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S c h o p n o s ť 
rozprávať je 
úžasný dar, no iba 
ak ho využívame 
správne. Roz-
právaním vieme 
toho veľa 
prezradiť o sebe, 
o našich názo-
roch, pocitoch, 

vedomostiach. Vieme toho druhého 
potešiť, pomôcť, usmerniť a niečo 
nové naučiť. Bohužiaľ, v dnešnej 
dobe sa rozprávanie využíva skôr na 
urážanie, ohováranie a zraňovanie 
iných. Neuvedomujeme si váhu svo-
jich slov a vyslovených myšlienok. 
Slová sa nedajú vziať späť a ľudia 
podceňujú ich vážnosť. Bolo by 
omnoho menej nedorozumení a 
hádok, keby ľudia pred tým, ako 
niečo povedia, trocha popremýšľali 
a položili si otázky: Som si tým 
istý/á, čo hovorím? Nešírim 
klamlivé informácie? Nemôže to 
niekoho uraziť? Je dôležité to 
niekomu povedať? Niekedy máme 
rôzne pocity ako napríklad hnev 
a povieme niečo, čo neskôr veľmi 
oľutujeme. Odstupom času máme 
na všetko iný pohľad a často rea-
gujeme prehnane a urýchlene. 
Liekom proti negatívnym slovám 
je mlčanie. Rozvážna mlčanlivosť 
je vždy lepšia ako bezcitná pravda. 
Netreba si preto mýliť úprimnosť s 
bezcitnosťou. Naučme sa počúvať 
ostatných a vypočuť si ich názory, 
ktoré sú rovnako dôležité. Nežime 
v klamlivom zdaní, že pravda je len 
jedna, a to naša. Čím viac budeme 
mlčať, tým viac budeme počuť. 
Ak budeme rozprávať iba my, nič 
nové sa nedozvieme, nové vedo-
mosti získavame od iných, preto 
ich treba počúvať pozorne – ďalšia 
vlastnosť, ktorá mnohým chýba. 
Počujeme jedno, rozumieme 
druhé a hovoríme tretie. Dúfam, 
že si moje slová aspoň niektorí 
z vás zoberú k srdcu a nabudúce 
budú mať na pamäti, že tí, čo sa 
im myšlienky začínajú na jazyku, 
nikdy nedosiahnu múdrosť.
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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 31. 01. 2020 ■ zaškrtnúť pri použití)

Sabi
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Súťaž sa konala 20. – 21. marca v Obchodnej 
akadémii v Senici. Naša škola sa súťaže zúčastnila 
v početnej zostave a predviedla svoje zručnosti  
v 3 disciplínach. 

PÍSANIE NA POČÍTAČI (pozostáva z 10-minú-
tového odpisu textu z 3-stranovej papierovej 
predlohy). V tejto disciplíne sa Sabína Čobádiová  
umiestnila na 8. mieste s 3777 údermi a Dávid Ga-
raj skončil na 18. mieste. 

ÚPRAVA TEXTU NA POČÍTAČI (za 10 minút 
treba upraviť predlohu textu pomocou všeobecne 
používaného textového editora). Najlepšie sa  
v tejto disciplíne umiestnila Veronika Kubasková 
na 6. mieste s 9750 bodmi, Nikola Liptáková na 
9., Henrich Palečko na 10. a Veronika Fazekašová  
na 11. mieste. 

WORDPROCESSING (Úlohou súťažiaceho je pro-
fesionálne spracovať externý text podľa inštrukcií 
za 90 minút. Môže ísť napríklad o formátovanie, 
vkladanie hlavičky/päty, používanie stĺpcov, spra-
covanie tabuliek,  hromadnú korešpondenciu 
a iné). V tejto disciplíne sa Nikola Liptáková  
umiestnila na peknom 5. mieste s celkovým 
počtom bodov 68 (73,71%).

Najrýchlejšie prsty Slovenska nie sú len 
o súťažení. Ide aj o nadviazanie známostí a 
priateľstiev či kultúrne vyžitie. Vo voľnom 
čase, keď sme nesúťažili, sme mali možnosť 
nahliadnuť do školského archívu, kde boli vys-
tavené staré vysvedčenia so zaujímavými a pre nás 
aj nezvyčajnými predmetmi ako: kupecké počty,  
náuka o zboží, tesnopis, krasopis, prírodozpyt, 

počty a merba, ručné práce chlapecké, ručné práce 
dievčenské, náuka o domácom hospodárení a tiež aj 
dobové  fotografie či školské práce. Bolo to naozaj 
zaujímavé a ukázalo sa, že storočná história školy 
má čo ponúknuť.  Svoje rýchle prsty predviedla 
aj klaviristka – súťažiaca s výkonom 567,3 čistých 
úderov za minútu (hádajte, kto sa stal víťazom). 
Po dvojdňovom súťažení sme nasadli do autobusa a 
vyrazili sme do múzea v Košariskách, ktoré je rod-
ným domom kľúčovej osoby pri založení ČSR. Ak 
ste si pomysleli na Milana Rastislava Štefánika, tak 
máte pravdu. Po zaujímavej prednáške sme sa vy-
brali na miesto jeho posledného odpočinku – Brad-
lo. Boli sme príjemne prekvapení nádherou miesta. 
Zo súťaže sme sa síce nevrátili s pohárom, no mini-
málne s pocitom, že sa oplatilo trénovať, navštíviť 
Senicu a zažiť krásne chvíle.

■ text a foto: Sabi

Najrýchlejšie prsty Slovenska
NIE, NEJDE O HRU NA KLAVÍRI, 

ALE O CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ V SPRACOVANÍ 
INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI.
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Mnohí závidia učiteľom kratší pracovný týždeň, 
viac dní voľna a majú skreslené predstavy o 
náročnosti tohto povolania, úlohe a postavení 
učiteľa v dnešnej spoločnosti. Je naozaj niečo, 
čo sa dá učiteľom závidieť? Aj nás v školskej re-
dakcii zaujímalo ako na výhody a nevýhody svojej 

profesie pozerajú samotní učitelia. Porovnali sme 
ich názory s názormi žiakov a výsledky boli naozaj 
prekvapivé.

Náš dotazník obsahoval 6 otázok. Vyplnilo ho 83 
študentov (55 žien a 28 mužov) a 17 učiteľov (12 
žien, 5 mužov).

Toto sú slová peknej piesne, z ktorých už mnohé dnes neplatia.

Z grafu vyplýva, že žiaci považujú za najväčšiu výhodu práce učiteľa vyšší počet dní dovolenky, školské 
akcie a sústavné vzdelávanie sa. Čo nás ale prekvapilo, že až 14 z 17 (82 %) učiteľov považuje za výhodu 
prácu s dospievajúcou mládežou, alebo skutočnosť, že každý deň je iný.

Čo sa týka nevýhod práce učiteľa, v tomto sa žiaci plne zhodli 
s učiteľmi: 77 % žiakov a 88 % učiteľov považuje túto prácu náročnú na 
psychiku. Medzi nevýhodami uviedli učitelia aj 360 stupňovú kontrolu 
a stres.

V nasledujúcej otázke mali žiaci zhodnotiť dôležitosť práce učiteľa 
na stupnici od 1 do 10.

Medzi žiakmi vznikol priemer 8,5 a medzi učiteľmi 8,53. S drobným 
rozdielom je zrejmé, že prácu učiteľa si žiaci vážia, i keď to možno tak 
na hodinách nevyzerá.

V poslednej otázke sme sa pýtali žiakov, či by si vybrali povolanie 
učiteľa. Kladne odpovedalo iba 17%, kým záporne sa vyjadrilo až 49 % 
žiakov a 34 % to nevie posúdiť.

Rovnakú otázku sme sa pýtali aj našich učiteľov, či by si toto povolanie vybrali aj po druhýkrát. 76 % 
percent učiteľov odpovedalo kladne, 18 % záporne a iba 6 % z nich sa k tomu nevie vyjadriť. 

Náš učiteľ, náš učiteľ, od kriedy celý biely ...
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Spoločnosť ASC Applied Software Consultants analyzovala 30 miliónov zápisov a zisťovala, kedy učitelia 
opravujú písomky a pripravujú sa na svoju prácu.

Na prvom grafe možno vidieť, že:
■ viac ako tretina zápisov prebieha v popoludňajších až nočných hodinách (od 15.00 do polnoci).
■ za povšimnutie stojí vysoký počet zápisov medzi 20-21.hodinou večer (t.j. po pracovnej dobe učiteľa)
■ zápisom zväčša predchádzajú hodiny opráv písomiek

Druhý graf napovedá o pracovnom týždni učiteľa:
■ značná časť práce sa deje cez víkend
■ za povšimnutie stojí najmä práca odvedená v nedeľu

Zdroj: ISU a Applied Software Consultants s.r.o. / Štatistika počtu zápisov učiteľov do elektronickej žiackej knižky počas pracovnej doby a mimo nej.

Tieto grafy zobrazujú iba merateľnú časť učiteľskej práce. 
Ich pracovný čas sa rozdeľuje na priamu činnosť s deťmi a na 
prípravu na vyučovanie. Priama činnosť s deťmi prebieha počas 
vyučovania, kedy má každý svoj rozvrh hodín. V rámci prípravy 
na vyučovanie si tvoria pracovné listy, písomné práce, či cvičenia, 
ktoré následne opravujú. Premýšľajú, ako motivovať ich žiakov, 
ako riešiť výchovné problémy, ktoré sa vyskytli počas vyučovania. 
Vypisujú triedne knihy, či katalógové listy, chystajú stretnutia  
s rodičmi a vybavujú exkurzie i výlety. Keďže tento čas je podľa ich 
slov nepostačujúci, bežne sa dokončeniu príprav či samoštúdiu venujú vo svojom „voľnom čase“.

