mám na nejakú prácu 
napríklad 2 mesiace, tak ja si ju 
aj tak nechávam úplne na pos-
lednú chvíľu. Tak to asi prekáža 
Jaroslavovi na mne a mne na ňom 
niekedy taká tá až veľká zažratosť 
do práce, niekedy má tú prácu až 
na príliš vysokom rebríčku. To k 
nemu patrí.“ 
Jaroslav: „Organizačne to u mňa 
vychádza asi z toho, že sa ZAV musí 
programovať, a tam keď urobím 
maličkú chybu, tak to hľadám aj 
desiatky minút, než to opravím. 
Takže ja robím veci radšej pomaly, 
ale starostlivo. Zatiaľ čo Helena je 
typický revolucionár, všetko naraz 
za hodinu, čo by som ja robil 14 
dní, tak to obdivujem, ale aj ma 
to štve. Ja by som nebol schopný 
niektoré veci tak zvládnuť, ak by 
som si ich nerozložil na etapy.“
Helena: „Možno je to aj vzťahom 
muž verzus žena. Veď sa hovo-
rí, že žena urobí 5 vecí naraz, 
muž len jednu, tak je to možno 
prirodzené.“
■ Ako podľa vás vyzerá per-
fektný deň?
Helena: „No my nemáme deti, 
ale hovoríme, že naším dieťaťom 
je výuka ZAV, takže vždy časť 
perfektného dňa musí byť vy-
plnená starostlivosťou o toto naše 
dieťatko. To je skôr na manželovi 
vybavovanie mailov s vyučujúcimi 
a žiakmi. Ja k tomu robím skôr 
zázemie. Potom niečo dobrého 
k jedlu, napríklad niečo z mora, 
a potom sa napríklad prejsť po 
pláži. To by bol taký ideálny deň.“
Jaroslav: „Helena moju prehnanú 
aktivitu vyjadrila slovami, že by 
si priala jeden obyčajný deň, 
taký nudný, kedy sa nič nedeje. 

A ešte sme to nedokázali zažiť za 
našich spoločných 27 rokov. Mám 
astmu, tým pádom nedokážem 
dlho vydržať v zime v Prahe. Ja 
sa tam dusím. A riešime to tak, že 
vždy ideme na pár týždňov na Ma-
deiru. Tam je čistý vlhký vzduch, 
rýchly internet, takže ideálne 
podmienky.“
■ Ak by ste mohli zmeniť jednu 
vec vo vašom živote, aká by to 
bola?
Jaroslav: „Ja by som to hľadal 
hlavne v oblasti zdravia. Keď zrazu 
príde napríklad astma, to je prob-
lém, s ktorým človek nepočíta. 
Doktor sa pýtal, či fajčím, na čo 
som hrdo odpovedal, že od roku 
1980 nie a on mi na to: „A to si 
myslíte, že ten asfalt vám niekto 
odbúra?“ Jednoducho je neskoro. 
To keby som vedel zmeniť, tak by 
som určite nezačal fajčiť.“ 
Helena: „Tiež zdravie.“ 
■ Za čo ste vo vašom živote 
najviac vďační?
Jaroslav: „Za šťastie. Pojem 
„šťastie“ je veľmi široký. My 
máme šťastie, že náš partnerský 
vzťah je pekný. Prajeme si, aby 
sme boli spokojní s výsledkami 
práce, aby sme sa stretávali s 
milými ľuďmi, ako ste vy, s kole-
gami... a takých šťastí je na svete 
mnoho.“ 
Helena: „My tomu hovoríme, 
že sme vďační za rodinu ZAV 
(súťažiacich, učiteľov). Prajeme 
si, aby sa našej rodine ZAV darilo.“
Jaroslav: „ Niekedy je to na 
pokraji fyzických úsilí, a keď 
odchádzame polomŕtvi, hovoríme 
si, že to stálo zato.

Tento náš príjemný a veľmi 
motivačný rozhovor ukončila pani 
Helena svojím mottom: „Cesta je 
cieľ.“

Interview pripravila: Sabi
foto: Simona Ciberajová

Príjemný rozhovor našej redaktorky Sabíny so Zaviačičovcami.



Študenti, ktorí pred pár rokmi 
sedeli na vašich miestach, snívali 
o svojom živote, o cestičkách, 
ktoré im pripraví, a žili život tak, 
ako ho žijete vy dnes, sa rozpŕchli 
po celom svete. Medzi úspešných 
študentov OA môžeme zaradiť aj 
šikovnú Katku Spišiakovú, ktorá 
pracuje v Organizácii pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO) v 
Ríme. V decembri minulého roka 
sme mali tú príležitosť stretnúť 
sa s ňou a vypočuť si zaujímavé 
rozprávanie o spoločnosti, v 
ktorej pracuje, o jej kariére, ale 
aj o tom, čo jej OA dala. Z jej 
návštevy sme boli veľmi šťastní, 
všetci sme sa zamysleli nad tým, 
čo chceme v živote dosiahnuť 
a akým smerom sa vydať, aby 
sa nám otvorili dvere do sveta. 
Pripravili sme pre vás zaujímavý  
rozhovor s touto milou a šikovnou 
ženou, ktorá toho v živote už 
mnoho dokázala. 
• Ako si spomínate na roky 
strávené na obchodnej aka-
démii?
Keď sme robili prijímacie skúšky 
my v roku 1996, na OA sa hlá-
sil asi celý okres. Tuším sa pri-
hlásilo takmer 300 študentov a 
prijať mohli len 100. Otvárali 
sa tri veľké triedy a výber bol 
naozaj ťažký. Študovať na OA 
bolo teda "veľkou vecou" a všetci 
sme na to boli fakt veľmi hrdí od 
prijímačiek až do maturity. 
• Máte nejaké vtipné zážitky, 
ktoré si pamätáte dodnes?
Vtipných zážitkov bolo veľa. 
Momenty, na ktoré rada spomí-

nam, sú napríklad naše nulté 
hodiny ADK s pani profesorkou 
Gajdošovou. Moje prsty boli ráno 
stále ako z cementu a výsledok 
bol, že som v prvom ročníku tak-
mer prepadala zo strojopisu... 
Dnes, keď mi prsty "tancujú" 
po klávesnici, na to rada spomí-
nam. Tiež som „zbožňovala“  
ranné behy s pani profesorkou 
Lukáčovou. Zaujímavé je, že 
dnes, keď behať nemusím, mám 
takmer každú obedňajšiu pres-
távku na nohách botasky. Rada 
spomínam aj na programovanie s 
pani profesorkou Koščovou, kde 
sme samozrejme skúšali na PC 
všetko okrem programovania. :-)
• Čo vám do života dala ob-
chodná akadémia?
Určite veľa. Som vďačná za 
všetko, čo som sa na OA naučila. 
V mojej praxi som doteraz využila 
poznatky z mnohých predmetov: 
ekonomiku, ADK, angličtinu, 
štatistiku, účtovníctvo, medzi-
národne právo. Trošku ma 

sem-tam zamrzí, že sa v tom 
období nevyučovala v škole 
ruština. Musela som sa ju naučiť 
v práci, pretože je jedným z 
oficiálnych jazykov OSN, tak 
ako aj angličtina, francúzština, 
španielčina, čínština a arabčina. 
Dnes sa ruština v OA vyučuje, čo 
ma veľmi teší a čo považujem 
za veľké plus pre terajších 
študentov. Myslím, že by to 
študenti mali využiť. 
• Aké boli vaše ďalšie kroky 
po ukončení štúdia?
Ešte pred maturitou v roku 1999 
sa mi vďaka mojej úžasnej a 
ambicióznej sestre podarilo 
vycestovať do UK na letnú 
brigádu ako au-pair. To bolo jed-
ným z rozhodujúcich krokov v 
mojom živote. Za veľa vďačím 
hlavne vzorovej výchove mojich 
rodičov, ich podporu v mojich 
rozhodnutiach, snahy umožniť 
mi vzdelávať sa a ísť za svojím 
snom. To, že napriek ich túžbe 
mať nás so sestrou doma nám 
nikdy nebránili cestovať, bolo 
pre nás veľkým plusom. Predme-
ty študované na OA boli úžasným 
základom na to, čo robím dnes 
pre OSN. Vzdelanie sa ale ma-
turitou nekončí.... 
• Pracujete v spoločnosti FAO 
(organizácia pre výživu a 
poľnohospodárstvo) v Ríme. 
Aká je náplň vašej práce? Čo 
vás na tom najviac baví?
Pracujem presne tam, kde som 
stále chcela pracovať, a to 
v oblasti poľnohospodárstva. 
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Annual Meeting IPPC 2016, Katka Spišiaková prvá zľava.

Z Rožňavy do Ríma

Katka
Spišiaková
bývalá úspešná 
študentka OA
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Som celkom obyčajné dievča. 
Mám okolo seba veľa priateľov, 
rada sa smejem, tancujem, mám 
svoje túžby a sny... Ale predsa 
som niečím iná ako ostatní. Mo-
jou vernou spoločníčkou je spi-
na bifida a hydrocefalus. Bežní 
ľudia ani netušia, kto alebo čo 
to je. Spina bifida je v pod-
state rázštep chrbtice a hydro-
cefalus je vodnatieľka mozgu. 
To sú vraj choroby nezlučiteľné 
so životom. Tak čo tu vlastne 
hľadám? 

