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Buďme k sebe úprimní. 
Koľkí z nás si už v nedeľu 
večer vravia, nech je piatok. 
Prečo je to tak? Prečo sa nám 
zdajú každodenné činnosti ako 
nutnosť? Pretože si neuvedomu-
jeme, aké šťastie máme, že ich 
môžeme vykonávať. 

Začnime úplne "obyčajným“ 
pondelkom. Asi väčšina sa budí 
na ten otravný zvuk, ktorý 

nám preruší naše sny a vtrhne do reality. No 
čo s ľuďmi, ktorí budík nedokážu počuť? Alebo 
sa pohnúť a vypnúť ho? Alebo nevidia, kde je 
vypínač? Ďalšia činnosť, aspoň moja, sú raňajky. 
Čo keby sme si nemohli dať, na čo máme chuť? 
Čo ak by sme mali nejakú alergiu alebo si ich 
nemohli dovoliť? Ďalšia činnosť je obliekanie. 
Väčšina z nás sa postaví pred skriňu a nadáva, 
že si nemá čo obliecť. No skúste si predstaviť, 
že by vaša skriňa bola naozaj prázdna. Ďalej si 
ideme upraviť svoj vzhľad. Učešeme si vlasy. Čo 
ak niektorí to šťastie nemajú a prišli o ne pre 
zákernú chorobu? Alebo umývanie zubov. Čo ak 
by sme sa hanbili čo i len usmiať sa? Nasleduje 
cesta do školy či práce. Nadávate, ako tam dlho 
musíte cestovať? A čo ak by ste takú možnosť 
nemali? Prípadne by ste do školy alebo práce 
museli chodiť v kritických podmienkach? Mnohí 
majú problém s tým, že nemajú radi svojich 
spolužiakov či kolegov. No úprimne, vedeli by ste 
si bez nich predstaviť svoj školský rok či zames-
tnanie? Sedieť sám, bez pomoci a ľudí, ktorí sú 
vám blízki. Nepredstaviteľné! Po príchode domov 
sa konečne zložíme a zatvoríme sa do izby. No čo 
by dali niektorí za to, aby ich doma čakali obaja 
rodičia, zdraví a šťastní, že sa môžu porozprávať 
so svojím dieťaťom, aký malo deň. Nasleduje 
voľný čas. Každý ho trávi inak. Čítanie kníh? Čo 
ak by ste nevedeli čítať? Alebo by ste si nemohli 
dovoliť kúpiť knihu? Alebo by ste nemali internet? 
Hotová tragédia, čo? A čo starí rodičia? Prídete 
tam s donútením otca, mamy a ťukáte si do tele-
fónu. No viete si predstaviť, že vás nebudú čakať 
s vrúcnym objatím a kopou jedla? Alebo tam ne-
bodaj nebudú vôbec? A čo vaša láska? Koľkokrát 
ste sa pohádali kvôli hlúposti a neuvedomujete 
si, koľko robí preto, aby si bol/a šťastný/á? Koľko 
ľudí je nešťastných vo vzťahu pre naozaj vážne 
dôvody a nie preto, komu dal like na fotku. A 
nakupovanie? Určite chodíte okolo drahých áut 
a hovoríte si, kiežby ste také mali. No skúste si 
predstaviť, koľko ľudí chodí okolo základných  
potravín a odevu rovnako ako vy okolo toho auta.  
Každý deň má svoj koniec a vy si dáte teplú spr-
chu v čistej domácnosti a ľahnete si do svojej 
teplučkej čistučkej postieľky. Navyše bez obáv, 
čo bude zajtra a či sa vôbec zajtrajška dožijeme. 

Obyčajný deň, čo? Často si neuvedomu-
jeme, že náš obyčajný deň by bol pre niekoho 
výnimočným.
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ak ti 1 bodík chýba k lepšej známke z písomky ■ 
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Určite si každý z nás spomína na naše prvé hodiny ADK.  Mali sme pocit, že sa učíme písať odznovu. 
Zakrývanie obrazovky a klávesnice, odpisy na presnosť, na rýchlosť... Pamätáte si ešte na váš výkon  
z prvého ročníka? Súťaže v odpise boli doteraz len od druhého ročníka, avšak 20. júna 2018 sa v našej 
škole konal 1. ročník celoštátnej súťaže v spracovaní textov na PC ZAV – talenty 1. ročníkov.

Mladí pisári z celého Slovenska

Našim prvákom srdečne blahoželáme a prajeme aj naďalej také šikovné prsty.

Naši prváci nesklamali a pred 12 strednými školami z celého Slovenska ukázali, že na ročníku nezáleží.

V 10-minútovom odpise v programe ZAV pri penalizácii 
50 úderov za chybu naši žiaci uspeli nasledovne:

2. miesto Lukáš Zakhar (I.A) 
    s výkonom 304,3 čistých úderov za minútu
6. miesto Juraj Horvát (I. A) 
    s výkonom 265,1 čistých úderov za minútu
8. miesto Kristína Gabríková (I. A) 
    s výkonom 255,2 čistých úderov za minútu
14. miesto Miroslava Chalupková (I. B) 
      s výkonom 236,7 čistých úderov za minútu 

Aby toho nebolo málo, druhá disciplína bola v 10-minútovom odpise v programe ZAV pri penalizácii 
100 úderov za chybu:

4. miesto Miroslava Chalupková (I. B) s výkonom 251,9 čistých úderov za minútu
5. miesto Lukáš Zakhar (I. A) s výkonom 248,8 čistých úderov za minútu
7. miesto Juraj Horvát (I. A) s výkonom 241,6 čistých úderov za minútu
11. miesto Kristína Gabríková (I. A) s výkonom 217,6 čistých úderov za minútu

■ text: Sabi, foto: archív OA

Naši reprezentanti
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Každý rok sa koná vo Zvolene prestížna novinár-
ska súťaž o najlepší stredoškolský a vysokoškolský 
časopis na Slovensku. Som nesmierne rada, že som 
sa Štúrovho pera mohla spolu s Biankou, Sabi a pani 
profesorkou Mešťanovou zúčastniť.

Bol to skutočne silný zážitok stretnúť súčasného 
prezidenta SR, skvelého redaktora Patrika Herma-
na, bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča a 
mnoho významných novinárov. Horúcou témou bola 
smrť novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Do 
tejto diskusie sa zapojilo mnoho študentov, ktorí 
chrlili otázky a čakali jednoznačné priame odpo-
vede.   

Keďže hlavným dôvodom našej účasti bolo 
vylepšenie školského časopisu, zobrali sme si za 
svoje mnoho rád, ktoré nám dal hlavne P. Herman. 
V predchádzajúcom roku dostal náš časopis 4 jed-
notky a tento rok sme sa zlepšili o plusko. Aj keď 
sme si neodniesli finančnú výhru, redakčná rada 

Sršňa sa dostala medzi  vyžrebovaných, ktorí za 
odmenu budú môcť navštíviť Európsky parlament 
v Štrasburgu.

Ak vás naša práca redakčnej rady oslovila a 
aj vy chcete byť jej súčasťou a Sršeň neustále 
vylepšovať, pridajte sa k nám a budúci rok skvelé 
zážitky neminú ani vás. :)

■ Text: Kittihawk, foto: Sabi

Opäť o niečo múdrejš í

Návšteva Európskeho parla-
mentu, Európskeho súdu pre ľudské 
práva, stretnutie sa s europoslan-
cami, prehliadka mesta, plavba 
loďou, nové zážitky a vedomosti... 
to všetko som okúsila od 28. mája 
do 1. júna vďaka výhre v súťaži 
Štúrovo pero. Pán europoslanec 
Vladimír Maňka ako sponzor tejto 
súťaže umožnil navštíviť prekrásne 
mesto Štrasburg desiatim študentom 
redakčných rád školských časopisov 
z celého Slovenska. 

Po 16-hodinovej únavnej ceste 
autobusom sme v utorok konečne 

dorazili do hotela, kde na nás čakala 
pani sekretárka V. Maňku Lujza Ly-
sinová s Patrikom Hermanom. Po 
uvítaní sme mali raňajky. Keď si 
myslíte, že to, čo si kupujete v 
obchode, sú croissanty, ste na ob-
rovskom omyle. Prehliadka mesta 
a všetkých dôležitých záchytných 
bodov vrátane nákupného centra, 
námestia, kde sa stretávajú všetky 
električky, Homme de Fer, úžasnej 
katedrály Notre-Dame Strasbourg 
a prístaviska lodí trvala 15 minút. 
Obrovské mesto, no predsa máte 
všetko na dlani. Osobné voľno som 
využila asi ako každá žena. Naku-
povaním. 

V stredu prichádzal hlavný bod 
celého týždňa, návšteva Európskeho 
parlamentu. Po príchode  nás už 
čakala skupinka ochrankárov a de-
tektory. Po vstupe sme navštívili par-
lamentárium – tu nám prezentovali 
hlavné úlohy parlamentu. Dokázali 
nám, že toho robia naozaj veľa, či už 
pre súčasnosť, ale aj pre budúcnosť. 
Nasledovala beseda, kde nám 
administratívny pracovník poroz- 
prával o rozdelení parlamentu. Cel-
kovo máme 751 poslancov. Väčšina 

z nich patrí do príslušnej európskej 
politickej strany. Usadené sú od kraj-
ne pravicovej po krajne ľavicové, 
pričom každá strana je zameraná 
na nejakú oblasť. Počet poslancov 
v Európskom parlamente závisí 
od počtu občanov krajiny, pričom 
maxi-málny počet členov je 96 – Ne-
mecko. Slovensko má v Európskom 
parlamente 13 europoslancov. Mini-
málny počet je 6 – Cyprus, Malta, 
Luxembursko, Estónsko. Chvíľu času 
si na nás našiel aj pán europoslanec 
V. Maňka, ktorý nám povedal o svo-
jej aktivite v oblasti detského tábora 
pre deti zo slabších rodín, siroty či 
inak znevýhodnených. Tento tábor 
organizujú každoročne s Patrikom 
Hermanom vyše 20 rokov. Pre deti 
vymyslia naozaj nezabudnuteľný 
program, poskytnú šatstvo, 
rôzne pomôcky, starostlivosť, od-
borníkov... Naozaj výborný nápad 
je, že rodiny si môžu vybrať jedno 
dieťa a stráviť s ním pár hodín. Kúpiť 
mu niečo, sadnúť si s ním niekam 
na zmrzlinu, jednoducho to, čo my 
pokladáme za samozrejmé, si tie 
deti užijú výnimočne. Po besede sme 
mali možnosť vidieť príchod kolum-

V ý n i m o č n á 
o d m e n a

redaktorky Bia a Kittihawk

Patrik Herman
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bijského prezidenta, ktorý bol spre-
vádzaný nespočetným množstvom 
novinárov, kolumbijskou i európskou 
hymnou. Presunuli sme sa do rokova-
cej sály. Fotenie je zakázané, no ja 
som pre vás jednu fotku predsa len 
ukradla. Po nasadení si slúchadiel 
sme si nastavili jazyk slovenčinu, kde 
priamo prekladali príhovor kolumbij-
ského prezidenta. Ďakoval Európ-
skej únii za pomoc pri odmínovaní 
krajiny, vďaka ktorej sa dostali z 2. 
na 10. priečku s najväčším počtom 
mín na území. Po výdatnom obede a 
množstve fotografií sme sa presunuli 
na námestie. Tu sme mali opäť voľný 
program. Obdivovanie katedrály a 
výstup na výhľadňu, kde ste mali 
celé mesto ako na dlani, patril 
medzi moje top momenty výletu. 
Večera bola opäť úžasná iba s jed-
ným háčikom. Počas celého večera 
čakám na ten vynikajúci dezert, no 
po predjedle, hlavnom jedle, na-
jedená ho už nevládzem zjesť.