Vieme, že sa často nesprávame tak, ako by ste si to želali, že nami trieskajú hormóny, a naše výsledky 
nezodpovedajú vašej snahe, no vašu prácu si veľmi vážime a toho dôkazom sú aj naše úprimné odpo-
vede. Dúfame, že sme našich učiteľov príliš nedemotivovali našim správaním, a že im ten entuziazmus 
pri vchádzaní do našich tried ostane ešte veľmi dlho. Pri príležitosti Dňa učiteľov im aj touto cestou 
posielame veľké ĎAKUJEM. ■ text: Sabi



Sneh, hory, lyže, vírivka a spolužiaci.
Neznie vám to ako ideálny relax?
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Mne úplne, ja totiž milujem všetko z toho, preto som okamžite reagovala, keď nám ponúk-
li lyžiarsky výcvik v stredisku Strednica - Ždiar. Tráviť čas so spolužiakmi, lepšie sa spoznať, 
pri tom robiť čo vás baví (myslím tým lyžovanie) a na dôvažok to niekto iný zaplatí, kto by 

to odmietol? Strávili sme krásny týždeň na lyžiach v modernej ubytovni so skvelými ľuďmi a 
chutnou stravou. Aby sme sa príliš neunavili a nenudilo nás iba lyžovať celé dni, program sme 
si spestrili aj turistikou na Hrebienok a návštevou Tatralandie, kde sme relaxovali v bazénoch, 

vírivkách a saunách. V závere pobytu sme aj súťažili, aby sme ukázali ako sme zdokonalili 
svoje lyžiarske schopnosti, techniku a štýl, prípadne niektorí ako dokázali prekonať strach 

zo strminy. Kvôli srande sme sa spúšťali aj na saniach a stavali snehuliaka. Dúfam, že sa 
každému páčilo na lyžiaraku tak ako mne a odnáša si tie najúžasnejšie spomienky.

■ text a foto: Cynthia

L y ž i a r a k  j e  s k v e l ý

Rožňavský mládežnícky parlament je veľmi aktívny, pripravuje rôzne zaujímavé podujatia. 
Tentoraz to bol študentský ples, ktorý bol organizovaný v spolupráci s Centrom voľného času. 
V poradí už 14. ročník plesu sa uskutočnil 2. marca 2019 v spoločenskej sále Mestského úradu 
v Rožňave. Pre mladých ľudí je to skvelá príležitosť k zoznamovaniu, tancovaniu a zábave. Ani 
tento rok si mládež túto príležitosť nenechala ujsť  o čom svedčí vysoká účasť 220 ľudí. Celý 
ples sa niesol v duchu elegancie a krásy a aj program bol pestrý. Začal partnerským tancom,  
neskôr nasledovali rôzne súťaže, kultúrny program a nechýbala ani tombola. O  hudbu sa posta-
ral skvelý DJ, ktorý hral slovenskú modernú i ľudovú hudbu ako aj najnovšie zahraničné hity. 
Každý, kto sa skvelo zabavil, si pravdepodobne predsavzal, že budúci rok príde znova.

■ text a foto: Ivka

Študentský ples
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V súčasnosti existuje na svete približne 7 000 
jazykov. Vďaka cudzím rečiam sa dokážeme  
viac priblížiť a spoznať iné kultúry, ľudí , máme 
lepšie vyhliadky v kariére, sme rozhodnejší a 
sebavedomejší. 

Naša škola sa pravidelne prihlasuje do ce-
loeurópskej súťaže Juvenes Translatores, kde je 
súťaženie podmienené vylosovaním. Žiaľ, našu 
školu zatiaľ nevylosovali, ale už druhý rok sme 
27. novembra organizovali školské kolo tejto 
súťaže, kde sa aj tento raz prihlásili naši najlepší 
a najtrúfalejší prekladatelia z druhého, tretieho 
a štvrtého ročníka bilingválneho odboru štúdia. 
Ako  najlepší bol vyhodnotený preklad Branisla-
va Macka zo IV. A triedy, ktorý dokázal vystihnúť 

najvernejšie a najvtipnejšie podstatu súťažného 
textu s relatívne najmenším počtom gramatických 
a štylistických chýb.

Najlepší prekladatelia stredných škôl v rámci 
Slovenska sa za odmenu mali možnosť zúčastniť 
prekladateľského seminára, ktorý organizovala 
Európska Komisia na Slovensku v Knižnici J. Bocatia 
v Košiciach 8. februára. Tieto stretnutia majú veľmi 
dobrý ohlas a predstavujú významný informatívny 
prienik do tejto profesie. Seminára sa zúčastnila 
Andrea Brenkusová z III. A triedy. Okrem informácií 
si žiaci mali možnosť aj prakticky precvičiť svoje 
prekladateľské zručnosti a analyzovať najčastejšie 
prekladateľské chyby.

■ text: H.F., foto: Archív OA

O v l á d a n i e  c u d z í c h  re č í  d v í h a  . . . . .
„KOĽKO REČÍ VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM“. PROSTREDNÍCTVOM JAZYKA VYJADRUJEME SVOJE 

MYŠLIENKY, POTREBY, TÚŽBY, JEDNODUCHO DOROZUMIEVAME SA MEDZI SEBOU.

Spolu so svojimi spolužiakmi z II. A a II. B sme 
všetci chceli dostať odpovede práve na tieto a 
podobné otázky, preto sme počas hodiny podniko-
vej ekonomiky navštívili Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Rožňave.  Vedúca  Oddelenia spros-
tredkovania a poradenstva Ing. Elena Elexová, 
sa nám v podobe besedy snažila odpovedať na 
podobné otázky, načrtla nám organizačnú štruktúru 
Úradu práce a úlohy jednotlivých oddelení a 
poskytla  nám aj veľa dôležitých a cenných infor-
mácii ohľadom podnikateľského zámeru. Aby nešlo 

len o jednostranný monológ, povzbudzovala nás v 
kladení otázok ohľadom všetkého čo nás zaujíma 
a dokonca pre nás pripravila aj súťaž v skupinách, 
aby si overila ako sme dávali pozor a aké máme 
my predstavy ohľadom našej budúcej možnej 
podnikateľskej činnosti. Najlepší tím bol odme-
nený sladkosťami, ale nakoniec si vlastne všetci 
odnášame cenné informácie do biznis života, veď 
sa predsa chceme stať ekonómami, manažérmi či 
podnikateľmi.

■ text: Kittihawk, foto: archív OA

Business p lan
Chceli by ste v budúcnosti podnikať? Vedeli by ste 

správne zostaviť vlastný podnikateľský zámer? 
Podporuje štát podnikateľov?



študentský časopis Sršeň8  

Dnešní mladí ľudia majú všetko k dispozí-
cii – učia sa cudzie jazyky, majú internet a 
najnovšie technológie, môžu sa vzdelávať v 
rôznych typoch škôl, dokonca aj v zahraničí, 
môžu cestovať, nadväzovať vzťahy, získavať 
skúsenosti z rôznych oblastí a kultúr. Právom 
sa teda od nich očakáva, že v živote uspejú, 
dobre sa uplatnia, teda zužitkujú vo svoj 
prospech všetko, čo im je dopria- 
te. Ide o generáciu Z, 
teda tínedžerov 
n a r o d e n ý c h 
zhruba od 
roku 1995 po 
rok 2010. 
Táto gene-
rácia sa 
o z n a č u j e 
ako „gene- 
r á c i a 
o č a k á v a n í “ . 
Podľa prieskumov 
práve tieto očakávania a 
požiadavky, ktoré sa kladú na mládež 
spôsobujú u nich frustrácie a stres, keďže 
nechcú sklamať svoje okolie. Pribúdajú aj 
poruchy spánku, depresie a dokonca aj sklony 
k samovražde.

Na druhej strane je to generácia zatiaľ 
technicky najbystrejších ľudí. Už  batoľatá si 
vedia na internete 
nájsť čokoľvek. 
Deti narodené v 
tomto období sú 
technicky zdatné, 
nemajú prob-
lém riešiť viacero 
úloh naraz. Avšak 
nedokážu sa dlho 
sústrediť na jed-

nu vec. Sú presvedčení, že internet sa dá 
použiť na všetko, od budovania vzťahov, cez  
hľadanie si partnera či práce, až po zábavu. 
Dokážu byť na internete 24/7. Aj vzťahy si 
hľadajú a budujú  na sociálnych sieťach. 
Komunikácia tvárou v tvár im robí problé-
my, často nevychádzajú z bezpečia domova 
von, nesocializujú sa dostatočne v reálnom 

svete, teda ich emocionálne väzby 
na priateľov nie sú pevné. 

