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Veľa ľudí si celkom 
neuvedomuje hod-
notu svojho života. 
Prežíva z jedného dňa 
na druhý a premárni 
deň, ani nevie ako. 
Neustále čakáme na 
piatok, aby sme mohli 
naše ničnerobenie 
zdvojnásobiť. V mno-
hých prípadoch. 

Ja som sa však rozhodla byť v menšine. 
Nemárniť čas zbytočnosťami a chopiť sa 
príležitosti. Tak som sa stala šéfredaktorkou 
školského časopisu Sršeň. Priznám sa, 
nečakala som, že to bude toľko zodpoved-
nosti. Avšak neľutujem. Som si istá, že sa 
vďaka tomuto časopisu rozviniem vo via- 
cerých smeroch a zoberiem si z tejto 
skúsenosti veľa dobrých nápadov a spomie-
nok. Už v čase, keď som písala tento úvod-
ník, som sa nevedela dočkať pocitu, kedy 
budem prvé tohtoročné číslo časopisu držať 
v rukách a tešiť sa, že to predsa len vyšlo a 
stálo to za to.

Verím, že si aspoň polovica z vás prečíta 
naše články. Možno sa  niekto aj zamyslí, 
možno skritizuje, možno ho to poteší a 
možno to odignoruje. V každom prípade 
však ďakujem za váš kúsok času, ktorý ste 
časopisu venovali. 

Niektorí z vás stránky len prelistujete, 
avšak skúste sa zamyslieť, koľkými rukami 
časopis prešiel. Od myšlienky na vhodné 
témy, autora, ktorý tému spracoval, dal 
si na nej záležať, venoval sa tomu,  čas 
učiteľa, ktorý všetky články prečítal, opra-
vil, grafickú stránku, pri ktorej bolo treba 
veľa fantázie, času a námahy, aby to aj ne-
jak vyzeralo a neboli to len články čierne na 
bielom, až po tlač, vďaka ktorej viete tento 
časopis držať v ruke v tejto podobe.

Všetkým radím, aby sa rovnako chopili 
každej príležitosti, ktorú im život pripraví. 
Nie vždy bude všetko ružové, treba si však 
vedieť zobrať zo všetkého najmä to dobré. 
Ak to vyjde, budete šťastní a budete mať  
zo seba dobrý pocit. Ak nie, ste o niečo 
múdrejší, ako ste boli včera. Nevravím, že 
to bude ľahké. Všetko, čo stojí za to, má 
svoj príbeh, vynaložený čas a úsilie na jeho 
dosiahnutie.  

Moja záverečná myšlienka budú slová 
Theodora Roosevelta: „Rob, čo môžeš, s 
tým, čo máš, tam, kde si.“
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E D I T O R I Á L

Kupón na 1 bod (tento kupón môžeš použiť, 
ak ti 1 bodík chýba k lepšej známke z písomky ■ 
platí do 30. 6. 2018 ■ zaškrtnúť pri použití)

Fotografiu nám môžeš poslať na e-mail: 
srsencasopis@centrum.sk 

do 15.04.2018

Sabi

Miluješ FOTENIE? Je to pre teba zábava, 
prípadne máš nejaký super záber, 
o ktorý by si sa s nami podelil?

Tak nám pošli svoj najlepší záber na tému 
 

v hodnote 10 € do OC Optima v Košiciach!
Radosť darčekovú poukážku

Fotosúťaž

Porota túto súťaž vyhodnotí a meno výhercu 
sa dozvieš v ďalšom čísle časopisu.

a vyhraj 
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50 rokov má každý z nás len 
raz v živote tak ako aj naša 
škola. Preto sme sa rozhodli, 
že túto mimoriadnu udalosť  
oslávime veľkolepo.

Malou ale významnou 
predzvesťou osláv bola imatri-
kulácia žiakov prvého ročníka, 
ktorá bola sprevádzaná pekným 
programom našich žiakov.

Na druhý deň 16. 11. 2017 
nastal čas „Č“ a úvodnou krás-
nou básničkou pozdravila našu 
jubilantku moderátorka Barbora 
Tomková. Spolu s Barborou mode- 
roval prvú časť programu pán 
Karol Horník, bývalý žiak našej 
školy, ktorú ukončil v roku 1972.

Popri spomienkach  na 
minulosť školy, jej výstavbu 
a personálne obsadenie bolo 
súčasťou programu aj odovz-
danie plakiet 50. výročia 
založenia školy bývalým aj 
súčasným učiteľom a zamestnan-
com školy.

Boli ocenení  naši najstarší 
bývalí učitelia: pani Otília 
Medveďová, pán Gejza Helcman 
a pán Pavol Červenák.

Zároveň boli ocenení aj 
učitelia, ktorí odpracovali v 
našej škole vyše 30 rokov a v 
súčasnosti odišli na zaslúžený 
dôchodok. Ocenenie si zaslúžili 
aj učitelia, ktorí dosahujú 
výborné výchovno-vzdelávacie 
výsledky aj v súčasnosti a už 
odučili veľa rokov  v našej škole: 
Anna Mikolajová,  Iveta Emö-
diová, Ondrej Sanisló, Daniela 
Lukáčová.

Samozrejme je potrebné 
spomenúť aj prevádzkových 
zamestnancov, ktorí odpracovali 
v našej organizácii 30 a viac ro-
kov. 

Po prvej časti nasledoval 
kultúrny program moderovaný 
známym redaktorom RTVS 
pánom Gregorom Marešom a Bar-
borou Tomkovou. O ten sa hneď 
v niekoľkých vstupoch postarala 
tanečná skupina Sambed, ktorá 
v Rožňave funguje pod vedením 
Júliusa Schvarcza. Nechýbal ani 
folklórny súbor Dubina z Rožňavy, 
folklórny hosť Gajdošskí trogári 
z Veľkého Zálužia a hudobná 
skupina z Konzervatória Jozefa 
Adamoviča v Košiciach. Vrcho-
lom kultúrneho programu bol 
krátky koncert speváčky Karmen 

Pál-Baláž so sestrou a otcom.  
Veľký potlesk zožalo vystúpe-
nie riaditeľa školy pána Baláža, 
ktorý si obliekol kroj a zatanco-
val na pieseň “Zbohom buď, li-
pová lyžka“.

V priebehu druhej časti boli 
ocenení za výbornú výchovno-
vzdelávaciu prácu a za mimo-
riadny rozvoj školy prostredníc-
tvom ďalších aktivít aj súčasní 

aktívni učitelia: Daniela Žiaková 
– za dlhoročnú činnosť zástupcu 
riaditeľa školy a za jej riadiace 
schopnosti pri finančnej im-
plementácii projektov,  Ivana 
Fafráková – za implementáciu 
projektov do života školy, Jana 
Vidová – za spracovanie a reali-
záciu projektov Erasmus+, Emí-
lia Gajdošová – za dosiahnuté 
výsledky so žiakmi v spracovaní 
informácii na PC, Ján Hlaváč 
– za výborné výsledky žiakov v 

Všetko naj k 50-ke!
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športových súťažiach, Eva Koščová – za dosiahnuté 
výsledky so žiakmi v spracovaní informácii na PC, 
Stanislava Lukáčová – za výsledky v práci s cvičnými 
firmami a riadenie Centra odborného vzde-
lávania.

Školu pri príležitosti jej výročia a všetkých 
pozvaných hostí pozdravil aj pán primátor Rožňavy 
Pavol Burdiga, za Okresný úrad Košice prečítala 
ďakovný list pani Klaudia Miklodová.

Na slávnosti sa zúčastnili aj hostia z družobných 
škôl, a to zo Spojenej školy ekonomicko-hotelovej 

z Cziesyna z Poľska aj zo Strednej poľovnícko-
poľnohospodárskej školy zo Szócsénypuszta z 
Maďarska.

Po slávnostnej časti prebehla recepcia, na 
ktorej  hostia ochutnali rôzne špeciality. Pripravili 
ich zamestnanci a žiaci Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb z Rožňavy. Popri tom hosťom 
zahrala cimbalová muzika z Konzervatória Jozefa 



Adamoviča z Košíc a prebehlo niekoľko kôl súťaže 
Duel s pánom Gregorom Marešom.

Doobedňajšia časť dopadla vynikajúco, každý 
odchádzal spokojný a s malým prezentom.

Podvečer sa už všetci pripravovali na mimoriad-
nu akciu, ktorá bola tiež súčasťou osláv, a to Oldies 
party s Julom Viršíkom a Jožom Pročkom.

Menovaní pri dobrej hudbe pobavili všetkých 

140 pozvaných hostí, ktorí sa do chuti vytancovali 
až do rána.

Zamestnanci školy v rámci tejto večernej akcie 
prekvapili svojho riaditeľa. Popriali mu veľa osob-
ných aj pracovných úspechov, odovzdali špeciálny 
„Certifikát pre výnimočného človeka“ a jeden 
výnimočný dar – 50-ročný francúzsky koňak  vyro-
bený v roku 1967.

„Aj napriek tomu, že alkohol nepatrí do školy, 
tento mimoriadny dar si odložím do vitríny v 
riaditeľni školy, spolu s certifikátom si ho budem 
vysoko vážiť,“ povedal na záver pán riaditeľ.

text: Sabi, foto: archív OA

študentský časopis Sršeň  5
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Kto sa v minulosti prechádzal 
bludiskom chodieb tajomnej 
historickej budovy, ktorá sa 
nachádza v areáli našej školy? 
Čo sa odohrávalo za jej múrmi? 
Fantázii sa medze nekladú, a tak 
vznikajú rôzne mýty. Žili tu akísi 
mnísi, veď ju každý volá kláštor. 
Ktosi tvrdil, že sa tu odohra-
la krvavá tragédia. Alebo...?         
Nemám ďaleko od Sherlocka 
Holmesa a pátram po pravde. 
Dozvedám sa, že táto budova 
prichýlila najprv študentov, ktorí 
sa tu vzdelávali za budúcich 
bohoslovcov(kňazov), teda tu 
bol kňazský seminár, a oveľa 
neskôr slúžila ako internát našim 
študentom. Potom sa na prvom 
poschodí zriadili učebne pre 
našu školu.

V súčasnosti „kláštor“ prestal 
plniť svoju funkciu. Keďže celá 
budova je z kameňa a patrí cir-
kvi, náklady na vykurovanie a iné 
účely boli privysoké. Tento fakt 
prinútil vedenie školy k tomu, 
aby si „kláštor“ zachoval už len 
status školskej jedálne. No mys-
lím si, že pre mnohých terajších, 
ale aj bývalých žiakov bude aj 

naďalej znamenať viac ako len 
kopa skál.

KLÁŠTOR predstavuje spo-
mienky, dlhé hodiny strávené v 
dekách, zvykanie si na blúde-
nie po chodbách, ktoré boli pre 
mnohých prvákov doslova bludi-
skom (dokonca mali prváci do 
polroka štúdia dovolené meškať 
na hodinu).