Som stredoškoláčka, o pár 
mesiacov skončím prvý ročník 
bilingválneho štúdia v Ob-
chodnej akadémii v Rožňave. 
Prednedávnom som sa začala 
venovať tancu. Invalidný vozík 
pre mňa nie je zábranou v  
rozvíjaní sa. Vôbec nesedím 
doma na zadku, práve naopak, 
aktívne cestujem po svete a 
zúčastňujem sa rôznych kon-
ferencií a akcií pod vedením 
skvelých ľudí zo Slovenskej 
spoločnosti pre spinu bifidu a/
alebo hydrocefalus. Sídlo nášho 
občianskeho združenia je v 
Smoleniciach. Začala som so 
združením spolupracovať v roku 
2005 ako účastník Prvého let-
ného tábora samostatnosti. Mala 
som vtedy iba 4 roky. Odvte- 
dy sa pravidelne zúčastňujem 
aktivít združenia po celom Slov-
ensku a nevynechala som ani 
jeden ročník letného tábora. 
Združenie mi otvorilo brány k 
samostatnosti a pred 2 rokmi 
som sa rozhodla všetky moje 

skúsenosti z táborov odovzdávať 
mladším členom, a tým som sa 
stala dobrovoľníčkou. Nerobí mi 
problém dostať sa na konferen-
cie aj do zahraničia, bola som v 
Miláne, Bruseli a Budapešti spolu 
s dobrovoľníkmi (bez rodičov). 
Bolo by to ťažšie všetko zvládať 
bez mojich priateľov, ktorí mi 
nezištne pomáhajú. Najviac mi 
pomáha moja spolužiačka Bo-
glárka Kovácsová. Stali sme sa 
najlepšími kamarátkami. Od 
roku 2015 sme obidve aktívnymi 
dobrovoľníčkami občianskeho 
združenia. 

Dňa 21.3. sme sa pod ve-
dením organizácie Slovenská 
spoločnosť pre spinu bifidu a/
alebo hydrocefalus zúčastnili 
konferencie s názvom Dobrá 
prax – naša inšpirácia s témou 
Komunita ako priestor pre život 
na pôde FZaSP (Fakulta zdra-
votníctva a sociálnej práce) 
v Trnave. Prednášali sme o 
združení, o ľuďoch so zdravot-
ným znevýhodnením, ale hlavne 
o mladých, ktorí vytvárajú túto 
komunitu. Rozprávali sme najmä 
o sebe – o našich skúsenostiach, 
zážitkoch, názoroch. Tešíme 
sa, že môžeme reprezentovať 
a robiť dobré meno nielen 
združeniu ale aj našej škole. 

Som celkom obyčajné dievča 
a predsa iné. Chcela by som 
zmeniť názor bežných ľudí na 
nás vozíčkarov a vybojovať 
lepšie podmienky v spoločnosti 
pre náš život.
text a foto: Patrícia Albertová

Paradoxom je, že ako malá som 
chcela študovať veterinu alebo 
poľnohospodárstvo. Skúsení 
rodičia mi to vtedy vyhovorili s 
tým, že je to práca namáhavá 
a hlavne nezaplatená. Mali 
pravdu, pretože poľnohospodári 
nepoznajú víkend a ani dovolen-
ku. Dnes sa stretávam s ľuďmi z 
celého sveta, ktorí vyštudovali 
poľnohospodárstvo práve u nás 
v Nitre. Môj tím sa konkrétne 
zaoberá ochranou rastlín, proto-
kolmi pre zabránenie prenášaniu 
chorôb rastlín z krajiny do kra-
jiny na medzinárodnej úrovni. Je 
to veľmi zaujímavá práca nielen 
pre agronómov, ale aj pre ekonó-
mov ako ja. Ja sa konkrétne 
venujem hlavne úlohám v oblasti 
HR, procurement a project ma-
nagement. Tato práca ma baví a 
najviac zo všetkého ale procure-
ment. 
• Čo by ste odporučili našim 
študentom, čím by sa mali 
riadiť v živote? Ako by si mali 
plniť sny a robiť niečo, čo ich 
napĺňa?
Dnešní študenti majú určite viac 
možností, ako sme mali voľakedy 
my. Prístup k informáciám sa 
neuveriteľne zmenil a tak je 
normálne byť zvedavými. Okrem 
social networks je na internete 
veľa informácii dôležitých pre 
všeobecný rozhľad. Facebook a 
Instagram je síce fajn, ale veľa 
vecí sa človek naučí z Twitter, 
LinkedIn alebo aj z YouTube. 
Odporučila by som im teda, aby 
mali stále oči otvorené, aby boli 
trpezliví a neprestávali byť zve-
davými a cieľavedomými. A tiež, 
aby sa naučili vážiť vzdelanie a 
tých, ktorí im ho sprostredkujú. 

Som veľmi rada, že som moh-
la naživo počuť túto príjemnú 
ženu a spraviť s ňou rozhovor. 
Je pekné, že študenti OA, ak 
majú ambície, môžu dosiahnuť 
to, po čom snívajú, cestovať 
a zamestnať sa v špičkovej 
spoločnosti, tak ako pani Katka.
 

text: Scarlett
foto: archív K. Spišiakovej

Žiadne ciele nie sú 
príliš vysoké
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Hovorí sa o nich, že sú suchári, intro-
verti, uzatvárajú sa do seba, málo hovo-
ria, skoro vôbec sa nesmejú. Ak vtipkujú, 
ich humor je suchý, bez šťavy. Skrátka, 
nerozumejú ľuďom a ani ľudia im, no 
vyznajú sa v svete matematiky, koketujú 
s číslami 0 a 1. Akí naozaj sú naši infor-
matici pani profesorka Anita Sáreníková 
a pán profesor Juraj Valko Krišťák? 
Posúďte. Takto sa nám rozhovorili.

 Aký bol váš detský sen?
P. prof. Anita Sáreníková: „Veľmi rada 
som v detstve športovala a zvlášť v zime 
som sa rada korčuľovala. Pamätám si 
krásny pocit, keď ma staršie dievčatá 
učili korčuľovať a cítila som sa ako 
princezná obdivovaná a uznávaná. Asi 
preto jedným z mojich snov bolo stať 
sa krasokorčuliarkou.  Ešte aj dnes sa 
cítim na ľade veľmi dobre a rada chodím 
so školou na klzisko. A moje ďalšie sny? 
Tento sa Vám budú zdať jednoduchý, ale 
jedným zo snov bolo stať sa mamou a  
dobrou mamou. Nie je to ľahká úloha. 
Stať sa mamou sa mi splnilo a to aby som 
bola dobrou mamou na tom pracujem 
každý deň. Jedným z mojich snov bolo 
aj byť učiteľkou. Dosť dlho som musela 
čakať, kým sa mi tento sen splnil.“ 
P. prof. Juraj Valko Krišťák: „Motorka a 
dva roky prázdnin.“

 Prečo ste si vybrali práve túto 
profesiu?
P. prof. Anitka: „Učiteľkou som 
nebola hneď od začiatku. Bola 
som konštruktérka, projektantka, 
bezpečnostná technička, konzultantka v 
SW firme. Vyštudovala som Vysokú školu 
technickú - Design výrobných strojov 
a zariadení. Keď som končila základnú 
školu, ťažko som sa rozhodovala, čím 

chcem byť, lebo som chcela byť skoro 
všetkým. Skôr som vedela, čím nechcem 
byť a to ma priviedlo až k tomu, čím som 
dnes.“ 
P. prof. Juraj: „ Bavilo ma hrať sa s 
počítačmi, tak som šiel študovať infor-
matiku. Po vysokej škole som mal po-
nuku absolvovať civilnú službu na škole  
namiesto vojenčiny, a keďže tu dobre 
varia, odvtedy som tu.“

 Aké programovacie jazyky ovládate?
P. prof. Anitka: „Na vysokej škole som sa 
učila Fortran, počítačovú grafiku - príka-
zy pre kresliaci stroj DIGIGRAF "D3G". 
Keď som pracovala ako konzultantka v 
softvérovej firme, tak som robila opravy 
a zásahy v jazyku FoxPro. Poznám zákla-
dy programovania v Lazaruse (Pascal) a 
jazyk HTML na tvorbu webových stránok. 
Mám takú spomienku na vysokú školu. 
Boli sme už v poslednom piatom ročníku 
a na predmete "automatizácia" nás 
odviedli k najmodernejšiemu počítaču, 
ktorý vtedy mali na VŠT v Košiciach. Bola 
to skriňa cca 100x80x150 cm. Ale bola k 
tomu už vtedy klávesnica. Toto zamysle-
nie ma inšpirovalo k tomu, aby som 
hľadala na internete spomínaný počítač. 
Bol to zrejme RPP_16M. V tom čase sa 
toľko nefotilo ako dnes, takže nájsť ne-
jaké dôkazy je veľmi ťažké. Mali sme aj 
niečo pre tento počítač naprogramovať 
a veľmi nám vtedy pomohol spolužiak, 
ktorý sa učil po anglicky. Väčšina pro-
gramovacích jazykov má základ v 
angličtine. Ja som sa učila nemčinu. “
P. prof. Juraj: „Na profesionálnej úrovni 
žiaden, ale v živote som niečo napro-
gramoval v nasledujúcich: Basic, Pascal, 
C, C++, Java, MySql, JavaScript, HTML, 
PHP, Flash.“