Často to u nich vedie 
k uzavretosti až 

osamelosti.
„ G e n e r á -

cia spra-
v o d l i v ý c h “ , 
p r e t o ž e 
n e p o z n a j ú 

predsudky voči 
iným etnikám, 

kultúram a rasám.  
Tínedžeri sú liberálni a 

neznášajú nespravodlivosť. 
Často si však uvedomujú vlastnú naivitu. Za 
najväčšie problémy Slovenska považujú ko-
rupciu a diskrimináciu menšín. Mladej gene-
rácii nie je ukradnuté ani verejné dianie. 
Vyrastajú v dobe, v ktorej sa prakticky nes-
tretli s obmedzeniami. Myslia si, že na roz-
diel od predchádzajúcich generácií, si môžu 

povedať čo chcú, 
vzoprieť sa auto-
ritám a nič sa im 
nestane. 

Táto generá-
cia sa označuje 
aj ako generá-
cia izbových 
párty. Mladí 
nevyhľadávajú 

PREČO SÚ TÍNEDŽERI 
NARODENÍ PO ROKU 2000 ÚPLNE 

INÍ, NEŽ BOLI ICH RODIČIA?

ZGenerácia



študentský časopis Sršeň   9

hlučné diskotéky v zafajčených priestoroch, 
skôr sa vyberú na výlet či do prírody. V otázke 
omamných látok či sexuality nie sú sloven-
skí tínedžeri žiadne neviniatka. Prvé užitie 
alkoholu či drogy sa posúva v priemere na 
vek 14 rokov. Sex je pre mladých prirodze-
nou súčasťou života a nepripisujú mu hlbší 
zmysel. Slúži skôr ako forma pôžitku bez nut-
nosti zaväzovať sa. Na druhej strane, pribúda 
mladých, ktorí sex odkladajú, prípadne im 
spôsobuje strach z intimity.

Na Slovensku v rámci generácie Z vzniká 
priepasť medzi mladými ľuďmi, ktorí na jed-
nej strane dokážu ísť za hranice svojich síl, sú 
akční, nie len v škole ale aj v spoločnosti, no 
na druhej strane iná, veľká skupina mládeže 
svoju budúcnosť vôbec nerieši.

Zaujímalo ma, ako sa k črtám svojej gene-
rácie stavajú žiaci našej školy, či si uvedomu-
jú do akej generácie patria a či sa stotožňujú 
s jej charakteristikami.

Do ankety sa zapojilo 100 žiakov všetkých 
ročníkov. Iba 40% opýtaných sa vedelo správne 
zaradiť do generácie Z. Táto generácia 
používa internet naozaj na všetko rozhodne 
potvrdilo 57% žiakov a ďalších 27% ho požíva 
často. Ľudia tejto generácie nemajú pred-

sudky voči iným etnikám, rasám či kultúram 
rozhodne potvrdilo 48% opýtaných, ale ani 
ďalších 23% s tým nemá problémy. Spolu až 
57% žiakov sa zaujíma o spoločenské dianie. 
Na charakteristiku Som samostatný skôr áno 
odpovedalo 60% a rozhodne som samostatný 
volilo ďalších 22% opýtaných. Anketou sa 
potvrdila aj ďalšia črta tejto generácie - 
ambicióznosť, keďže 38% opýtaných označilo, 
že sú rozhodne ambiciózni a ďalších 40% 
označilo, že sú skôr ambiciózni ako nie. Avšak 
poruchy spánku či depresie 55% opýtaných  
nepotvrdilo. Opýtaní nepotvrdili ani 
neschopnosť dlhodobo sa sústrediť, pripúšťa 
to iba 33%, ba dokonca sa 57% mladých ľudí  
tejto generácie necíti ani osamelo, pretože 
vraj majú skutočných priateľov, hoci je zau- 
jímavé, že 49% opýtaných sa označilo za uza-
vretých. Uzavretosť je totiž ďalšia výrazná 
črta generácie Z. 

Mnohí opýtaní sa identifikovali aj s črtami, 
ktoré sú skôr typické pre staršie generácie. 
Napríklad 81% opýtaných radi komunikujú 
tvárou v tvár, 55% má silné väzby na rodičov, 
74% sú pracovití a až 86% radi trávia svoj 
voľný čas s kolegami, priateľmi či rodinou.

■ text: H. F.



študentský časopis Sršeň10  

Symbol prichádzajúcej 
jari a zdravia.

PASQUA, USKR, OSTERN, AN CHÁISC, PATRDŽI. 
PRE NIEKOHO OBĽÚBENÉ SVIATKY, PRE INÝCH ...

Neviem, či ste z týchto exoticky znejúcich náz-
vov pochopili, že ide o náš najväčší kresťanský 
sviatok – Veľkú noc. V USA Veľká noc nie je 
kresťanským sviatkom a v Nórsku sa napríklad 
počas týchto sviatkov tradične riešia vraždy. 
Televízie vysielajú kriminálne seriály, tlač pub-
likuje pútavé príbehy, v ktorých čitatelia môžu 
hádať, kto je páchateľom. Čo národ, to iné tradí-

cie. My si pripomíname umučenie, smrť a vzkrie- 
senie Ježiša Krista, ale zároveň vítame jar, zdra-
vie, rozkvet a obnovu. Tradície súvisiace s oslava-
mi sa v našej krajine do určitej miery líšia. Niekde 
sa ich snažia zachovať, inde už miznú a zabúda sa 
na ne. My sme boli zvedavé, ako oslavujú Veľkú 
noc naši spolužiaci, aké zvyky a tradície zacho-
vali.

Symbolom veľkej noci v Mikuláši sú bahniatka, ktoré majú po ich pos-
vätení ochranný charakter. Jedlá, ktoré pripravujeme sú najmä vajíčka, 
zemiakový šalát, údené mäso, syry a obložené taniere. Chýbať by ne-
mal ani sladký baranček a koláče. Pondelok je sviatok všetkých mužov, 
ktorí musia vyšibať a obliať svoje ženy. Je to symbol prichádzajúcej 
jari a zdravia, ktoré im má potom vydržať počas celého roka. Za od-
menu sa dávajú sladké dobroty, a stužky na korbáče. Na dedinách ešte 
stále dievčatá vyrábajú vlastné kraslice, ktoré potom rozdávajú šibačom 
alebo sa oblečú do krojov a chodia spievať ľudové pesničky. 

Katarína Grolmusová, Liptovský Mikuláš

Niekoľko dní dopredu si upletiem korbáč a naviažem si 
naňho mašličky. Hneď ráno, a vždy ako prvú, vyšibem mamku 
a potom devušky. Tie radšej oblievam. Dostávam peniaze, 
mašličky a vajcia. To najmä od starších žien. Väčšinou na 
Veľkú Noc jeme šalát a rezne. Nezaobídeme sa ani bez 
tradičnej šunky alebo huspeniny. Veľká Noc vlastne ani nie je 
o tom, čo jeme alebo čo robíme, ale že sa všetci stretneme 
a spoločne trávime tieto chvíle. 

Kristián Boďa, Mošovce
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Veľká noc u nás prebieha asi takto: ráno až do obedu chodíme  
s otcom po dedinách a navštevujeme príbuzných, ktorých 
oblievame, dostávame chutné zákusky, veľkonočné vajíčka, mince 
a podobne. Na obed sa vraciame späť domov, kde sa pridáme  
k zvyšku rodiny na slávnostný obed, po ktorom ideme spolu do 
záhrady a hľadáme skryté vajíčka, ktoré tam ukryla stará mama. 

Matúš Fehér

Veľká Noc je jeden z mojich najobľúbenejších sviatkov. Naše zvyky 
a tradície dodržiavame rok čo rok. Teší ma to, že rodina sa môže zno-
va stretnúť a spolu si uctiť tradície týchto dní. Keď som bol mladší, 
chodieval som do každého domu a polieval či už mladé alebo staré 
ženy. Odmenou mi bolo čokoládové vajíčko alebo nejaké to euro.  
V dedine sme mali malé jazierko, do ktorého sme dievčatá hádzali, 
ale tradície treba dodržiavať. Čím som bol starší, viac a viac som 
pomáhal mame, či už s ozdobovaním alebo pečením. Myslím si, že 
dnes už veľa mladých ľudí toto nerobieva, čo je veľká škoda. 

Dominik Lajgút, Rumince

Veľkú noc vnímam ako sviatok priateľstva, kľudu a rodiny, a 
preto tieto dni väčšinou trávim zabávaním sa v kruhu svojej 
rodiny a priateľov. Okrem toho, že si oddýchnem od školy, 
teším sa aj na sladké odmeny v podobe čokoládových vajíčok, 
cukríkov a všelijakých iných sladkostí, ktoré dostávam najmä 
od starých rodičov. Aby toho nebolo málo, dostanem  i trochu 
vreckového od členov rodiny za to, že ich oblejem vodou a 
vyšibem spoločne s otcom. Tieto sviatky mám veľmi rád a moji 

blízki ich takisto zbožňujú.
Róbert Furman

■ text a foto:  
Kittihawk a Ivka
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Snáď najprestížnejšia súťaž študentských 
časopisov na Slovensku – Štúrovo pero, opäť poz-
vala redaktorov 12. a 13. apríla do Zvolena. 
Nechýbali ani overení porotcovia ako Patrik Her-
man, Lukáš Diko a Pavol Vitko. Rozhodne nechýba-
la ani dobrá nálada, zaujímaví ľudia a vyše 200 
budúcich novinárov. Po otvorení súťaže bol našim 
prvým hosťom veľvyslanec Spojeného kráľovstva 
na Slovensku, ktorý nás pobavil svojou lámanou 
slovenčinou. Najviac som ocenila jeho stručnosť, 
jasnosť a schopnosť pobaviť publikum. Neskôr nás 
zvlažil Patrik Herman, ktorý mentorsky poukazoval 
na chyby, ktorých sa v časopisoch najčastejšie 
dopúšťame a dával nám užitočné rady ako sa im 
vyhnúť. Najviac nás však schladil Pavol Vitko, ktorý 
nám skritizoval grafiku, o článkoch sa však vyjadril, 
že máme talent, ale je trocha pridusený. My sme 
tieto komentáre prijali s pokorou a  poučením, 
čomu sa v nasledujúcich číslach vyhneme. 