V štvrtok sme sa vydali do 
Európskeho súdu pre ľudské práva. 
Čakala na nás právnička zo Slov-
enska, ktorá nás informovala o 
činnosti Súdneho dvora. Ak sa dom-
nievame, že sme sa stali obeťou 
porušenia dohovoru, zašleme súdu 
riadne vyplnený a podpísaný for-
mulár sťažnosti spolu so súvisia-
cimi dokumentmi. Každodenne im 
prichádzajú stovky žiadostí, ktoré 
treba preveriť a posúdiť, či spĺňajú 
všetky podmienky. Sťažnosť môže 
byť prijatá iba vtedy, ak podávateľ 
vyčerpal všetky vnútroštátne pros-
triedky (teda napríklad už najvyšší 
súd v SR rozhodol), sťažnosť nes-
mie byť anonymná... Tieto žiadosti 
otvárajú špeciálni pracovníci za 
účelom zistenia, či sú bezpečné a 
či sa v nich nenachádzajú nejaké 
výbušné prvky. Už otvorenú poštu 

podávajú ďalej, čo nám prezradila 
aj pani právnička, niekedy sú v prí-
lohe aj CD či USB, a vtedy človek 
naozaj zaváha, či to riskne pozrieť. 
Ak vaša sťažnosť bude prehlásená 
za neprijateľnú, takéto rozhodnutie 
je konečné.  Ak však splní všetky 
podmienky, súd vyzve obe strany 
(vás a štát), aby sa pokúsili o zmier. 
Obe strany budú vyzvané, aby sa 
dohodli na urovnaní sporu. Ak zmier 
nie je dosiahnutý, Súd posúdi obsa-
hovú podstatu (meritum) sťažnosti. 
To znamená, že rozhodne, či došlo 
alebo nedošlo k porušeniu Doho-
voru. Súdu môže trvať až rok, kým 
začne skúmať vašu sťažnosť. Niek-
toré sťažnosti môže Súd posúdiť 
ako naliehavé a zaoberať sa nimi 
prednostne, najmä ak sa javí, že 
sťažovateľovi hrozí bezprostredné 
fyzické nebezpečenstvo. Každý  
zmluvný štát je zastúpený jedným 
sudcom (v súčasnosti 47 sudcov, ktorí 
sú volení na 9 rokov). O prijateľnosti 
individuálnych sťažností rozhoduje 
trojčlenný výbor, ktorý ju môže 
jednomyseľne odmietnuť, alebo o 
nej jednomyseľne rozhodnúť v meri-
te. Inak vec prejedná sedemčlenná 
komora, ktorá rozhodne o merite 
zväčša definitívne. V prípade, že 
ide o veľmi závažnú vec, komora ju 
postupuje Veľkej komore zloženej zo 
17 sudcov. Rozsudok Veľkej komory 
je konečný. Po vynesení rozsudku 
Komorou môžu vo výnimočných prí-
padoch sporné strany do 3 mesiacov 
požiadať o prejednanie pred Veľkou 
komorou. V Komore alebo Veľkej 
komore vždy zasadá sudca zvolený 
za štát, proti ktorému sťažnosť 
smeruje (v slovenských prípadoch 

bude vždy zasadať sudca zvolený 
za Slovenskú republiku). Ak Súd do-
speje k záveru, že došlo k porušeniu 
Dohovoru, toto konštatuje v roz-
sudku. Súd je oprávnený priznať 
na zmiernenie dopadov porušenia 
Dohovoru sťažovateľom primerané 
finančné zadosťučinenie. Členský 
štát je následne povinný vykonať 
rozsudok prijatím vhodných 
vnútroštátnych opatrení. Výbor mini-
strov Rady Európy potom dohliada 
nad výkonom rozsudkov Súdu. Po 
prípadoch, ktoré nám porozprávala 
pani právnička, sme zistili, že naozaj 
to nie je ľahké rozhodnúť správne. 
Navyše, ak sa pritom musíte zhodnúť 
s toľkými sudcami... Súčasnou slo- 
venskou sudkyňou je Alena 
Poláčková. Súdne pojednávania 
si môžeme pozrieť online na ich 
stránke. Tieto pojednávania trvajú 
aj niekoľko hodín. Plat sudcov je 
okolo 10 000 € mesačne... Ročne 
vyriešia okolo 700 prípadov. Prípady 
sú uložené v archíve, v ktorom náj-
dete aj prvý prípad ešte z roku 1959.

Po návšteve nasledoval obed a 
nákupy posledných suvenírov. Na 
záver som si vychutnala výlet loďou 
po celom meste. Mala som možnosť 
vidieť nádhernú architektúru mesta 
a pochopila som, prečo je to také 
obľúbené mesto pre študentov 
vysokých škôl.

Tento výlet mi otvoril oči a 
dokázal, že ak sa človek naozaj 
snaží, vyplatí sa mu to. Možno nie 
hneď, ale treba vydržať, pretože 
výsledky sa dostavia, a ani by sme si 
nepomysleli, kam ďaleko to vďaka 
tomu môžeme dotiahnuť.

 ■ text a foto: Sabi

Europoslanec V. Maňka 
a jeho sekretárka L. Lysinová

Pred Európskym súdom pre ľudské práva
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Tento raz sme vyspovedali 
dve najdôležitejšie dámy v našej 
škole, pani zástupkyňu Stanisla-
vu Lukáčovú a Danielu Žiakovú. 
Mladší žiaci ich vídavajú skôr na 
chodbe ako v triedach, ale ich 
činnosť je veľmi dôležitá. A čo 
všetko nám prezradili?

• Keďže učíte len staršie 
ročníky, mnohí žiaci vás 
nepoznajú osobne. Povedzte 
nám niečo o sebe...
P. zástupkyňa Žiaková: „Po 
skončení Gymnázia v Rožňave 
som sa rozhodla pre štúdium 
ekonomiky na VŠE - Fakulte 
ekonomiky služieb a cestovného 
ruchu v Banskej Bystrici. Mám 
dvoch synov Jakuba a Matúša 
(to sú tí malí chlapci so mnou 
na fotke, ale 

dnes sú už „trochu-dosť“ väčší 
). V škole učím účtovníctvo a 
ekonomické cvičenia. Vo voľnom 
čase sa venujem rekreačne 
športu, rada si zahrám basket-
bal, rada bicyklujem.“
P. zástupkyňa Lukáčová: „Som 
absolventkou Fakulty hospodár-
skej informatiky Ekonomick-
ej univerzity v Bratislave. 
Vyštudovala som bakalársky 
študijný odbor hospodárska 
informatika a ukončila som 
inžinierske štúdium s hlavnou 
špecializáciou: účtovníctvo 
a audítorstvo a vedľajšou 
špecializáciou: hospodárska 
štatistika. Mám dve dospelé 
deti, jednu fenku, 5 mačiek , 
mám rada kvety a hubárčenie. 
V škole učím účtovníctvo a venu-

jem sa cvičným 
firmám.“

• Ako dlho pracujete v našej 
škole?
Ž: „Myslím si, že už celkom dlho, 
od roku 1994.“
L: „Od roku 2002.“

• Aké boli vaše začiatky?
Ž: „Ako učiteľka som začínala 
hneď po skončení vysokej školy, 
síce nie v našej škole, ale v 
Nižnej Slanej na SOU obchod-
nom. Dostala som sa do malého, 
rodinného kolektívu učiteľov, 
v ktorom som sa cítila veľmi  
dobre. V októbri 1994 som dos-
tala ponuku učiť v našej škole a 
som naozaj veľmi rada, že som 
ju využila.“
L: „Začiatky v škole boli pre mňa 
veľmi zaujímavé. V podstate 
som sa vrátila do svojej školy. 
V nej (ešte pôvodne v strednej 
ekonomickej škole) som prežila 
najkrajšie študentské časy. Neve-
dela som si úplne predstaviť, 
aké bude byť kolegyňou mo-
jich bývalých učiteľov. Boli to: 
pán riaditeľ Baláž (vtedajší môj 
učiteľ telesnej a brannej výcho-
vy), pani Balážová (moja učiteľka 
matematiky), pani Mikolajová 
(moja učiteľka účtovníctva), pán 
Sanisló (môj učiteľ geografie), 
ďalej pani Lukáčová, pani Emö-
diová, pani Tillischová, pani 
Dubovská, pán Kováč, pán Va-

Pravé 
ruky riaditeľa

Netradičné učiteľky
alebo 

Ing. Daniela Žiaková Ing. Stanislava Lukáčová

Ing. Žiaková s otcomIng. Žiaková
Ing. Lukáčová ako polročná

Ing. Lukáčová trojročná
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lentík,... Čoskoro som však 
zistila, že som sa dostala  
do veľmi dobrého kolektívu, 
ktorý mi v mojich začiatkoch 
veľmi pomáhal. A tým sa moje 
obavy rozplynuli.“ 

• Vždy ste chceli vykonávať 
túto profesiu? Ak nie, čo vás k 
tomu priviedlo?
Ž: „Vždy som chcela byť 
učiteľkou. A splnilo sa...“
L: „Keby som povedala že áno, 
klamala by som. Nevedela som 
si nikdy sama seba predstaviť  
v pozícii učiteľa. Vždy som bola 
na seba náročná (čo sa týka 
učenia sa), a preto som sa obá-
vala, že to isté budem očakávať 
aj od žiakov a nebudem vedieť 
robiť žiadne kompromisy.
Po absolvovaní vysokej školy som 
sa vrátila do Rožňavy a nastúpila 
som pracovať do bankového 
sektora, kde som bola zamest-
naná 7 rokov. V tom období 
počas mojej materskej dovolen- 
ky som dostala ponuku externe 
učiť niekoľko vyučovacích hodín  
na Strednej zdravotníckej škole 
v Rožňave, kde som svoj názor 
na učenie zmenila (a dokonca 
som tam ostala externe učiť 
15 rokov ). Táto práca ma 
začala priťahovať. A keďže sa  
v bankovníctve robili organizačné 
zmeny, po materskej dovolen-
ke som nastúpila učiť do Ob-
chodnej akadémie v Rožňave.  
V súčasnosti učím už len v našej 
škole a musím povedať, že prá-
ca učiteľa ma veľmi baví aj so 

všetkými radosťami a úskaliami, 
ktoré prináša.“ 

• Čím vás zaujala táto práca? 
Ž: „... asi tým, že ju dokonale 
poznám. Poznám ju aj z pohľadu 
žiakov a teraz aj z pohľadu 
učiteľa. Veď od svojich šiestich 
rokov som strávila takmer celý 
svoj život v škole. Chodila som 
do nej stále rada a chodím  
do nej veľmi rada dodnes. Veď 
som “Žiaková“ . 
... a tým, že je každý deň iný, 
nepredvídateľný...“
L: „Tým, že je flexibilná. Priebeh 
vášho vyučovacieho dňa závisí 
vždy od toho, v ktorých trie-
dach a aký predmet práve učíte.  
V škole sa venujem aj cvičným 
firmám, o to je to hektickejšie  
a pohyblivejšie. 
Významným krokom bolo  
pre mňa byť triednou učiteľkou. 
Sledovať, vychovávať  
a usmerňovať žiakov, ktorých 
máte zverených do starostlivosti 
od prvého ročníka až po maturit-
né skúšky. Vnímať hlavne proces 
ich formovania nielen vizuál-
neho, ale hlavne názorového. A 
ten pocit, keď vám žiaci na konci 
maturitného ročníka poďakujú  
s tým, že vidíte v ich očiach 
niečo, čo ste im sami odovzdali, 
ten sa nedá ničím vyvážiť. To 
je to očarujúce a zaujímavé na 
tejto práci.“

• V našej škole máme 2 
zástupkyne. Čo je teda vašou 
náplňou práce?

Ž: „Okrem riadenia výchov-no-
vzdelávacieho procesu v našej 
škole (tvorba rozvrhu, zadávanie 
zastupovania, organizácia ma-
turitných skúšok, zabezpečovanie 
odbornej pra-xe), ako zástupkyňa 
riaditeľa školy pre technicko-
ekonomické činnosti podieľam 
sa aj na ria-dení ekonomických 
činností školy.“
L: „Zabezpečovanie, riadenie  
a kontrola Centra odborného 
vzdelávania a prípravy pre 
kreatívnu ekonomiku, riadenie 
výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu, činností a aktivít žiakov 
a pedagogických zamestnancov. 
Okrem toho mám na starosti 
školské úrazy, parkovacie karty 
pre žiakov, krúžkovú činnosť, 
propagáciu školy okrem iného 
aj prostredníctvom Facebooku  
a webovej stránky školy,...“

• Bolo náročné získať túto 
pozíciu v škole?
Ž: „Zástupkyňu riaditeľa školy 
vykonávam od 1. júla 2001, 
keď zhoda okolností mala za 
následok, že som sa ňou stala. 
Takže,... nie .“
L: „Tu nejde o „získanie“ pozí-
cie. Pri práci vedúceho zames-
tnanca je dôležité si uvedomiť, 
akú zodpovednosť preberáte 
nielen za seba, ale aj za svo-
jich kolegov, žiakov a za celý 
chod školy. Okrem iného musíte 
na to pripraviť aj svoju rodinu, 
pretože značne ovplyvníte aj 
fungovanie svojej domácnosti. A 
to môže byť niekedy náročné.“

Ing. Žiaková a synovia Matúš a Jakub

Ing. Lukáčová s deťmi.
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• Pomáhate pri realizácii  
nejakých projektov?
Ž: „Od roku 2004 som aktívne 
zapojená do finančného riadenia 
a koordinovania takmer všetkých 
projektov implementovaných v 
našej škole. A zároveň som sa 
podieľala aj na tvorbe všetkých 
projektov, ktoré boli financované 
z Európskeho sociálneho fondu.“
L: „Aktívne som bola zapojená 
do rozvojového projektu zame-
raného na modernizáciu Centra 
odborného vzdelávania a prípra-
vy pre kreatívnu ekonomiku.“

• Napĺňa vás táto práca? 
Ž: „Áno. Svoju prácu mám  
naozaj veľmi rada, mám rada 
našich žiakov, mladých, zanie-
tených a veselých ľudí, ktorí 
dávajú zmysel tomu, čo robím.“ 
L: „Keby ma nenapĺňala, asi by 
som tu už nebola .“

• Aké sú vaše najkrajšie spo-
mienky v tejto škole?
Ž: „Zatiaľ žijem v prítomnosti, 
pretože každý deň strávený v 
škole je pre mňa niečím pek-
ným a zaujímavým a spomien-
ky si uchovávam, keď sa táto 
prítomnosť vytratí.“
L: „Pochopiteľne najkrajšie 
spomienky sa spájajú s rokmi, 
počas ktorých som študovala v 
našej škole. Boli sme veľmi živá 
a akčná trieda, a tak je na čo 
spomínať. Okrem toho sa veľa 
spomienok viaže na moje triedy. 
Byť triednou učiteľkou bola pre 
mňa veľká výzva, keďže vy for-
mujete a ovplyvňujete žiakov a 
v niektorých prípadoch formujú 
aj oni vás.“ 

• Splnili ste si všetky ciele, v 
ktoré ste dúfali? Ak nie, aké sú 
vaše ciele do budúcna?
Ž: „Nepatrím do skupiny ľudí, 
ktorí si v živote stanovia určité 
ciele, a potom vytrvalo za nimi 
idú. Dosiahnuť cieľ pre mňa 
znamená akýsi koniec. A preto 
riešim veci tak, ako ich život pri-
nesie. No netajím sa, že nemám 
nejaké sny a túžby, v splnenie 
ktorých verím a dúfam a ktoré sa 
mi už v živote naplnili. A jedným 
takým snom či túžbou bolo stať 
sa učiteľkou...“
L: „Nie som človekom, ktorý tlačí 
pred sebou nejaké osobné ciele. 
Beriem život tak, ako sa javí v 
každom okamihu, a práve z toho 
okamihu môže vyplynúť niečo, 
čo môžem považovať za výzvu 
(možno aj cieľ).  Nerada sa vra-
ciam ani do minulosti a neriešim 
pozadu problémy, ktoré sa už 
nedajú zmeniť. V súčasnosti sú 
však pre mňa prioritou ciele mo-
jich detí.“ 

Ďakujeme pani zástupkyniam 
za ochotu odpovedať na týchto 
pár otázok. Dúfame, že sa im 
bude dariť aj naďalej, že ostanú 
v našej škole čo najdlhšie a budú 
odovzdávať informácie aj ostat-
ným generáciám mladých ľudí.