 Ako dlho učíte v tejto škole?
P. prof. Anitka: „Nastúpila som sem  
1. októbra 2002.“
P. prof. Juraj: „Od roku 2003, čiže viac 
ako 13 rokov.“

 Aká bola najdôležitejšia lekcia vo 
vašom živote? Ako ste sa z nej poučili?
P. prof. Anitka: „Lekcií som mala v živote 
niekoľko. Niekedy si myslím, že ma život 
nešetril. Ale keď sa pozriem okolo seba, 
tak vidím, že takto si môže povedať 
každý. Ovplyvnilo ma, keď mi zomrel 
otec a mala som vtedy iba 21 rokov. Dlho 
za tým som sa riadila heslom: "Ak nejde o 
život, nejde o nič." A ešte ma životné lek-
cie naučili: „Čo ťa nezabije, to ťa posil-
ní". Je to pravda, ale nie na 100%. To, že 
sa neviem krásne nahlas smiať, tak za to 
môžu zrejme moje životné lekcie. A rada 
by som sa tak smiala.“ 
P. prof. Juraj: „Ľudia klamú. Netreba 
veriť všetkému, čo človek počuje.“

 Ako by ste zoradili tieto životné 
hodnoty? Láska, zdravie, priatelia, 
šťastie, rodina, peniaze.
P. prof. Anitka: „Neviem zoradiť tieto 
životné hodnoty, pretože zo skúseností 
viem, že ak niektorá chýba, tak človeku 
niečo chýba. Ale určite je veľmi, veľmi 
dôležité zdravie a to najmä duševné 
zdravie. Takže zdravie dávam na prvé 
miesto. Ostatné hodnoty sa menia podľa 
veku a rôznych životných situácií.“ 
P. prof. Juraj: „Rodina, zdravie, šťastie, 
peniaze, priatelia, láska.“

 Ako vyzerá váš typický deň?
P. prof. Anitka: „Ak by som vám to 
prezradila, tak by ste si pomysleli, že sa  
chválim, čo všetko robím pre rodinu, 
resp. by ste si pomysleli, prečo si to nev-
iem zariadiť inak. Do môjho dňa sa ale 
musí zmestiť aj príprava do školy a neus-
tále vzdelávanie. A určite neponocujem 
napr. hraním počítačových hier.“
P. prof. Juraj: „Okolo šiestej vstanem a 
idem do práce. V práci otváram dvere, 
lebo stále na ne niekto klope a niekam ma 

Netypickí
informat ic i

S deťmi Jankom, Zuzkou a najmenšou Barborkou

S úsmevom
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volá, alebo niečo po mne chce. Taktiež 
zdvíham telefón, čítam maily a robím, 
čo mi kto povie alebo napíše. Medzitým 
sa teším na obed. Po obede pokračujem 
ako pred obedom, sem tam dačo dám 
na internet, niečo nainštalujem a keďže 
obed bol, potešenie mám jedine z hudby, 
čo mi hrá. Keď mám hodiny, tak aj učím. 
O tretej odchádzam z práce domov, kde 
buď niečo porobím, alebo oddychujem. 
Popozerám program na televíznych 
kanáloch, pohrám sa na počítači, večer, 
ak nezaspím, tak si pozriem film a idem 
do postele okolo desiatej, trochu si 
počítam a ...takýto je môj bežný deň.“

 Čo patrí medzi vaše obľúbené 
voľnočasové aktivity?
P. prof. Anitka: „Ak mám trochu voľného 
času, to znamená, že mám upratané, na-
varené, vypraté, atď. , tak veľmi rada 
niečo šijem, prípadne štrikujem a upra-
vujem priestor, v ktorom žijem. V lete 
sa rada poprechádzam v lese, a keď sú 
horúčavy, rada sa "brodím bosými nohami 
v čistej vode lesného potôčika". 
P. prof. Juraj: „Počúvam hudbu, poze-
rám filmy a seriály, hrám sa na počítači, 
sledujem tiež formulu, motorky a hlavne 
politiku.“ 

 Čo vás vie najviac potešiť?
P. prof. Anitka: „Keď sme všetci doma, 
a sadneme si k spoločnej večeri alebo 
obedu a porozprávame sa.“
P. prof. Juraj: „V škole boršč, doma ro-
dina a medzitým metal.“

 Akú vlastnosť najviac oceňujete na 
ľuďoch a akú nemáte radi?
P. prof. Anitka: „Mám rada veselých 
ľudí. Takých, čo majú dobrosrdečný hu-
mor. Čestnosť je asi tá vlastnosť, ktorú si 
najviac cením a nemám rada lenivosť.“
P. prof. Juraj: „Mám rad úprimnosť a 
nemám rád pretvárku.“

 Aké sú podľa vás pozitívne a 
negatívne stránky učiteľstva?
P. prof. Anitka: „Pozitívne sú napríklad, 
že môžem odpovedať na takéto otázky, 
ktoré len tak nevymyslíš.  Že môžeme 
byť blízko mladým ľuďom a byť tak o 
niečo mladší. Negatívne je, že učiteľ/
učiteľka stojí sám/sama pred žiakmi 
a v krátkom časovom intervale musí 
spracovávať mnoho informácií, to 
znamená vidieť, počuť, odpovedať, 
vymýšľať, hovoriť, pamätať si, a to pred 
očami divákov - žiakov.“
P. prof. Juraj: „Pozitívne – pracovná 
doba, prázdniny, riaditeľské voľná, 
študijné voľná, výlety, exkurzie, zákusky 
pred stužkovou, občerstvenie na ma-
turitách a iné školské akcie. Negatíva – 
stále sa treba vzdelávať, pripravovať na 
hodiny a presviedčať žiakov, aby sa učili, 
dávali pozor a robili, čo treba.“

 Aký máte názor na dnešnú gen-
eráciu?
P. prof. Anitka: „Na dnešnú mladú gene-
ráciu? Lebo aj my sme dnešná generácia. 
Mladí ľudia sú veľmi šikovní. Vždy boli a 
vždy budú. Len si toho nie sú dosť ve-
domí, čo je na ich škodu. Ale myslím tým 
teraz tak zdravo vedomí, lebo niektorí sú 
až nezdravo sebavedomí. Á, teraz som 
na niečo prišla. Úlohou nás starších by 
malo byť, aby sme im to hovorili a aby si 
čím skôr uvedomili svoje možnosti.“
P. prof. Juraj: „Nemala by sa až toľko 
sťažovať, lebo sa má oveľa lepšie ako tie 
predchádzajúce.“

 Aké miesto by ste radi navštívili?
P. prof. Anitka: „Ja som už navštívila 
mestá, o ktorých sa mi ani nesnívalo, že 
ich raz navštívim, napr. Brusel, Amster-
dam, Barcelonu, Varšavu, Viedeň, Prahu, 
Brno. A to všetko vďaka tomu, že mám 

deti. Dúfam, že to ešte nejaké mestá 
či miesta budú. Páči sa mi chodiť do 
veľkých miest, pretože bývam na dedine. 
Ale ak by..., tak by som chcela navštíviť 
USA alebo Kanadu.“
P. prof. Juraj: „Jurassic Park.“

 Ak by ste mali možnosť zmeniť 
povolanie, aké iné by ste si vybrali?
P. prof. Anitka: „Detská lekárka, alebo 
učiteľka v materskej škôlke, pretože 
mám veľmi rada malé deti.“ 
P. prof. Juraj: „Mám rád zákusky, tak by 
som šiel za cukrára.“ 

 Čo by ste v budúcnosti chceli 
dosiahnuť?
P. prof. Anitka: „Chcela by som prispieť 
k tomu, aby bol na Slovensku krajší, 
lepší a ľahší život. Konkrétne ako to 
dosiahnuť? To ešte presne neviem. 
Možno prácou v nejakej nadácii možno 
ako dobrovoľníčka. Ale až keď budú moje 
deti úplne samostatné.“
P. prof. Juraj: „Kúpiť si Ferrari.“

 Akú radu by ste dali žiakom?
P. prof. Anitka: „Aby sa nikdy nevz-
dávali. Aby k učeniu, a to aj k tomu 
školskému, pristupovali ako k zábave. 
A prezradím vám jeden trik. Iste ste si 
všimli, že malé dieťa sa veľmi rýchle učí. 
Čiže, keď má rok, stačí, ak niečo počuje 
raz, a zapamätá si to. A takto to platí aj 
ďalej. To znamená, že ak si to máte trva-
lo zapamätať, tak by ste to mali počuť 
16- krát, ak máte 16 rokov.  Vyskúšajte 
na poučkách z ekonomiky!“ 
P. prof. Juraj: „Používajte v škole aj v 
živote skúšku správnosti.“

Rada by som týmto profesorom 
poďakovala za ich ochotu odpovedať na 
moje otázky a prajem im veľa úspechov 

v pracovnom aj osobnom živote.

interview pripravila: Sabi
foto: rodinný archív profesorov

S bratom sme dvojičky

Alebo trojičky?