Po prebdenej noci sme sa ráno opäť vybrali do 
Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra, kde nás vítal po-
sledný z porotcov, Lukáš Diko. Ten nás naopak po-
chválil za celkový pokrok a naše články, čo nás veľmi 

potešilo. Zaujímavým hosťom bola najmladšia sta-
rostka na Slovensku, Karina Holešová, z Hlbokého 
nad Váhom. Porozprávala nám ako tiež sedela  
v týchto laviciach pred desiatimi rokmi a počúvala 
rady porotcov. Následne sa stala právničkou a na-
koniec starostkou. Jej príbeh bol veľmi zaujímavý 
a motivujúci. Posledným  hosťom bol Tibor Macák, 
zahraničný redaktor RTVS a generálny tajomník. 

Všetci sme však už nedočkavo čakali na vyhod-
notenie súťaže mladých potenciálnych novinárov 
Slovenska. Z mnohých kategórií sa ušla jedna cena 
aj nám, a to 2. miesto Ceny Nadácie Slovenskej 
sporiteľne za článok finančnej gramotnosti, ktorý 
opisoval marketing pred Vianocami. Zlaté Štúrovo 
pero v kategórii stredoškolských časopisov získal 
„Gýmeš“. Síce sme sa celkovo ako časopis neumiest- 
nili, veríme však, že do budúceho roka sa nám to 
podarí napraviť a že budeme odchádzať nielen so 
zážitkami, ale aj s ďalšími cenami.

 ■ text a foto: Sabi

Budúci 
novinári 
z celého 

Slovenska
DISKUSIE, PONAUČENIA, 
ZÁŽITKY, SKÚSENOSTI... 

TOTO VŠETKO SME SI OKÚSILI 
AJ TENTO ROK VO ZVOLENE.
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Školský internát je miesto, kde 
zažívame jedny z najkrajších chvíľ 
strednej školy. Nie preto, že tu 
trávime more času, ale preto, že 
spolu s ostatnými zdieľame svoje 
pocity, zážitky aj problémy. Som 
názoru, že je to dobrá skúsenosť 
do života. Každý sa tu naučí byť 
samostatnejším. Pre nás, ktorí 
sme tu ubytovaní je tento internát 
niečím výnimočný. Tvorí našu 
druhú rodinu. Vychovávateľky sú 

vždy ochotné pomôcť, sú mno-
hokrát ohľaduplné a hlavne sú tu 
vždy pre nás. Život v internáte nie 
je len o učení sa. Počas školského 
roka sa tu organizujú rôzne akcie 
ako sú výlety do Košíc, večierky v 
Timese, či rôzne besedy. Nechýba-
jú ani každoročné imatrikulácie, 
športové podujatia alebo rôzne 
kultúrno-vzdelávacie činnosti. A 
ako vnímajú internát ostatní?  

■ text a foto: Ivka

Je to naša druhá rodina

Som na internáte už 4 roky a od začiatku sa snažím vychádzať s každým. 
Som dosť spoločenský a rád sa zapájam do aktivít, ktoré internát robí. Či už 
chodíme na večierky alebo na rôzne športové aktivity. Vždy som chcel byť 
nápomocný iným. Najviac som si obľúbil pani vychovávateľku Nagyovú, ktorá 
mi veľakrát pomohla a podržala ma. Stále mi vravela aby som sa správal tak, 
aby som bol vzorom pre mladších. Som veľmi rád, že 
som tu spoznal ľudí, na ktorých dúfam nezabudnem.

Roland Kiňo

Na internáte som už skoro dva roky. Za ten čas som si 
veľmi rýchlo zvykol na režim aj nových ľudí. Našiel som 
svoju partiu kamarátov, s ktorými trávim väčšinu času. 
Nie som ešte úplne socializovaný, preto sa aktivít or-
ganizovaných internátom zúčastňujem len zriedkavo. 
Mám to tu však  rád a ešte sa nestalo, že by som sa 
nudil.

Dominik Demeter

Som žiačkou 3. ročníka, ale za tie roky som tu toho 
prežila už veľa, či už dobrého alebo zlého. Nemám  sa 
na čo sťažovať, pretože mám 2 úžasné spolubývajúce a 
pár ľudí, na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť, avšak 
doma je doma a niekedy to tu je dosť kruté. Vzhľadom 
na to, že je to malý internát, každý tu pozná každého, 
čo je veľakrát nepríjemné. Keď  už pre nič iné,  vždy bu-
dem v budúcnosti na „intrák“ spomínať v dobrom, kvôli 
nezabudnuteľným zážitkom a úžasným ľuďom.

Alexandra Toporová
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Neuveriteľné skutočnosťou

NAMASTE HAMARE SLOVAK DOSTON, TAKTO NÁS VÍTALI NAŠI INDICKÍ PRIATELIA.  
Podarilo sa nám niečo, v čo sme síce dúfali, 

ale kým sa to nestalo skutočnosťou, nechceli sme 
tomu uveriť. Z nevinnej on-line komunikácie v 
rámci Euro- ázijského projektu Be the Change a 
výmeny názorov o kultúre, tradíciách a bežnom 
živote medzi dvoma diametrálne odlišnými svetmi 
– Indiou a Slovenskom sa stala skutočná návšteva, 
reálne nadviazanie priateľstva a vzťahov aj do 
budúcnosti.

Sme nesmierne radi, že nás v dňoch 7. – 13. 
marca 2019 navštívilo 7 dievčat (Anika, Bani, Bhu-
mika, Mehak, Sakshi, Riya, Garghi) zo St. Mark Girl 
Senior School v New Delhi aj so svojou učiteľkou 
Anjali Handa, ktorá sa projektom venuje už 9 rokov 
a Európu navštívila už niekoľkokrát. Na Slovensko 
zavítala po prvý raz, a aby ho so svojimi 13 – 15 
ročnými zverenkami, ktoré ju nazývajú familiárne 
mama, spoznala, vybrala si práve našu školu a kraj.
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Počas celého týždňa sme sa navzájom spoznáva-
li, vymieňali si názory a poznatky o živote v oboch 
krajinách, zakúsili sme nefalšovanú indickú stra-
vu i kultúru. Snažili sme sa pripraviť pre našich 
priateľov bohatý program, aby odchádzali len 
s tými najpríjemnejšími spomienkami na našu 

príslovečnú pohostinnosť. Musím priznať, že celý 
týždeň bol taký pestrý, neuveriteľný a nabitý 
zážitkami, aká je v našich predstavách vlastne i 
celá India. Dievčatá štebotali okolo nás hindsky i 
anglicky, boli nesmierne zvedavé, priateľské a milé 
a veru aj my sme si poriadne precvičili angličtinu.

Každý deň doobeda sa živo zaujímali o vyučovací 
proces v našej škole. Navštívili hodiny konverzá-
cie, spoločenskej komunikácie, ale aj ekonomiky. 
Ochotne odpovedali na otázky a sami sa snažili 
dozvedieť čo najviac o nás a našom spôsobe života. 
Predstavili sme si navzájom naše krajiny v podobe 
prezentácií, kde sme my vyzdvihli krásy Slovenska 
a na odlišnosti s Indiou sme poukázali porovna-
niami.

Poobedia sme vyplnili výletmi. Spoločne sme 
navštívili historicky a prírodne zaujímavé miesta 
nášho okresu ako kaštieľ v Betliari s anglickým par-
kom, unikátne štvorcové námestie v Rožňave so 
strážnou vežou z ktorej sme videli mesto ako na 
dlani, Banícke múzeum s jeho zážitkovým centrom 
Sentinel, Slavošovský tunel alebo aj historické 
jadro mesta Košíc a ZOO.



Večery patrili vareniu. V živote som nejedla 
lepšie pripravenú ryžu so zeleninou a indickým 
korením, než ktoré nám uvarila Anjali. Ochutnali 
sme aj Papadam či Chapati, alebo Chana Masala – 
korenený cícer. My sme pripravili špecialitu nášho 
kraja – bryndzové pirohy a zemiakové guľky plnené 
džemom a tvarohom s orechovou posýpkou. Jeden 
večer sme aj opekali kuracie krídelká a stehien-
ka, syr pre vegetariánov či zemiaky v pahrebe. S 
veľkou úľavou sme pozorovali ako im naše jedlo 
chutí. Najpodstatnejšie na tom všetkom bolo, že 
práve spoločné varenie nás zblížilo asi najviac. 

Neviem či na každého zapôsobilo spoločné 
kultúrne predstavenie tak, ako na mňa, ale podľa 
mňa, to bol ozajstný battle dvoch rozdielnych 
kultúr. V stredu poobede sme sa všetci zišli v sále 
radnice, kde prijali pozvanie okrem indických hostí 
aj predstavitelia nášho mesta. Žiaci školy pred-
stavili ľudovú kultúru nášho okresu v pásme tancov 
a piesní, talentovaná speváčka Vanessa upútala 
nádherným zvonivým hlasom a na ladné pohyby 
Saskie a Emila v spoločenských tancoch zbystrili 
pozornosť snáď všetci chlapci a dievčatá. Pomedzi 

to zazneli humorné anglické skeče, ktoré si pripra-
vili žiaci dramatického krúžku. Protipólom našej 
hudby a tanca bolo vystúpenie dievčat z Indie. 
Zazneli krásne piesne a typické indické tance, po 
ktorých, zdalo sa, potlesk nemal konca.