Bolo pravidlom, že maturanti 
ukončili svoje štúdium práve v 
kláštore. Každá končiaca trieda 
si tak mohla užiť svoj rok súk-
romia, veď nebola na očiach 
prísnemu vedeniu.

Pre tohoročných maturantov 
– teda aj pre mňa, bola infor-
mácia o tom, že nebudeme „na 
samotke“ celkom šokom. Prváci 
a budúci študenti si už neužijú 
zvláštnu atmosféru na hodinách, 
ktoré v tejto budove mali svoje 
čaro.

Na druhej strane sa však 
teším a som vďačná, že zavládol 
koniec chladnému vyučovaniu, 
čo určite ocenili aj učitelia a 
ostatní zamestnanci OA. Aj pani 
upratovačky si určite vydýchli.

text: Stanka, foto: archív OA

P r a v d a  a l e b o  m ý t u s ? OKIENKO DO HISTÓRIE

Rožňavská diecéza bola založená 
panovníčkou Máriou Teréziou v 
roku 1776. František I. v roku 1802 
stanovil, aby mohol každý biskup 
vychovávať vlastných kňazov v 
ich sídelných mestách. Hlavný 
podiel na vybudovaní Kňazského 
seminára v Rožňave mali biskupi 
Anton Andrássy, František Szányi a 
Ladislav Eszterházy.
Základný kameň budovy budúceho 
kňazského seminára bol položený 
20. mája 1808 v prítomnosti  
miestnych kňazov a obyvateľov 
mesta Rožňavy. Stavba bola po-
zastavená kvôli napoleonským 
vojnám. Lipským mierom z roku 
1813 nastali pokojné časy, semi-
nár sa mohol ďalej stavať. Stal sa 
štvorcovou budovou a patril medzi 
najväčšie v Rožňave. Okrem  
miestností pre štúdium a bývanie 
mal peknú kaplnku a vlastnú 
knižnicu. Žil aj z toho, čo si do-
pestoval vo svojej záhrade. 
Seminaristi tu mohli začať 
študovať už v akademickom 
roku 1814/15. Tento seminár a 
súčasne lýceum boli zasvätené sv. 
Ladislavovi, kráľovi.  
V januári 1919 československé  
vojsko obsadilo budovu kňazského 
seminára, urobilo veľké škody na 
majetku. V roku 1920 mohlo zno-
va začať teologické štúdium.
Po 2. svetovej vojne a obnovení 
ČSR komunistická vláda v roku 
1950 diecézny seminár oficiálne 
zrušila. Viacerí kňazi boli povo-
laní na základnú vojenskú službu 
a väčšina z nich bola pridelená do 
pracovno-technických práporov 
(PTP). 
Rožňavský seminár nebol po roku 
1989 obnovený a v súčasnosti 
bohoslovci za Rožňavskú die-
cézu študujú v interdiecéznom 
seminári v Spišskej Kapitule a v 
maďarskom Jágri. Za viac ako 130 
rokov svojej existencie seminár 
vychoval a do pastorácie pripravil 
vyše 600 kňazov.

zdroj: Milan Kerdík, ROŽŇAVSKÝ 
SEMINÁR SV. LADISLAVA  – 200 RO-
KOV OD ZALOŽENIA
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Áno, sme to my, tie, ktoré pre vás už roky pripravujeme články, 
aby ste sa zabavili, prípadne naučili niečo nové, snažíme sa 

každým článkom, aby vás čo najviac zaujal... O koho sa jedná?

Mnohým ľuďom možno príde ako tichá osôbka, no ten, kto ju pozná 
aspoň tak dobre ako ja, vie, že to nie je pravda. S podrezaným jazykom 
mi spríjemní nie jednu hodinu. Rada pomáha druhým a miluje zvieratá. Je 
plná elánu, optimistických názorov a z času na čas má aj ona zlú náladu. 
Rada tancuje a papá štipľavé jedlá. Taktiež číta historické knihy či skutočné 
príbehy z vojny. Angličtina, maďarčina i nemčina sú jej veľmi dobrí ka-
maráti, takže ak raz vycestuje do sveta, nestratí sa. Kam na výšku síce ešte 
netuší, no so svojou múdrou hlavičkou a známkami môže skúsiť aj niečo 
ťažšie a verím, že všetko úspešne skončí. Z dediny je toto milé dievča a 
som rada, že sa rozhodla pre obchodnú akadémiu, pretože ľudí ako je ona, 
je málo a každému prajem vo svojom živote stretnúť niekoho aspoň tak 
podobného, ako je Evka. 

KTO SME?

 Študentka zo IV. B triedy, ktorá je plná energie a nemiznúceho ús-
mevu. A odkiaľ vlastne prichádza každé ráno? Dochádza k nám z Ge-
merskej Polomy. Nevyvedú ju z miery ani predmety ako účtovníctvo či 
ekonomika. Všetko sa snaží vyriešiť svojou metódou a či veríte alebo nie, 
na všetko má svoje riešenie.

Stanku poznáte ako bývalú šéfredaktorku. Svoje básnické a redaktor-
ské črevo dokazuje nielen v časopise, ale aj v súkromí si píše len tak pre 
radosť, čím si zároveň cibrí aj talent. Rada sa zdravo stravuje a preto 
v jedálničku nesmie chýbať zdravé jedlo ako šalát. Narodila sa v zna-
mení Barana, presne 14. apríla. Typickou črtou pre toto znamenie je, 
že je energické a ide si za svojím cieľom. Toto platí aj u Stanky, pretože keď si niečo vezme 
do hlavy, tak si naozaj ide za tým veľmi vytrvalo. Má rada prírodu a dlhé rozhovory. Rada sa 
zabáva, preto si určite myslím, že si do budúcna naplánovala aspoň sto výletov. Pomoc druhým 
alebo ochota či chápanie pre ňu nie je nič nové.

Často sa so Stankou v lavici smejeme a lámeme si hlavu nad tým, či sú výsledky z matema-
tiky správne alebo nie. Niekedy sú dni v škole ťažké a náročné. Na prvé dni v škole si takto 
spomínam: Už v prvom ročníku ku mne prišlo jedno milé dievča, ktoré som vôbec nepoznala. 
Celkom som sa čudovala, prečo sa ku mne prihovorila, keďže ma nepoznala, no na druhej 
strane som bola rada, že som si našla kamarátku hneď v prvý deň v škole. A odvtedy so Stankou 
sedím v jednej lavici... 

Štyri písmená. Jedna osoba. Kamarátka. Štyri roky. Človek s veľkým srdcom a osoba plná 
šťastia, elánu a radosti. Tento obyčajný človek ti vie vyčarovať úsmev na tvári bez ohľadu na to, 
ako sa cítiš, alebo aký si mala deň. Viki. 

Volá sa Viktória Bodnárová a má už 19 rokov. Má rada, keď jej hovoríme Viki, ale neznáša 
prezývku „Vikike“. Je jednou z trojičiek. Jej obľúbená farba je fialová a nedá dopustiť na olivy, 
keď sú na pizzi. Zvieratá v láske veľmi nemá, ale rada sa s nimi pohrá. Rada 
varí, pečie, pracuje okolo domu a každé ráno chodí pešo 1,6 km do školy. 
Veru. Hovorí, že má dlhé vlasy, veľmi husté od prírody kučeravo-vlnité. Mi-
luje leto a hlavne nosiť šaty v lete! Neznáša mätu a rascu. Jej osobnosť je 
charizmatická. Vyžaruje z nej sympatia, dobrosrdečnosť, láska, priateľstvo a 
stále ti zdvihne náladu svojím úsmevom. Jazyky nie sú jej silnou stránkou. 
Písať vie krásne. Je to najromantickejšia osoba, akú som v živote stretla. 
Číta najradšej romantické knihy, predovšetkým s Láskou Rosie, ktorú sa mi 
vďaka nej podarilo znenávidieť. Už dávnejšie začala písať svoje príbehy do 
počítača a robí to dodnes. Veľmi ju to baví. Sledovať ju, ako si vyťukáva do 
mobilu a rozmýšľa, ako čo najlepšie sformulovať myšlienku, je na nezaplate-
nie. Najradšej zo sviatkov má Vianoce a momentálne najväčšiu radosť jej 
robí malá sesternica Klára.

Viki Bodnárová

Evka Vargová

Stanislava Macková, Stanka alebo Staník

text: Maťka

text: Evka

text: Viki
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Najkrajšie sviatky roka, 
lebo je vyzdobený a vysvie-
tený vianočný stromček, pod 
ktorým je veľa darčekov, nie 
hodnotných, ale zo srdca da-

rovaných. Rodinka pokope pri dobrej ka-
pustnici a pri vianočných koledách. 

Nemám rád sviatočný zhon, plno ľudí v 
obchodoch, na cestách, každý sa ponáhľa. 
Kdeže je tá vianočná pohoda, ktorú by 
som chcel zažiť. 

Na Vianoce si prajem ponožky, papuče a 
príjemné pohodové Vianoce. 

Spomínam si na jednu vianočnú príhodu. 
Po večeri doma sme sa vybrali autom s 
celou rodinou ešte k bratovi Štefanovi na 
sídlisko JUH zablahoželať. Bolo čerstvo, 
padal sniežik. Obdivovali sme krásny 
večer. Prichádzala zákruta smerom na 
sídlisko JUH. Trochu som pribrzdil, a čo 
sa neudialo? Urobili sme s autom dvojitý 
rittberger (720°), že sme nestihli povedať 
ani jaj. Auto sa postavilo do smeru, ako 
sme mali ísť, a pokračovali sme v ceste. 
Nikto ani slovíčka nepreriekol. Akoby sa 
nič neudialo, našťastie.

 PaedDr. Viktor Baláž

Vianoce sú pre mňa stále 
tie najkrajšie sviatky v roku. 
Ako malá som sa vždy tešila 
na vôňu ihličia, zapaľovanie 
vianočných sviečok, oheň 
v kozube a samozrejme na 

darčeky, ktoré u nás dovtedy, kým mi môj 
starší brat a sestra nezjavili krutú pravdu, 
nosil Ježiško. Pod stromčekom nesmelo 
chýbať pyžamo a rozprávková knižka. 
Teraz, ako veľká, sa teším na vianočnú 
kapustnicu, rybu a zemiakový šalát, vôňu 
a chuť medovníčkov. No na čo sa teším 
najviac a čo je najväčším balzamom na 
moju dušu v dnešnom uponáhľanom sve-
te, sú chvíle pokoja a pohody strávené v 
kruhu mojich najbližších pri vianočnom 
stromčeku.

 Ing. Daniela Žiaková

Vianoce sú pre mňa bal-
zamom na dušu, relaxom 
a časom oddychu. Je to 
príležitosť stretnúť sa s rodi-
nou a priateľmi a vychutnať 
si úplne inú atmosféru ako 

počas roka. Každý rok sa teším, ako bu-
dem pred sviatkami zdobiť stromček, 
dom, záhradu,... a aj tento rok to nebude 
inak. Sviatočne prestretý stôl u nás doma 
vonia po kapustnici, zemiakovom šaláte 
a rybe, neodmysliteľnou súčasťou sú aj 
makové a tvarohové „zuzáky“, kysnuté 
koláče a zákusky.