■ text: Bia
foto: archív p. zástupkýň

Dopočuli sme sa, že ste nedávno 
získali jedno prestížne ocenenie. O 
aké ocenenie ide?
Žiaková: „Je to ocenenie predsedu 
KSK - Ďakovný list za zodpovednú 
pedagogickú, ale aj manažérsku 
a organizačnú prácu.  Ocenenie 
odovzdal pri príležitosti Dňa učiteľov 
predseda Košického samosprávneho 
kraja Rastislav Trnka dvadsiatim 
dvom pedagógom, vychovávateľom a 
majstrom odborného výcviku a trom 
riaditeľom stredných škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti kraja, ktorí sa významnou mie- 
rou podieľajú na výchove a vzde-
lávaní študentov.“

Očakávali ste, že budete ocenená? 
Žiaková: „Úprimne? Nie.“

Aký to bol pocit prevziať si ocen-
enie?
Žiaková: „Som veľmi poctená a ocene- 
nie mojej práce si veľmi vážim. Je 
to ocenenie aj všetkým mojim kole-
gom a žiakom, ktorí vytvárajú v našej 
škole takú pracovnú atmosféru, v 
ktorej  môžem pracovať naplno, zod-
povedne a spoločne, aj vďaka nim sa 
tešiť z dosiahnutých výsledkov. Som 
hrdá na našu školu a na to, že môžem 
byť súčasťou jej života a už tak tro-
chu aj jej histórie.“

OCENENIE NA, KTORÉ SA LEN 
TAK NEZABUDNE....

Ing. Žiaková - maturitné foto

Ing. Lukáčová
svadobné a maturitné foto Ing. Žiaková preberá ocenenie
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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?

Volám sa Krisztina Zalcerová, som žiačkou III.A triedy. 
Každý deň dochádzam do Rožňavy z dediny Hrhov. Rada sa 
venujem svojim domácim miláčikom. Veľké sny do budúc-
na mám aj ja, mnoho takých, ktoré sa mi pri veľkej snahe 
možno aj splnia. Chcela by som sa naučiť po španielsky 
a po portugalsky. Ako sa hovorí, veriť si treba vždy a 
nevzdávať sa.

V poslednej dobe rada čítam knihy s vojnovou tema-
tikou. Keď mám trošku voľného času, chodím aj do Tesca 
na brigádu. V lete rada pracujem v záhrade a rada pečiem 
všelijaké koláče so starou mamou. 

KTO SME?

 Útle, nežné, dobrosrdečné, spoľahlivé a stále usmie-
vavé žieňa zo IV. A. Je ťahúňom triedy, priemer ťahá 
vysoko do nebies, Monika má titul čistého jednotkára. 
Jej skvelé výsledky sú jedna vec, no ďalšou tou do-
konalou je jej vnútro. Ak máte hocijaký problém, jej 
slová, triezvy pohľad na vec a cit vám pomôžu v každej 
situácii a dokážu vyčariť úsmev na tvári. Sme ešte na  
strednej, máme v rôznych situáciách detské 
názory a nedospelé správanie, ale Monika, Monika je už 
dospelá dávno. Vie, čo chce v budúcnosti, ako chce žiť, 
má ambície a vie, že cestou pre krajší život je robiť veci 
tak, aby ich nikdy nemusela ľutovať. Miluje fotenie, mi-
luje zachytávanie momentov a vecí, ktoré sú jedinečné. 
Monika je veľkou oporou pre veľa ľudí a ja osobne jej 
môžem byť vďačná za nespočetné množstvo vecí. Viete, 
čo je bohatstvo? Mať vo svojom živote také poklady, ako 
je Monika. 

Bojovníčka za spravodlivosť zo IV. A. Ak máte vo svojom živote niekoho ako Scarlett, 
ste pravdepodobne jeden z najšťastnejších ľudí na svete. Jej dobré srdce vám pomôže aj v 
najhorších chvíľach, jej vtipy a smiech vám zlepšia aj najsychravejší deň. Nájdete ju na rôznych 
protikorupčných pochodoch a akciách. V škole vám veľmi rada a ochotne porozpráva a najnovších 

politických kauzách. Prestávky sú pre ňu čas na 
tlačovky, ktoré ostro sleduje. Keď ju uvidíte, 
ako splašene behá po Rožňave a nevie čo skôr, 
nebojte sa, to dievča si práve plní svoje sny a 
prekonáva každú prekážku, ktorá jej v tom bráni. 
Je to triedne slniečko, nikdy nepovie nie žiadnej 
výzve. Je pracovitá, ambiciózna, dobrosrdečná a 
nájdete v nej len a len to najlepšie.

 Scarlett

Krisztina

Monika
text: Scarlett

text: Monika

text: Krisztina
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Udalosť, na ktorú sme všetci čakali, sa 
uskutočnila 8. decembra minulého roka v priesto-
roch Mestského úradu v našej krásnej Rožňave. Deň 
nám spríjemnili slnečné lúče, ktoré nás hriali počas 
boja s časom. Všetci musia uznať, že my nežnejšie 
stvorenia máme vždy najviac práce, kým sa vy-
chystáme a chytíme druhý dych. Chlapci nemuseli 
utekať na manikúru, ku kozmetičke na  líčenie, či 

trápiť sa pri kaderníčke 
nad dokonalým účesom. 
Nášmu mužskému za-
stúpeniu triedy stačilo 
kúpiť elegantný oblek 
a rozhodovať sa medzi 
motýlikom a kravatou. 
No môžem povedať, 
že všetci sme zabodo-
vali a navzájom sme sa 
svojimi dokonale upraveným zovňajškom prekva-
pili. Rovnako ako nás nesklamali svojím príchodom 
a tanečným krokom profesori, my sme ich tiež 
nesklamali výstižnými častuškami a programom 
pripravovaným na poslednú chvíľu. 

Stužková je udalosť, na ktorú čakáme veľmi dlho 
a ktorá nás aspoň na krátku chvíľu, na tej jeden 
večer zblíži a aspoň tvoríme celok. V ten večer 
neexistujú rozdiely, hádky či konflikty ako v bežné 
dni. Stužkovú si treba užiť, pretancovať celý večer 
s ľuďmi, na ktorých nám záleží, a hlavne na ňu ne-
treba zabudnúť a s úsmevom na ňu spomínať.

■ text a foto: Viki

Po maturitách po nás v tejto škole neostane ani 
vlások. Ostaneme len na table visiacom na stene 
školskej chodby a v mysliach našich profesorov a 
možno v pamäti vás študentov. 

V marci sme sa potrápili na písomných ma-
turitách, a potom sme opäť potili krv a listovali 
v starých zošitoch, aby sme sa predviedli v 
najlepšom svetle a získali maturitné vysvedčenie s 
najlepšími možnými výsledkami. Mnoho študentov 
si myslí, že maturita sa dá prejsť ľavou zadnou bez 
základných vedomostí či snahy, lenže učitelia nám 
dávajú poznať krutú pravdu. Nie je pravda, že mu-
síme ovládať všetko učivo a drviť sa už od prvého 
ročníka. Ja osobne si ledva pamätám učivo spred 
dvoch týždňov, takže považujem za hlúpe myslieť 
si, že dokonale naučené poznámky spred rokov si 
budeme pamätať aj v ten veľký deň plný stresu, 
nervov a neistoty. Profesori sa každý deň snažili 
presvedčiť nás, aby sme sa učili, a vryť nám do 
hlavy, že už nastal náš veľký čas, že sme maturanti. 
Nikto z nás sa tu už nechcel ukázať v septembri. 
Lenže komu sa chcelo učiť? Navyše je nová doba 
a my sme obklopení toľkými výdobytkami sveta, 
že učenie neprichádzalo do úvahy. Vždy sa našlo 
niečo lepšie a zábavnejšie ako sedieť nad knihami. 
Lenže pevne verím, chcem veriť, že každý sa včas 
spamätal a radšej obetoval posledný mesiac, aby  
si mohol užívať nasledujúce tri či štyri mesiace 
voľna. 

Snáď si všetci vytiahli učivo, ktoré od A po Z ov-
ládali, a tak krásne ho odrecitovali, že pedagógovia 
boli dojatí a spokojní s naším výsledkom, pretože 
maturitné vysvedčenie sa s nami bude „vláčiť“ 
ďalej. Síce nie je veľmi dôležité, aké čísla na ňom 

sú, ale to, koľko otvorených dverí  do zamestna-
nia či na vysokú školu nám poskytne. Každému 
študentovi chcem odkázať, aby ste sa začali učiť 
skôr, ako plánujete, pretože v tom prípade si bu-
dete môcť  dovoliť trochu oddychu v akademickom 
týždni :D

■ text: Viki, foto: archív OA

Maturita – stresy, „opakovanie si“ učiva a koniec jednej etapy života

Stužková, deň, na ktorý budem vždy s úsmevom spomínať
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Moje „predčasné“ maturity
Strach a stres, učenie sa do noci, dokonca aj do poslednej minúty pred vchodom do skúšobnej miestnosti, ale aj pohoda. 
Týmito slovami opísala väčšina maturantov ústne maturity, ktoré sa v našej škole konali od 21. do 23. mája. Tento rok som 
sa ich s povolením vedenia školy zúčastnila aj ja, aby som nám, mladším žiakom priblížila, čo nás vlastne o pár rokov čaká...

Utorňajšie skúšanie začalo v 
skorých ranných hodinách. Najprv 
som si prezrela rozvrh na dverách, 
ktorý predmet a ktorý žiak práve 
odpovedá. Prvú miestnosť som si vy-
brala slovenčinu...

Na chodbe som videla stresujúce 
žiačky, ktoré si odovzdávali posled-
né vedomosti a čakali na svoj osud. 
Dievčatá sa pred vchodom cítili v 
pohode, učili sa ešte aj v noci, si-
tuáciu zvládali. O 8:00 vstúpila do 
triedy žiačka spolu so mnou, kde 
mi ako prvé do očí udreli zelené 
obrusy na stoloch. Od žiačky si pani 
predsedníčka vypýtala občiansky 
preukaz, aby skontrolovala jej 
totožnosť. Následne pristúpila k 
stolu, kde mala k dispozícii takmer 

30 čísel položených tak, aby ich 
nemohla vidieť. Po vytiahnutí čísla 
maturitného zadania sa usadila k 
prípravnému stolu, kde jej jeden 
z členov komisie oznámil tému a 
podal jej úvodné pokyny. Súčasne 
maturantka pred ňou začala svoju 
odpoveď, na ktorú mala 20 minút, 
rovnako ako aj na prípravu. Počas 
tejto doby sa mala vyjadriť k bo-
dom, ktoré boli v danej otázke či 
už z papiera alebo spamäti. Počas 
mojej prítomnosti som postrehla 
otázky, ktoré sa týkali dramatického 
rozprávania, prózy a umeleckých 
smerov. Strach sa snažila komisia 
odbúrať príjemnou atmosférou a ús-
mevom. Zároveň komisia rozvádzala 
témy a skúšala hĺbku žiakových 

vedomostí. Členovia komisie sa 
snažili aj naviesť žiaka na správnu 
odpoveď, ktorú ste určite postrehli, 
ak ste naozaj pozorní. Komisia 
sleduje čas a po uplynutí 20 minút 
žiakovi poďakujú za odpoveď a 
nasleduje ďalší a ďalší...

V SKRATKE: 
Počet členov komisie: 3 – jedna 
predsedníčka (profesorka z inej 
školy) a dvaja slovenčinári (pani 
prof. Emödiová a pán prof. Rášši)
Skúšané triedy: IV.A a IV.B
Čas na prípravu: 20 minút
Čas na odpoveď: 20 minút
Počet tém: 30 otázok z grama-
tiky, 30 otázok z literatúry + 
doplňujúce otázky

Ako nasledujúci predmet som 
si vybrala podnikovú ekonomiku po 
slovensky...

Na chodbe som videla len jednu 
žiačku, ktorá mala nasledovať o 
pár minút. Pred sebou mala 4 zošity 
podčiarknuté všetkými farbami 
a bála sa, akú tému si vytiahne. 
Taktiež skonštatovala, že žiadny 
predmet si nemôžeme nechávať na 
poslednú chvíľu, pretože dobehnúť 
štvorročné učivo za posledný týždeň 
je nemožné.