Na stužkovej
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Kniha. Pre niekoho iba súhrn listov papiera zaplnených nejakým 
textom. Pre iných je kniha najlepším priateľom človeka, ktorý je 
tu vždy pre nás, pomáha nám uniknúť z reality a taktiež z nej 
nadobúdame vedomosti. Avšak ruku na srdce, koľkí z vás by si 
radšej vybrali knihu, nedali prednosť internetu?

Hovorí o tom aj malý prieskum v niektorých triedach. Zo 48 
opýtaných študentov našej školy si 39 z vás vyberie namiesto kni-
hy internet, čo je 82 %, a len 9 siahnete radšej po knihe (18%). 
Prestávajú sa knihy čítať?

KNIHE,
„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.

Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“
Jan Amos Komenský

ZAUJÍMAVOSTI O KNIHÁCH:

1. Najdrahšia kniha na svete má 
len 13 stránok, ale má hodnotu 
zhruba 153 miliónov eur. Názov 
knihy je Úloha a napísal ju Tomáš 
Alexander Hartmann.

2. Najpredávanejšia kniha na 
svete je Biblia.

3. Najväčšia knižnica sveta je 
Kongresová kniha vo Washingtone 
s viac ako 32 miliónmi zväzkov 
kníh v 470 jazykoch sveta, má 
532 kilometrov regálov.

4. Najväčšia kniha na svete je 
obrazová publikácia o Bejrúte, 
ktorá obsahuje 304 strán, je 
vysoká 2,77 metra, široká 3,85 
metra a váži vyše jednej tony.

5. Najmenšia kniha sa nazýva Das 
kleinste Buch der Welt s rozmer-
mi 3,5 krát 3,5 milimetra.

6. Najplodnejším autorom kníh je 
Dame Barbara Cartlandová, ktorá 
napísala 723 kníh.

7. Prvá audiokniha vznikla spolu 
s prvým prístrojom na reproduk-
ciu zvuku. Thomas Alva Edison 
nahovoril prvú zvukovú nahrávku. 
Bola ňou detská riekanka Mary 
Had a Little Lamb. 

Paulo Coelho: Alchymista ■ J.R.R. Tolkien: Hobbit ■ Alex Morel: Prežiť ■ Zuzka Šulajová: Džínsový 
denník ■ Gustáv Murín: Boss všetkých bossov ■ Géza Gárdony: Egri csillagok ■ Monika Wurm: Slzy pre-
daných dievčat ■ Thomas C. Brezina: Klub záhad ■ George R. R. Martin: Pieseň ľadu a ohňa, Hra o tróny 
■ Mark Bowden: Pablo Escobar- kokaínový kráľ ■ Victoria Aveyard: Červená kráľovná ■ John Boyne: 
Chlapec na vrchole hory ■ Cecelia Ahern: S láskou Rosie ■ E L James: Päťdesiat odtieňov sivej ■ Jojo 
Moyes: Predtým ako som ťa poznala ■ Dominik Dán: Červený kapitán ■ Margaret Dickinson: Tulipánové 
dievča ■ J. K. Rowling: Harry Potter ■ Wendy Higgins: Svůdné zlo ■ Jo Nesbo: Krv 
na snehu ■ Madeleine Roux: Asylum ■ Jana Benková: Dievča s mačacím menom 
■ Malala Jusafzai a Christina Lamb: Volám sa Malala ■ L. N. Sp ielmanová: Zoz-
nam všetkých želaní ■ Mark Mazower: Hitlerova říše ■ Jasin-
da Wilderová: Strácam sa v tebe ■ John Green: Kam 
zmizla Aljaška, Papierové mestá, Na vine sú hviezdy 
■ Colleen Hooverová: Beznádejná, Odvrátená tvár lásky, Život 
jedna báseň ■ Suzanne Collins: Hry o život

Dáš prednosť

1. rozvíjanie fantázie,

2. zníženie stresu a únik z reality,

3. znalosti,

4. rozširovanie slovnej zásoby,

5. zdokonalenie pamäte,

6. posilňovanie schopnosti analytického myslenia,

7. lepšia koncentrácia a sústredenie,

8. lepšie schopnosti v písaní,

9. relax,

10. duševné povzbudenie - pomáha mozgu fungovať tak, ako má.

Na motiváciu tých, čo záujem o knihy nemajú,
je tu niekoľko výhod čítania kníh:

A aké knihy pre spolužiakov odporúčajú naši žiaci, ktorí radi čítajú?
Inšpirujte sa aj vy. Odhaľte kúzlo kníh, čítajte prav idelne.



Internet sa stáva neodmysliteľnou súčasťou života mladých, ale 
aj dospelých a starších ľudí. Bez neho si pomaly nevieme predstaviť 
ani jediný deň. Poskytuje používateľom veľké množstvo informácií 
a rôznych služieb, možno práve preto trávime na internete hodiny 
a hodiny.

 Koľko času trávia na internete denne  naši obchoďáci? My sme 
si urobili malý prieskum medzi študentmi 1. ročníka našej školy. Z 
54 prvákov priemerne 2 hodiny denne  trávi na internete iba 1 žiak,  
19 trávia na internete 3- 6 hodín denne, 25 dokonca 7-12 hodín a 9 
využívajú služby internetu viac ako 12 hodín denne. To sú alarmu-
júce čísla o hodinách strávených na internete.

Internet má svoje klady, ale aj zápory. Medzi významné klady 
patria užitočné webové stránky, služby, aplikácie, ktoré pomáhajú 
školákom.

Surfujte bezpečne!
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Netolerancia
Môže sa vyskytnúť v 

četoch, diskusných fórach, 
blogoch a sociálnych 

sieťach - keďže si na inter-
nete môže každý uverejniť 
čo len chce, môžeme sa tu 
stretnúť s diskrimináciou, 
rasizmom, extrémizmom 

alebo aj s hate speech, čo 
je nenávistlivý prejav.

Hry a gambling 
Počítačové hry, videohry, 
online hry, hracie kon-

zoly, online hazardné hry, 
- hrozí závislosť, ochab-
nutie svalstva, vysušenie 

očnej sliznice, poškodenie 
chrbtice.

Internetové podvody
Online nakupovanie, 

hacknutie hesiel, nelegálne 
sťahovanie, falšovanie 

peňazí a cenín.
Kyberšikanovanie

Urážanie, nadávanie, 
obťažovanie, 

zastrašovanie, šírenie osob-
ných informácií, zverejne-
nie trápnych, intímnych 
alebo upravených fotiek, 

krádež identity.
Nevhodný obsah 

na internete
drogy, lieky, rasizmus, dis-
kriminácia, násilie, sekty, 

sebapoškodzovanie, propa-
gácie anorexie a bulímie, 

samovraždy.
Závislosť

dôležitosť, zmeny nálady, 
abstinenčné príznaky, kon-

flikty s okolím.

text: Sabi

INTERNETU?alebo
OHROZENIA 

NA INTERNETE

www email vyhľadávanie diskusné sku-
piny sociálne siete katalógy telefonovanie

S L U Ž B Y    I N T E R N E T U
chatovanie blogy internetbanking e-shop net-
meeting ftp online hry zdieľanie súborov

■ Google.com ■ Facebook.com

■ YouTube.com ■ Baidu.com

■ Yahoo.com ■ Amazon.com

■ Wikipedia.org ■ QQ.com

■ Twitter.com ■ Google.co.in

UŽ ITOČNÉ  APL IKÁC IE  DO  ŠKOLY  (bezplatné)

Diáry: Student diary (rozvrh hodín, poznámkový blok, zoznam 
sviatkov, plánovač úloh), Evernote, Keep, a samozrejme EduPage.
Photomath je  geniálna aplikácia na počítanie rôznych príkladov, 
kde si môžete príklad odfotiť alebo zadať, navyše je tam rozpísaný 
aj podrobný postup výpočtu.
Budíky: Timely (elegantný dizajn, dobré funkcie)
Rôzne referáty: Maturita SK, Ťaháky-referáty

TOP 10 web stránok
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Gemerská knižnica Pavla 
Dobšinského v Rožňave často us-
poradúva besedy so známymi au-
tormi o knihách, aby sa čitatelia 
čo-to dozvedeli o knihe a jeho 
tvorcovi. V tomto duchu sa 
niesla zaujímavá beseda so zau-
jímavým a sčítaným slovenským 
spisovateľom Jozefom Banášom. 
Literárna kritika ho označila za 
muža, ktorý naskočil na vlak 
slovenskej literatúry v plnej 
rýchlosti rovno do lokomotívy. 
Profesionálne sa písaniu venuje 
od roku 2006. Dovtedy písal 
popri svojich zamestnaniach. 
V roku 2007 napísal prvý best-
seller Idioti v politike. Rok 2008 
– bestseller Zóna nadšenia, 2009 
– bestseller Zastavte Dubčeka!, 
2010 – bestseller Kód 9, 2011 
– bestseller Sezóna potkanov. 
Doteraz mu vyšlo 29 knižných 
titulov. Mnohé z jeho kníh sú 
prekladané do viacerých ja-
zykov. Odborníci ho prirovnávajú 
k autorom ako Dan Brown a Paolo 
Coelho. Po prečítaní niekoľkých 
jeho kníh zmeníte pohľad 

na svet z hľadiska vnímania 
náboženstva, na hľadanie seba 
samého či na skutočnosť ako byť 
naozaj šťastný. 