Pod stromčekom netúžim po hmotných 
darčekoch. V súčasnosti si môžeme kúpiť 
to, po čom nám srdce „piští“, aj počas 
bežných dní. Pre mňa je veľmi dôležité 
počas týchto dní spomaliť, byť so svojimi 
deťmi a pozrieť si napríklad aj sladké 
vianočné príbehy . Určite však mám 
aj ja, ako možno každý z nás, vianočné  
prianie. Ale keby som ho prezradila, 
možno by sa nesplnilo. 

A čo sa mi nepáči? To, že o vianočných 
sviatkoch už počujeme v obchodoch kon-
com septembra, a tým sa pomaly rozplýva 
ich čaro. Stávajú sa komerčnou „baňou“ 
hypermarketov a my ich v tom, žiaľ, neve-
domky podporujeme. 

  Ing. Stanislava Lukáčová

Vianoce – sviatky lásky, 
pokoja a radosti z narode-
nia Ježiška. Na Štedrý večer 
najvýznamnejšie stretnu-
tie rodiny v roku, koleda, 

svieca, modlitba za rodinu i zomrelých 
príbuzných, rekapitulácia roka, dobré 
starostlivo pripravované jedlo – oblátky s 
medom, cesnak, prípitok, bobaľky s ma-
kom, kapustnica len s hubami, vyprážaný 
kapor, jabĺčko, orechy a poďakovanie za 
všetky dary. Poobede návšteva cintorína 
a hrobov našich drahých i balíček dobrôt 
a jedla pre osamelých, chudobných a 
opustených v dedine. Polnočná sv. omša. 
Hmotné dary nepokladám v ten deň za 
dôležité, veď ich máme počas celého roka 
dosť. Stačí, že sme spolu, že na seba mys-
líme, že si pomáhame a snažíme sa žiť v 
radosti a pokoji. Sú to sviatky bez náhlenia 
sa, sviatky zastavenia sa, prejavenia úcty 
človeka človeku. Sláva Bohu na výsostiach 
a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! 

 PaedDr. Emília Gajdošová

Tak ešte jedna vianočná 
myšlienka: Práve vtedy, keď 
oslavujeme prvý vianočný 
deň, raz veľmi, veľmi dávno, 
dieťatko sa narodilo. Pred 

dovŕšením tridsiateho roku svojho života 
sa tento chlapec stal najväčšou postavou 
v dejinách ľudského poznania. Všetko 
najlepšie k narodeninám, Isaac Newton, 
nar. 25. decembra 1642.

  Mgr. Peter Janda

Vianoce sú pre mňa 
hlavne obdobím venovaným 
mojim deťom, ideálnymi 
teda sú v prípade, že je ty-
pické zimné počasie, ktoré 

umožňuje deťom vychutnať si zimné 
prázdniny, hoci ja práve neobľubujem 

zimný čas. Druhým ideálnym činiteľom 
je pokoj. No práve ten proklamovaný po-
koj, taký skutočný, mi však nejako chýba, 
ale možno si to zvýšené stresovanie 
vyvolávam ja sám. K našim Vianociam 
už každoročne patrí spoločné zdobenie 
stromčeka a návšteva mojich rodičov, v 
ostatných rokoch aj cintorína, kam ideme 
za mojím otcom a starými rodičmi. Samo- 
zrejme máme tradičnú slávnostnú 
spoločnú štedrovečernú večeru. V tejto 
súvislosti musím úprimne povedať, že 
ma celkom baví takmer celodenné va-
renie a pripravovanie štedrovečerného 
maškrtenia. S týmto obdobím sa u nás 
spája aj malý rodinný ohňostroj na Sil-
vestra. Pokiaľ ide o vianočné darčeky, ja 
si pre seba neželám nič materiálne, skôr 
si želám, aby som dokázal zabezpečiť 
prežitie sviatkov čo najviac v pohode a 
aby moje deti boli šťastné – a keďže rastú, 
aby si uvedomovali čoraz viac dôležitosť 
darčekov nie v ich finančnej hodnote.

 Mgr. Ladislav Rášši

Sú to sviatky, na ktoré sa 
od detských liet vždy veľmi 
teším, a mám ich rád. Od 
malička sa mi tieto sviatky 
spájajú s najkrajšími oka-
mihmi v živote strávenými s 

rodičmi. Pamätám si večerné prechádzky 
zasneženými uličkami, keď sme nakúkali 
do stromčekmi vyzdobených izieb a 
nasávali túto nezabudnuteľnú atmosféru. 

Nie som síce veriaci a skutočný 
kresťanský symbol Vianoc nie je súčasťou 
môjho bytia. Je to ale tých pár dní v roku, 
keď sa viac ako inokedy prejavuje ľudská 
spolupatričnosť, vzájomná tolerancia, 
pochopenie, láska, keď celý svet "uberie" 
z bežného tempa a ukľudní sa "tepová 
frekvencia", keď ľudia hľadajú k sebe 
cestu, pochopenie. Vrcholom je u nás v 
rodine vždy Štedrý večer. Vždy ho trávime 
len a len doma s najužšou rodinou, lebo to 
považujem za veľmi diskrétny a unikátny, 
neopísateľný okamih.

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je živý 
stromček, ktorého vôňa dotvára vianočnú 
atmosféru. Štedrovečerná večera býva 
tradičná - kapustnica - jucha, ryba, rezeň, 
šalát, opekance s makom, orechová 
štrúdľa, domáce škvarkové pagáče a 
samozrejme medovníky. Na každý produkt 
večere je v rodine "špecialista" - ja som 
jednotka vo vyprážaní.

Darčeky síce patria tiež k Vianociam, ale 
nikdy som to nepovažoval za prvoradé po-
slanie sviatkov. Dôležitejšia bola a je vždy 
atmosféra, pokoj, vzájomná blízkosť.

A je to tu! Pre väčšinu z nás obľúbený a najdôležitejší sviatok roka. Vianoce. V každej rodine máme svoje tradície, 
predstavu ideálnych Vianoc, vianočné priania, niečo, čo na Vianociach máme a nemáme radi. Ako si však predstavujú 
ideálne Vianoce naši profesori? Po akom darčeku túžia? Pozor, o chvíľu je tu polročné vysvedčenie, tak čítajte pozorne!

  Merry   Christmas   Everyone! 
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Vianoce sa ale už dnes stali 
najzaujímavejším komerčným artiklom 
kalendárneho roka. Supermarkety, hy-
permarkety a všetky obchodné subjekty 
prostredníctvom lákavých reklám v elek-
tronických aj printových médiách tlačia 
na nás, že nič lepšie ako vyprázdnenie 
našich peňaženiek a pokladničiek nás 
nemôže postretnúť. Nákupné šialenstvo 
sa stupňuje do tej miery, že ľudia sú 
ochotní kvôli hlúpym a často nezmysel-
ným darčekom sa nepremyslene zadlžiť, 
a pre pár minút "slávy" preklínajú celý rok.

Na záver by som chcel všetkým čitateľom 
SRŠŇA a všetkým žiakom, učiteľom a os-
tatným zamestnancom OA zaželať krásne, 
pokojné a šťastné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších a 
najdrahších, nech nikto z VÁS nie je sám, 
nech každého má niekto rád.

  PaedDr. Ondrej Sanisló

Vianoce sú pre mňa "krá-
sa". Niekedy ich pre mňa 
pripravovali moji rodičia. 
Podľa mňa sme mali vždy 
ten najkrajší stromček. V 

tých rokoch ešte nebolo obvyklé, aby sa 
stromček točil, blikal a svietil všetkými 
farbami. A náš veru taký bol. Bolo to veľmi 
príjemné sedieť v útulnej izbe pri krás-
nom stromčeku. 

A potom som ja s manželom pripravova-
la Vianoce pre naše deti. Tie moje detské 
sme doplnili o tradičné jedlá z manželovej 
rodiny. A naše Vianoce sú stále krásne a 
zároveň tradičné. Veľmi som rada, keď sa 
s príbuznými a známymi navštevujeme. 
Teším sa na Vianoce a pozývam VÁS k 
nám!

 Ing. Anita Sáreníková

Vianoce majú pre mňa 
zvláštne čaro. Sú to sviatky 
pokoja a lásky. Už celý de-
cember je predzvesťou 

toho, že sa chystá niečo výnimočné. Ak 
chceme pokojne prežiť Vianoce, potrebu-
jeme sa na ne dobre pripraviť, a to nielen 
materiálne, ale aj duchovne, pretože ten-
to sviatok je predovšetkým kresťanský. 
Každý sa na chvíľu zastaví, nikam sa 
neponáhľa a v tom čase je každý lepší. 
Tak je to aj u nás. Ja sa teším, že budeme 
všetci spolu okolo slávnostne prestre-
tého stola, pri stromčeku budeme viesť 
nekonečné rozhovory a počúvať koledy. 
Vianoce sú krásne, keď vonku padá sneh, 
je poriadna zima a doma zase teplučko. 
Neodmysliteľnou súčasťou sú aj darčeky, 
ale tie nie sú až také podstatné. Keď 
som bola malá, samozrejme som darčeky 
očakávala, ale teraz skôr obdaruvávam ja 
mojich blízkych. Čo sa týka jedla, tak to je 
už tradícia ako všade – kapustnica, ryba, 
zemiakový šalát, koláčiky. Tak takéto Via-
noce mám veľmi rada a teším sa aj na 
tohtoročné.

Želám všetkým radostné a pokojné 
vianočné sviatky.

 PaedDr. Iveta Emödiová

Ideálne Vianoce sú pre 
mňa vtedy, keď sa celá ro-
dina v zdraví zídeme pri 
štedrovečernom stole. Už 
dávno sa to však nestalo, 

pretože moje obidve deti sú v zahraničí a 
zvyčajne ja cestujem na sviatky za nimi. 
Vianoce sú pre mňa symbolom rodiny, 
lásky, štedrosti, súdržnosti a prianí. 
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vyz-
dobený stromček, ale aj celý dom, vôňa 
typických jedál a koláčov, štedrovečerná 
večera, oblátky, med, cesnak ..... Na Via-
nociach nemám rada zhon a prejedanie 
sa, nič nerobenie a len samé leňošenie 
pri televízii. Ešte že mám psov, ktorí ma 
prinútia ísť s nimi na prechádzky. Pod 
stromček by som chcela hlavne zdravie 
pre celú svoju rodinu a aj pre všetkých 
ľudí, šťastie (lebo aj tí na Titanicu boli 
zdraví, len nemali šťastie -hahaha), lásku, 
pokoj, mier a rodinné zázemie.