Do triedy sme vstúpili okolo 
9-tej. Postup bol rovnaký: preuká-
zanie sa občianskym preukazom, 
vytiahnutie témy a následná prípra-
va. Rozdiel bol v dĺžke, pretože 
tu trvala odpoveď aj príprava 30 
minút. Téma bola Marketing. Otázky 
sa týkali definície odbytu, pries-

kumu trhu, marketingovej straté-
gie, dotazníka, 4P (product, price, 
place, promotion), výrobná politika, 
výrobok, reklamačná politika, pod-
pora predaja... Po polhodine nasle-
dovala ďalšia maturantka. Jej téma 
bola Banková sústava. Otázky sa 
týkali bankovej sústavy SR, Národ-
nej banky Slovenska, povinných 
minimálnych rezerv, diskontnej 
sadzby, operácií na voľnom trhu, 
bánk, ich činnosti, nútenej správy 
banky, krátkodobých a dlhodobých 
úverov, kreditných kariet, vkladov... 
Vedeli ste, že na založenie banky 
potrebujete základné imanie 16,6 
miliónov eur? A v prípade, že sa 
chystáte založiť banku, kde bu-
dete poskytovať hypotéky, musíte si 
pripraviť 33,2 miliónov eur? Navyše 
vaše peniaze sú poistené len do 

výšky 100 tisíc € a v prípade, že ste 
tam mali viac peňazí a banka skra-
chuje, banka nemá povinnosť vám 
tieto peniaze vrátiť... Na záver 
bolo ku každej otázke v prílohe pár 
dokumentov, ktoré bolo potrebné 
pomenovať a povedať ich použitie.

 Keďže po tejto odpovedi nasle-
dovalo vyhodnotenie, počkalo sa 
na rozhodnutie komisie a všetci 
žiaci, ktorí odpovedali od rána 
do tejto prestávky, sa konečne 
dozvedeli výsledky. Vyhodnote-
nia sa zúčastnil pán riaditeľ spolu 
s pani zástupkyňou. Maturantom 
zablahoželali k úspešnému zvládnu-
tiu a zdôraznili, že na hodnotenie 
vplýva aj známka z vysvedčenia. V 
abecednom poradí prečítali mená 
žiakov a ich hodnotenie z teo-
retickej aj praktickej časti. Nasle-
dovne vedenie školy aj komisia 
žiakom osobne zablahoželala a žiaci 
s radosťou opustili túto učebňu po-
slednýkrát.

V SKRATKE: 
Počet členov komisie: 3 – jedna 
predsedníčka (profesorka z inej 
školy) a dve profesorky eko-
nomiky (pani prof. Fafráková a 
pani prof. Mikolajová)
Skúšané triedy: IV.B
Čas na prípravu: 30 minút
Čas na odpoveď: 30 minút
Počet tém a podotázok: 25 tém a 
približne 8 podotázok



Výhody: pocit úľavy, 
zadarmo bageta po 
každej odpovedi.



ANJ
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Po obedovej prestávke som 
navštívila poslednú skúšobnú 
miestnosť, anglický jazyk. Na roz-
vrhu som videla, že úrovne boli 
naozaj rôzne. Od B1 až po C1. Žiaci 
obyčajného štúdia majú povinnú 
minimálnu úroveň B1, no môžu 
požiadať o B2, či dokonca C1. Žiaci 
bilingválneho štúdia majú povinnú 
úroveň C1, ktorá je najnáročnejšia. 
Pri tejto úrovni by ste mali rozprávať 
ako rodený Angličan. Dievča si vy-
tiahlo tému Gemer. Keďže bolo po 
obedovej prestávke, skúšaný nebol 
nikto a počas prípravy som sa mala 
možnosť spýtať otázky, ktoré ma 
zaujímali. Moja otázka bola, čo vplý-
va na hodnotenie žiaka?  Odpoveď 
bola „všetko.“ Výsledky žiaka počas 
štúdia, samotná odpoveď, prihliada 
sa aj na náročnosť témy, profesorom 
stačí pri niekom pár minút a už ve-
dia ohodnotiť úroveň žiaka... 

Ministerstvo školstva SR určuje 
iba okruh 25 tém, zvyšných 5 si 
určuje škola. Témy boli naozaj rôzne 
a myslím si, že pri každej z nich by 
sa dalo porozprávať aj bez nejakého 
bifľovania sa. Medzi náročnejšie 
témy by som zaradila otázku Ge-
mer, Slovensko, Krajina, ktorej ja-
zyk sa učím, no najžiadanejšou té-
mou bolo Predstavenie sa. Témy sa 
skladali z troch častí. V prvej časti 
boli obrázky, ktoré bolo potreb-
né opísať. V ďalšej časti sa bolo 
potrebné vyjadriť na rôzne výhody, 
nevýhody, porovnanie minulosti so 
súčasnosťou, typy, formy, samozrej-
me v závislosti od tém. Pri ústnych 
maturitách majú väčší problém in-
troverti, keďže z nich treba slová 
ťahať a odpovedajú len stručne, 
pričom žiaci, ktorí toho nevedia 
tak veľa, tým sa  ústa nezatvoria 
počas celej doby. Čas na odpoveď 

majú všetky skupiny rovnaký. Roz-
diel medzi B1 a B2 je menší ako 
medzi úrovňou B2 a C1. Podľa môjho 
názoru úroveň C1 obhájili žiaci na 
výbornú. Toto nám potvrdila aj pani 
predsedníčka Mgr. Diana Manková. 

Na otázku, čo si myslí o úrovni 
angličtiny našich žiakov, sa vyjadrila 
takto: „Výborná úroveň. Chodím tu 
už tretí rok a stále sa sem teším, 
pretože počúvať týchto žiakov 
je ako balzam na dušu. Nemusím 
skladať vety, aby boli jednodu-
ché, ale môžem používať kľudne aj 
zložitejšie vety. No mám pocit, že 
minulý rok boli žiaci sebavedomejší 
pri odpovedi. Nepochybujem, že aj 
tohtoroční žiaci sú rovnako šikovní, 
len sa boja. No naozaj nemajú čoho. 
Myslím, že pri hodnotení nie som 
prísna, no som určite spravodlivá. 
Nielen úroveň C1 je úžasná, ale 
takisto B2, kde na žiakoch vidno, že 
sú cieľavedomí a svedomití a majú 
záujem. Aj úroveň B1 je dobrá, 
no vždy sa nájde jedna zatúlaná 
dušička, ktorá urobí výnimku.“

Na prízemí sa taktiež skúšalo z 
predmetu podniková ekonomika, 
lenže po anglicky. Tu maturovali 
žiaci bilingválneho odboru. Všetci 
sa zhodli na tom, že po slovensky 
by to dali ľavou zadnou, lenže v 
angličtine trvá, kým vôbec pocho-

pia, čo tá veta vlastne znamená. 
Pravdu mali určite, pretože keď som 
sa započúvala do odpovede žiakov, 
niektoré názvy mi naozaj nič ne-
hovorili. Naopak niektoré boli úplne 

bežné a ani si neuvedomujeme, 
že sa s nimi bežne stretávame. 
Téma bola Marketing. Táto téma 
bola obľúbená pre komisiu, avšak 
bohužiaľ, pre žiaka ani náhodou.

V SKRATKE: 
Počet členov komisie: 3 – jedna 
predsedníčka (profesorka z inej 
školy) a dvaja profesori eko-
nomiky (pani prof. Fraňová a pán 
prof. Valný)
Skúšané triedy: V.A
Čas na prípravu: 30 minút
Čas na odpoveď: 30 minút
Počet tém a podotázok: 25 
otázok a podotázky sú rozdelené 
na a) a b) v pomere (2:1): a) je 
zameraná na ekonomiku b) mak-
roekonómiu, právo, spoločenskú 
komunikáciu a cestovný ruch

V SKRATKE: 
Počet členov komisie: 3 – jedna 
predsedníčka (profesorka z inej 
školy: Diana Manková) a dvaja 
profesori angličtiny (pani prof. 
Sappanošová a pán prof. Janda)
Skúšané triedy: IV.B a V.A
Čas na prípravu: 20 minút
Čas na odpoveď: 20 minút
Počet tém a podotázok: 30 tém 
a 3 časti (obrázky, rozbor, dialóg)



Ako sa určuje poradie žiakov?
Žiaci sa môžu v triede navzájom dohodnúť. 
Ak sa nedohodnú, rozhoduje sa losovaním.

Počas maturity slovenského jazyka sa nachádzajú 
pri príprave slovníky, pri ekonomike zákonníky, 
pri angličtine anglické slovníky a mapy Veľkej 
Británie a USA.
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■ text: Sabi, foto: archív OA

Ako boli spokojní s odpoveďami žiakov naši 
profesori?
„Tento rok som hodnotil len študentov bilingválneho 
štúdia, no v porovnaní s minulým rokom to bolo o tro-
chu slabšie.”
Pán profesor Janda

„Keďže sú žiaci rozdelení v podstate do troch várok 
(doobedná, obedná a poobedná), čakala som, že sa 
to časom rozvinie a žiaci sa rozrozprávajú. A tak sa aj 
stalo, od obeda boli žiaci naozaj pripravení, odpove-
de mali naozaj pekné a celkovo som s nimi spokojná.”
Pani profesorka Fraňová

Na záver by som rada dodala citát, ktorý bol slohovou maturitnou témou, no myslím si, že lepší citát by maturity 
nevystihoval viac ako: „Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“

Ako boli žiaci spokojní s témami, ktoré si vytiahli?
Myslím si, že to bolo tak 50 na 50. Niekomu sadla trefne, 
niekomu vôbec, niekomu v pohode...

Ako boli žiaci spokojní s hodnotením?
Skupinka, ktorá vybehla po vyhodnotení, skákala do výšky a 
stručne odpovedala: „Výborné! Výborné!“
Dúfam, že takýchto šťastných maturantov je oveľa viac a 
všetkým srdečne blahoželám k dosiahnutým výsledkom. 
Držíme im palce v ich ďalšej ceste a ďakujeme, že vďaka 
nim budeme my o niečo skúsenejší.

Prečo sú vlastne sto-
ly zelené? Vraj je to 
najupokojujúcejšia farba. 
Možno to inde funguje, no 
podľa mňa to žiakom pri-
pomína skôr zelenú míľu, 
kde sa rozhodne o ich 
ďalšom osude. Takisto si 
myslím, že mnohým matu-
rantom naskočí skôr husia 
koža pri pohľade na zelené 
obrusy ako pocit pokoja.
Podľa pani profesorky Emö-
diovej sú zelené stoly sym-
bolom nádeje a majú aj upo-
kojujúci charakter.

Maturity sú verejné, môže 
sa ich zúčastniť ktokoľvek.

Veľké ďakujem patrí aj profe-
sorom, ktorí maturantov pripra-
vovali na tieto dni celé 4 roky s 
obrovskou dávkou trpezlivosti a 
snahy naučiť ich  čo najlepšie a 
čo najviac. A takisto sedeli celé 
3 dni od 7-mej rána do 5-tej 
poobede trpezlivo, pozorne a 
spravodlivo hodnotili študentov.

OČAMI KOMISIE
„Každoročne sa v máji koná ústna maturitná skúška zo SJL, keďže je to maturitný 
predmet. Nebolo to inak ani teraz. Skúšala som s pánom profesorom Ráššim, no a 
samozrejme, musela byť prítomná aj pani predsedníčka. Táto trojčlenná komisia 
hodnotila úroveň pripravenosti žiakov a každá odpoveď z literatúry i gramatiky bola 
ohodnotená spravodlivo. V našej komisii vládla pokojná  a príjemná atmosféra, snažili 
sme sa o bezproblémový a uvoľňujúci priebeh maturitnej skúšky. Každý žiak musel 
preukázať vedomosti, zručnosti pri práci s textom a komunikovať s maturitnou komi-
siou.  Takže aj tí žiaci, ktorí prišli vystresovaní a so slzičkami  v očiach, odchádzali 
usmiati, a to nás potešilo. Poväčšine boli študenti dobre pripravení, mala som pocit, 
že každý bol s odpoveďou a známkou spokojný. Mnohí boli ohodnotení lepšie ako 
čakali. Hovorí sa, že šťastie praje iba pripraveným, a to bolo hneď vidieť, kto sa ako 
pripravil. Maturity netreba podceňovať, veď je to prvá vážna skúška v živote mladého 
človeka. Tak budúci maturanti: „Hor sa do prípravy na maturitnú skúšku!“ 
PaedDr. Iveta Emödiová 
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Mnohí  z nás ešte stále nevedia kam 
ďalej, lebo je tak veľa možností...  
Samozrejme, nie sme všetci rovnakí, 
niekoho viac baví informatika, možno 
niekoho účtovníctvo. Keď je človek  
v štvrtom resp. piatom ročníku, už 
musí vedieť, čo chce byť, ako ďalej 
pokračovať, preto sme sa pýtali našich 
štvrtákov a piatakov, čo potom... po 
skončení strednej školy.

Aké Máš Plány 
Po Skončení Štúdia?

kde na VySokú Školu?

Prečo?

ChCeŠ robiť hneď 
Po Škole? Prečo?