Podnetné bolo oporúčanie 
pána Banáša mladým ľuďom. 
Znelo takto: „Snažte sa dodržať 
tri pravidlá v živote: 1. byť vzde-
laní, lebo keď ste hlúpi, veľmi 
rýchlo naletíte hocikomu na 
hocičo 2. snažte sa byť zdraví, 
lebo v tejto krajine sa dostať do 
nemocnice je riziko 3. nezadĺžte 
sa.“

Mladí ľudia sa okrem 
rozmýšľania nad životom chcú 
zabávať a smiať sa na všetkom a 
na všetkých. O zlepšenie nálady 
sa vám kedykoľvek a kdekoľvek 
môže postarať kniha Dementi - 
Správa stavu Slovenskej repub-
liky, ktorá bola jednou z tém 
zo zaujímavej hodiny s Jozefom 
Banášom. Je to prvá demotivačná 
kniha, v ktorej sa pán Banáš na 
rôzne oblasti pozrel kriticky, no 
zato s dostatočným humorom. 

V priebehu besedy sme sa 
všetci prítomní dostatočne nas-

miali, a to predovšetkým na 
príhodách a vtipoch, ktoré pán 
Banáš cestovaním postupne naz-
bieral. 

Idem z Prešova nočným rých-
likom do Bratislavy, sadnem do 
jedálňaku, prázdny vlak. Nuda, 
v kancelárii vozňa taký otrávený 
sprievodca. Dali sme sa do reči a 
zrazu zbadám na stene kladivko, 
čo býva vo vlakoch. Hovorím mu: 
„ Prosím pekne, to je čo za kla- 
divko?“ „Jak že čo? Nastane 
nejaká havarijná situácia, zo-
beriete kladivko, rozbijete okno 
a máte únikovú cestu,“ odpo-
vie. A ja mu na to: „Dobre, ale 
to kladivko je pod sklom, to 
znamená, že ja musím mať ne-
jaké vlastné kladivko, aby som 
sa dostal k tomu kladivku, a 
potom rozbijem okno.“ Teraz 
on očividne ešte nebol konfron-
tovaný takouto otázkou, išiel ku 
kladivku, pozrel naň, vrátil sa a 
hovorí: „Nemusíte mať kladivko, 

Hodina  s  Jozefom Banášom

Zažité životom
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stačí, keď budete mať krížový 
šrobovák.“

Idem v Bratislave na trho-
visko, samozrejme bola sezóna, 
predávali ovocie a ja som práve 
dojedol banán, držal som v ruke 
šupku a nič lepšie mi nenapad-
lo, išiel som k jednému z tých 
predavačov a hovorím mu: „Dob-
rý deň, prosím vás, prepáčte, 
strašne ma to mrzí, ale ja som si 
tu včera u vás kúpil kilo banánov 
a tento jeden bol prázdny.“ Vy-
hnal ma. Pýtam sa ďalších, všetci 
ma vyhnali, ale nakoniec som 
prišiel k jednému, ktorému som 
teda zložil poklonu. Prišiel som k 
nemu, povedal mu, že banán bol 
prázdny. Pozrel na mňa, zobral 
z tej kopy jeden banán, vylúpal 
ho, vybral tú plnku a vrátil do tej 
mojej šupky.

Rasťo Piško, môj najlepší ka-
marát, moderoval Jánošíkove dni 
v Terchovej a mojou úlohou bolo 
na neho dávať pozor. Rasťo mal 
o pol deviatej začať moderovať 
program. O pol deviatej sa nič 
nedialo, pol aj päť sa nič ne-
dialo, ja sedím v hľadisku, pol 
aj desať už ľudia pískali. A Rasťo 
vyjde na pódium ako moderátor 
a zrazu hovorí: „Vážení diváci, 
pískate zbytočne, lebo pán pre-
zident ešte neprišiel. Stačí, ak 
budete pískať, keď príde.“ A my 
sme sa potom s Rastíkom dohod-
li, že keď to skončí, pôjdeme sa 

niekde najesť. No ale v Tercho-
vej sa najesť o polnoci je prob-
lém. Naraz sme zbadali jedného 
Maďara a ten mal na takom pod-
stavci pec, z ktorej sa parilo a 
taký papundekel, na ktorom bolo 
napísané KUKURICA – 25 korún. 
No drahé, ale boli sme hladní, 
tak sme si kúpili každý po dve 
kukurice. Odišli sme bokom ku 
kontajnerom. Typickí Slováci, 
kontajner bol pristavení, no my 
samozrejme vedľa kontajnera. 
Pri ňom už bola taká veľká kopa 
tých šúlkov. Stáli tam dvaja Ter-
chovania, vtedy už mali dobre 
naliate, v takých mastných ka-
lapoch. Jedli kukuricu. Jeden 
ju dojedol a šúlok hodil na kopu 
vedľa kontajnera. Ja mu hovo-

rím: „Prečo to hádžeš na tú 
kopu? Nevidíš, že Maďar tam má 
napísané, že šúlky zálohuje po 
dve koruny?“ Pozrel sa na mňa 
a začal tie šúlky zbierať. Obaja 
išli k predajcovi a začali ho 
presviedčať. Rasťo povie: „No, 
poďme my preč, už tu nemáme 
čo hľadať.

Idem ráno okolo pol ôsmej v 
aute, zastaví ma policajt, príde 
ku mne s tou trubičkou a hovo-
rí mi: „Dobrý deň, pán vodič, 
požili ste nejaké alkoholické 
nápoje?“ Ja som vybuchol od 
smiechu a hovorím policajtovi: 
„Ja vám poviem jeden vtip.“ 
Policajt na mňa pozerá, čo sa 
so mnou deje, lebo práve som 
rozmýšľal nad vtipom, ktorý mi 
hovorili Východniari. Ten vtip 
začínal presne takto: Zastaví 
policajt vodiča. Dobrý deň, pán 
vodič, pili ste nejaké alkoholické 
nápoje? A vodič hovorí: No, tak 
pil som. Ta vypil som päť pív, 
tri borovičky a päť pohárikov 
slivovice. Tak to budeme fúkať, 
vraví policajt. Šofér na to: Čo? Mi 
neveríš????“

Ak sa chcete zasmiať na 
viacerých príhodách, vrelo 
odporúčam knihu Dementi. 
Určite sa zapíše na zoznam tej 
najobľúbenejšej literatúry, ktorú 
ste mali možnosť prečítať.

text a foto: Scarlett

Na besede sme taktiež stretli pani profesorku 
Ingeborg Tillischovú a pani profesorku Keményovu. 
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Spotrebitelia si už zvykli na 
to, že obchodníci sa snažia si-
lou mocou predať svoj tovar, 
pričom účelne na to využívajú 
reklamu a rôzne marketingové 
ťahy. Značky sa stali niečím, 
čo zdobí skoro každý  bilboard, 
reklamnú prestávku v televízii a 
výklady obchodov. 

Značka v našich očiach rovná 
sa kvalita. Celosvetovo známe 
logo, to je väčšinou dôvod, 
prečo sme my spotrebitelia 
ochotní zaplatiť za značkový 
tovar nehorázne peniaze. Mys-
líme si, že značka má zaručovať 
najvyššiu kvalitu výrobku, a tak 
uspokojiť naše potreby viac než 
obyčajný výrobok v dostupnej 
cene.

 Zodpovedá skutočne značka 
kvalite, alebo je to len klam?  
Že si kupujeme práve značku, 
má na tom podiel aj správ-
na reklama produktu, alebo 
napríklad aj výplaty? V roku 
2016 bola minimálna mzda na 
Slovensku na úrovni 405 €. Po 
odpočítaní daní je výška mini-
málnej čistej mzdy teda 374 
€. Podľa platového prieskumu 
je priemerná mzda podľa arit-
metického priemeru všetkých 
miezd na Slovensku odhadom 
902 €. Avšak 70% ľudí zarobí 
menej, ako je priemerná mzda. 
Dá sa teda predpokladať, že nie 
každý spotrebiteľ na Slovensku 
si môže zakladať na značke z 
prostého dôvodu - nemá na to 
jednoducho peniaze a radšej 
sa uspokojí s tovarom, ktorý 
je o polovicu lacnejší a jedi-
nou výnimkou je to, že nemá 
označenie „značkové“.  Vieme, 
že nie všetko značkové je hneď 
dobré, ale samozrejme nie 
všetko značkové je nekvalitné.  