 Mgr. Daniela Lukáčová

Vianoce mali pre mňa 
najväčšie čaro v detstve, 
keď som ich vnímala akosi 
intenzívnejšie. Dokázala som 
vidieť viac. A tešila som sa 

na anjelikov, ktorí nosili darčeky a vždy 
pod stromčekom nechali niečo pre mňa. 
Vianoce pre mňa znamenajú nielen od-
dych, pokoj a pohodu, ale najmä to, že 
sa stretne celá moja rodina, dosýta sa na-
jeme, spolu si pozrieme rozprávky, ktoré 
sme videli už hádam stokrát. Páči sa mi 
to, že v tomto období sa ľudia trošku me-
nia, sú zdvorilejší, ústretovejší, veľa sa us-
mievajú, smejú, sú otvorenejší, povedia 
možno veci, ktoré si inokedy nechávajú 
pre seba.

Vianoce majú pre mňa zvláštne čaro, z 
detstva mám nádherné spomienky hlboko 
uložené v mojom srdci. Mám spomienky 
na mojich starých rodičov, na voňavé 
ihličie živého stromčeka, na krásne 
prestretý stôl, na zvonček, ktorý oznámil, 
že už u nás „Ježiško“ bol, a nechápala 
som, kedy sa tie darčeky dostali pod 
stromček. Každý darček, ktorý som dos-
tala, ma veľmi potešil. 

A čo je pre mňa naj na Vianociach? To, 
že niečomu peknému veríme, že sa na 
niečo krásne tešíme, že rozdávame a dos-
távame lásku. 

 Ing. Ivana Fafráková

Na prvý pohľad sú Vianoce 
každý rok rovnaké. Nie je 
to tak. Iné Vianoce boli pre 
mňa v detstve, iné v mlados-
ti, iné, odkedy som mamou. 

Na Vianoce sa teším, aj keď sú snáď 
z roka na rok častejšie. Rada zažívam 

vianočnú atmosféru, pričom sa snažím 
nevnímať už v septembri začínajúcu 
vianočnú komerciu. 

Moje Vianoce sú v kruhu rodiny. Aj keď 
dávno neveríme na Ježiška, ešte vždy 
sa naňho hráme. Šepkáme si, aby nás 
nepočul, darčeky odnášame pod stromček 
tajne. Všetci, ktorých mám rada, sme 
spolu. Vysvietený stromček, pokoj, 
spokojnosť, pohoda, chutné jedlo, sym-
bolické darčeky, tešíme sa z radosti toho 
druhého. To všetko je pre mňa čarovné, 
priam rozprávkové. 

Aký darček si prajem na Vianoce? Aby 
Ježiško doprial celej rodine zdravie, aby 
sme s úsmevom na tvári mohli stráviť 
nielen čas Vianoc. Prajem krásne prežitie 
vianočných sviatkov.

 Ing. Zuzana Šivecová

Ako prežiť rodinné  
Vianoce v duševnom zdraví? 
Recept je jednoduchý: „Kto 
sa dobre naje, ten sa ne-
háda.“

Čas pohody, lásky a pokoja. Taký by 
mal byť najtúžobnejšie očakávaný rodin-
ný sviatok v roku - Vianoce. No nie vždy 
to tak v skutočnosti je. Vianoce ako ich 
poznáme z filmov či televíznych reklám 
sú často len ilúziou. K tomu sa pripája aj 
fakt, že tradičná rodina už môže vyzerať 
inak ako voľakedy. A tak sa za spoločným 
štedrovečerným stolom môžu stretnúť 
kvôli deťom nielen bývalí partneri, ale 
dokonca aj ich súčasní. Alebo sa stretnú 
viaceré generácie, ktoré majú úplne iný 
pohľad na svet. Prípadne sa počas sviat-
kov zíde nielen najbližšia, ale aj širšia ro-
dina. Často ide len o „povinné“ stretnutia 
príbuzných, ktorí sa inak nestretávajú. 
Z rôznych dôvodov. Moderná doba so se-
bou prináša aj to, že sa rodiny rozrastajú 
a pribúdajú do nich nové kultúry, ktoré 
sa k nám „votreli“ ako nevesty, zaťovia 
či svokry a švagrovia. Každý z nás je 
jedinečný, každý má iné potreby, túžby 
a predstavy. To môže viesť, prirodzene, 
k malým či väčším konfliktom.  Keď sa 
nad tým zamyslíme, niet divu, že práve 
Vianoce sú emočne veľmi náročným 
obdobím. Je pochopiteľné, že keď to 
všetko prekonáme, pociťujeme únavu. A 
keďže s plnými ústami sa nehovorí, tak 
je lepšie ich mať plné dobrého jedla ako 
jedovatých slov, myslí si jeden môj známy. 
Čo však s tým, ak je práve jedlo zdrojom 
konfliktu? Jeden neje rybu, druhý nez-
dravú majonézu, tretiemu je kapustnica 
príliš obyčajná. Ako takýmto konfliktom 
predchádzať? Tak, že každý môže s láskou 
pripraviť presne to, čo má rád pre ostat-
ných, ktorí sa pri sviatočnom stole zídu.

Prajem všetkým krásne prežitie 
vianočných sviatkov v kruhu najbližších a 
všetko len to naj v novom roku.

 Ing. Ladislav Szántai
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Napriek svojim problémom 
nikdy neprestala s tým, čo ju 
baví, a pokračovala ďalej v 
plnení aj nemožného. Jej meno 
je Saskia Mesarčíková. Patrí 
medzi veľké tanečné talenty 
našej školy. Je milá, usmievavá, 
ochotná odpovedať na naše 
otázky.

• Kedy si začala s tancom a 
ako si sa k tancovaniu dos-
tala? 
„S tancom som začala v 2. 
ročníku základnej školy. 
Bol to meninový darček od 
mojej mamky. Najskôr som 
ho odmietala, ale nakoniec 
som sa dala prehovoriť.“

• Bolo tvojím snom stať sa 
tanečníčkou? 
„Bolo. Moja starká mala 
doma také trojité zrkadlo, a 
keď som bola malá, vždy cez 
prázdniny som k tomu zrkadlu 
chodila, pustila som si pesničky 
a začala som tancovať. Vlastne 
som tancovala všade. Mala som 
veľký sen tancovať v nejakej 
veľkej tanečnej skupine, mať 
veľa tréningov a hlavne robiť to, 
čo ma napĺňa.“

T an e č n i c a  S a s k i a
• Talentovaní ľudia to majú v 
živote jednoduchšie. Bolo vždy 
pre teba ľahké tancovať? 

„Určite nie. Nikdy to nebolo, 
nie je a ani nebude ľahké. 
Cesta k úspechu nie je bez 
akýchkoľvek prekážok, to 
by bolo príliš jednoduché. 
Sama som mala a mám 
veľké problémy, keďže 
som veľký perfekcionista 
a bývam aj netrpezlivá. 
Jediná možnosť je dať 
tomu čas a robiť to s 
láskou, nepozerať sa na 
to, čo povedia ostatní, 
zameriavať sa hlavne na 
seba a mať z toho dobrý 
pocit.“

• Prečo si si zvolila práve 
Tanečný klub Sambed? 

„To bolo rozhodnutie mojej 
mamky, pretože aj ona cho-

dila na Sambed. Myslím, že to 
je veľmi kvalitný tanečný klub 

v Rožňave.“

Saskii ďakujeme za rozhovor 
a prajeme jej veľa úspechov.

text: Bia, foto: archív Saskie
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Tento školský rok boli  tak dlho očakávané imatrikulácie prvákov cel-

kom iné. Určite sa na ne tešili hlavne štvrtáci, ktorí sa mohli „pomstiť“ 

terajším prvákom tak, ako si to museli prežiť oni. Nič podobné sa nekona-

lo. 15. november však prebehol napriek tomu veľmi dobre. Po príchode do 

OKC imatrikulácie otvorila pani zástupkyňa Daniela Žiaková svojím prího-

vorom a zároveň ocenila našich úspešných žiakov v rôznych súťažiach. 

Tento rok je výnimočný najmä tým, že naša škola oslavuje 50. výročie 

svojho založenia, preto nám moderátorky vo svojich vstupoch medzi vys-

túpeniami programu imatrikulácií priblížili históriu našej školy. A konečne 

boli prváci po splnení úloh prijatí do „CECHU OBCHOĎÁKOV“. Už si len užiť 

sladké stredoškolské roky. Aj oni sľúbili, že sa budú snažiť, aby boli príno-

som pre túto školu, ktorá po svojom vzniku nabrala správny kurz.

text: Sabi, foto: archív OA 

CECH OBCHODÁKOV SA ROZRÁSTOLˇ
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Pribeník znova ožil 
študentským ruchom, a to 20. 9. 
2017. Učitelia a žiaci Obchodnej 
akadémie Rožňava sa v tento deň 
zúčastnili 9. ročníka festivalu 
tvorivosti a spolupráce zdravotne 
znevýhodnených a zdravých detí 
pod názvom "Mosty bez bariér". 
Festival sa konal v peknom areáli 
Strednej odbornej školy J. Maj-
látha 2 v Pribeníku a zúčastnilo 
sa ho 52 škôl a inštitúcií.

Naša škola sa tohto poduja-
tia pravidelne zúčastňuje. Tento 
rok si mali možnosť podujatie 
vychutnať ako diváci žiaci 2. 
ročníka.

Prvýkrát sme sa aktívne 
zúčastnili festivalu aj pros-
tredníctvom cvičných firiem. 
Po dôslednej domácej príprave 
vytvorili naši študenti v spolu-
práci s učiteľmi stánok na tému 

„Kúsok z nášho srdca“, v kto-
rom nechýbali typické gemer-
ské kroje, tradičná slovenská 
izba, levanduľové srdiečkové 
vankúšiky, chutné linecké 
srdiečka, škvarkové pagáče a 
samozrejme žlto-modrá kom-
binácia – farby našej školy.

Tento krásny stánok ocenili 
aj porotcovia. Naša škola zís-
kala obdivuhodné 3.miesto za 
najkrajší stánok.

text: Sabi, foto: archív OA

V dňoch 6. a 7. novembra 
2017 sa žiaci Sabína Čobádiová 
a Henrich Palečko pod vedením 
pani profesorky PaedDr. Emí-
lie Gajdošovej zúčastnili X. 
ročníka súťaže v spracovaní tex-

tov na PC vo Zvolene, kde 
mohli ukázať, že šikovné 
prsty máme aj v Rožňave. 