■ Martina Szaniszlóová V. A
Dlho som rozmýšľala ako sa 
po škole realizovať, akým 
smerom sa vydať a veľakrát 
som mala aj obavy, pretože 
taký ten život vraj začína práve 
po skončení strednej školy. Mám 
kopec plánov, pravdaže veľa z 
nich nesplniteľných, hlavne nie 
teraz, keď budem čerstvo po ma-
turite. Ale splnil sa mi jeden veľký 
sen, a to, že ma prijali na vysokú 
školu v Southamptone (Anglicko). Je to 
niečo, po čom som vždy túžila, a ono 
je to konečne na dosah. Teda už len 
úspešne zmaturovať. 
■ Andrea Guľkášová IV. B
Príprava na prijímačky, Ekonomická 
fakulta UMB v Banskej Bystrici, pretože 
som zvedavá a zaujal ma tento odbor. 
■ Zuzana Turisová V. A
Nebolo to ľahké rozhodnutie a trvalo 
mi strašne dlho, kým som sa nakoniec 
rozhodla čo ďalej. Také rozhodnutia sa 
predsa nemôžu robiť zo dňa na deň, 
ale jedno som vedela určite, chcela 
som isť ďalej študovať, pretože moja 
stredná škola nie je to, čo chcem v 
živote robiť. Ani sama neviem, ako sa 
to všetko zvrtlo, ale nakoniec sa stala 
jedna úžasná vec, dostala som šancu 
študovať v Anglicku v Southamptone a 
na tento cieľ som teraz zameraná. Je 
to to, čo som chcela, a pevne verím, že 
sa mi to splní, lebo štúdium v Anglicku, 
celkovo v zahraničí, je kúsok na inej 
úrovni ako na Slovensku. Chcela som 
ďalej študovať nielen preto, že mi to 
pomôže v živote, ale aj preto, že ešte 

stále budem v tom "študentskom" sve-
te, ešte by som nechcela spadnúť do 
toho typického dospeláckeho stereoty-
pu. Popri škole si budem privyrábať, to 
áno, ale budem si aj užívať a študovať 
to, čo ma baví. Tak snáď sa to všetko 
podarí:)
■ Tamara Prtková IV. B
Chystám sa na Pedagogickú fakultu do 
Prešova, odbor je predškolská a ele-
mentárna pedagogika, to je učiteľstvo 

v materskej škole a učiteľstvo 1. 
- 4. ročník v základnej škole. Na  
strednú som sa chystala na peda-
gogickú, lebo od malička rada 
pracujem s deťmi a myslím si, 
že je to odvetvie, ktoré by 
ma v budúcnosti napĺňalo, a 
keďže s tou strednou mi to 
nevyšlo, pretože som nechce-
la ísť preč od rodiny, tak som 
sa rozhodla, že pôjdem na 
vysokú školu so zameraním 
na  pedagogiku.
■ Stanislava Macková IV. B
Veľmi dlho som uvažovala, 
kam pôjdem na VŠ (ale ve-
dela som, že chcem ísť). 
Nakoniec som sa rozhodla 
pre Právnickú fakultu UMB v 
Banskej Bystrici. Verím, že so 
svojím rozhodnutím budem spo-

kojná a že VŠ bude pre mňa mini-
málne takým dobrým odrazovým 

mostíkom do života, ako bola práve 
Obchodná akadémia Rožňava.
■ Eva Vargová IV. B
Plánujem ísť po škole študovať ďalej. 
Veľmi ma baví angličtina, keďže som 
vždy bola ten jazykový typ. Odmalička 
som vyrastala v kruhu, kde ľudia hovo-
rili minimálne 2 - 3 jazykmi. Mojím 
prvým jazykom bola maďarčina, potom 
nemčina, slovenčina a koniec koncov 
angličtina. Vybrala som si medzinárod-
né štúdiá angličtina - ekonómia, právo, 
lebo tieto predmety ma bavia. Avšak 
málokto vie, že by som chcela byť in-
teriérovou dizajnérkou, ale nakoniec 
som sa musela rozhodnúť medzi tým, 
čo študujem, a vysnívaným povolaním. 
Viem, hovorí sa, že sa nikdy nevzdávaj 
a choď za svojím snom, ale angličtinu 
milujem tiež. Veď však sa ešte uvidí, čo 
život prinesie.
■ Monika Ézsölová IV. B
Po skončení tejto školy by som chcela 
ísť na vysokú školu v Košiciach, t.j. 
na TUKE -  Ekonomickú fakultu, na 
odbor finančníctvo, bankovníctvo a in-
vestovanie (FBI) Ja som si vybrala túto 
školu preto, lebo som chcela zostať v 

odbore, ktorý som študovala tu na OA, 
čiže ekonomika, účtovníctvo... a takis-
to nechcem byť ďaleko od domova. 
Inak tento odbor FBI je aj na UMB v 
Banskej Bystrici, veľa absolventov tejto 
školy chodilo aj chodí na TUKE, preto 
som sa aj ja rozhodla pre túto školu. 
No a keby ma náhodou neprijali, tak 
by som si určite začala hľadať prácu 
v tomto odbore, čiže by som chcela 
robiť účtovníka alebo prácu podobnú 
tejto - čiže nechcem sa odkloniť príliš 
od našich odborov, ktoré sa tu učíme. 
Niektorí by určite začali pracovať ako 
čašníci, ale ja toto nechcem.
■ Eva Výborná IV. B
Po skončení štvrtého ročníka plánujem 
ďalej pokračovať v štúdiu na Vysokej 
škole zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Bratislave, detašované 
pracovisko Rožňava v odbore so-
ciálna práca. Idem študovať externe, 
pretože počas štúdia chcem zároveň 
pracovať. Vysokú školu v Rožňave som 
si vybrala preto, lebo nechcem ďaleko 
dochádzať, keďže žijem v Revúcej, a 
taktiež preto, lebo by som sa v budúc-
nosti chcela uplatniť vo verejnom 
alebo súkromnom sektore. Som rada, 
že som bola žiačkou tejto školy, myslím 
si, že mi dala dobré základy do života.
■ Valentína Gazdíková V. A
Približne rok dozadu som bola na 100% 
rozhodnutá, že pokračovať v štúdiu 
by som už určite nechcela. Radím sa 
medzi študentov, ktorí už majú učenia 
po krk, a tak som sa rozhodla, že po 
ukončení strednej pôjdem pracovať do 
zahraničia. Samozrejme, od blízkych 
som počúvala samé "proti" a minimum 
"pre" dôvodov o mojom rozhodnutí. 
Neskôr som začala uvažovať nad alter-
natívou - výškou. Vedela som, že nech-
cem pokračovať v štúdiu ekonomiky 
alebo účtovníctva, skôr ma zaujímalo 
niečo umeleckého smeru, páčil sa mi 
život za hranicami a možnosť veľa 
cestovať. Zaujal ma odbor Fashion, 
no považovala som to len za nejaký 
nesplniteľný sen. Po dlhom zvažovaní 
som sa odvážila poslať prihlášku do An-
glicka a o pár týždňov mi prišla kladná 
odpoveď. Neverila som, že sa mi to 
celé môže splniť, a ak úspešne zmatu-
rujem, v septembri nastúpim na odbor 
Fashion v Southamptone.

Našim absolventom prajeme veľa 
šťastia a držíme palce v ich ďalšom 
štúdiu a dúfame, že nás čoskoro prídu 
navštíviť a pochváliť sa, ako sa im darí.
 

■ text: Krisztina

Š t v r t á c i  o  s v o j i c h  p l á n o c h  d o  b u d ú c n aA ČO POTOM?

Otázka bola pre každého rovnaká:
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Vzdelanie bolo a je v každej 
dobe veľmi dôležité, to vieme 
snáď všetci. Áno, aj ten, čo den-
nodenne nadáva na objekt, v kto-
rom prežije vraj najlepšie roky 
svojho života. Vzdelanie nám 
sprostredkúvajú práve osoby, 
ktoré si vybrali povolanie učiteľa 
ako poslanie. Žiaci, študenti, 
deti v materských škôlkach by 
boli bez týchto obetavých ľudí 
nevzdelaní.

Pani učiteľky, páni učitelia, 
profesorky, profesori, na os-
lovení nezáleží. Ďakujeme vám, 
že ste obetovali svoj život, 
svoje pohodlie, svoje nervy len 
preto, aby ste nám odovzdali 
čo najväčšie množstvo vedo-
mostí, skúseností a aby sme do 
sveta dospelákov neprišli ako 
úplní lúzri, čo nevedia, čo so 
životom. Ďakujeme vám, že ste 
nám rodičmi, ale aj kamarátmi a 
parťákmi pre srandu. Ďakujeme, 
že s nami máte strpenie, že nám 
na naše niekedy i hlúpe otázky 
bezpodmienečne odpovedáte. 
Ďakujeme, že nás formujete. 

Vieme, že sme často zlí. 
Hnusní, arogantní, drzí, leniví, 
vulgárni, neaktívni... Mohla by 
som ďalej pokračovať adjektí-
vami, ktoré opisujú naše puber-
tálne správanie prelínajúce sa do 
túžby po samostatnom živote. 
Musí to dať veľkú dávku sebao-
vládania nevyvrieskať sa a nedať 
jednu výchovnú nám stvoreniam, 
ktoré si idú tvrdo za svojím. 

Teraz v mene všetkých žiakov 
vám chcem odovzdať jedno 
veľmi veľké ĎAKUJEME. Zapíšete 
sa do našich spomie-
nok naveky, 
l e b o 

práve o vás budeme rozprávať 
našim deťom, o tom, čo ste nás 
naučili, povedali a čo nás po-
sunulo vpred. Buďte aj naďalej 
našimi kamarátmi či rodičmi, 
buďte ľuďmi, s ktorými sa 
budeme vedieť zasmiať. Buďte 
aj naďalej takí super a my sa 
budeme snažiť vyššie spome-
nuté negatívne adjektíva zmeniť 
na adjektíva s pozitívnym pod-
tónom.

■ text: Scarlett

Naše obrovské ďakujeme patrí VÁM...
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May  the  Force  
be  with  you

Určite každému z nás pri 
mene Peter Janda napadne náš 
angličtinár, skúšanie na každej 
hodine, stand up comedy, žolík, 
výlučne anglický jazyk a mnoho 
nových a užitočných vedomostí, 
ktoré sme sa na jeho hodinách 
naučili. Bohužiaľ, tento mesiac je 
v našej škole jeho posledný, a tak 
sme sa ho opýtali pár otázok...
 Povedzte nám niečo o sebe, 
prípadne nejakú zaujímavosť, 
ktorú nikto zo žiakov nemal 
možnosť zistiť.
Tento posledný mesiac som zistil, že 
naši žiaci, vďaka FB a iným virtuál-
nym aj nevirtuálnym tamtamom,  
vedia toho o nás mnohonásobne 
viac, než som si predstavoval, 
takže netrúfam si odhadnúť, čo 
také by ste o mne nemohli vedieť. 
Keďže vyučovanie jazykov je o 
komunikácii, tak komunikujem so 
žiakmi veľa a nemám tendencie 
skrývať veci o sebe, aspoň si to 
myslím. Keď chcem, aby sa decká 
rozkecali o sebe, svojich snoch, 
záľubách, názoroch, tak to musím 
robiť tiež.
 Čo vás priviedlo k tomu, aby 
ste učili v našej škole? 
Táto škola je moja alma mater 
a po dvoch rokoch vyučovania 

angličtiny po kurzoch, závodoch, 
jazykových školách som dokvitol 
aj sem ponúknuť svoje služby. To, 
že som tu zakotvil na dlhšiu dobu, 
je dielom nášho riaditeľa, ktorý po 
roku môjho príležitostného výskytu 
na hodinách Anj v dvoch triedach 
si ma zavolal na koberček a dal mi 
na výber - ostanem na plný úväzok, 
alebo bye-bye. No.... a som tu!
 Ako dlho učíte v tejto škole?
Od roku 2003, alebo 4 ???
 Ktoré najpríjemnejšie spo-
mienky sa vám spájajú s touto 
školou?
Mal som šťastie na niekoľko veľmi 
zaujímavých ľudí, už ako na 
spolužiakov z mojich študentských 
čias, učiteľov, neskôr kolegov a v 
neposlednom rade žiakov. Sú to 
ľudia, ktorí ma stimulujú, pobavia, 
rozosmejú a najradšej mám tých, 
ktorí mi dokážu zmeniť názor a 
vyvrátiť moje predstavy o svete a 
živote. Rád spomínam na výlety, 
akcie, oslavy,  slávnosti, rozhovory.
 Čím vás táto práca zaujala a 
prečo práve angličtina?
Neviem, či to veľa ľudí o sebe 
môže povedať, ale ja si presne 
pamätám moment, keď som sa 
rozhodol byť učiteľom. Bolo to v 
štvrtom ročníku základnej školy, 
keď sa nás pýtali tu otravnú otázku 
- čím chceme byť, keď budeme 
veľkí? Keďže detstvo som prežil 
v osemdesiatych rokoch na de-
dine, bol to iný svet. Prázdniny 

som trávil vonku - na ulici, v lese 
v jednej neskutočne úžasnej partii 
rovesníkov. Rodičia boli väčšinou 
v robote, tak sme doobeda cho-
dili z domu do domu, kým sme sa 
nepozbierali všetci a potom šup do 
prírody. Domov sa chodilo ráno ku 
každému, len ku mne nie. Totižto 
obaja moji rodičia boli učitelia a 
mali prázdniny tiež. A vtedy mi to 
docvaklo - aj ja chcem prázdniny 
do konca života!!! A bolo to jasné 
- nie som na to hrdý, ale je to tak. 
Prístup k hudbe a k filmom bol 
na dnešnú dobu neporovnateľne 
náročný a angličtina bola okienko 
do iného, cudzieho, zakázaného 
sveta. A ja som veru chcel nazerať 
a spoznávať. Výber mojej aprobá-
cie/Anj - Hv/, sa mi zdá, bol priamo 
ovplyvnený týmito skutočnosťami. 
I love Rock‘n Roll!!!
 Čo považujete za klady a 
zápory tejto práce? 
Je krásne vplývať na generáciu 
mladých, byť v ich blízkosti, 
rozširovať ich obzor a nechať si 
rozširovať ten svoj o ich pohľad. To, 
že dnes si nevypaľujeme dediny, 
nezabíjame, nevraždíme sa, sme 
úctiví k ženám a neupaľujeme bo-
sorky, je preto, lebo každá ďalšia 
generácia, ktorá nahradila tú pred-
chádzajúcu, zmenila niečo na tom, 
ako ich predkovia žili. S otvorenou 
náručou vítam zmeny, ktoré prine-
sie tá vaša. Taktiež vnímam, ako 
sa školstvo strašne pomaly mení 
a vôbec sa nestíha prispôsobiť 

