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Už ste niekedy sledovali 
ako sa pestuje cibuľa? Najprv 
sa zaseje semiačko, ktoré sa 
po vyklíčení zmení na cibuľku. 
Tá sa postupne zabaľuje do 
veľkého množstva vrstiev až 
napokon vznikne cibuľa s ma-
lou cibuľkou v strede a mno-
hými vrstvami po okrajoch. Pri 
nás, ľuďoch, je to podobné. Aj 
tu niekto najprv musí zasadiť 
naše semiačko, z ktorého 
uzrieme svetlo sveta. Už od 
malička začíname počúvať o 
sebe rôzne názory od rôznych 
ľudí okolo nás. Väčšina týchto 
názorov sa nám ukladá do 
nášho podvedomia. Týmto 
sa tvoria vrstvy cibule, ktoré 
majú tendenciu schovávať 
tú rýdzu, čistú a slobodnú 
cibuľku. Kým sme dospelí, 
tých vrstiev sa vytvorí toľko, 
že niekedy netušíme, kým 
vlastne sme. A snaha prísť na 
túto hádanku sa tak vo svojej 
podstate podobá na čistenie 
cibule, ktoré so sebou často 
prináša aj slzy.
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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)

Miška

M. Pastrnák
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Aspoň raz za deň by sme mali konzumovať 
varené jedlo, ktoré zodpovedá normám  
energetickej i výživovej hodnoty. Keďže naši 
rodičia sú zamestnaní a nemajú čas cez pra-
covný týždeň vyvárať, na tieto účely nám 
slúži školská jedáleň, kde sa aj väčšina žiakov 
a zamestnancov stravuje. Študenti obchod-

nej akadémie, strednej zdravotníckej školy a 
gymnázia v Rožňave sa však doteraz stravujú 
vo vývarovni, kde nie sú tie najvhodnejšie 
podmienky. Súčasná jedáleň je malá, preto 
z dôvodu nedostatku kapacity musia niek-
torí študenti obedovať po 5. a iní po 6. 
vyučovacej hodine. Steny sú meter hrubé, čo 
oceníme len v tých najväčších horúčavách, 
inak je problém vykúriť tie priestory. Nad-
merná vlhkosť sa šíri z kuchyne aj do jedálen-
ských priestorov, keďže priestory sú ťažko 

vetrateľné, nemajú účinný systém odsáva-
nia pary. Neutešuje nás ani fakt, že tieto 
priestory môžeme považovať za historické, 
pretože pochádzajú ešte z minulého storočia, 
a sú súčasťou kláštorného komplexu, v kto-
rom je naša jedáleň v prenájme. Už v roku 
1953 slúžil tento komplex ako jedáleň a in-
ternát. Rodičia našich učiteľov si ešte jasne 
pamätajú túto jedáleň.  My sa však konečne 

dočkáme nových, modernejších priesto-
rov, keďže  04. októbra 2019 bol položený 
základný kameň pre výstavbu novej školskej 
jedálne. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnil 
predseda KSK, Ing. Rastislav Trnka a Mgr. 

Peter Bačkovský, poverený riadením 
odboru školstva úradu KSK, Pavol Bur-
diga, poslanec zastupiteľstva KSK, Mi-
chal Domik, primátor mesta Rožňava, 
riaditelia, študenti a zamestnanci 
rožňavských stredných škôl. Pred-
pokladaný termín ukončenia výstavby 
jedálne je začiatok nového školského 
roka 2020/21. Už teraz sa tešíme na 
kultúrnejšie stravovanie.

text: Emma

Konečne nová jedáleň v  dohľade
JEDLO A POTRAVINY SÚ NEODDELITEĽNOU 
ČASŤOU NÁŠHO ŽIVOTA. JE VEĽMI 
DÔLEŽITÉ, AKÉ POTRAVINY KONZUMU-
JEME, NO ZÁROVEŇ AJ TO, KDE ICH KON-
ZUMUJEME.
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Ochrana života a zdravia už nie je cudzia ani 
nám tretiakom. Všetko čo o nej vieme, sme 
si vyskúšali počas trojdňového kurzu v Rej-
dovej. Tam sme si svoje vedomosti a schop-
nosti ďalej rozvíjali a zdokonaľovali aj v praxi. 
Aktivity ako streľba zo vzduchovky, či orientá-
cia v prírode nás zaujali najviac. Dlhé večery 

K O Ž A Z

sme si spríjemnili rôznymi športovými 
hrami, ktoré nás všetkých rozhýba-
li. 
Veľmi sa nám tento kurz páčil a terajším 
druhákom odkazujeme, že sa  majú na 
čo tešiť.

text: Radka

Učenie trochu inak

Presne o tom je účelové cvičenie, ktoré 
som absolvovala so svojimi spolužiakmi.
Na svoje si prišli malí i veľkí milovní-
ci prírody, či športu. Naši učitelia si 
pre nás pripravili tri stanovištia, pri 
ktorých sme sa naučili nové a užitočné 
veci, oprášili staré vedomosti a pri 
všetkých aktivitách sme sa zabavili. 

Okrem iného sme si ukázali ako sa 
orientovať v teréne, strieľať zo vzdu- 
chovky a taktiež sme si pri teplom 
ohni porozprávali ako prežiť v prírode.
Aj keď to zo začiatku s počasím vyze- 
ralo všelijako, na záver sa krásne 
vyčasilo, slniečko začalo hriať a účelové 
cvičenie sme ukončili krásnou prechádz-
kou náučným chodníkom ku Krásnohors- 
kej jaskyni a kolektívnymi športmi.
Našim učiteľom ďakujeme za školský 
deň strávený trochu inak v prírode, 
za nové informácie a krásny zážitok. 