Súťažiaci z 18 škôl z celého 
Slovenska boli ubytovaní v in-
ternáte SOŠ hotelových služieb 
a obchodu vo Zvolene. Naši 
druháci získali mnoho nových 
známostí, vedomostí a hlavne 

skúseností, ktoré dokázali v dis-
ciplíne 10-minútového odpisu v 
programe ZAV s penalizáciou 50 
úderov za chybu a v disciplíne 
10-minútového odpisu v pro-
grame ZAV s penalizáciou 100 
úderov za chybu. 

text a foto: Sabi

V prvej disciplíne:

Sabína Čobádiová: 4. miesto 
s výkonom 379,3 čistých úderov za minútu

Henrich Palečko: 23. miesto 
a 268,7 čistých úderov za minútu

V druhej disciplíne:

Sabína Čobádiová: 7. miesto 
s výkonom 328,3 čistých úderov za minútu

Henrich Palečko: 26. miesto 
s výkonom 228,3 čistých úderov za minútu

Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

ZAV ZVOLEN 2017

MOSTY BEZ BARIÉR

Sabína a Henrich na súťaži

Naši žiaci uspeli nasledovne:



Nielen v našom, ale v každom veku je vyvážená, pestrá a zdravá strava veľmi dôležitá a na túto vec sa 
v poslednej dobe veľmi zabúda. Preto si tu pripomenieme niektoré naozaj dôležité a nevyhnutné zásady, 
ktoré nesmú chýbať v našej strave:

■ Vitamíny a minerály – ich nedostatok môže 
spôsobiť spomalenie rastu a oslabenie imunitného 
systému, oslabenie zubov, kostí a pod.
- najpotrebnejšie vitamíny pre nás dospievajúcich: 
vitamín A,D, E, H, K,C, PP a vitamíny skupiny B 
(1,2,6,12).

■ Bielkoviny – sú potrebné pre rast, výstavbu a 
obnovu telových tkanív a ochranu pred chorobami, 
dodávajú nám aj teplo a energiu, nachádzajú 
sa napríklad v hydine, rybách, ryži, orechoch a 
šošovici.

■ Vlákniny – pomáhajú správne fungovať našej 
tráviacej sústave, môžeme ich nájsť v cestovinách, 
ovocí, zelenine, orechoch a celozrnnom chlebe.

■ Naša strava musí byť z časti zastúpená i tukmi, 
pomáhajú totiž dopravovať vitamíny v krvi.

Samozrejme, dalo by sa tu vypisovať veľa o 
zdravej výžive, ale snažila som sa vybrať aspoň to 
najpodstatnejšie a najzákladnejšie.

Prajem vám dobrú chuť a pevnú vôľu pri dodržiavaní týchto zásad.
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Ako je to už tradíciou v našej škole, aj tento október sa 
konal „Deň zdravej výživy“ v duchu témy „Pani jeseň“. 
Každá trieda mala pridelené ovocie alebo zeleninu, ako 
napríklad: jablká, hrušky, hrozno, kapustu, zemiaky, kuku-
ricu, semiačka, orechy, mak, gaštany, paradajky, šípky a 
podobne. Žiaci opäť ukázali, že fantázii sa medze nekladú 
a pripravili naozaj rôznorodé a delikatesy a pochúťky. 

AKÉ ZÁSADY DODRŽIAVAŤ?

 jedzte pestro a striedmo „zmiešanú 
stravu“
 jedzte viackrát denne menšie porcie
 nejedzte pred spaním
 raňajkujte
 jedzte veľa obilnín, ovocia, zele-
niny, strukovín, netučných a kyslých 
mliečnych výrobkov
 obmedzte konzumáciu cukru, 
živočíšnych tukov, údenín a menej soľte
 nepite sladké nápoje
 jedzte veľa čerstvých potravín
 nezabúdajte na pitný režim (na-
jmenej 0,5 litra na každých (aj 
začatých) 15kg napr. 70 kilový človek: 
70:15= 4,7 x 0,5 = 2,3 litra
 cvičte (aspoň 30 minút denne)
 nepite alkohol
 nefajčite
 nedrogujte
 vyhýbajte sa stresu (áno, ja viem, 
 v škole je to dosť ťažké)
 nezabúdajte na výdatný spánok – 
tínedžer 8-10 hodín – dospelý človek 7-9 
hodín

Dobrú  chuť!

PREČO JE TENTO DEŇ DÔLEŽITÝ?

Tuky, oleje, sladkosti
Užívať striedmo

Mlieko, jogurt, syry
2-3 porcie

Zelenina
3-5 porcií

Mäso, hydina, ryby, 
fazuľa, vajcia, orechy

2-3 porcie

Ovocie
2-4 porcie

Cestoviny
cereálie

chlieb
ryža
6-11

porcií

Výživová pyramída

text: Sabi, zdroj: internet
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Každý školský rok veľmi radi absolvujú obchoďáci tretie-
ho ročníka Kurz ochrany života a zdravia. Nebolo to inak ani 
začiatkom septembra. Pestrý program bol pre študentov prínosom 
a zábavou v jednom. 

Prvý deň sa tretiaci vybrali na turistiku z Jovíc. Nabrali smer na 
Dievčenskú skalu. Po túre si všetci pochutili na výbornom guláši 
v penzióne Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Pán profesor  
Sanisló študentom sprostredkoval vedomosti o autoškole, no 
rovnako ich oboznámil aj s buzolou. To pre prípad, že sa čistou 
náhodou stratia v opustenom lese. Kto trafí stred terča? Ako 
držať vzduchovku správne v rukách, ako správne mieriť učil tre-
tiakov pán profesor Hlaváč. A nedali sa zahanbiť ani dievčatá. 
Súčasťou kurzu boli aj vedomosti a odporúčania pani profesorky 
Lukáčovej o pobyte v lese či o nevyspytateľných zmenách počasia. 
Veríme, že tretiaci si z tohto kurzu zobrali čo najviac vedomostí a 
zručností, ktoré im v živote len a len pomôžu.

text: Scarlett, foto: archív III. B 

N e z a b u d n u t e ľ n ý  K O Ž A Z

Milí čitatelia, už po troch mesiacoch v novej 
škole si dovoľujem v mene prvákov povedať, že 
OA Rožňava je jedna z najlepších stredných škôl. 
Máme fantastický kolektív, po ktorom túži veľa 
študentov. Medzi najvtipnejších spolužiakov patrí 
Silko a Juraj. A viete, komu to z nás najviac páli? 
Sú to Sasi, Silko a Dominik, ktorý vie perfektne 
po anglicky. Nezabudnime ani na fantastickú Ve-
roniku, bez nej by náš kolektív nefungoval. Za 
ten krátky čas sme si stihli vymyslieť aj prezývky: 
Vanes - Pokahontas, Furman - Boby, Nina - Ňaňa, 
Maťka - Pápežnica, Biba - Pápež a nakoniec ja 
Kitti - Kittihawk. Dal mi ju pán profesor Valný. Za 
tento krátky čas sme si veľmi obľúbili štyri nasle-
dovné predmety: slovenčinu, spoločensko - vedný 
seminár, konverzáciu v anglickom jazyku a etickú 
výchovu. Naše obľúbené predmety učia tí najlepší 

profesori: pani profesorka Kováčová, pán profesor 
Valný a pán profesor Ráši. 

Napriek menším nezhodám stále držíme spolu. 
Sme príjemne prekvapení, ako sme si užili naše 
prvé spoločné týždne.

Tešíme sa na naše cool obdobie.                           

text a foto: Kittihawk I.A

Naši prváci

Čo na srdci, to na jazyku...
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Ach, tie autoškoly. S pribúdajúcim vekom 
si uvedomíme, že chceme prevziať rodičom 
miesto za volantom a stať sa plnohodnotným 
vodičom. Byť zrazu nezávislým však prináša veľkú 
zodpovednosť. Raz nám na jednej z prvých teórií 
inštruktor autoškoly povedal niečo, čo som si 
skutočne zobrala k srdcu a podľa čoho by sa mali 
všetci mladí vodiči riadiť: 

„Keď sedíte za volantom, máte stále v ruke 
nabitú zbraň. Preto buďte vždy zodpovední a 
hľaďte nielen na seba, ale aj na ostatných vodičov 
či nevodičov.“

 Autoškola je zážitok na celý život. Stále sa 
spätne pozriete na pár momentov, spomeniete si 
na časy, keď ste sa týždeň pred skúškami snažili 
dostať do hlavy všetky paragrafy a po večeroch 
sa modlili, aby ste mali v deň skúšok šťastie 
na dobrého a milého policajta, ktorý váš bude 
šetriť. Osobne som bola nešťastná z toho, že mi 
to nešlo hneď perfektne a že som spočiatku zha-
dzovala kolíky pri cúvaní. Avšak netreba zúfať. 

Musíte si jedno-
ducho zvyknúť 
na ten pocit, keď 
sedíte na mies-
te vodiča. Na 
zodpovednosť, 
ktorú držíte v 
rukách, keď 
pridávate plyn. 
Zrazu nie vy ste 
tým chodcom, 
ktorý netrpezlivo cupitá po priechode pre chod-
cov alebo skáče doslova pod auto. Ako vodič si 
uvedomíte, že ani vám nie je príjemné, ak na 
poslednú chvíľu musíte auto zastaviť, pretože 
niektorí ľudia jednoducho nie sú dostatočne oboz-
retní.

Preto je dôležité, aby sme my držitelia 
vodičského preukazu, ale zároveň aj všetci os-
tatní, ktorí sa o neho uchádzajú, boli pozornejší 
a opatrnejší. Ako som však už na začiatku spo-
menula, v autoškole zažijete mnoho úsmevných 
chvíľ, o ktoré by sme sa s vami radi podelili. 

Sadla som si do auta dozadu k policajtovi. Písal si tam nejaké veci, informácie o nás, bydliská, 
telefónne čísla a také údaje... Zrazu sa ma opýtal: „Pas netreba?" A ja na neho po dlhom 
uvažovaní: „Nie, netreba, ja mám občianku."

Keď som na skúške minul peknú, mladú stopárku, policajt nato:
„Pán šofér, minuli ste stopárku a ženatý je tu jedine tuto pán inštruktor, tak sa nabudúce 
najprv opýtajte posádky a nejednajte ako egoista." 

Kamarát robil cvičisko a strčil 2 kužele, nakoniec vyjde von a spýta sa policajta:
 „No čo, pán policajt, dobre, nie?“ 
Policajt:  „Však ste strčili dva kužele!“
Kamarát: „Však ale zo sedemnástich, čo chcete?“

Bola som prvýkrát na cvičisku a môj inštruktor (starší pán) mi chcel ukázať ako správne cúvať. 
Vymenili sme si miesta, začal cúvať, no po pár sekundách náruživého cúvania buchol spätné 
zrkadlo o stĺp. Späťák bol na franforce a pán inštruktor sa ma opýtal, či to môže hodiť na mňa, 
pretože mu to je trápne.

Šla som do autoškoly a stretla som susedu. Ona sa opýtala, kam idem. Odpovedala som, že 
do autoškoly. A ona na to: „Chodíš do autoškoly, to je super! A koľko rokov tam ešte budeš 
chodiť?"

Po dopísaní testov v autoškole mi inštruktor povedal, že s mojimi znalosťami cestnej premávky 
by som nemala chodiť ani po chodníku.

Na skúškach na cvičisku som bola v takom strese, že keď mi policajt po zaparkovaní 
do kolmého parkoviska povedal „Dobre, môžete vyjsť", som začala vystupovať z auta.