Inteview s p. prof. Jandom

Fakt som to ja Vtedy som jazdil na mockviči
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novým okolnostiam, požiadavkám 
a potrebám čoraz rýchlejšie sa 
meniaceho sveta. Viem, že veci by 
bolo treba robiť inak, lepšie, ale 
som zúfalý z toho, že neviem ako, 
a keby som aj náhodou vedel, tak 
nemám dosť síl, energie ani odhod-
lanie spustiť akékoľvek zmeny.
 Keby ste si mohli vybrať iné 
povolanie, aké by to bolo?
Výskum. Hocičoho. Chcel by som 
prispieť akýmkoľvek malým dielom 
k tej úžasnej, neustálej, kolek-
tívnej snahe ľudstva spoznať, 
pochopiť a odomknúť tajomstvá 
sveta. 
 Ako ste dospeli k metóde 
skúšania, ktorú využívate?
Škola hrou. Som hravý typ a mi-
lujem hry - všetky. Počítačové, 
stolové, individuálne, kolektívne, 
logické, športové. A keďže pre 
mládež sú hry prirodzene atrak-
tívne, snažím sa koncipovať 
vyučovaciu hodinu ako jednu hru. 
Pevné, prehľadné a jasné pravidlá, 
sankcie a odmeny. Vzorom mi boli 
rôzni učitelia - fyzikár na základke, 
ale aj napr. JUDr. Valný a tiež žiaci. 
Systém penált vymysleli moji prví 
žiaci v tejto škole - ak viete, o čom 
hovorím.

 Ako by ste zhodnotili školu, 
žiakov, kolegov...
Učím tu rád. Pracuje sa mi dob-
re a vôbec nechodím do roboty s 
odporom či nechuťou. Baví ma 
prítomnosť mladých ľudí, ich 
životný optimizmus je osviežujúci. 
Aj vzťahy s kolegami mám dobré... 
aspoň ja to tak vnímam.
 Aké sú vaše záľuby?
Hudba, hry, chata, opekačka, bad-
minton, motorka, zvieratá, knihy, 
poznanie.
 Kto/Čo vám bude najviac 
chýbať?
Svet tínedžerov. 
 Čo myslíte, aká pesnička  
najviac vystihuje našu školu?
Wake Me Up When September 
Ends.
 Ako sa vám učilo v škole? Boli 
ste spokojní so žiakmi?
Väčšinou áno.
 Keďže ste aj vy boli žiakom 
tejto školy, vyhovuje vám viac 
pozícia učiteľa alebo by ste sa 
radšej vrátili ako žiak?
Žiakom by som už nechcel byť...
tie neustále požiadavky, termíny, 
testy.... ubíjalo ma to a veľmi s 
vami súcitím. Žiaľ, neovládam iné, 
menej bolestné prostriedky ako 
vás nakopnúť k činnosti.....
 Ktoré krajiny ste doteraz 
navštívili a ktoré by ste ešte 
chceli?
V živote som neopustil tento konti-
nent, ale krajiny Európy mam po-
behané krížom krážom na cca 70%.
 Keby ste vyhrali milión eur, na 
čo by ste ich minuli?
Investoval by som do osamostat-
nenia nášho domu od inžinierskych 
sietí - solárna strecha, studňa s 
prírodnou filtráciou, popr. elektro-
auto.
 Čo vás vie najviac potešiť, 
naopak, čo vás najviac mrzí?
V živote som sa naučil, že 
najšťastnejší je ten, komu pre 
šťastie stačia bežné, ľahko 
dostupné veci. Neskutočne si 
viem užívať hrejivé lúče ranného 
slnka, hviezdnu oblohu, rozkvit-
nuté stromy, vánok, dúhu, sneh, 
tú ohromnú hudobno-svetelnú 
show akou je letná búrka, úsmev 
blízkych, prítomnosť spriaznených 
duší, chutné jedlo. Najviac ma 
mrzí premárnený čas, nevyužité 
príležitosti, zbytočná bolesť a 
utrpenie, no a hlúposť.
 Aké sú vaše nesplnené ciele?

Byť excelentným hudobníkom, 
maliarom, učiteľom, otcom, 
manželom, priateľom, človekom. 
Ale nemrzí ma, že tam nie som, 
užívam si cestu, ktorá k tým cieľom 
vedie aj napriek tomu, že tam asi 
nikdy nedorazím. THE CHASE IS 
BETTER THAN THE CATCH!!!!!
 Ako motivujete seba, žiakov, 
aké je vaše motto?
Mňa motivujú pozitívne veci, ktoré 
zažívam okolo seba, krásny kon-
cert, úžasná prednáška, obetavý 
počin filantropa netúžiaceho 
po sláve, kniha, slová uznania a 
niekedy aj výčitky. Žiaľ, žiakov 
nedokážem tak motivovať, ako 
by som si to predstavoval. Moje 
motto je: Dokonale múdry je iba 
ten, kto žije každý deň tak, akoby 
bol jeho posledným, bez toho, aby 
sa vzrušoval, bez toho, aby bol ne-
vinný, bez toho, aby zveličoval.
 Chceli by ste kolegom/žiakom 
niečo zaželať?
Život je krátky, preto žime naplno, 
vážme si ho, jeden druhého a 
všetko okolo nás, berme si len to, 
čo potrebujeme, podeľme sa s 
tým, čo máme, a snažme sa urobiť 
každý deň niečo len o trochu lepšie 
ako včera.

Pánovi profesorovi ďakujeme 
nielen za odpovede, ale aj za 
mnohé roky v našej škole, pretože 
nám odovzdával mnoho svojich 
vedomostí, zážitkov, skúseností 
a predovšetkým kúsok seba. Som 
si istá, že mnohým nám už teraz 
chýba, pretože inšpiroval kopec 
žiakov. Prajeme mu veľa šťastia a 
trpezlivosti v ďalšej práci.

■ text: Sabi 
foto: archív p. prof. Jandu

Na túre

V Tatrách s kolegami

Dávno
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Správny proces učenia je dôležitou súčasťou toho, ako informácie 
prijmeme a či nám v hlave vôbec ostanú.  Občas je zbytočné 
sedieť hodiny nad knihou, ak nás zvonka vyrušuje kosačka a pri-
tom v jednej ruke držíme mobil a sústredíme sa na všetko, len nie 
na to, čo máme pred sebou.  Žiaľ, v školských laviciach nás tieto 
metódy nenaučia, a tak si musíme všetci nájsť vlastný spôsob. 
Vyskúšajte rôzne metódy, vystriedajte miesta vo vašom byte a 
nakoniec prídete na to, ako sa vám učí najlepšie.

Aj keď sa zdá, že čím rýchlejšie, tým 
lepšie, neplatí to tak stále. Náš mozog 
pri učení potrebuje prestávky. Rozdeľte si 
učenie na časové úseky, po ktorých si dáte 
niekoľkominútové pauzy. Prestávku sa však 
odporúča využiť na zmyslu-
plné veci, ktoré nás nabudia. 
Zacvičte si, dajte si nejaké 
ovocie, dobehnite svoj 
pitný režim. Po prestávke 
sa odporúča spraviť si 
prehľad o tom, čo ste 
sa predtým už naučili.

Stalo sa vám už 
niekedy, že ste sa pri 

vysvetľovaní nejakého 
učiva alebo príkladu 

spolužiakovi naučili viac, ako 
keby ste nad tým strávili dve 

hodiny doma?  Výskumy totiž 
ukazujú, ak niekomu vysvetľujete 

určitú problematiku, môže vám 
to pomôcť k pochopeniu a zapamätaniu. 

Pri učení sa je 
niekedy veľmi 
dôležitá aj mo-
tivácia alebo cieľ. 
Chcete si pozrieť novú 
časť vášho obľúbeného 
seriálu? Povedzte si, že 
si ho pozriete, keď sa 
naučíte na test zo slovenčiny. 
Niekedy stačí, ak sa motivujete tým, že po 
naučení sa budete mať čas na iné veci.

Nebojte sa pri učení používať rôzne metódy, ako 
si danú vec lepšie zapamätať. Spája sa vám cudzí 
pojem s niečím blízkym? Napíšte to vedľa pojmu. 
Potrebujete si zapamätať nejaký zložitý proces? 

Spravte si z neho myšlienkovú 
mapu, ktorú môžete obohatiť 

aj kresbami. Ale ako sa hovorí, 
opakovanie je matka múd-

rosti.  Vec, o ktorej viete, 
že vám robila problém 

pri učení, si pre istotu 
zopakujte aj trikrát. 

 ROBTE SI PRESTÁVKY!  OPAKOVANIE, POZNÁMKY 
A MYŠLIENKOVÉ MAPY

 MOTIVÁCIA
 NAUČTE 

TO INÝCH

■ text: Monika, foto: archív OA
zdroj obrázka: http://psychlearningcurve.org/psychology-statistics/

AKO SA EFEKTÍVNEJŠIE UČIŤ?

Rada nad zlato ???
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Lyžiarsky kurz pre prvý ročník prebehol vo 
februári tohto roku v krásnom prostredí Nízkych 
Tatier - Tále. Hneď prvý deň sme si užili srandy 
ako v našom hotely Golf, tak aj v lyžiarskom 
stredisku, kde sme sa oboznámili s technikou 
lyžovania. 

Každým dňom sme sa iba zlepšovali vďaka 
našim výborným profesorom a pánovi riaditeľovi. 
Naučili nás veľmi veľa, hlavne správnu tech-
niku lyžovania, ale pomáhali nám aj pri pá-
doch. Po výcviku sme mali zopár hodín voľného 
času, ktorý sme mohli tráviť odpočinkom v 
izbe a zábavnými aktivitami. Najobľúbenejšou 
zábavou najmä pre chalanov bol biliard. Aj ja 
sama som si ho vyskúšala. Večer sme trávili čas v 

spoločenskej sále. Skvele sme sa zabavili pri kara-
oke, stoličkovom tanci, pri tanci s metlou a ďalších 
zábavných aktivitách, do ktorých sa veľmi radi za-
pojili aj naši profesori. Mali sme možnosť využiť 
wellness, ale niektorí uprednostnili prechádzky v 
prírode. Predposledný deň sme v súťaži predviedli 
všetko, čo sme sa naučili za tento nezabudnuteľný 
týždeň. Večer sme boli všetci odmení za účasť 
krásnou medailou, a tí najlepší boli ocenení aj 
zaslúženou trofejou a diplomom.

Verím tomu, že z lyžiarskeho kurzu si každý 
odniesol veľa spomienok, zážitkov a utužil sa i náš 
kolektív. Na tieto chvíle budeme spomínať ešte 
dlhé roky.

 ■ text: Kittihawk, foto: archív OA

Na lyžiach 
či na zadku? 
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Už je  takým zvykom, že 
druháci na strednej chodia na 
plavecký výcvik. My sme ho však 
mali neobyčajný. Tešili sme sa 
naň do Maďarska. Boli sme uby-
tovaní v družobnej Strednej les-
níckej škole v Szőcsenypuszta.

V pondelok ráno sme nasadli 
do autobusu a čakala nás 7-hodi-
nová cesta za dobrodružstvom. 
Po dlhej nude sme konečne 
dorazili do cieľa. Ocitli sme sa 
vo veľkom a rozmanitom areáli. 
Všade zeleň, drevo a stromy. 
Vzadu za internátmi, kláštorom, 
telocvičňou a ihriskom bolo to 
najväčšie prekvapenie - ZVIE-
RATKÁ. Od danielov  po jelene,  
od malých prasiatok  až k divia-
kom a malým „diviačatkám“. 

Každý deň sme mali doobeda 
plávanie v plavárni, ktorá sa 
nachádza v meste Marcali. Bol 
tu plavecký bazén, bazén pre 
deti, kde sme si hádzali loptičky, 

vírivky, bazén s teplou vodou 
a dve sauny (parná a fínska). 
Paráda!

V utorok poobede nás hostite-
lia odviezli do najjužnejšieho 
národného parku  v Maďarsku. 
Dokonca sme pár metrov ja- 
chali aj malým výletným 
vláčikom. Neskôr sme kráčali 
dreveným mostom v močariskách 
a obdivovali prírodu okolo nás. 
Nakoniec sme sa vznášali takmer 
v oblakoch. Prešli sme sa chod-
níkom  korunami stromov.

V stredu sme si užili pre-
chádzku  po brehu Balatona 
v meste Keszthely. Zašli sme 

aj na námestie a ku krásnemu 
kaštieľu, kde sme skonštatovali, 
že by bolo fajn tu urobiť veľkú 
house party :D. Fakt bol veľmi 
veľký a krásne upravený. Cestou 
na ubytovňu nás ešte  hostitelia 
vzali do prírodnej čističky Bala-
tonu. 