Je už len na nás, ako značkový 
tovar vnímame a či sme ochotní 
priplatiť si o niekoľko eur na-
viac. 

Ako spotrebitelia reagujú 
na značky? Fakty sme použili 
z prieskumnej časti práce SOČ 
Matúša Fehéra z III.A. Jeho 
cieľom bolo zistiť, či sa podľa 
spotrebiteľov naozaj značka 
rovná kvalite a či spotrebiteľa 
zaujíma prítomnosť značky na 
tovare, ktorý si kupuje. Jed-
nou z otázok jeho prieskumu 
bol aj priemerný ročný plat 
spotrebiteľov. Respondenti 
odpovedali nasledovne. 

Pri otázke „Znamená značka 
kvalitu?“ odpovedalo z 53 res-
pondentov 35 odpoveďou áno, 
z čoho vyplýva, že väčšina 
považuje značkový tovar za 
kvalitnejší.  Avšak pri otázkach, 
čo považujú spotrebitelia za 
najdôležitejšie pri kúpe potravín 
alebo aké parametre má mať 
priemyselný tovar, bola značka 
takmer na poslednom mieste. 

Spotrebitelia viac preferovali 
funkčnosť, opraviteľnosť, cenu 
a spoľahlivosť výrobku. Dokonca 
z prieskumu vyplynulo aj to, že 
reklama značkových výrobkov 
na internete či v televízii pôsobí 
najmenej na spotrebiteľov a 
niektorých dokonca pohoršuje.

Ako dopadol prieskum? 
Spotrebitelia  si síce myslia, že 
značka sa má rovnať kvalite, 
sami však určujú to, že značka 
pre nich pri výbere tovaru nie 
je žiadnym dôležitým   para-
metrom, pretože aj neznačkový 
tovar sa kvalitou môže značke 
vyrovnať, veľký rozdiel je v 
cene, ktorú spotrebiteľ zaplatí. 

Na  záver môžeme 
konštatovať, že spotrebitelia 
sa správajú logicky. Uvedomujú 
si síce, že značkový tovar môže 
byť kvalitnejší, preferujú však  
v skutočnosti to, či je tovar 
funkčný a cenovo výhodný.

text: Monika 

Vplyv značky na spotrebiteľa

Kto nemá vlastný cieľ, podieľa sa na 
plnení cieľov druhých ľudí.

- dobrá myšlienka -
Navštívte predajne second handu.
Uvidíte, že za zlomok ceny tam nájdete 
perfektné ceny.

- tip na šetrenie -
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Tále. Stredisko v srdci  Níz-
kych Tatier  s golfovým  ihriskom, 
lyžiarskymi svahmi a vlekmi a 
dobre vybavenými hotelmi. V 
jednom z nich sme boli uby-
tovaní aj my prváci počas nášho 
lyžiarskeho výcviku.  Krásne pros-
tredie, skvelý vzduch a výborné  
podmienky na super odpočinok a 
lyžovanie.

Boli sme ohúrení krásou toh-
to turistického rezortu, veľmi 
sa nám tu  páčilo a aj keď bolo 
chladno, slnečné počasie nám 
prialo. Zažili sme spolu veľmi veľa 
zážitkov. Prvý deň nás rozdelili 

do 4 skupín od začiatočníkov až 
po skúsených lyžiarov. Každým 
dňom sme sa zdokonaľovali, i keď 
začiatky  pre (ne)lyžiarov museli 
byť ťažké a plné strachu, ale 
úspešne to všetko zvládli. Niek-
torí z nich sa dostali až do prvej 
skupiny medzi najlepších. Našimi 
inštruktormi boli pani profesorka  
Daniela Lukáčová, pán profesor  
Ján Hlaváč, Ladislav Szantai, do-
konca pán riaditeľ, ktorí sa nám 
denno-denne venovali. Mali sme 
rôzne aktivity, čiže nikto sa ne-
nudil na svahu ani v chate. Počas 
večerov sme mali vždy nejaký 

program, takže zábava bola na 
každom kroku. Taktiež sme sa 
navzájom obe triedy spoznávali, 
upevnili si vzťahy medzi sebou a 
možno vznikli aj nejaké tie nové 
lásky. Posledný deň nám naši 
inštruktori (páni profesori) pri- 
pravili súťaž, no nie všetci sa jej 
zúčastnili, pretože počas týždňa 
sa stalo aj zopár menších úra-
zov. Večer prišlo vyhodnotenie  
celého týždňa. Odovzdali nám 
ocenenia a noc sme ukončili dlho 
očakávanou diskotékou. Zatanco-
vali sme si a vybláznili sa. 

Bol to fantastický týždeň. Keby 
sme mohli, neváhali by sme ani 
chvíľočku a zopakovali ho znovu.

text: Sima
foto:  Mgr. D. Lukáčová

Hore briežkom, dolu briežkom. . .

Kedy a kde? Na Zemplínskej šírave 
27.- 31. marca. Na plaveckom 

kurze sa neplavci naučili plávať a 
plavci sa  zdokonaľovali v štýloch 
plávania, ktoré už ovládali. Počas 

kurzu navštívili Morské oko
a miestny Thermal park. Kurz 

ukončili plaveckými pretekmi. 
Najlepší plavci boli ocenení 

peknými cenami a diplomami.
text: Andrea

foto:  Mgr. D. Lukáčová

Všetci  druháci sa stal i  plavcami



študentský časopis Sršeň16 INFO O ŠKOLE

kRajské kolo soČ
Po úspechoch na regionálnom kole sa zúčastnilo 
7. marca 2017 v SOŠ dopravnej v Košiciach 9 
našich študentov tretieho ročníka krajského 
kola SOČ. Súťažili v 5 odboroch. Súťažili: Adriá-
na Číšková, Katarína Vesterová, Monika Ezso-
lová, Zuzana Kolesárová, Monika Molnárová, 
Michal Tišliar, Scarlett Krajlíková, Janka Pro-
kopová a Michaela Očenášová. Konkurencia 
bola veľká, napriek tomu sa Scarlett Kraj-
liková umiestnila na 2. mieste so zaujímavou 
témou Vnímanie a skúsenosti s korupciou v 
Rožňave v porovnaní so zvyškom Slovenska. 
Držíme jej palce aj ďalej na celoštátnom kole 
v Banskej Bystrici.  

BuRza pR ílež itost í  v koš ic iach

Organizoval ju v Košiciach 2. marca Štátny 
inštitút odborného vzdelávania. Burza 
bola zameraná na prezentáciu škôl v pô-
sobnosti KSK. Jej súčasťou bola súťaž 
pre zúčastnené školy a cvičné firmy. Našu 
školu reprezentovala CF Black Crown. 
Žiačky IV.A triedy Boglárka Lendvaiová, 
Zuzana Turisová, Vanessa Zelinová, Slávka 
Kuchárová a Valentína Gazdíková prezen-
tovali podmienky štúdia na našej obchod-
nej akadémii, ako aj možnosti uplatnenia. 
Súčasne v súťažnej kategórii inovácia zís-
kali za obchodovanie a celkové presvedčivé 
pôsobenie a vystupovanie 2. miesto.

holanďan ia už štvRtýkRát v Rožňave

V rámci programu ERASMUS docestovali 18. marca do Rožňavy 8 študenti z najväčšej holandskej školy  
ROC van Flevoland, aby tu počas 4 týždňov absolvovali odbornú stáž v podnikoch v Rožňave. Študentom 
z našej partnerskej školy sa na Slovensku páči, získavajú nielen praktické skúsenosti v našich firmách, 
ale ostávajú im aj pekné spomienky na Rožňavu a okolie.  
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text: RR, foto: archív OA

školské kolo súťaže  
"Mladý úČtovn ík 2017"

Dňa 27. 02. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže 
"Mladý účtovník 2017".
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:
1. kategória: žiaci III. B a IV. A triedy riešili súvislý 
príklad bez použitia účtovníckeho programu.
2. kategória: žiaci maturitných tried: IV. B, IV. C a V. A 
riešili účtovné prípady v účtovnom programe Omega.
Dosiahnuté výsledky:
1. kategória: 1. Martin Vajzer (IV. A), 2. Monika Ezsőlová (III. B), 3. Zuzana Kolesárová (III. B)
2. kategória: 1. Vivien Kustvánová (V. A), 2. Kristián Petro (IV. C), 3. Viktória Kissová (V. A)

23. RoČn ík Medz ináRodného veľtRhu 
cv iČných f iR ieM

Konal sa v dňoch 22. - 24. 3. 2017 v priestoroch Výstavis-
ka Holešovice v Prahe s účasťou 115 cvičných firiem, z 
toho 64 zahraničných z 10 krajín Európy. Naša  CF Black 
Crown  získala vynikajúce  4. miesto v kategórii najlepší 
stánok a 4. miesto v kategórii  najlepší katalóg. 