študentský časopis Sršeň16 
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„Týždeň so študentkami z Indie bol, myslím si pre 
nás všetkých, nezabudnuteľnou skúsenosťou, ktorá 
nám priniesla veľa nových priateľstiev a aj napriek 
určitému vekovému rozdielu sme si veľmi dobre 
rozumeli. Priblížili nám svoju kultúru, kuchyňu, 
ale ukázali nám aj celkom iné zmýšľanie. Ich 
nekonečný optimizmus a odvaha boli len niektoré 
z mnoho vlastností, ktoré im môžeme závidieť a  
z ktorých si môžeme vziať príklad.“

Branislav Macko, IV. A

„Moje pocity zahŕňali predovšetkým úprimnú 
radosť a vďačnosť, ktoré z nich po celý ten 
čas vyžarovali. Dievčatá mi boli, aj sú, veľkou 
inšpiráciou práve pre ich postoj k životu a energiu, 
ktorú nám všetkým bezpochyby dávali.“ 

Saskia Mesarčíková, II. A

„Počas týždňa s našou návštevou z Indie som 
strávil jeden z najkrajších momentov môjho 
života. Dievčatá boli veľmi milé, nápomocné, 
dobrosrdečné a priateľské. Neočakával som, že 
si budeme až tak rozumieť. Zaujali ma hneď pri 
príchode svojim vrelým úsmevom na tvárach. To, 
čo si najviac cením, je ich skromnosť. Dievčatá 
si vážili každú vec, boli spokojné s ubytovaním,  
s výletmi a našim jedlom. Som veľmi rád, že 
som ich mohol spoznať. Dúfam, že sa spolu ešte 
uvidíme.“

Juraj Bobka, III.A

■ text: Miška, foto: archív OA

V sobotu dopoludnia sa s nami mladá delegá-
cia z Indie rozlúčila a odletela domov s prísľubmi 
skorého videnia a pevného odhodlania pokračovať 

vo výmene kultúrnych informícií a zážitkov cez 
Facebook či Twitter.
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O tom nám prišla 22. marca porozprávať 
pracovníčka Európskeho spotrebiteľského centra 
na Ministerstve hospodárstva Mgr. Katarína Za-
laiová. Informovala nás ako sa zachovať v situácii, 
keď nám dôjde miesto značkového, alebo podľa 
obrázka a popisu kvalitného tovaru slabý odvar 
falzifikátu, alebo ako vypátrať páchateľa podvo-
du – šmejda, aby nám vrátil peniaze. V mnohých 
prípadoch je žiaľ riešením iba zdravý rozum a 
dôvtip, aby sme boli podozrievaní pri neprimera-
nom pomere ceny za značkový tovar alebo tzv. 
výhodný nákup, čítali si referencie, či zistili dobu 
zriadenia domény na internete. V určitých prípa-
doch môže pomôcť aj polícia. Dozvedeli sme sa aj 

mnohé práva cestujúcich v leteckej doprave, na čo 
máme nárok pri zrušení či prebúkovaní letu, strate 
batožiny a ako postupovať, či na koho sa obrátiť v 
týchto a podobných situáciách.

Beseda bola zaujímavá a v mnohých ohľadoch 
aj poučná, pretože všetky prekérne situácie boli 
vykreslené na reálnych prípadoch a my sme sa 
tiež mohli pýtať na riešenie problémov v ktorých 
sme sa my ocitli a nevedeli si rady. Pracovníčka na 
seba nechala kontakt, aby sme sa v prípade núdze 
a riešení nepríjemnej záležitosti mali na koho 
obrátiť.

■ text: Kajka, foto: archív OA

Zdrav ým rozumom a 
dôv tipom na podvodníkov

VIETE AKÉ MÁTE PRÁVA AKO SPOTREBITEĽ V MNOHÝCH PROBLEMATICKÝCH SITUÁCIÁCH?
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Je to práca, na ktorú sa síce žiaden tretiak 
neteší, ale na vysokej škole, kde je to seminárnymi 
a ročníkovými prácami popretkávané, akoby tú 
zručnosť písať odbornú prácu priam našiel a veľmi 
to ocení. 

Na začiatku bolo pre nás najdôležitejšie, aby 
sme si vybrali tému, ktorá je zaujímavá, aktuálna 
a hlavne, ktorej sa chceme a dokážeme venovať 
podrobnejšie. Sočka, ako ju my nazývame, je pre 
nás časovo i odborne náročná práca, ktorá vyžaduje 

niekoľkomesačné úsilie mimo základných školských 
povinností. Najprv sme hľadali teoretické zdroje a 
spracovali ich, neskôr sme si stanovili ciele a hy-
potézy prieskumu. Väčšinou dotazníkovou formou 
sme realizovali prieskum, ktorý sme vyhodnotili a 
vyvodili vlastné závery. Keď sme nakoniec prácu 
vytlačili, zviazali a odovzdali na odborné posúde-
nie, všetci sme netrpezlivo očakávali koho vyberú 
do školského kola. 

Učitelia nakoniec do školského kola vybrali 15 
prác z rôznych odborov. Aj keď sme odborná, na 
ekonomiku a obchod zameraná škola, témy boli 
naozaj pestré, čo demonštruje široký okruh našich 
záujmov. Veď posúďte! Vyskytli sa témy ako: Aler-
gia – ochorenie dnešných mladých ľudí, Mileniáli na 

pracovnom trhu, Móda, ktorá šetrí životné prost-
redie, Generácia Z, Muži sú rovní ženám a ženy sú 
rovné mužom, Depresia alebo zlá nálada u mladých 
či Možnosti zviditeľnenia banského náučného chod-
níka pomocou Geocachingu. 

V náročnom krajskom kole chcel každý z nás 
uspieť čo najlepšie a dostať sa až do celoštátneho 
kola. Tí najlepší, ktorým sa to podarilo, boli Zu-
zana Moravanská z 3.A, ktorá získala 2. miesto v 
odbore 01 Problematika voľného času, Juraj Bobka  
z 3.A získal 1. miesto v odbore 05 Životné pro- 
stredie, geografia, geológia, a  v odbore 08 Ce-
stovný ruch, hotelierstvo, gastronómia sa umiestnil 
Erik Olejník z III. B triedy na 2. mieste. 

Aj keď sme si z celoštátneho kole neodniesli 
popredné umiestnenie, predsa to bola výhra a 
úžasná skúsenosť. 

■ text: Dominika, foto: archív OA

Práca, ktorá prináša dvojaký prospech
STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – PRÁCA, KTORÁ PRINÁŠA DVOJAKÝ PROSPECH. NA JEDNEJ STRANE POMÁHA 

ŽIAKOM PRI ĎALŠOM ŠTÚDIU NA UNIVERZITÁCH A NA DRUHEJ STRANE ZVIDITEĽŇUJE ŠKOLU A TALENT ŽIAKOV.
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Kto to vlastne je? Čo ho na tento post mo-
tivovalo? Aké sú jeho plány? Aký je v súkromí? Toto 
všetko sme sa ho opýtali a ako prvým počas svojho 
funkčného obdobia odpovedal na naše otázky. 
• Čo Vás motivovalo ku kandidatúre na post 
primátora?
Motivovali ma hlavne moji priatelia a známi, ktorí 
za 3 dni pre mňa vyzbierali 600 podpisov, čo sa 
nedalo prehliadnuť. Ďalej to bola nespravodlivosť 
voči mojej osobe, ktorú som vyvrátil a zároveň som 
aj odhalil plytvanie peňazí z mestského rozpočtu, 
ktoré mohli byť použité v prospech občanov.
• Stali ste sa novým primátorom po dlhej dobe. 
Čo myslíte, čo najviac zapôsobilo na vašich 
voličov?
Najviac zapôsobili na voličov moje video spoty o 
predraženom komunálnom odpade, o malých zis-
koch mestských lesov a hlavne moja úprimnosť k 
občanom.
• Aké sú Vaše plány s mestom Rožňava?
Od začiatku môjho nástupu pracujem na vytvorení 
efektívnejších kontrolných systémov pri komunál-
nom odpade, v mestských lesoch, v technických 
službách a vo všetkých organizáciách patriacich 
k mestu. Z usporených finančných prostriedkov 
plánujem opravu chodníkov a ciest, vybudovanie 
detských ihrísk, kontajnerových stojanísk, par-
kovísk, atď.... Ste prvá, ktorej verejne môžem 
povedať, že sa nám darí veľmi úspešne. Iba pri 
komunálnom odpade mesto usporí tento rok mini-
málne 100 000 € a budúci rok to bude minimálne 
150 000 €. Tieto prostriedky chcem presunúť práve 
na opravu chodníkov v meste. Už sme aj začali s ich 
opravou na Vargovom poli. 
• Čo považujete za najväčšie výhody a naopak 
nevýhody tohto mesta?