V štvrtok poobede sme 
sa vybrali na posledný výlet 
tohto týždňa a asi aj ten 
najočakávanejší. Pár minút sme 
sa plavili po Balatone. Nasadli 
sme na väčšiu loď a na druhej 
strane náš čakala ochutnávka 
vín. Na to sme sa tešili všetci 
najviac.

Hurá, na Balaton!
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Dostali sme sa do viníc, kde sa 
nachádzalo aj  laboratórium, v 
ktorom sa robia nové odrody vín 
a skúmajú sa. Ochutnali sme do-
konca  z ich domácich značiek.

Posledný večer sme mali 
opekačku. Bohužiaľ, počasie 
nám veľmi neprialo, lebo na nás 
párkrát spŕchlo. No aj tak sa vy-
darila. 

V piatok sme ešte ocenili 
najlepších plavcov, pobalili sme 
sa a nasadli na 7- hodinovú cestu 
späť. Domov sme všetci prišli 
zdraví a šťastní, takže pobyt  v 
Maďarsku spojený s plaveckým 
výcvikom dopadol lepšie, ako 
sme si mysleli po vstupe do  in-
ternátov a ochutnaní stravy :D 

Napriek niektorým 
nedostatkom bola táto akcia 
nezabudnuteľná. Dobrý kolektív, 
ešte lepšie učiteľky a príjemné 
počasie, to je to, na čo budeme 
s radosťou  spomínať.

                                                               
        ■ text a foto: Barborka
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Dlho očakávaný deň pre tretiakov nastal v dňoch 21. – 25. 
mája 2018 na elokovanom pracovisku vo Viničkách, ktoré 
je súčasťou SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v 
Košiciach, kde sa konal poznávací program a aktivity pre 
žiakov III.B triedy našej školy. Žiaci sa oboznámili s tokaj-
skou vinohradníckou oblasťou, zúčastnili sa odbornej degus-
tácie tokajských vín, oboznámili sa s históriou, pamiatkami 
v okrese Trebišov a samotným regiónom Dolný Zemplín. Zau-
jímavou aktivitou bola vlastná príprava pre región typickej 
gastronomickej špeciality pozostávajúcej z hlavného jedla 
a dezertu. Na záver pobytu žiaci pripravili prezentačné 
vystúpenia, v ktorých slovom aj obrazom informovali o 
nadobudnutých poznatkoch a vedomostiach. Žiaci vyjadrili 
so vzdelávacím pobytom vo Viničkách veľkú spokojnosť a 
poďakovanie.

■ text: Sabi, foto: archív OA

Žiaci III.B mali tiež možnosť 
dňa 15. júna 2018 navštíviť pi-
vovar Kaltenecker v Rožňave, 
kde sa zoznámili s históriou 

pivovaru, varným procesom a 
značkou Kaltenecker. V spriev-
ode Ing. Makovníkovej prešli 
výrobnými priestormi  tohto 
moderného pivovaru vrátane 
fľaškovne.  Oboznámili sa s po-
nukou pivných špeciálov, ktoré 

sa už viac ako 20 rokov pripravu-
jú z chmelu a kvalitných surovín. 
Potešujúce bolo zistenie, že 
práve v Rožňave sa varí najviac 
oceňované slo-venské pivo. 

 ■ text: Sabi, foto: archív OA

In vino veritas

Kaltenecker
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A čo tak navštíviť Nízke Tatry a 
dokonca v lete? My sme takýto výlet 
absolvovali a veru ani jeden deň sme 
sa nenudili. Chopok je krásny aj v let-
ných dňoch. Ak nie ste turisti, ktorí 
obľubujú pešie túry, dá sa vyviezť 
lanovkou až úplne hore na kopec a 
dokonca aj z lanovky je to poriadny 
zážitok. Po hrebeni  sa dá prejsť na 
Ďumbier, najesť sa v reštaurácii na 
Chopku a vychutnávať si nádherný 
výhľad.

V Demänovskej doline sa nachádza-
jú dokonca dve jaskyne a Vrbické 
pleso, takže sa určite nudiť nebudete.

KAm NA výLet?

Naša krajina  v sebe ukrýva mnoho ešte neodkrytých krás a rôzne atrakcie 
a možnosti na výlety s rodinou, kamarátmi alebo priateľom/priateľkou. 

Prinášam vám 3 horúce  typy na výlety po Slovensku.

Viete o tom, že v Košiciach 
je Výhľadovňa? Boli ste tam? Po 
dlhšej prechádzke lesom sa dosta-
nete okolo pozostatkov „hradu“ 
až k schodom, ktoré vedú práve k 
tejto vyhliadkovej veži. 

Ako druhé najväčšie mesto na 
Slovensku  majú Košice aj Zoo. 
Iste v nej už väčšina bola, ale 
čo tak urobiť si celodenný výlet 
po Košiciach? Na 
Výhľadovňu, do 
Zoo, najesť sa a 
poobede vytúžené 
nákupy. 

Blízko Demänovskej doliny 
za Liptovským Mikulášom sa 
nachádza jediná Zoo - kon-
takt na Slovensku. Ak máte 
radi zvieratká a adrenalín, 
potom určite odporúčam 
navštíviť túto zaujímavú 
Zoo. Zvieratká  budete môcť 
pohladkať a urobiť si s nimi 
fotku. 

Ak nie ste zástanca zvierat 
zavretých v klietkach, nezú-
fajte, hneď vedľa sa nachá-
dza Hurican faktory, kde vás „naučia lietať“. ■ text a foto: Barborka
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Mladí ľudia si  dnes predstavujú, že pe-
niaze sú všetko. Až dorastú, pochopia, 
že je to naozaj tak.

Oscar Wilde

- vtipná myšlienka -
Optimalizujte si svoje výdavky
1. Spíš si svoje mesačné výdavky.
2. Zbytočnosti zníž alebo ich odstráň.
3. Prebytok si odlož na sporenie.

- tip na šetrenie -

Škola  je financovaná z normatívnych prostriedkov, ktoré určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v súlade so zákonom 597/2003 v znení noviel a doplnkov v závislosti od počtu žiakov v škole.

NORMATÍVNE FINANČNÉ PROSTRIEDKY TVORÍ:
• mzdový normatív, ktorý zahŕňa normované ročné náklady na 
mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do 
poisťovní zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací 
proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pri-
padajúce na jedného žiaka. Mzdový normatív sa určuje v závislosti 
od druhu školy, typu školy, zaradenia pedagogických zamestnan-
cov do platových tried, personálnej náročnosti študijného odboru 
alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka.

• prevádzkový normatív, ktorý zahŕňa normované ročné náklady 
na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných 
nákladov pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový normatív sa 
určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru alebo učebného 
odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste školy.

Školský internát a školské stravovacie zariadenie je financované z originálnych kompetencií 
zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja.

ZDROJE FINANCIÍ:
a) 15 % z výnosu dane z príjmov fyzických osôb určeného pre VÚC rozdelí jednotlivým VÚC len podľa 
počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na 
jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka

b) časť podielových daní

Košický samosprávny kraj (vyšší územný celok) v rámci svojich originálnych 
kompetencií na úseku školstva financuje: 
a) náklady na výchovu a vzdelávanie – v našom prípade je to školský internát

Náklady na žiaka na školské internáty sú vo výške okolo 230€ mesačne, 
pritom žiak hradí len 21€ mesačne.

b) náklady na stravovanie žiakov – školské stravovacie zariadenia pri OA
Náklady na celodenné stravovanie za mesiac (žiaci v internáte) sa pohybujú vo výške 260€, žiak 
hradí celodenné stravovanie vo výške 2,95€  x  počet dní v mesiaci. Vychádza to okolo 60€.
Náklady na stravovanie – obedujúci -  na jedného žiaka za mesiac sú vo výške okolo 60€, žiak 
uhrádza sumu 1,30€ x počet odobratých obedov za mesiac. Orientačne je to 26€.

Zdala sa vám suma 670 460 € obrovská? A čo po dočítaní článku? 
Ešte stále máte pocit, že vy platíte veľa?

Z čoho žije 
naša škola?

V tejto rubrike sme sa už zaoberali naozaj rôznymi témami. 
Od bankových účtov, daní, ako si zarobiť, vplyvu značky na 
spotrebiteľa po korupciu, avšak nikdy nám nenapadlo vrátiť sa 
na začiatok. Z čoho vlastne žije škola? Odkiaľ má financie? Nás 
táto otázka veľmi zaujímala, preto sme sa vybrali za pánom 
riaditeľom dozvedieť sa niečo viac...

Pri prepočte nákladov na jedného žiaka vychádza ročný náklad 2 800 €.

■ text: Sabi
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Ja a cvičiť?! Áno, občas si aj sama zacvičím a po-
viem si: „Odteraz budem jesť zdravo a každý deň 
aspoň hodinu cvičiť.“ No hneď ako to dopoviem, 
sama tomu neverím. 

Som typická žena a pri pohľade do zrkadla som 
občas poriadne sebakritická a sklamaná zo svojej 
postavy. Nie, nepripadám si pekná taká, aká som, 
a najradšej by som schudla a vymenila si nos, ba 
dokonca aj prsty na nohách.

Moja postava úzko, až príliš úzko súvisí s tým, 
že cvičím raz za uhorský rok. Nie som nadšenec 
cvičenia ani posilky, ani jogy, ani športov. Som jed-
noducho zvaný domased. Spolieham sa na to, že 
chudnem len tým, že na to myslím, alebo v spánku 
:D

Načo sa potiť v posilke, keď potom prídem 
domov a dám si za hrsť chipsov a večer pri telke 
„zožeriem“ čokoládu? Nechcem vyzerať ako fit-
neska, lebo viem, že pri mojom stravovaní sa mi 
to ani nikdy nepodarí a fakt obdivujem dievčatá, 
ktoré majú dobrú genetiku alebo si vedia odtrhnúť 
od úst. 

Cvičenie nie je zlé, ak vás baví a našli ste si po-
hyb, ktorý chcete vykonávať. Ja som zistila, že ma 
veľmi rýchlo všetko omrzí a vždy si radšej sadnem 
pred telku, akoby som mala ísť von do toho tepla. 

Avšak práve teraz som sa nadchla pre kolieskové 
korčule a nesmierne sa teším, keď mi prídu a ja sa 
na nich naučím chodiť. Bude to super! Prvé tri jaz-
dy a potom ostanú hodené v skrini na horšie časy :D 

Bicykel, po rovine pohoda, ale žeby som sa mala 
ísť bicyklovať niekam do kopcov? Akože ja nie som 

Sagan! A moja riť je práve teraz oveľa väčšia ako 
ktorékoľvek sedadlo :D 

Alebo švihadlo, alebo na dvore si urobiť volejba-
lovú sieť, alebo začať len tak chodiť na dlhé pre-
chádzky, aj to je niečo ako cvičenie. 

Možnože som vám poradila nejaké aktivity na 
leto a dúfam, že začnete cvičiť viac ako ja. 
                       

■ text: Barborka, foto: archív OA

Čo  tak  s i   zacvičiť  ?

Priateľský zápas so študentmi z Holandska
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• Čo pre teba znamená folklór?
Aďka: Folklór je súčasť môjho 
života odmalička, páčia sa mi slo-
venské tradície a hlavne zvyky  Ge-
mera, takže folklór ma oslovil, už 
keď som bola dieťa. Páčili sa mi 
vždy tradičné kroje, piesne a tance. 
Radka: Zachovanie tradícií a spôso-
by života našich predkov. Či už ako 
sa obliekali, varili, pracovali alebo 
sa zabávali. 
Nika: Folklór pre mňa znamená 
dosť veľa. Je to krásna tradícia, 
ktorá sa prenáša z generácie na 
generáciu. Či už sa jedná o tance 
a piesne, či už o remeslá, ktoré sú 
tiež jeho súčasťou. 
• Ako dlho sa venuješ folklóru?
Aďka: Ako som spomínala, folklór 

je mojou súčasťou odmalička, môj 
prvý nácvik som zažila, keď som 
mala 5 rokov, takže sa folklóru 
venujem už krásnych 12 rokov. A 
verím, že ich bude ešte veľa. 
Radka: Folklóru sa venujem 
približne od 4 rokov. 
Nika: Venujem sa mu už od detstva. 
• Čo ti dal folklór?
Aďka: Folklór mi dal do života veľa 
skúseností, vedomostí o slovenských 
tradíciách a veľa príhod a zábavy, 
ktorú zažívame na vystúpeniach aj 
na samotných nácvikoch. 
Radka: Folklór mi dal iný pohľad na 
minulosť. 
Nika: Dal mi jednu veľkú rodinu 
v podobne našej skupiny a kopu 
ďalších kamarátstiev. To vďaka 
nemu som stretla veľa úžasných 
ľudí, bez ktorých si už môj život ani 
neviem predstaviť. Prežila som veľa 
krásnych okamihov a super zážitkov, 
na ktoré budem spomínať do konca 
svojho života. A verím tomu, že ešte 
omnoho viac mi ich dá. 
• V akom súbore účinkuješ?
Aďka: Začínala som v DFS 
Gemerčatá, ale keďže sme sa 
presťahovali, nebolo veľmi dobré 
dochádzať na nácviky. Momentálne 
pôsobím v dvoch súboroch: FS Du-
bina a FS Hrabina. 
Radka: Keďže bývam vo Vyšnej 
Slanej, chodím do FS Radzim.
Nika: Navštevujem FSK Hôra v Rej-
dovej a nevymenila by som ho za 
nič na svete.
• Kde všade si už vystupovala?
Aďka: Vystupovali sme už po 
rôznych kútoch Slovenska a takisto 
aj v Maďarsku. Vystúpení bolo mno-
ho, takže naozaj ani neviem, kde 
všade po Slovensku. 