Rec itoval i  sMe

24. marca 2017 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, prednes 
poézie a prednes prózy. Zúčastnilo sa jej 15 žiakov. Recitátori  ukázali pekné umelecké výkony. Najlepší 
postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 30. marca.
Víťazi školského kola:
Poézia: 1. Alexandra Toporová (I.A) 2. Radka Revúcka (I.B) 3. Lucia Tóthová (II.A)
Próza: 1. Andrea Brenkusová (I.A) 2. Dominika Antalová (I.A) 3. Sabína  Čobádiová (I.B)

V okresnom kole bola  v prednese poézie úspešná Radka Revúcka, ktorá získala  2. miesto 
a Alexandra Toporová 3. miesto. V prednese prózy Sabína Čobádiová obsadila 3. miesto.
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Je šikovná a talentovaná 
žiačka našej školy. Venuje sa 
fotografovaniu už 2 - 3 roky 
a zdá sa, že ju tento koníček 
chytil za srdce. Volá sa Andrea 
Brenkusová a je žiačkou prvého 
ročníka bilingválneho štúdia.

• Odkedy fotografuješ  a čo ťa 
k tomu priviedlo?
Je to už celkom dlho, čo sa  
venujem tomuto koníčku (samo-
zrejme na amatérskej úrovni). 
Zdá sa mi, že sa to začalo vtedy, 
keď si kamarátka zaobstara-
la zrkadlovku a ako som 
si s ňou vyskúšala 
fotiť, fotenie ma 
začalo baviť ešte 
viac.

• Aký 
fotoaparát 
používaš?
Prednedávnom 
som si zaobstara-
la Nikon D3300, 
ktorý pre mňa 
ako začiatočníka 
zatiaľ stačí.

• Čo najradšej fotíš a v akom 
programe si upravuješ  fotky?
Pravdupovediac fotím všetko, 
ale predsa len najradšej foto-
portréty. Nemám vo zvyku robiť 
veľké úpravy na mojich fotkách, 
nepáči sa mi, ak sú fotky príliš 
"preefektované", mám rada 
jednoduchosť.

• Čo odporúčaš ľuďom, ktorí 
chcú začať s foto-

grafovaním?
Myslím, že 

ľuďom, 
k to r í 
nao-

zaj chcú začať s fotografo-
vaním, stačí láska k tomuto 
koníčku. Pretože ak niečo robím 
rada, tak si k tomu tak či tak 
nájdem cestu.

• Chcela by si sa živiť v 
budúcnosti ako profesionálny 
fotograf?
Rada by som sa v budúcnosti ve-
novala fotografovaniu vážnejšie, 
ale to je ešte otázne, či by sa mi 
podarilo aj z toho vyžiť. Tak či 
tak by som túto záľubu nechcela 
zahodiť, chcela by som sa jej 
ešte venovať či už na profesio-
nálnej alebo amatérskej úrovni, 
hlavné je, že to robím rada a 
robí ma to šťastnou.

Andy želáme veľa úspechov 
v živote a aj v možnej budúcej 
fotografickej kariére.

text: Gabika
foto: Andy

"Je to úžasný spôsob pre komunikáciu a je to skutočne univerzálny jazyk." (Bill Frakes)

BUDÚCA FOTOGRAFKA?
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Vo voľných chvíľach 
relaxuje  maľovaním 
obrázkov a obrazov podľa 
svojej fantázie. Na plátno 
používa akrylové a olejové 
farby.  

Ve ronika Fazekašo vá  

A driána 
Čiško vá

Umeleckú dušičku v nej blízki pozorovali už v ranom 
detstve. Rada si kreslila, maľovala, spievala... 
Do ZUŠ síce nechodila, ale kresleniu sa venovala každú 
voľnú chvíľu aj vďaka svojim rodičom,  ktorí ju k tomu 
viedli. Vlastné pocity, náladu, predstavy často vyjadruje 
abstraktnými obrazmi. Najradšej používa akrylové a 
olejové farby. Okrem plátna maľuje aj na drevo, a to 
temperovými farbami.  

rubriku Vlastná tvorba pripravila: Aďa
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Sfilmovaná skutočnosť

Ak každodenne zasadnete na gauč pred telku, 
či si len tak naladíte rádio alebo neustále 
surfujete na internete, mohli ste si 
všimnúť často rozoberanú tému, a 
to zrušenie Mečiarových amnestií. 
My vám teraz nejdeme chrono-
logicky rok za rokom poukázať 
na dianie, na vtedajší stav 
republiky či aktérov, ktorí 
vstúpili do histórie často 
spomínanej doby, prinášame 
vám skôr nezávislý názor na 
sfilmovanú podobu týchto 
rokov, či skôr na porovnanie 
situácie vtedy a dnes. 

Akýmsi štartérom do dis-
kutovania na túto tému, ot-
vorenie starých hriechov a 
nevyšetrených činov môže práve 
film režisérky Mariany Čengel 
Solčanskej Únos, ktorý trhá rekordy 
v návštevnosti kín. Ja som si tento film 
išla pozrieť hneď prvý premietací víkend a 
veľmi veľa som od neho očakávala. Ak patríte 
medzi mladých ľudí, ktorých minulosť, poli-
tika, ale aj budúcnosť krajiny zaujíma, zoz-
nam s plánovanými filmami by sa mal doplniť 
práve o tento slovenský triler.

Film Únos nepatril do skupiny dokumen-
tárnych a samozrejme nezahŕňal možno 
všetky detaily, ktoré sa diali, ale ukázal na 
to podstatné, čo sa koncom 20. storočia dialo 

v našej republike. Nevymenovanie premiérovho 
človeka na želaný post prezidentom, únos 

prezidentovho syna, priznanie člena SIS 
v skúšobnej dobe o účasti na únose, 

vraždu Róberta Remiáša či mafiu pre-
pojenú s politickým prostredím. Celý 

film som sedela v napätí a len tak 
v duchu premýšľala nad tým, ako 
môže niečo tak zvrátené patriť do 
histórie nášho štátu... Možno to 
bude trúfalé, ale ak sa pozriem 
na štát, v ktorom žijeme dnes, 
história sa sčasti opakuje... stále 
s malými prestávkami tu vládne 
jeden človek, mafiu nahradili 
oligarchovia a nevraždí sa na ob-
jednávku, ale ľudia nie sú schopní 

platiť účty a žiť svoj život dôstoj-
ne, a preto počet samovrážd len a 

len rastie. 
Minulosť sa nedá len tak vymazať, to 

vieme všetci, ale prítomnosť a budúcnosť 
ovplyvniť vieme, a to našim zmýšľaním a pos-
tojmi. Vidíme to už na ohlasoch nespokojných 
občanov, niektorých politikov či známych  
osobností zrušiť Mečiarove amnestie a očistiť 
sa morálne od jeho konania. Verím, že sa toto 
dvadsaťročné čakanie na spravodlivosť a úctu k 
obetiam vyplatí.

Ak máte čas, kúpte lístky a nechajte sa 
vtiahnuť do deja, nad ktorým budete rozmýšľať 
ešte veľmi, veľmi dlho. 

 
text: Scarlett Krajliková

plagát: zdroj internet
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Ferko hovorí na hodine 
matematiky
„Bager."
„Bager tut."
Kamarát sa k nemu pridá:
„Bager tutut."
Ferko a jeho kamarát sa smejú.
Príde k ním učiteľka matematiky a povie:
„Ešte raz poviete bager a máte poznámku."
Ferko sa pozrie na pani učiteľku a povie:
„Tut, tut buldozér."

      

Idú traja slimáci po ulici a zrazu dostanú 
chuť na cigarety. 
Dohadujú sa, kto po ne pôjde. 
Nakoniec sa jeden slimák obetuje. 
Prešla  hodina, dve, tri a slimáka nikde. 
Po štyroch hodinách sa vráti a pýta sa:  
„S filtrom alebo bez?“

      

Vyšetrovateľ sa pýta muža:
„Prečo ste nezachránili manželku, keď sa 
topila?“
„Odkiaľ som mal vedieť, že sa topila? 
Vrieskala ako vždy.“

      

Príde chlapec na diskotéke za hanblivou 
slečnou a hovorí jej: 
„Prosím ťa, nejdeš si zatancovať?“ 
„Hmm, no, tak idem.“ 
„Tak fajn, nemám si totiž kde sadnúť.“

      

Stretnú sa dvaja susedia po smrti v nebi  
a bavia sa, ako sa sem dostali:
„Ja som dostal infarkt. Prišiel som domov zo 
služobnej cesty a nájdem moju ženu úplne 
nahú, tak som prehľadal celý byt a nič ...  
a z toho rozčúlenia som dostal ten infarkt."
A jeho sused: „Keby si sa pozrel do 
chladničky, nemuseli sme tu byť obaja ..."