Najväčšie výhody vidím v umiestnení nášho mes-
ta. Okolo nás je strašne veľa historických pamia-
tok ako napríklad kaštieľ v Betliari, hrad Krásna 
Hôrka či množstvo prekrásnych jaskýň a taktiež 
neskutočne nádherná príroda v podobe Sloven-
ského krasu. Pracujeme na tom, aby sme toto naše 
bohatstvo začali čo najrýchlejšie využívať hlavne 
v prospech občanov a podnikateľov  v cestovnom 
ruchu. Nevýhodou nášho mesta je, že mesto patrilo 
v minulosti medzi banícke mestá a všetky školy boli 
nasmerované a závislé od baníctva. Po zatvorení 
baní sa mnoho ľudí ocitlo bez práce, no najhoršie 
na tom boli študenti,  pretože mnoho študentov 
si nemohlo nájsť uplatnenie. Pomaličky sa stredné 
školy síce prispôsobili potrebám trhu, no mladých 
viac zaujal trh na západe a v zahraničí, kde by 
mohli nájsť lepšie uplatnenie. Povinnosťou me-
sta bude,  aby sme všetkých mladých ľudí udržali 
v meste a vytvorili pre nich vhodné pracovné a 
kvalitné podmienky na život.
• V čom Vás funkcia primátora prekvapila?
Moja predstava bola úplne iná. Myslel som si, že 
prídem, zoberiem si všetky ekonomické veci na 
starosť, odstránim nedostatky a začneme budovať 
a zveľaďovať mesto. Prekvapilo ma aj to, že som 
pozývaný na otváranie veľkého množstva podujatí. 
Novinkou v mojom živote sú hlavne príhovory pred 
veľkým publikom, kde vidím u seba ešte nedostat-
ky. Nepríjemnou skúsenosťou je aj to, že sa veci 
nedajú robiť tak rýchlo ako v podnikateľskom pro-
stredí. Každé moje väčšie rozhodnutie musím ešte 
prerokovať s poslancami, ktorých musím o svojom 
zámere taktiež presvedčiť, a pri niektorých poslan-
coch ma to stojí veľa energie.
• Ako mnohí vieme, váš plat putuje na transpa-
rentný účet. Koho týmito finančnými prostried-
kami podporujete?
Niekedy a pre niekoho stačí aj 50 €, aby mu to 
uľahčilo život. Podporil som mnoho ľudí aj or-
ganizácií, nakoľko je to transparentný účet, 
môžu si to ľudia ľahko vyhľadať. Jedným z tých 
najsilnejších príbehov je príbeh o mladom pári. 

Vyspovedali sme nového 
„šéfa“ mesta Rožňava

Po šiestich rokoch nastala v našom meste veľká zmena. 
Funkcie primátora Rožňavy sa ujal nezávislý kandidát 
Michal Domik.
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Mladému manželskému páru sa narodilo dieťa, no 
po krátkej dobe bohužial zomrelo. Veľmi si priali, 
aby ich dieťa mohlo byť dôstojne pochované a 
malo vlastný hrob, kde by mohli naňho spomínať. 
Títo ľudia pochádzajú zo sociálne slabej rodiny 
a  mesto im vedelo zabezpečiť len kremáciu. Ich 
prosba vychádzala zo srdca, a tak som sa rozhodol, 
že celý pohreb zaplatím zo svojho platu. Ľudia 
sa často ocitnú v ťažkých životných situáciách a 
som veľmi rád, že ako primátor mesta im touto 
cestou môžem pomôcť. Ďalej podporujem ľudí, 
ktorí reprezentujú naše mesto, nezištne sa venujú 
dôchodcom, chorým a hendikepovaným ľuďom, 
deťom a zvieratám.
• Povedzte nám niečo o Vašom súkromnom 
živote?
Prácu primátora som zobral veľmi vážne, takže od 
kedy som primátorom mám menej času na svoju 
rodinu, svojich priateľov, futbalový klub, za čo sa 
im touto cestou aj ospravedlňujem. Momentálne sa 
o svoj čas delím už aj s občanmi mesta a s ich prob-
lémami, ktoré chcem vyriešiť.
• Ste spokojný so školou, ktorú Vaša dcéra 
navštevuje?
Ako primátor mesta musím sledovať aj dianie oko-
lo všetkých škôl. Veľakrát vidím, že naše stredné 
školy sú úspešné aj na celoslovenských súťažiach a 
výnimkou nie je ani obchodná akadémia. Touto ces-
tou chcem poďakovať všetkým pánom riaditeľom a 
pani riaditeľke stredných škôl za výborné výsledky 
a reprezentáciu mesta.
• Ako si predstavujete perfektný deň?
Ráno vyjdem von na ulicu, všetka tráva na síd-
lisku je pokosená, okolo kontajnerov nie sú od-
padky, všade sú opravené chodníky, deti sa hrajú 
na nových ihriskách a všade počuť ich smiech. Psi 
majú svoje vyhradené zóny. Autá stoja na parkovis-
kách a nie na chodníkoch a trávnatých plochách. 

S rodinou si sadnem do auta, preveziem sa po 
opravených cestách a vydáme sa pozrieť opravenú 
Kalváriu. Po výlete si pôjdeme pozrieť zápas 3. ligy 
na futbalový štadión. Potom zase pozrieme zápas 
basketbalistov a na záver to zavŕšime návštevou 
plavárne. Takže ma čaká ešte veľa práce, aby som 
si tento perfektný deň zaslúžil.
• Za čo ste najviac vďačný?
Najviac som vďačný občanom mesta Rožňava, 
ktorí mi dali túto možnosť zmeniť toto mesto a 
správanie sa ľudí medzi sebou k lepšiemu. Vďačný 
som za svoju rodinu, ktorá ma podporuje, aj keď to 
ide na úkor času stráveného s nimi.
• Čo by ste odporučili svojmu mladšiemu ja?
Verím, že každý má svoj osud vo svojich rukách a 
všetko zlé je na niečo dobré. Odporúčam môjmu 
mladšiemu ja: Nespoliehaj sa na iných, ale spo-
liehaj sa vždy len na seba samého. 

Sme radi, že si na nás pán primátor našiel čas 
a poskytol rozhovor. Prajeme mu veľa síl v plnení 
cieľov a pevne veríme, že jeho snahu o zlepšenie 
mesta ocení čo najviac ľudí a na svoju prácu bude 
patrične hrdý. 

■ text: Sabi, foto: archív M. Domik
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Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. Jeho rodičia v neľahkých podmienkach vychovávali 
deväť detí. Už ako deväťročný odišiel Milan z domova do Šamorína, aby sa pripravil na stredoškolské 
štúdium. Kvôli zvládnutiu štúdia musel dokonalo ovládať maďarský jazyk. Štúdium začal na evanjeli-
ckom lýceu v Bratislave, neskôr odišiel do Šopronu a nakoniec úspešne zmaturoval v Sarvaši. Následne 
pokračoval v štúdiu stavebného inžinierstva v Prahe. Tu začal navštevovať niekoľko spolkov, napr. spolok 
evanjelických akademikov „Jeroným“ alebo podporný spolok „Radhošt“.

Štefánik sa stal stúpencom myšlienok T.G. Masaryka a v marci 1898 tajomníkom spolku Detvan. Otec ho 
po prudkej roztržke v roku 1900 vyhnal z domu a mladý Štefánik sa uchýlil k priateľovi Vavrovi Šrobárovi 
do Ružomberka.

Na jeseň sa vrátil späť do Prahy kde sa zapísal na astronómiu. Počas letného semestra roku 1902 začal 
študovať v Zürichu, na jeseň v roku 1902 sa znovu vrátil do Prahy.

M. R. Štefánik pôsobil vo Francúzsku, kde už v prvých rokoch svojho pobytu publikoval 12 vedeckých 
prác. Absolvoval výcvik v leteckej škole Chartres a výcvik v stíhacej divízii v hodnosti poručíka. V máji 1915 
bol odvedený na front. Počas boja na seba upozorňoval odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. 

V roku 1916 v Paríži založil Národnú radu československú, vrcholný orgán Česko - slovenského 
zahraničného odboja a stal sa jeho podpredsedom. V Rusku ho prijali s veľkou vážnosťou. Bolo mu udelené 
vysoké vyznamenanie - Rad Sv. Vladimíra najvyšším ruským velením. Koncom apríla 1919 zabezpečil 
Štefánik odchod našich zajatcov späť do vlasti. 

Po roztržke vyhnaný z domu
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 
SLOVENSKÝ ASTRONÓM, FOTOGRAF,

VOJENSKÝ LETEC, DIPLOMAT A POLITIK.

4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od jeho 
tragickej smrti neďaleko Ivanky pri Du-
naji. Vyhlásením roka 2019 za rok Milana 
Rastislava Štefánika vzdávame hold jednej 
z najvýraznejších osobností novodobých 
slovenských dejín. 

Zo života M. R. Štefánika



Milan Rastislav Štefánik tragicky 
zahynul pri leteckej havárii 
neďaleko Ivanky pri Dunaji. Bol 
milovníkom lietania a jeho smrť 
je dodnes opradená rúškom ta-
jomstva a konšpiračných teórií.
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■ text: Miška ■  zdroj: https://www.osobnosti.sk/osobnost/milan-rastislav-stefanik-392

 Na svojich cestách – predovšetkým vo 
svojej diplomatickej činnosti – sa stretol s 
ruským cárom Mikulášom II., rumunským 
kráľom Ferdinandom, talianskou kráľovnou 
Margaretou, prijal ho japonský cisár aj pápež 
Benedikt XV., tiež premiéri a prezidenti mno-
hých štátov.