• Prestala by si niekedy s 
folklórom?
Radka: Keby som musela prestať s 
folklórom, tak si myslím, že by som 
ním aj naďalej žila. Aj keby som 
nechodila vystupovať, ale zostal by 
v mojom srdci. 
• Vlastníš nejaký kroj, v ktorom 
by si chodila len tak po vonku?
Nika: Mám 3 krásne rejdovské kroje 
a k tomu ešte aj jeden vlachov-
ský. Okrem nich mám ešte mnoho 
ďalších sukní, šurcov, lajblikov 
(vesta) či oplecko. Rejdovské mám 
aj vyšívané, slávnostné, ale aj pra-
covné kroje. K tomu slávnostnému 
mám aj veniec, keďže som ešte 
dievča. A či by som v nich chodila aj 
von? Samozrejme. Však je to niečo, 
čím sa nemôže pochváliť hocikto. 
Je to našou súčasťou, súčasťou 
našich predkov. Je to krásna spo-
mienka na to, ako sa žilo kedysi a 
aké to bolo výnimočné. 

■ text: Barborka 
foto: archív žiačok II. B

Každá krajina je niečím výnimočná a špecifická. 
Naše malebné a malé Slovensko vyniká práve folklórom. 
Nachádza sa tu mnoho folklórnych oblastí od Abova, 
Šariša, Horehronia po Myjavu a Záhorie. Do tejto kate-
górie pravdaže patrí aj nám už známy Gemer. 

Každá dedina má iné nárečové slová, kroje a vlastné 
folklórne skupiny či súbory. V týchto zložkách účinkujú 
aj dievčatá z našej školy. Ja som si vybrala práve II.B, 
v ktorej sa momentálne nachádza najviac folkloristiek 
v škole. Na moje otázky mi odpovedali: Aďka Žoriová, 
Radka Revúcka a Nika Sabadošová.Nositeľky tradícií z II.B

Nika

Aďka

Radka so svojím súborom
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V dňoch 21. – 23. 03. 2018 sa konal 24. Medzi-
národný veľtrh cvičných firiem v Prahe. Veľtrhu 
sa zúčastnilo 110 cvičných firiem z rôznych štátov 
Európy (Slovenská republika, Taliansko, Česká re-
publika, Rakúsko, Belgicko, Španielsko, Rumun-
sko...).

Z našej obchodnej akadémie sa veľtrhu 
zúčastnili dve cvičné firmy, a to cvičná firma, ktorá 
sa zaoberá výrobou čokolády a predajom cukrá-
renských výrobkov na priamu konzumáciu - Wil-
liam Dolce – Rio Dolce a firma, ktorej predmetom 
činnosti je výroba mliečnych produktov, predaj 
čajov, výroba a predaj remeselníckych produktov, 
organizovanie kultúrnych a iných podujatí, posky-
tovanie obslužných služieb - Ovečka Anička. 

Pod vedením učiteliek Ing. Stanislavy Lukáčovej 
a Ing. Zuzany Šivecovej si desať našich študentov 
zmeralo sily s ostatnými cvičnými firmami v 
rôznych oblastiach obchodovania, marketingu, 
prezentácie. 

Za všetkých žiakov zúčastnených na veľtrhu 
môžem povedať, že sme si z Prahy doniesli domov 
mnoho zážitkov a skúseností. Užili sme si krásy Pra-
hy a jej pamiatky nás každý deň počas veľtrhu lákali 
von aj napriek únave. Tým najväčším zážitkom bol 
však samotný veľtrh. Prvý deň obchodovania sme 
postavili stánok a doladili menšie detaily. Potom 
sme už len s úsmevom vítali prvých zákazníkov, 
ktorí do našich cvičných firiem prišli.

Hneď prvý deň si obe cvičné firmy zasúťažili v 
disciplíne „90 sekúnd vo výťahu“, ktorej podsta-
tou bolo náhodné stretnutie cudzinca s jedným 
členom cvičnej firmy v imaginárnom výťahu. Kon-
verzácia prebiehala v anglickom jazyku. Súčasťou 

prvého dňa bolo aj prezentovanie našich súťažných 
prezentácií, taktiež v anglickom jazyku. 

Kvalitná odborná príprava, odhodlanie a naše 
zručnosti priniesli svoje ovocie a domov sme si 
priniesli okrem zážitkov aj skvelé umiestnenia.

V kategórii Najlepší stánok sa firma Rio Dolce 
umiestnila na 1. mieste a cvičná firma Ovečka 
Anička na 6. mieste z 59 zahraničných cvičných 
firiem. 

V kategórii Najlepšia prezentácia sa firma Rio 
Dolce umiestnila na 1. mieste a Ovečka Anička na 
3. mieste  z 59 zahraničných cvičných firiem.

V disciplíne "90 sekúnd vo výťahu" sa cvičná fir-
ma Rio Dolce umiestnila na 2. mieste zo všetkých 
prihlásených cvičných firiem.

V kategórii Najlepší katalóg sa umiestnila 
Ovečka Anička aj Rio Dolce na 6. mieste z 59 
zahraničných cvičných firiem. Predmetom hodno-
tenia bola gramatická a štylistická správnosť, origi-
nalita, grafické spracovanie, zaujímavosť ponuky, 
celkový dojem.

Kategória Najlepšia firma veľtrhu predstavuje 
súčet bodov z kategórií stánok, katalóg a prezen-
tácia sa firma Rio Dolce umiestnila na 4. mieste 
a Ovečka Anička na 10. mieste zo 110 cvičných 
firiem.  

Veľká vďaka za tento úspech patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali na propagačných materiáloch a 
celkovom vzhľade stánkov. Rovnako ďakujeme aj 
vedeniu školy, ktoré nám umožnilo zúčastniť sa 
na veľtrhu a dosiahnuť tak krásne umiestnenia. A 
samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na naše pani 
učiteľky, ktoré nás na veľtrh pripravili. Ďakujeme!

■ text: Monika, foto: archív CF

Mimoriadne úspešný veľtrh cvičných firiem v Prahe

Wiliam Dolce - Rio Dolce

Ovečka Anička
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
Krajská úroveň
Súťaž pozostávala z troch častí:
1. test z literatúry, gramatiky a slohu,
2. slohová práca na vybraný žáner,
3. rečnícky prejav. 
Úspešnou riešiteľkou (nad 40 bodov) bola aj Sabína 
Čobádiová, ktorá získala diplom úspešného riešiteľa v 
krajskom kole OSJL. Z 36-tich súťažiacich bola šiesta.

Mladý účtovník 2018 
Regionálne kolo
8. miesto Bolgárka Lendvaiová
9. miesto Monika Ezsólová

52. ročník Súťaže v spracovaní  
informácií na počítači
Celoštátna úroveň
 Odpis:
 15. miesto Lukáš Lőrinc zo IV. B 
 UTX: 
 4. miesto Veronika Fazekašová zo IV. A 
 6. miesto Lukáš Lőrinc zo IV. B 
 7. miesto Sebastián Kovács z II. A
 8. miesto Katarína Vesterová zo IV. A
 10. miesto Boglárka Kovácsová z II. A
 WordProcessing: 
 5. miesto Timotej Lipták z III. B 

Najlepší podnikateľský plán 
Regionálna úroveň
1. miesto: žiačky II.B triedy Radka 
Revúcka a Barbora Tomková s 
podnikateľským plánom Krojovo, 
s. r. o. 

Ekonomická olympiáda 
Z KSK sa súťaže zúčastnilo takmer 900 
študentov a do krajského kola postúpilo 79. 
Z kraja postúpilo min. 5 najúspešnejších 
študentov do celoštátneho kola. Z OA 
Rožňava postúpila Zuzana Kolesárová, IV. B
Celoštátne kolo
Zuzana Kolesárová, IV. B - 23. miesto

Hviezdoslavov Kubín 
Okresné kolo
Poézia: 2. miesto Saskia Mesarčíková
Próza: 2. miesto Dominika Antalová

Súťaž Spotrebiteľská výchova (časopis K€Š) 
Celoštátna úroveň
Redakčná rada - študenti z II. A triedy: Juraj 
Bobka, Andrea Brenkusová a Zuzana Moravanská. 
Jedna z hlavných cien medzi 50 prihlásenými 
časopismi s časopisom K€Š a témou: Kvalita výživy 
spotrebiteľa a bezpečnosť potravín.

Stredoškolská odborná činnosť
Krajské kolo:
1. miesto: Lucia Tóthová, III.A - Názov práce: Bloger ako práca
2. miesto: Kristína Zalcerová, III.A - Názov práce: Mediálny 
multitasking ■ text: RR, foto: archív OA
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Letné sudoku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Krstné meno profesora, ktorý 
používa tieto hlášky: „No hybaj, 
synu, k tabuli, ale rýchlejšie, 
nehýb sa ako reumatická 
slonica, lebo ťa prehnem cez 
koleno a pošlem ťa do večných 
lovíšť.“ 
2. Krstné meno profesorky, ktorá 
používa tieto hlášky: „Pôvodne 
som mala pre vás prichystanú 
takú krátku bleskovečku. Vyberte 
si účtovnú osnovu a nájdite mi 
túto predkontáciu. Účet ÚŽaS. Na 
moju hodinu nepripravení chodiť 
nebudete. Učíme sa per partes.“
3. Krstné meno profesorky, ktorá 
používa tieto hlášky: „Špeciálne 
pre vás som vytvorila taký tes-
tík... toto je maturitná téma!”
4. Krstné meno profesora, ktorý 
používa tieto hlášky: „Dobrý deň, 
devušky! No čo, buchty? Čo toto 
má znamenať?? Zas nefunguje ten 
dataprojektor. Poďte s tým dačo 
spraviť.“
5. Priezvisko profesorky, ktorá 
používa tieto hlášky: „Pozapínajte 
si počítače, otvoríme si wooord/
excel a vypnite tie hry, lebo vás 
vyrazím von. Chyba je v tebe, nie 
v PC.“
6. Priezvisko profesora, ktorý 
používa: „Príjemný pekný deň 
prajem...“
7. Priezvisko profesorky, ktorá 
používa tieto hlášky: „Nemáte 
soľ?... Musím sa opýtať ve-
denia... Toto poistenie je pre 
tehotné, teda ženy, ktoré takto 
dopadli...” 
8. Priezvisko profesora, ktorý 
používa tieto hlášky: „Number...
Fight! English! Four is better than 
five. If it's good enough for you, 
it's good enough for me.“
9. Priezvisko profesora, ktorý 
používa tieto hlášky: „Dáme si 
3 kolečká a rozcvičku. Aj keď 
necvičíš, úbor musíš mať.“
10. Krstné meno profesorky, 
ktorá používa tieto hlášky: 
„Píšte v ZAV-ku! Nech sa to tam 
zelená! No chlapci a dievčatá, 
dnes si napíšeme...Hlavnou 
starostlivosťou je budovanie 
demokratickej vlasti.“

Tajnička
Najlepšia Stredná odborná škola v Košickom kraji je...

■ pripravila: Sabi

(podľa hodnotenia INEKO)
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Okresné kolo basketbale chlapcov - 2. miesto
Okresné kolo basketbale dievčat - 2. miesto
Okresné kolo vo volejbale chlapcov - 1. miesto
Okresné kolo vo volejbale dievčat - 1. miesto
Okresné kolo vo futbale chlapcov - 1. miesto
Regionálne kolo vo futsale dievčat - 1. miesto
Krajské kolo vo volejbale dievčat - 5. miesto
Regionálne finále vo volejbale dievčat - 2. miesto - súťaž o pohár prednostu KSK v Spišskej Novej Vsi
Regionálne finále vo volejbale chlapcov - 3. miesto - súťaž o pohár prednostu KSK v Spišskej Novej Vsi
Krajská športová olympiáda v futsale dievčat - 3. miesto
Krajská športová olympiáda v rámci projektu dlhodobých súťaží KSK - bedminton chlapcov - 5. miesto

Š P O R T O V É  S Ú ŤA Ž E  -  V Ý S L E D K Y  N A Š I C H  Ž I A K O V

■ text: RR, foto: archív OA



Šéfredaktorka

Sabína Čobádiová (Sabi)

redaktori

Barbora Tomková (Barborka), Monika Molnárová (Monka), Scarlett Langová, 
Krisztina Zalcerová, Kitti Szűcsová (Kittihawk), Bianka Švarcová (Bia), 

Viktória Bodnárová (Viki), Eva Vargová (Evka), Stanislava Macková (Stanka)

ilustrácie

Jana Kolesárová (Janka)
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Mgr. Oľga Dúdorová

Grafická Úprava

Ing. Juraj Valko Krišťák

Zároveň všetkým prajem slnečné, teplé, dlhé a nezabudnuteľné leto,
nech ho využijete čo najlepšie a načerpáte nové sily na nasledujúci školský rok.

Chcela by som poďakovať štvrtáčkam Viktórii Bodnárovej, Stanislave Mackovej, 
Martine Pliškovej a Eve Vargovej za ich dlhoročnú prácu v školskom časopise 

a prajem im veľa šťastia do budúcnosti.