3 1

5 6 3 2

5 4 2 3

2 6 4 5

1 2 4 5

4 1

SUDOKU

Aký je rozdiel medzi manželom a televíznym seriálom?
Odpoveď: Žiadny. Je uťahaný.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Ktorý cicavec nemá zuby?
Odpoveď: Náš dedko.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Čo sa stane zo Snehulienky, keď strčí ruku do elek-
trickej zásuvky?
Odpoveď: Popoluška.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Aký je rozdiel medzi českým a americkým dôchodcom?
Odpoveď: Žiadny, obaja si za svoj dôchodok môžu 
kúpiť výlet do Prahy.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Čo to znamená, keď sa povie kostlivec za skriňou?
Odpoveď: Minuloročný víťaz na skrývačku.!

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Viete, prečo sú ľudia starí?
Odpoveď: Pretože boli celý život zvedaví.

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Viete, kde je najviac piva na svete?
Odpoveď: Pod penou.
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Stravovanie človeka je veľmi 
dôležité, pretože  určité druhy 
jedál obsahujú vitamíny, ktoré 
sú pre naše telo potrebné a 
málokedy nahraditeľné syntetic-
kými vitamínmi. Medzi nami sa 
nájdu rôzne typy ľudí – všežravci, 
vegetariáni, ale mnohí z nich sú 
aj vegáni. Sú to ľudia, ktorí  majú 
rôzne motivácie, prečo sa stať 
vegánom.  Chcú sa stravovať zdra-
vo či schudnúť, ale väčšinou ide o 
ľudí, ktorí sa zastávajú názoru: 
„Nerob druhým to, čo nechceš, 

aby iní robili tebe“ alebo „Každý 
má právo na život.“  Odmietajú 
hlavne všetky živočíšne produkty. 
Nechcú ubližovať zvieratám a 
spôsobovať utrpenie nevinným 
tvorom. 

Vegánstvo je životný štýl. 
Vegán si myslí, že mäso ani 
žiadne živočíšne produkty k svoj- 
mu životu nepotrebuje, pretože 
ročne drasticky na bitúnkoch a 
v hydinárňach zahynie niekoľko 
biliónov zvierat, len aby bolo 
ľudstvo nakŕmené.

Otázka znie: Je filozofia vegá-
nov správna? Zvieratá sú tu 
na to, aby slúžili ako potrava. 
Sú súčasťou nášho života. Ich 
mäso obsahuje vitamíny, ktoré 
dodávajú nášmu telu energiu a 
pomáhajú mu správne fungovať. 
Dajú  sa síce nahradiť, no nie 
úplne.

text: Sima

Žena je ľudská bytosť, bez 
ktorej by sa dalo len veľmi ťažko 
existovať na tejto planéte. Ako 
by vyzeral svet a život plný 
mužov? Nepredstaviteľné. Prav-

dou však je, že postavenie 
nežných polovičiek 

sa rokmi poriadne 
zmenilo. 

Ešte v nie tak 
dávnej minulosti 

ženy u nás zastávali 
pozíciu ženy v domácnosti, 

ktorá sa starala predovšetkým 
o výchovu detí, o poriadok v 
dome a o hladné krky.  Aké to 

pre manželky, matky alebo 
dcéry mohlo  byť? Myslím 
si, že na jednej strane sa 
mali dobre. Mali manželmi 
zabezpečený príjem, 
bývanie a svoje pohodlie, 
ale na druhej strane ne-
mali také možnosti ako my 
dnes. V tom čase si ženy 
neurčovali priority v po-
radí vzdelanie, kariéra a 

rodinný život, ako to ro-
bia mnohé ženy dnes. 

Ich najhlavnejšou 
prioritou bola 
domácnosť a v tom-
to sa dnešné dámy 

od domácich žienok z minulosti 
líšia  najviac. Jediným zdrojom 
informácii o tom, čo sa dialo vo 
svete, bol pracujúci manžel. 
Práve z tohto dôvodu si ženy 
nevedeli utvoriť vlastný názor 
na dianie okolo seba.

Ženy si počas mnohých ro-
kov prešli tŕnistou cestou. Keď 
pozorujeme život, prelistu-
jeme si pár časopisov, alebo si 
prezrieme internetové stránky, 
všimneme si, že ženy sa v mno-
hom vyrovnali mužom. Zastáva-
jú vedúce pozície, stávajú sa 
hlavami domácností a taktiež 
aj hlavným zdrojom príjmu pre 
rodinu. Stali sa sebestačné a ne-
závislé. 

Z môjho uhla pohľadu je 
to správne. Každý človek bez 
ohľadu na rozličnosť pohlavia, 
rasy alebo náboženstva by mal v 
tejto demokratickej dobe robiť 
to, po čom túži. Nie nadarmo sa 
hovorí, že človek si je tvorcom 
svojho šťastia. Žena je bytosť 
rozumná, zdá sa, že pochopila, 
čo všetko sa v nej skrýva a čo 
musí ukázať, aby si našla vo sve-
te to správne postavenie, ktoré 
si zaslúži. 

 text: Scarlett

Ave Eva!

V E G Á N S T V O
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K netradičným športom na 
intráku pribudla ďalšia športová 
disciplína – indiaca. Žiaci si os-
vojili herné pravidlá, odohrali 
zápas, ktorý priniesol žiakom 
radosť z hry, ale i napätie a 
pozitívnu náladu. Zmyslom hry 
bol spoločný zážitok, spoločné 
fyzické nasadenie, spoločná 
radosť. Netradičný šport obo-
hatil žiakov o nový druh hry. 
Súťažili v zmiešaných družstvách 
chlapcov a dievčat. Cieľom hry 
bolo odbíjanie loptičky dlaňou 
cez sieť do priestoru súpera.

HISTÓRIA 
Indiaca je pohybová 

hra juhoamerického pôvo-
du, hrávaná už pôvodnými 
obyvateľmi. Domorodci nazývali 
indiacu „peteka“ a zhotovovali 
ju v rozličných formách v tvare 

taniera, hrušky zo zošitých kús-
kov kože. Kožený miešok bol 
vyplnený pilinami a na ňom boli 
nastoknuté perá. Po prvýkrát sa 
hrala indiaca v Rio de Janeiro. 
Neskôr si tak našla cestu aj do 
ďalších krajín sveta.

PRAVIDLÁ
Pravidlá indiacy sú veľmi 

podobné volejbalu. Indiaca je 
hra pre 2 – 12 hráčov. Hrá sa na 
ihrisku s rozmermi 16 x 6,1 m, 
ktoré je ohraničené čiarami. 
Na pravej strane základných 
čiar je vymedzený priestor na 
podávanie. Indiaca sa môže 
hrať v telocvični, ale aj vonku 
na rôznych podkladoch. Pravidlá 
určujú, že družstvo môže hrať, 
ak má minimálne štyroch hráčov. 
Cieľom hry je odraziť indiaca, 
tak, aby padla na súperovu po-

lovicu ihriska. Na jednej strane 
môže byť odrazená trikrát, 
pričom blok sa do toho nepočíta. 
Hra dvomi rukami sa nepočíta za 
chybu. Indiaca sa hrá na sety. Na 
víťazstvo v sete je potrebných 
25 bodov a dvojbodový rozdiel. 
Každá chyba súpera znamená 
pre podávajúce družstvo zisk 
bodu a právo podania. Hra sa 
začína podaním. Po každom zís-
kaní podania sa družstvo otočí 
o jednu pozíciu v smere hodi-
nových ručičiek. 

Obrovskú popularitu si získala 
indiaca hlavne v Japonsku, kde 
evidujú takmer 1 milión hráčov. 
V krajinách východnej Európy sa 
zatiaľ uchytila len Estónsku a v 
súčasnosti si hľadá cestu aj na 
Slovensko. Prvé oficiálne maj-
strovská sveta boli v estónskom 
Tartu.

Mgr. Lýdia Mezeiová, vych. 

INDIACA – netradičný šport v internáte
Marcelka: „Toto nebudem 
vedieť hrať, je to čudná 
vecička.“
Roli: Zo začiatku sa mi 
nedarilo hrať, potom to bola 
zábava, teším sa nabudúce.
Juraj: Ťažký začiatok, 
postupne to išlo lepšie.
Laura a Júlia: Nevedela som 
si predstaviť ako s tým bude 
hrať. Indiaca mi pripomínala 
bedmintonový košík.

  DOJMY HRÁČOV 

chlapci – 1. miesto v okresnom a 2. miesto v regionálnom kole DŠS KSK
dievčatá – 2. miesto v okresnom a 3. miesto v regionálnom kole DŠS KSK

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY

Florbal

chlapci i dievčatá – 1. miesto v okresnom kole CVČ SAŠŠ
chlapci – 2. miesto v okresnom kole a 3. miesto v regionálnom kole DŠS KSK
dievčatá – 2. miesto v regionálnom kole DŠS KSK

Basketbal

dievčatá – 1. miesto v okresnom i v regionálnom kole DŠS KSK
Bedminton
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Plamienok lásky mihotavý

vzplanie, hoci nechceme.

Prečo?

Sami nevieme.

Jediný,

pre ktorý sa oddá žiť.

Nedopusť, aby zhasol.

Nedá sa ničím nahradiť.

                    

Jolana Trombauerová

namaľovala: Veronika Fazekašová