 Po roku 1920 začal pribúdať počet pamät-
níkov M. R. Štefánika doma i vo svete: dnes je 
v SR cca 80 a vo svete (v 15 štátoch) cca 30 sôch venovaných tejto vý- 
znamnej osobnosti. Okrem  pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ 
jeho meno nesú kultúrne stánky,  školy,  námestia, ulice, parky, je 
priblížený v literárnych, filmových a hudobných dielach; jeho podobizeň 
je nielen na obrazoch, ale aj na známkach, medailách, bankovkách, 
odznakoch. 

 Jeho záujem o dianie bol veľmi všestranný: zaujímal sa o výtvarné 
umenie, numizmatiku, hudbu, fotografoval, bol faleristom, mal záľubu  
v iluzionizme. Rád hral šach, rád tancoval, varil – bol mužom činu, 
mužom praxe. 

ZAUJÍMAVOSTI
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Kúpiť alebo prenajať?
VEĽMI AKTUÁLNOU PROBLEMATIKOU MLADÝCH ĽUDÍ JE RIEŠENIE BÝVANIA. 
ČO SA VIAC OPLATÍ, KÚPIŤ VLASTNÝ BYT, ČI ÍSŤ DO PRENÁJMU?

Alternatívu prenájmu využívajú z väčšej 
časti študenti a ľudia, ktorí hľadajú uby-
tovanie len na určitú dobu alebo nespĺňajú 
podmienky na poskytnutie úveru. Práve tie 
sa od júla 2018 sprísnili, kedy začal platiť 
úverový strop. Ten sa určuje podľa indexu 
DTI (dept to income) čo v praxi znamená, že 

ročný príjem jednotlivca vynásobený koefi-
cientom 8 určí maximálnu výšku hypotéky, 
ktorú bude môcť od banky dostať. Nie každý 
si teda môže dovoliť dostať sa k vlastnému 
bývaniu bez potrebnej finančnej rezervy. 
Žiaľ, aj ceny nehnuteľností ešte stále rastú. 
Je teda výhodnejšie voliť prenájom alebo sa 
na niekoľko rokov dopredu zaviazať banke 
tým, že nám poskytne hypotekárny úver.

Zvoľme si teda modelovú situáciu, ktorú 
hodnotil analytik portálu nehnuteľnosti.sk 
Martin Lazík. Ten porovnal situáciu nájom 
verzus byt s 25-ročným výhľadom. 

Priemerná kúpna cena bytu je v súčasnosti 
na úrovni 123 000€, pričom náklady 
s užívaním bytu by sa počítali v sume 120 eur 
mesačne. Výpočet je bez radikálnych výkyvov 
v ekonomike, rátame s 2 % medziročným ras-
tom cien.  Keďže súčasné úrokové sadzby sú 
prajné - 1,2 %, hypotéku vo výške 100 000€ by 

sme preplatili približne o 16 000 €, ak by sme 
ju mesačne splácali aj s nákladmi na užívanie 
bytu (120 až 190 €)  Po 25 rokoch by sme sa 
dostali na sumu 185 000 €. 

Pri prenájme bytu sme vychádzali z 
priemerného mesačného nájmu 550 € vrátane 
energií, ktorý sa výpočtom po 25-tich rokoch 
dostal na úroveň 885 €. Celková cena za-
plateného nájmu za 25 rokov by bola teda 
približne 212 000 €. 

 
Výsledok po 25-tich rokoch?

Spôsob Po 25-rokoch

Kúpa 185 000 €

Prenájom 212 000 €

Pokiaľ ide o striktné kvantitatívne vyhodno-
tenie výhodnosti vlastníctva alebo prenájmu 
nehnuteľnosti, podľa Mikuláša Cáru, sa po-
rovná priemerná cena nehnuteľnosti na 
bývanie s priemernou ročnou cenou prenájmu 
porovnateľnej nehnuteľnosti:

Vypočítaný pomer priemernej ceny 
nehnuteľnosti k ročnému prenájmu si- 
gnalizuje, nakoľko sú ceny bývania primera-
né obvyklej výške plateného nájomného. 
Spoľahlivosť uvedeného pomeru je deter-
minovaná kvalitou dostupných údajov. Ak je 
pomer ceny vlastného bývania k cene ob-
vyklého prenájmu vyšší ako 20, to znamená, 
že je jednoznačne výhodnejšie uvažovať o 
prenájme domu alebo bytu. Hodnota pomeru 
cena/nájom pod 14,2 z ekonomickej stránky 
znamená, že je jednoznačne výhodnejšie 
nehnuteľnosť na bývanie kúpiť. Pri vypočítanej 
hodnote medzi 14,2 – 20 je rozhodnutie  
na jednotlivcoch.



Pre koho je teda prenájom výhodnejší? 
V prípade študentov a ľudí, ktorí cestujú, či už 
súkromne alebo pracovne, je aj napriek tomu, 
že fakty hrajú v prospech kúpy nehnuteľnosti, 
výhodnejšie si byt prenajať. Finanční experti 
upozorňujú aj na fakt, že ak sa jednotlivec 
nechystá vlastniť nehnuteľnosť viac než se-

dem rokov, je pre neho výhodnejšie zvoliť 
spôsob prenájmu bytu. Konečné rozhodnutie 
je však už na každom jednom z nás a na tom, 
aký variant bývania si pre svoju budúcnosť 
zvolíme. 

■ text: Monika
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Zdroje: https://www.reality.sk/clanok/novinky/kupit-alebo-prenajat-byt, 
https://reality.etrend.sk/byvanie/kupit-alebo-prenajat-byt-co-sa-viac-oplati.html 
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Chceme vám predstaviť talent OA z oblasti vý-
tvarného umenia. Kristián Szabó zo IV. B si neustále 
niečo kreslí, často preto nedáva pozor na hodinách, 
snaží sa nepútať pozornosť a pri tom si neustále 
rozvíjať svoj talent. Objavil ho v sebe už v základ-
nej škole ako 12 ročný pri podobnej situácii na 
hodinách, kde ho učitelia nevedeli zaujať, a tak si 
z nudy začal čmárať. Keď rodičia zistili, že to vôbec 
nie je zlé čo nakreslí, zapísali ho do ZUŠ, kde sa mu 
počas dvoch rokov venovala odborníčka na výtvarné 
umenie. Kiki, ako ho familiárne volajú kamaráti, je 
síce pomerne komunikatívny a spoločenský chalan 
so šibalským pohľadom, ale ako sám priznáva, svetu 
sa dokáže plne otvoriť a komunikovať s ním hlavne 
prostredníctvom svojich kresieb. Aj svoje koníčky 
prispôsobil tomuto talentu. V budúcnosti by si rád 
otvoril tetovacie štúdio a podnikal ako kreatívny 
tatér. Na prijímacích skúškach na vysokú školu síce 

tento rok neu-
spel, ale nevzdáva 
sa, chcel by to 
skúsiť aj o rok a 
študovať na VŠVÚ 
v Bratislave. Zatiaľ 
plánuje svojimi 
kresbami prispieť 
na vernisáži „Ge-
mer – náš región“, 
kde spolu s umelcami z iných odborov predstavia 
Gemer svojimi očami.

Či má Kiki talent alebo nie, posúďte sami. My 
mu prajeme, aby sa nevzdával, svoj talent usilovne 
ďalej rozvíjal, a kto vie, možno sa raz dozvieme, 
že s nami chodil do školy ďalší Edvard Munch či 
Pablo Picasso.

■ text: Dominika, foto: K. Szabó

Z nudy začal čmárať
MAŤ TALENT V NEJAKEJ OBLASTI, KTORÝ BY UMOŽNIL ČLOVEKU PODÁVAŤ 
ORIGINÁLNE A NADPRIEMERNÉ VÝKONY, KTO BY TO NECHCEL? NIE KAŽDÝ 
SA NARODÍ S TAKÝMTO SÚBOROM VLÔH A EŠTE MENEJ ĽUDÍ ICH V SEBE 
OBJAVÍ A NEUSTÁLE ROZVÍJA.



študentský časopis Sršeň 27

V rámci spotrebiteľskej výchovy sa škola zapája 
do rôznych aktivít, prostredníctvom ktorých sa 
snaží žiakom približovať a odovzdávať informácie 
z tejto oblasti. Jednou zo spomínaných aktivít je 
aj vytváranie časopisu K€Š, s ktorým sme sa zapo-
jili do 22. ročníka súťaže spotrebiteľskej výchovy 
– Spotreba pre život. Témou tohto ročníka bola 
„Nadmerná spotreba vedie ku ekologickej katastro-
fe“ a nabádala žiakov, aby vyjadrili svoje postoje, 
možnosti a ochotu zmenšiť svoju ekologickú stopu.

30. a 31. mája sme odcestovali do Červeného 
Kláštora, kde bola súťaž vyhodnotená a najlepšie 
časopisy odmenené. Slávnostný ráz a význam celej 
súťaže boli umocnené krásnym prostredím kúpeľov, 
ako aj pozvanými hosťami. Súťaž každoročne 
vyhlasuje a hodnotí Asociácia spotrebiteľských 
subjektov Slovenska na čele s Mgr. Boženou 
Stašenkovou, PhD. Ceny odovzdala aj riaditeľka 
Európskeho spotrebiteľského centra pri Minister-
stve hospodárstva SR Mgr. Katarína Zalaiová.