Zdroj: FB - priznania z autoškoly
text: Monika

Spojka, brzda, plyn
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• S akými žiackymi otázkami sa 
najčastejšie stretávate?
Vzťahy – partnerské, rodinné, 
medzi spolužiakmi, u končiacich 
žiakov smerovanie po škole v rám-
ci životnej cesty, otázky v súvis-
losti s učením sa, tréma.

• Čo si myslíte o zneužívaní 
maloletých v rodine?
Pri výkone mojej psychologickej 
praxe v škole som sa s podob-
nými problémami nestretla. Zo 
skúseností kolegov - špeciálnych 
pedagógov mám informácie, že 
zneužívanie maloletých v rodine 
sa vyskytuje veľakrát u jedincov s 
mentálnym postihnutím.
Ak ide o sexuálne zneužitie, 
tak zanechá na psychike malo-
letých veľké a často nezvratné 
psychické následky. Zneužité 
dieťa má potom obavy, strach zo 
všetkého a nedôveru voči ľuďom. 
Riešenie takéhoto problému je s 
dlhodobou psychologickou tera-
piou, ktorá môže byť v niektorých 
závažnejších prípadoch aj na celý 
život. Psychické poníženie môže 
spôsobiť v dospelosti problém pri 
hľadaní si partnera či odmieta-
nie sexuality ako takej. V rámci 
zneužívania v rodine existujú však 
prípady zneužívania detí, kde o 
tom matky vedeli, ale z obáv o 
stratu partnerov mlčali. Práve v 
takom prípade, ak dieťa takým-
to spôsobom sklamú najbližší, 
tak hrozí, že už nebude nikomu 
dôverovať.
Dôležité je upozorňovať a poučiť 
dostatočne svoje dieťa, že nikto, 
dokonca ani blízky príbuzný nemá 
právo dotýkať sa ho spôsobom, pri 
ktorom sa cíti nepríjemne. Dieťa 
by malo vedieť, že je v poriadku, 
ak povie nie, odíde a povie to 
dospelej osobe, ktorej dôveruje. 
Netreba nútiť dieťa k bozkom 

ani iným fyzickým objatiam, ak 
samo nechce, učiť ho udržať si 
svoju intímnu zónu a vedieť zdvo-
rilo odmietnuť. Ak je však rodič 
presvedčený, že je jeho dieťa se-
xuálne obťažované, odporúča sa 
ohlásiť tento poznatok okamžite 
na políciu a situáciu riešiť.

• Aký je váš názor na nadmerné 
užívanie omamných látok?
Na Slovensku sú drogami číslo 
jeden cigarety a alkohol najmä 
preto, že sú legálne a ceno-
vo dostupné. Všetky drogy sú 
návykové, ich dlhodobé a nad-
merné užívanie poškodzuje orga-
nizmus a môže spôsobiť smrť. 
Za základ závislostí u jednot-
livcov sa považuje neschopnosť 
povedať NIE. Závislosť sa charak-
terizuje silnou túžbou, používa 
sa aj pomenovanie „craving“. 
Craving sa medzi ľuďmi často 
zamieňa za pojem závislosť. 
Ďalšími znakmi závislosti sú pro-
blémy so sebaovládaním, teles-
né odvykacie stavy, tolerancia k 
predmetnej látke, zanedbávanie 
iných, v minulosti podstatných 
záujmov a pokračovanie v užívaní 
látky aj napriek preukázaným 
škodlivým účinkom na zdraví. 
Drogová závislosť je považovaná 
za chorobu, radí sa medzi 
chronické ochorenia centrálnej 
nervovej sústavy. Je možné ju 
diagnostikovať a liečiť. 
Pitie alkoholu a užívanie drog je 
vlastne nevhodným spôsobom 
zvládania svojich pocitov. Závis-
lostiam od „tvrdých“ drog, alko-
holu ale aj gamblerstva podľahnú 
jedinci so zlou reguláciou, ovlá-
daním svojich emócií a citov. Bez 
emócií sa žiť nedá. Je prirodzené, 
že človek vyhľadáva slasť, príjem-
né zážitky. U jednotlivcov, ktorí 
nie sú závislí od drog sa slasť 
dosahuje ich kontrolovaným 
úsilím. Závislí jednotlivci si slasť 
zabezpečujú chemickou cestou.
Maslow, zakladateľ humanistickej 
psychológie, videl na začiatku 
akéhokoľvek konania smeru-
júceho k závislosti nenaplnenú 
nedostatkovú potrebu. Človek 

môže byť závislý aj na ľuďoch, 
či práci preto, že nerozumie svo-
jim motívom, potrebám, ktoré 
si týmto spôsobom napĺňa. Ak 
ľuďom chýba v živote bezpečie, 
láska alebo ocenenie, môžu byť 
droga, alkohol, jedlo a tiež part-
ner spôsob, ako si nedostatkovú 
potrebu na chvíľu naplniť. Uve-
dený spôsob napĺňania potrieb 
môže byť deštrukčný pre jedinca 
a aj pre jeho okolie. Ľudia sa 
stávajú chorými, tento spôsob 
naplnenia potreby nemôže dl-
hodobo fungovať. Môže len na 
chvíľu odvrátiť pozornosť. Bez 
skutočného pochopenia svojho 
vlastného prežívania, strachov, 
bolestí, potrieb a konania nemôže 
prísť k uzdraveniu, k spokojnosti 
človeka.

• Aký máte názor na rodiny, 
v ktorej vychováva dieťa len 
jeden člen rodiny? 
V tejto súvislosti s pojmom rodina 
mi napadá výrok „Rodina môže 
človeku pomôcť, ale taktiež ho 
môže úplne zlikvidovať. Najhoršie 
je, že si nikto nemôže vybrať, 
kam sa narodí.“ 
Myslím si, že každé dieťa potrebu-
je matku a otca, mať ženský 
a mužský vzor. Dôležité je aj 
naplnenie potrieb bezpečia, is-
toty, lásky a spolupatričnosti.
V rámci neúplných rodín existujú 
rôzne druhy – rozvedená rodina, 
rodina rozpadnutá úmrtím a ro-
dina slobodnej matky. Výchova 
v neúplnej rodine je normál-
nou výchovou, avšak deje sa za 
sťažených podmienok. Neúplná 
rodina môže niekedy plniť funkcie 
lepšie ako rodina úplná, zaťažená 
hlbokými vnútornými konfliktami. 
Deti sa celkovo lepšie vyvíjajú 
v dobre fungujúcej rodine s jed-
ným rodičom ako vo vysoko kon-
fliktnej rodine pôvodnej. Takže 
dieťa môže po rozchode rodičov 
dosahovať lepšie výsledky v škole 
ako predtým, keď žilo v napätí a 
neistote. V niektorých prípadoch 
vedie výchova samotnou matkou k 
rýchlejšiemu dospievaniu dieťaťa 
a k úspešnejšiemu spoločenskému 

My sme sa pýtali, psychologička odpovedala

Mgr. Barborka Bániková
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zaradeniu. Mladý človek, 
ktorý musel prekonávať určité 
prekážky, bude iniciatívnejší, 
cieľavedomejší, samostatnejší, 
ako iný, ktorý vyrástol v dokona-
lom pohodlí a hmotnom i citovom 
blahobyte. 

• Podľa vás je vhodné, keď 
niekto odsudzuje niekoho bez 
toho, aby ho naozaj poznal? 
Nie je to vhodné. Možno niekto 
občas nadobudne myšlienku, že 
má právo tých druhých súdiť, 
lebo sú iní… Ale nemá… Každý 
jeden z nás je iný. Môžeme mať 
záujmy, ktoré sú podobné, vkus, 
ktorý je rovnaký… Rovnakí ľudia 
na svete neexistujú. Každý z nás 
je jedinečný, má svoje názory, 
ciele, sny…
V psychológii existuje pojem 
haló efekt. Haló efekt je druh 
sociálnej percepcie, ovplyvne-
nie všeobecným prvým dojmom, 
ktorým na nás určitý jedinec 
zapôsobil. Uvedený prvý dojem 
môže byť kladný alebo záporný. 
Ak je napr. prvý celkový dojem o 
človeku priaznivý, neskôr sa celé 
jeho správanie, črty a konanie 
hodnotia kladne. V prípadne zá-
porného dojmu sa na konanie 
človeka pozerá záporne.

• Čo si myslíte o 
sebapoškodzovaní?
Sebapoškodzovanie sa označuje 
aj ako automutilácia a teda 
ide o násilné správanie, ktoré 
je zamerené voči sebe, pričom 
spôsobuje fyzické zrane-
nie. Sebapoškodzovanie je 
správanie s úmyslom si ublížiť, 
porušiť si vonkajšiu časť tela, 
ale bez úmyslu zomrieť. Medzi 
sebapoškodzovanie sa zaraďuje 
rezanie sklom, žiletkou, nožom…, 
bodanie sa, škrabanie sa do krvi, 
pichanie sa napr. špendlíkmi, spô-
sobovanie popálenín zápalkami, 
cigaretami… Otázka znie, prečo 
si jedinec ubližuje? Dôvody môžu 
byť rôzne. No bez poznania dôvo-
du nemôžeme hľadať riešenia. Do-
spievajúci môže prežívať vysokú 
mieru emócií, zranenia, úzkosti, 
prípadne bolesti (psychickej) 
a ublíženie sebe je spôsob ako 

prehlušiť túto citovú a emocionál-
nu bolesť bolesťou fyzickou.
Často sú prítomné náročné rodin-
né pomery a vzťahy – rozvod 
rodičov, nevyliečiteľná choroba 
seba či rodiča, boj rodičov cez 
deti a o deti po rozvode, nedosta-
tok financií... Po ubližovaní si sa 
v tele uvoľnia endorfíny, nastáva 
uvoľnenie a kvôli tejto úľave 
jedinec v sebapoškodzovaní 
pokračuje. Pre niektoré z detí, 
ktoré boli zneužité fyzicky, 
psychicky alebo sexuálne, je 
sebapoškodzovanie spôsob, 
ktorým sa trestajú alebo snažia 
necítiť zradu, hanbu, hnev či vinu. 
Pre niektorých je to spôsob, ako 
znova nadobudnúť kontrolu nad 
svojím životom. 
To, čo vlastne vidíme, je 
správanie, že sa napríklad niekto 
reže. Všetko ostatné, čo sa deje 
vnútri človeka, je väčšinou hlboko 
skryté, niekedy nepoznané, prí-
padne sa o tom nehovorí.