Náš časopis bol jedným z 12 časopisov od-
menených hlavnou cenou zo 61 časopisov pri-
hlásených do súťaže. Členovia redakčnej rady 
každého úspešného časopisu boli vyzvaní k deklará-
cii svojich názorov k téme ochrany životného pro-
stredia. Porotcovia najviac oceňovali aktivity, 
ktoré v rámci spomínanej témy samostatne organi-
zovali v jednotlivých školách. My sme najviac zau-
jali zisťovaním ekologickej stopy našej školy ako 
aj organizovaním zberu nepotrebného šatstva pre 
deti z detského domova.

Už teraz sa tešíme na spracovanie témy pre 23. 
ročník súťaže do ktorého sa samozrejme znova za-
pojíme.

■ text: Juraj, foto: archív OA

Nadmerná spotreba vedie ku ekologickej katastrofe
VŠETCI SME SPOTREBITELIA A MALI BY SME POZNAŤ AJ SVOJE PRÁVA.
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Našou prvou zastávkou 10. júna bol kaštieľ Andrássyovcov, 
ktorý sa nachádza v Trebišove. Momentálne tam bola výstava 
klenotníctva rodiny Štefana Dobóa. Mohli sme pozorovať krásny 
kaštieľ, ktorý nás zaujal hlavne čistotou a vkusným zariadením. 
Nachádzali sa v ňom čajníky, fotoaparáty, rôzne kresby a v piv-
nici bola zobrazená história vinohradníctva. V krásnej záhrade 
sa nachádza mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, kde boli u-
miestnené aj telesné pozostatky jeho manželky Kataríny, rakva 
ich syna Teodora a pri nich žiali kľačiac ich dcéra Helena. 

Po nákupoch všetkého, čo sme doma zabudli kúpiť a po výdat-
nom obede sme sa konečne ubytovali v SOŠ vinársko-ovocinárskej 
vo Viničkách. Po úmornom dni cestovania v horúčave nás čakal 
poobedný oddych, spoznávanie okolia a spolužiakov navzájom.

V utorok nás zaujali prezentácie o regióne, gastronomických 
špecialitách, jedlých kvetoch, potravinách 21. storočia, histórii 
vinohradníctva a delení vín podľa jednotlivých kritérií. Neostali 
sme však iba pri slovách a zavítali sme do školskej vínnej piv-
nice, kde nás čakala ochutnávka 8 vzoriek bielych vín začínajúc 
od najsuchšieho po najsladšie. Po každej vzorke stúpala nielen 
hladina alkoholu, ale aj naša nálada. Po východe z 10°C pivnice 
do 35°C na slnku sme mali všetci dosť a pobrali sa na izbu.

V stredu nás čakal veľmi aktívny deň. Začali sme ho prehliadkou gréckokatolíckeho kostola v Strede nad 
Bodrogom. Dostali sme sa aj na najnižšie položené miesto na Slovensku – Klin nad Bordogom, vo výške 94 
metrov nad morom. Bola to naša najrýchlejšia návšteva kvôli invázii komárov. Nasledovala vínna pivnica 
a vínny dom v Tokaji, kde sme mohli opäť degustovať víno aj od iného výrobcu, no po predošlom dni mali 
chuť na víno len máloktorí z nás. Získali sme aj nadhľad na vyhliadkovej veži v Malej Tŕni v tvare suda.

Našou poslednou zastávkou bol Kaštieľ Františka Rákocziho, do ktorého sme sa kvôli rozsiahlej 
rekonštrukcii nedostali.

Vo štvrtok sme vyhotovovali prezentáciu o našich zážitkoch a poznatkoch z tohto týždňa a naši chlapci 
nám navarili vynikajúci obed. Po odprezentovaní a pripomenutí si všetkého, čo sme spolu zažili, sme sa 
opäť ponorili no spoločenských hier a príjemného prežitia poslednej noci.

V piatok nás už čakala iba vytúžená cesta domov za chladnejším počasím, bezkomárovým prostredím 
a silným mobilným signálom.

Pri poslednom litri vína, každý rád si zaspomína...
URČITE TO KAŽDÝ Z NÁS UŽ NIEKEDY OCHUTNAL, NO BOLA TÁ DEGUSTÁCIA SPRÁVNA? 

MY SME SA VYDALI  NA TÝŽDENNÚ PRAX ZISTIŤ TO. 
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■ text: Sabi, foto: archív OA

1. Kúsok vína nalejeme do pohára, ktorý je naň 
vhodný (iné na červené a iné na biele)
2. pohár chytíme za stopku a jemne krúžime
3. vôňu vína vdychujeme 3 sekundy vkuse
4. malým glgom si vypláchneme ústa od 
predošlých jedál
5. víno si nalejeme do úst a aspoň 10 sekúnd ho 
nechávame v ústach, aby prenikla jeho chuť

• Archeologické nálezy dokazujú, že vinič hroznorodý 
rástol už asi pred 150 miliónmi rokmi. Za najstarších 
výrobcov  hroznového vína sú považovaní potomkovia 
biblického Noe. Podľa Biblie Noe po vystúpení z archy 
zasial semienko viniča a začal pestovať vinič. Gréci 
ho pripisujú Dionýzovi, Egypťania bohovi Osirisovi a 
Rimania Bakchusovi.
• 9. storočie – prvé písomné informácie o viniciach na 
území dnešného Slovenska z oblasti Nitry
• Najväčší zhubný škodca vinohradov je voška viničová
• Momentálne je na území SR 18 000 ha viníc.
• Priemerná spotreba vína na jedného obyvateľa je 36 
litrov. Najviac vo Vatikáne (55 l). Na Slovensku iba 12 
litrov.
• Víno obsahuje pestrú zmes dôležitých výživných 
látok. Prináša útechu, zmiernenie bolesti, zlepšenie 
zdravotného stavu.

Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
Východoslovenská vinohradnícka oblasť
Vinohradnícka oblasť Tokaj

1. farby
2. odrody
3. pretlaku CO2 vo fľaši
4. na základe koncentrácie cukru
5. ročníka 
6. kategórie vín podľa obsahu cukru
7. zvyškového cukru vo víne

Zaujímavosti z  vinohradníctva

Degustácia

Vína delíme podľa

Vinohradnícke oblasti na Slovensku
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■ pripravila: Ivka, foto: archív OA

Športové výsledky v šk.  roku 2018/2019
Okresné kolo v cezpoľnom behu dievčat – 1. Miesto
Krajské kolo v cezpoľnom behu dievčat – 3. Miesto 
Regionálne kolo v bedmintone dievčat – 1. Miesto
Regionálne kolo v bedmintone chlapcov – 1. Miesto
Okresné kolo v stolnom tenise dievčat – 1. Miesto
Regionálne kolo vo florbale chlapcov – 3. Miesto
Okresné kolo v basketbale chlapcov – 1. Miesto
Regionálne kolo v basketbale chlapcov – 2. Miesto
Okresné kolo vo volejbale dievčat – 1. Miesto
Regionálne kolo vo volejbale chlapcov – 3. Miesto
Okresné kolo vo veľkom futbale chlapcov – 1. Miesto
Regionálne kolo vo futsale – 3. Miesto – Krajská futbalová liga o pohár predsedu KSK



Meno ktorého učiteľa vieš rozlúštiť?

ROÁLIBŽTVAK

ÁFNVIAVFAAROKÁ

NOEJMRJAKBA

KAOINMJANOALVÁ

AOSNDLNREIJSÓ

AONASNŠPNOAPVAÁ

ÁVNAENOÁSIRÍTAK

ŇHAELFÁENORAV
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■ pripravila: Ivka

V E Ľ K O N O Č N Ý  H U M O R

?
?

„Ja jednoducho milujem Veľkú noc,“ blažene predniesol spokojný podnikateľ. 
„Za pár dní predám všetok tovar po záruke za celý predchádzajúci rok!“

Na Veľkú noc: „Teta, tie vajíčka sa ti asi nejako zrazili, nie?“
„Kdeže vajíčka, tie zdraželi,“ vysvetľuje teta, „to sú zafarbené orechy …

- Obžalovaný, čo ste urobili s tou ukradnutou pálenkou?
- Predal som ju.
- A čo ste urobili potom s peniazmi?
- Prepil som ich.

K T O  S O M ? 
L E T N É  S U D O K U 

1 6 9 4 8

8 4 3 2 7 6

2 3 6 7 4 1

3 4 1 6 9

7 1 2 4 5 8

9 2 8 1 3

3 8 5 1 2 7

5 8 6 1

4 1 7 2 8 3

„ E K O N O M I C K Á “  O M A Ľ O V Á N K A 



Šéfredaktorka

Sabína Čobádiová (Sabi)

redaktori

 Monika Molnárová (Monika), Michaela Koltášová (Miška), 
Kitti Szűcsová (Kittihawk), Karolína Claudia Katrenics (Kajka),

Dominika Antalová (Dominika), Ivana Vranková (Ivka), Cynthia Nagyová (Cynthia) 
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korekcia

Helena Fraňová

Grafická Úprava

Juraj Valko Krišťák
Ivka

Veľmi pekné prekvapenie čakalo všetkých zamestnancov Obchodnej akadémie v Rožňave.
Pri príležitosti Dňa učiteľov im Žiacka školská rada v spolupráci s rodičovskou radou odovzdala ružičku,

 ako poďakovanie za obetavú a náročnú prácu v školstve.  