• Myslíte si, že niektoré druhy 
hudby majú zlý vplyv na teene-
gerov?
Myslím si, že hudba určite vplýva 
na človeka, na jeho myslenie, 
prežívanie a správanie. V dnešnej 
dobe sú dokázané účinky hudby 
na zdravie človeka. Rytmus, tóny 
hudobných nástrojov, ale aj spev 
sa využívajú pri liečbe psychi-
atrických pacientov. Muzikote-
rapia - terapia, liečba hudbou 
je spôsob, ktorý pomáha pri 
odstraňovaní zmien správania a 
konania človeka. K psychickému 
pôsobeniu hudby patrí pôsobenie 
na postoje a správanie (emócie, 
asociácie, fantázia, denné sny, 
..) Dôležité je počúvať relaxačnú 
hudbu či autentické zvuky prírody 
ako je spev vtákov, hlasy veľrýb a 
delfínov, šumenie lístia, morských 
vín, dážď... Počúvanie týchto 
zvukov dokáže človeka vrátiť k 
prirodzenej a vrodenej harmónii. 
Napríklad pomalá a monotónna 
hudba spomaľuje tep srdca, 
frekvenciu dychu a frekvenciu 
mozgových vĺn. Vysoký krvný tlak, 
srdcové ochorenia, bolesť hlavy, 
napätie a nespavosť lieči upokoju-
júca hudba. 

Negatívne dokáže pôsobiť na 
poslucháča hudba, ktorá mu nevy-
hovuje, pretože neobľubuje daný 
štýl, interpreta alebo na ňu jed-
noducho nemá chuť. Ak je hudba 
zle či hlučne reprodukovaná alebo 
hraná na rozladenom nástroji, tiež 
môže mať nepríjemné následky. 
Na niektorých môže pôsobiť ne-
priaznivo, ak je skladba zle in-
terpretovaná alebo nespočetne 
veľakrát za sebou opakovaná. 
Ak napr. niekto cvičí dookola na 
klavíri tú istú frázu, na susedov to 
môže pôsobiť negatívne. Niekedy 
ani nemusí ísť o samotnú hudbu, 
ale stačí, ak je vnímaná za ne-
priaznivých okolností, napríklad 
keď je prekrývaná nejakými iný-
mi zvukmi, keď na nás dolieha 
niekoľko piesní súčasne alebo v 
situácii, kedy sa jednoducho ne-
hodí, pretože odporuje nálade 
a narušuje sústredenie pri inej 
činnosti. Ďalším dôležitým fakto-
rom je hudba, ktorá nám je vnu-
covaná a nadmerne dávkovaná. 
Je nepríjemné, keď niekto 
musí rovnakú skladbu počúvať 
niekoľkokrát za sebou, pretože 
ju hrajú v rozhlase. Otupujúce 
účinky môže mať aj mnohodeci-
belová hudba. Hlučná hudba totiž 
škodí sluchovému orgánu a zdraviu 
vôbec. Mimoriadne nebezpečnou 
formou konzumácie nadmernej 
hudby je počúvanie z mp3 
prehrávačov a telefónov, kedy je 
sluchový orgán vystavený záťaži, 
ktorá môže viesť k trvalému 
poškodeniu sluchu (počúvanie 
hudby cez slúchadlá). 
Nedávno som sa zúčastnila work-
shopu Duševné zdravie moje a 
tvoje – stratégie zamerané na 
zvládanie záťažových situácií. V 
rámci muzikoterapie sme mali 
zážitkové aktivity pod vedením 
muzikoterapeuta, pričom sme 
relaxovali s tibetskými misami, 
bubnami a hudbou z prírody - 
vtáčikmi. Zároveň som sa tam 
dozvedela, že najškodlivejší vplyv 
na človeka má jazz.

Kontakt na našu psychologičku 
nájdete na stránke školy.

text: Kittihawk
foto: archív školy
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Ak chcete niečo zmeniť, 
najskôr sa musíte zmeniť vy.

- dobrá myšlienka -
Vždy nakupujte s vopred pripraveným 
zoznamom vo veľkom a držte sa ho. 
Nekupujte lákadlá pri pokladni.

- tip na šetrenie -

Podľa indexu Svetového ekonomické-
ho fóra je Slovensko momentálne druhou 
najskorumpovanejšou krajinou vyspelého sveta 
(krajiny OECD). Korupcia je jeden z nádorov, 
ktorý hlboko napáda slovenskú ekonomiku. Aké sú 
najväčšie ekonomické dôsledky korupcie?

Medzi prvý môžeme zaradiť napádanie trhových 
mechanizmov rôznymi korupčnými praktikami a 
presadzovanie firiem s prepojením na štátnych či 
verejných činiteľov, čím je spomalený hospodársky 
rast. Voľná súťaž hospodárskych subjektov je tak 
deformovaná, čo má následky nielen pre súťažiace 
firmy, ale aj pre ekonomiku a spoločnosť. Na vrcho-
le sú práve kvôli tomuto faktu nie tí najlepší, ale 
najskorumpovanejší. Korupcia jednoducho bujnie 
tam, kde nefunguje systém. Čím je systém menej 
funkčný, tým viac ho korupcia rozkladá a tým viac 
sa v ňom rozrastá. Ďalším závažným dôsledkom je 
fakt, že korupčný nákup tovarov a služieb deformu-
je štruktúru verejných výdavkov, čoho výsledkom 
je bludný kruh tvorený korumpujúcimi firmami.

Informácie o korupčnej praxi majú vplyv na roz- 
hodovanie zahraničných investorov, či je krajina 
vhodná na podnikanie, čo je dôsledkom, že všetky 
daňové úľavy a dotácie na pracovné miesta kvôli 
nízkej vymáhateľnosti práva preplácajú všetci 
daňoví poplatníci. Korupcia má celkovo veľmi zlý 
vplyv aj na životnú úroveň obyvateľstva, čoho 

dôsledkom je okrádanie prostriedkov potrebných 
na financovanie spoločensky prospešných oblastí a 
nezákonné dotovanie korupčne prepojených jed-
notlivcov či skupín.

Je smutné, že žijeme v spoločnosti, kde sa prob-
lémy riešia peniazmi, kde sa ľudské hodnoty merajú 
peniazmi a kde sa moc odvíja od množstva peňazí 
vo vreckách. Musíme si však uvedomiť, že korupcia 
sa týka nás všetkých. Okráda nás o peniaze, ktoré 
majú patriť nám. Nestačí, aby sa ekonomike darilo 
len na papieri, prvoradé je, aby rast ekonomiky 
pocítili ľudia a neboli aj naďalej utláčaní mocou 
peňazí v rukách jednotlivých korupčných subjek-
tov.

Pár faktov použitých z: 
Marián Leško - Čo treba vedieť o korupcii

Ilustrácia: http://new.resurgentindia.org/corruption/

text: Scarlett

Ako nás okráda korupcia?

Vnímanie 
korupcie 
vo svete



Volám sa Alica 
Szabadosová a som 
rodáčka z Dobšinej. 
Po skončení základnej 
9-ročnej školy som išla študovať 
na SPŠ stavebnú v Rožňave. Po 
skončení tejto školy v roku 1967 
som pracovala na OSP v Rožňave 
na technickom úseku na odde-
lení predvýrobnej prípravy ako 
stavebná technička. V roku 1991 
celý technický úsek prepustili z 
organizačných dôvodov. Snažila 
som sa hľadať ďalšiu prácu 
a našla som ju v bývalej SEŠ 
(terajšia OA) v Domove mládeže 
ako upratovačka. Riaditeľom 
tejto školy sa práve stal Vik-
tor Baláž. V roku 2003 som išla 
do starobného dôchodku. Ako 
dôchodkyňa pracujem v tejto 
škole v hlavnej budove od roku 
2008 až doposiaľ.

Túto prácu upratovačky 
vykonávam s láskou a nie z 
donútenia a cítim sa tu veľmi 
dobre. Je tu veľmi dobrý kolek-
tív učiteľov a pracovníkov. Mám 
ich všetkých rada a vážim si ich. 
Táto škola mi dodáva veľa síl a 
energie do ďalšieho života. Mu-
sím spomenúť aj žiakov, sú ku 
mne milí, zhovorčiví a pozorní. 
Aký názor majú žiaci na mňa 
ako upratovačku školy a ako sa 

o mne vyjadrili, citujem: „To je 
naša najlepšia pani upratovačka, 
máme ju všetci radi.“ Mne to 
veľmi dobre padne vzhľadom aj 
k môjmu veku.

Môj bežný deň upratovačky 
vyzerá takto: pracovnú 
dobu mám od 11:00 do 
19:00 a v piatok od 10:00 
do 18:00. V tom je zahr- 
nutá aj ½ hodinová 
obedňajšia prestávka. Po 
príchode do práce skon-
trolujem toalety a popo-
lievam kvety. Keď máme 
ubytovaných hostí, idem 
pracovať do internátu. Po 

skončení vyučovania sa upratujú 
triedy, kancelárie, toalety, utie-
rajú počítače, vysávajú koberce, 
umývajú chodby,.... Počas let-
ných prázdnin máme 3 týždne 
voľna, potom sa však robí veľké 
upratovanie, umývajú sa okná, 
vykonávajú sa úpravy školy ako 
napríklad maľovanie a podobne. 
Keď sa v našej škole vyskyt-
la žltačka, museli sme klásť 
väčší dôraz na dezinfikovanie 
záchodov, umývadiel, kľučiek 
na dverách a zároveň aj podláh. 
Chlórovalo sa všetko. Večer zat-
váram hlavnú bránu, zakódujem 
školu, zavriem kláštor, potom sa 
odčipujem a idem domov. 

Vo voľnom 
čase si rada 
p r e č í t a m 
č a s o p i s y . 
L ú š t i m 
krížovky, su-
doku, osem-
s m e r o v k y 
a venujem 
sa práci v 
z á h r a d e .  
Najviac ma 
vie potešiť 

moja rodina, deti, vnúčatá a 
všetci, ktorí ma majú radi.

Na ľuďoch si najviac cením 
úprimnosť, dobrosrdečnosť a 
nenávidím závisť, lenivosť, faloš 
a ohováranie. Snažím sa byť 
spoločenská, úprimná a s ús-
mevom na tvári. Pýtate sa, ako 
to robím, že sa stále usmievam 
– smiech lieči a je to balzam na 
dušu.

Veľmi som sa naposledy tešila 
na tohtoročný 30. september, 
lebo sme mali 50-ročné poma-
turitné stretnutie zo stavebnej 
priemyslovky. Zišli sme sa v hoj-
nom počte v reštaurácii Čierny  
orol. Tu ožili naše pekné spo-
mienky z mladosti.

Veľmi pekne ďakujem 
riaditeľovi školy, že mi umožnil 
už ako dôchodkyni pracovať v 
tejto škole v hlavnej budove. 
Som mu za to vďačná a dúfam, 
že vedenie školy bolo doposiaľ 
s mojou prácou spokojné a bu-
dem sa naďalej snažiť, aby som 
nesklamala.

Žiakom by som rada odkázala, 
aby počúvali učiteľov a boli k 
nim milí. Učiteľom prajem, aby 
mali trpezlivosť, hoci to niekedy 
nemajú ľahké.

text: Sabi, foto: archív A. S.
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Škola bez pedagógov by nefungovala. Ale ani bez nepedagogických pracovníkov. Viete si 
predstaviť, že by si po vyučovaní upratovali triedy študenti? Alebo opravovali nefungu-
júce toalety? Vôbec nie! Pani upratovačky, kuchárky, údržbári, administratívni pracovní-
ci... všetci sa starajú o naše pohodlie, o bezproblémový chod školy. Ich prácu si veľmi 
vážime, a práve preto nám pani upratovačka Alicka v tomto čísle o sebe niečo prezradila.

Veľmi pekne ďakujem tejto milej a ochotnej osôbke za odpovede a aj za jej prácu, trpezlivosť a ochotu znášať našu študentskú 
lajdáckosť a neschopnosť udržiavať poriadok. Prajem jej ešte mnoho ďalších pekne prežitých rokov a veľa úspechov.

Čo sme o pani upratovačke nevedeli



??

Veronika Kubasková
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PREČO?

Prečo jeden má všetko a druhý nie?
Prečo jeden nemôže a druhý smie?

Prečo jeden žije a druhý umiera?
Prečo zlý dobrého stále vydiera?
Prečo sa deň s nocou strieda?

A prečo bohatého zmení bieda?
Prečo každá krivda prejde?
A prečo čas vrátiť nejde?

Kto na otázky moje odpovie,
ten na svete všetko vie.

Rose

Miriam Domiková
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Zlodej sa na Štedrý deň dostal do väzenia. 
Bol z toho celý namäkko:
„Ach, či som ja len nešťastný. Každý je doma pri 
rodinke alebo v kostole. Bože, to by sa kradlo! “

„Tak som počul, že ti svokra poslala na Vianoce 
kapra?“
„Kdeže, len raz hus a ja blbec som sa s ňou oženil!“

„Mamiiii ja by som chcela na Vianoce psa.....“
„Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!“

"Každý rok k nám na Silvestra chodí svokra, ale 
tento rok asi urobíme konečne výnimku!"
"Akú?"
"Pustíme ju dovnútra!"

1. Jablko prekrojené na hviezdičku 
znamená:
A. Zdravie pre celú rodinu 
B. Rande medzi hviezdami 
C. Že zahviezdite na plese
2. Reťaz na stromčeku symbolizuje:
A. Že sa zasnúbite 
B. Súdržnosť rodiny
C. Že dostanete pod stromček zlatú 
retiazku
3. Chren na stole ako príloha k jedlám 
znamená:
A. Že vám niekto pokazí náladu 
B. Odvahu čeliť prekážkam 
C. Očakávajte ostrú výmenu názorov
4. Adventný veniec symbolizuje:
A. Narodenie dieťaťa 
B. Svadbu v rodine 
C. Štyri adventné nedele
5. Ak vydržíte nejesť do večere:
A. Schudnete pol kila
B. Uvidíte zlaté prasiatko 
C. Vyhráte súťaž modeliek
6. Šupiny z ryby znamenajú:
A. Bohatstvo
B. Chudobu 
C. Udicu pod stromčekom
7. Ak zhasne plameň na sviečke, 
značí to:
A. Že prespíte celý rok 
B. Ohováranie 
C. Nešťastie v rodine
8. Omotané nitky okolo stola zna-
menajú:
A. Že zlodeji sa vášmu domu vyhnú 
oblúkom 
B. Že budete po celý rok obšívať diery
C. Že zabránite tržným poraneniam
9. Oblátka s medom a cesnakom 
znamená:
A. Medové motúzy pod fúzy
B. Tešte sa na dobré zdravie po celý rok 
C. Že všetko zlo vyženiete z domu
10. Mince pod obrusom znamenajú:
A. Hojnosť po celý rok
B. Že vás dobehnú staré dlhy 
C. Dedičstvo

text: Kristian,
zdroj: Internet

Vianočný testVtipy

5 3 7

6 1 9 5

9 8 6

8 6 3

4 8 3 1

7 2 6

6 2 8

4 9 1 5

8 7 9

Vianočné sudoku

1A.2B.3B.4C.5B.6A.7C.8A.9B.10A.
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JUVENES TRANSLATORES
 prekladateľská súťaž v ANJ
Víťazkou školského kola 
prekladateľskej súťaže sa 
stala Andrea Brenkusová z 
II. A triedy.

CVIČNÉ FIRMY
 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Košiciach 

Cvičná firma Ovečka Anička
2. miesto v kategórii Naj... stánok (50 firiem)
Cvičná firma Black Crown
8. miesto – celkové hodnotenie

SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ NA PC
Výsledky školského kola:
 10-minútový odpis 

Lukáš Lőrinc IV. B
Sabína Čobádiová II. B 

 Úprava textu na počítači
Lukáš Lőrinc IV. B
Monika Ézsölová IV. B
Katarína Vesterová IV. A

OLYMPIÁDA V ANJ
Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:
 2A (1. a 2. ročník) 

1. miesto Matej Koltáš II. B  
2. miesto Jana Kolesárová I. B  
3. miesto Sabina Čobádiová II. B  

 2B (3. a 4. ročník) počet súťažiacich 8 
1. miesto Petra Chnapková III. B  
2. miesto Filip Tverďák III. B  
3. miesto Ján Terpák IV. B   

 2C1 (bilingválny odbor) 10 súťažiacich,
1. miesto Adela Pucsoková V. A
2. miesto Dominik Demeter I. A

ŠKOLSKÉ KOLO V OLYMPIÁDE ZO SJL

 Kategória A - 3. a 4. ročník:
1. miesto: Stanislava Macková 

 Kategória B - 1. a 2. ročník:
1. miesto: Sabína Čobádiová II.B 
2. miesto: Miriam Domiková II.B
3. miesto: Kristián Laczko II.B

RÉTORIKA – ŠKOLSKÉ KOLO
Výsledky:
1. miesto: Zuzana Kolesárová IV.B
2. miesto: Monika Molnárová IV.A
3. miesto: Lea Dovcová IV.B

DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
Testovanie maturitných ročníkov sa realizo-
valo online formou, žiaci vypĺňali 4 testy:  
FQ test, Finančné pojmy, Test pre budúcich 
investorov, Financovanie bývania. 
Celkový počet bodov, ktoré žiaci mohli 
dosiahnuť bolo 180.
Najlepšie výsledky dosiahli:
Martin Vajzer (V. A) – 167 bodov
Zuzana Turisová (V. A) – 166 bodov
Michal Tišliar (IV. B) – 163 bodov

ŠKOLSKÉ KOLO VO WORDPROCESSINGU:

1. Timotej Lipták III. B
2. Henrich Palečko II. A
3. Monika Ézsölová IV. B

iBobor
Úspešným riešiteľom v rámci Slovenska 
sa stal  Matej Koltáš z II.B

Adela, Petra a Matej

Zuzana

Stanislava a Sabína
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1. Kedy bola Stredná 
ekonomická škola v 
Rožňave  zriadená?
a) 1. septembra 1964
b) 16. novembra 1967
c) 1. septembra 1967
2. Kto bol prvým 
riaditeľom a 
zakladateľom strednej 
ekonomickej školy?
a) Martin Kriak
b) Martin Alexa
c) Viktor Baláž
3. V ktorom roku bola 
novostavba školy uve-
dená do prevádzky?
a) 1972
b) 1970
c) 1969
4. Obchodná aka-
démia, nástupnícka 
organizácia SEŠ, bola 
zriadená dňa?
a) 22.11.1990
b) 16.11.1990
c) 22.11.1997

5. V ktorom roku sa 
stal PaedDr. Viktor 
Baláž riaditeľom 
strednej ekonomickej 
školy?
a) 1996
b) 1991
c) 1967
6. Kto bol majster 
sveta vo Wordpro-
cessingu v roku 2015?
a) Radovan Mike
b) Patrik Žori
c) Tomáš Hajdúk
7. Koľko absolventov 
opustilo brány školy 
za 50 rokov?
a) 3056
b) 6491
c) 5414
8. Koľko učiteľov učilo 
v našej škole za 50 
rokov?
a) 128
b) 167
c) 212

9. Koľko učiteľov učí 
tento školský rok?
a) 26
b) 22
c) 24
10. Koľko zamestnan-
cov máme v školskej 
jedálni?
a) 5
b) 7
c) 9
11. Koľko žiakov 
navštevuje obchodnú 
akadémiu v školskom 
roku 2017/18?
a) 214
b) 246
c) 237
12. Kto je Mgr. Kveto-
slava Mátrayová?
a) vedúca výchovy v 
internáte
b) učiteľka v 
našej škole 
c) zamestnankyňa v 
školskej jedálni

13. Ktoré študijné od-
bory sa v našej škole 
vyučovali/vyučujú?
a) hospodárska admi-
nistratíva
b) sociálno-právna 
činnosť
c) cestovný ruch
d) obchodná aka-
démia s rozšíreným 
vyučovaním športovej 
prípravy
e) obchodná akadémia
f) bilingválne štúdium v 
anglickom jazyku
g) obchodná akadémia 
– ekonóm-informatik

V otázkach je správ-
na len jedna odpoveď, 
iba v trinástej otázke 
je správnych viacero 
možností. Prajem vám 
príjemnú zábavu 

Čo o nej vieš?

Správne odpovede
1c, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c, 8a, 
9b, 10b, 11a, 12a, 13abcdefg

03. 10. 2017 Cezpoľný beh: K. Šimková, J. Fazekašová, R. Kovácsová,
R. Furman, T. Lipták, D. Babič, chlapci aj dievčatá na 3. mieste

19. 10. 2017 OK v bedmintone dievčat a chlapcov: chlapci 1. miesto, dievčatá 1. miesto
23. 10. 2017 Krajské kolo v bedmintone chlapcov: 5. miesto
24. 10. 2017 Krajské kolo v bedmintone dievčat: 5. miesto
09. 11. 2017 OK vo florbale chlapcov: 2. miesto
09. 11. 2017 OK vo florbale dievčat: 1. miesto
14. 11. 2017 OK stolný tenis chlapcov a dievčat: dievčatá 1. miesto
28. 11. 2017 Okresné kolo CVČ športových súťaží vo futsale chlapcov: 2. miesto
14. 11. 2017 Regionálne kolo v bedmintone dievčat (súťaž KSK): 1. miesto
23. 11. 2017 Regionálne kolo v bedmintone chlapcov v SNV (súťaž KSK): 2. miesto
24. 11. 2017 Regionálne kolo vo florbale chlapcov (súťaž KSK): 2. miesto
24. 11. 2017 Krajské kolo vo florbale dievčat v SNV: 2. miesto
30. 11. 2017 Regionálne kolo vo florbale dievčat v SNV: 3. miesto v skupine

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY



Šéfredaktorka

Sabína Čobádiová (Sabi)

redaktori

Eva Vargová (Evka), Viktória Bodnárová (Viki), Kitti Szűcsová (Kittihawk)
Scarlett Krajlíková, Krisztina Zalcerová, Stanislava Macková (Stanka) 
Bianka Švarcová (Bia), Monika Molnárová (Monika), Kristián Laczko
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Nech čerti od Vás smolu odnesú a choroby stratia Vašu adresu.
Veľké príjmy, malé dane, ostatného primerane.

Radosť, lásku, žiadne hádky, prajeme Vám krásne sviatky.
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