Text: Miška

VEDELI BY STE SI PREDSTAVIŤ UČIŤ 
SA A ZÁROVEŇ SA ZABÁVAŤ, BYŤ V 
ŠKOLE ALE ZÁROVEŇ V PRÍRODE? 
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Festival tvorivosti pre zdravotne znevýhodnenú i zdravú 
mládež sa konal v septembri tohto roka už po desia-
tykrát v areáli SOŠ v Pribeníku. Na podujatí sa prezen-
tovali žiaci takmer všetkých stredných škôl v košickom 
kraji. My sme boli tiež prítomní a prispeli sme do po-
nuky možností pre rozvoj záujmov a talentu pre všetky 
deti bez rozdielu. Návštevníci videli ukážky rôznych 
remesiel, kozmetickú či kadernícku tvorbu, alebo sa 
mohli zapojiť do športových súťaží. Na hlavom pódiu bol 
tiež pripravený kultúrny program, ku ktorému prispe- 
li aj žiaci rožňavského gymnázia. Cieľom podujatia bol 
rozvoj spolupráce medzi školami, ako aj oboznámenie 
zdravotne znevýhodnených detí s možnosťami štúdia 
na týchto školách. Deň v Pribeníku sme si užili a prispe-
lo k tomu aj počasie, ktoré nám nadovšetko prialo.

text: Ivka

F e s t i v a l  v  P r i b e n í k u
NIE VŠETCI MÁME V ŽIVOTE ROVNAKÉ 
MOŽNOSTI A PRÍLEŽITOSTI PLNE 
ROZVÍJAŤ SVOJ TALENT A POTENCIÁL. 
PREČO NEDAŤ ŠANCE AJ TÝM MENEJ 
ŠŤASTNÝM NA PLNOHODNOTNÝ ROZ-
VOJ V OBLASTI, KTORÁ ICH ZAUJÍMA. 
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No a mne, Jurajovi Bobkovi, sa vďaka pro-
gramu Erasmus+ podarilo túto krajinu 
návštíviť. Šešť úžasných týžňov strávených 
v krajine slobody a plných príležitostí. 
Aj keď niektorým z vás Holandsko nie je až také 
známe, po celej krajine sa nachádza množstvo 
úžasných miest, ktoré stoja za návštevu.  
Najviac ma zahrialo pri srdci, keď som sa 
prechádzal po známych uličkách Amster- 
damu, alebo po okúzľujúcom, historickom 
a hlavne tichom meste Utrecht.  

Milo som ostal prekvapený aj z Rotter- 
damu, ktorý ma uchvátil svojím moderným 
vzhľadom. No a najznámejšia pláž v Haagu aj 
napriek silnému vetru bola ako stvorená pre 
dokonalé fotky.  Ako mladí ľudia, ktorí sa radi 
bavia, sme vyskákali svoje duše na koncerte 
najznámejšieho DJ-a Martina Garrixa.  Na tie-
to skvelé momenty určite nezabudnem. Ešte 
pred Halloweenom sme navštívíli aj show Scare 
me, ktorá bola tak vierohodne pripravená, 
že nám skutočne behal mráz po chrbte, ale 
nakoniec to bola predsa obrovská sranda.
V podnikoch sme čas trávili na praxi veľmi 
produktívne, pretože sme sa naučili mno-
ho potrebných vecí pre život úspešného 
obchoďáka. Veci ako ekonomika, komuniká-
cia v angličtine, administratíva a informa-
tika nám už teraz nerobia žiaden problém.  

Prax v kraj ine tul ipánov
HOLANDSKO JE JEDNOU Z NAJOTVORENEJŠÍCH A NAJKOZMOPOLITNEJŠÍCH KRAJÍN EURÓPY. 

HOVORÍME O NEJ AKO O KRAJINE TULIPÁNOV, BICYKLOV A VETERNÝCH MLYNOCH.



A ako to bolo s našim ubytovaním? Náš druhý 
domov sa nachádzal v meste Almere s nádher-
nou modernou architektúrou. Je to 200-tisí-
cové mesto,  pomerne mladé, keďže sa začalo 
budovať v 70-tich rokoch 20. storočia. Dni 
na ubytovaní sme strávili jedením, spaním, 
pozeraním filmov a seriálov. O plné žalúdky 
sa nám starali spolužiaci, ktorí nám každú 

nedeľu pripravili chutné jedlo, kým počas 
týždňa sme sa stravovali vo fast-foodoch.   
Jednou z vecí, ktoré robia Holandsko 
jedinečným, je vzdelávací systém.  V 
školách nájdete rovnováhu medzi teoritic-
kou a praktickou časťou. Dôraz sa kladie 
hlavne na individuálny rozvoj študenta. 
Počas návštevy školy som si taktiež 
všimol ochotu a otvorenosť učiteľov.  
Som veľmi vďačný, že som sa mohol 
zúčasniť pobytu v úžasnej krajine. Dalo mi 
to obrovské skúsenosti či už osobné ale-
bo pracovné. Naučíli ma to samostanosti 
a otvorenosti. Na Holandsko nikdy neza-
budnem a určite sa tam plánujem vrátiť. 

text: Juraj
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V histórii boli ľuďom už mnohokrát odopreté 
ich základné práva, predovšetkým počas vojen. 
Ľudia trpeli zimou, hladom, smädom, rôznymi 
chorobami ale hlavne strachom o svoj vlastný 
život i život svojich blízkych. Aby sme si rozšírili 
poznatky o druhej svetovej vojne, vybrali sme si 
zážitkové učenie formou návštevy koncentračných 
táborov „Auschwitz“ a „Birkenau“. Exkurzie sme 
sa zúčastnili v dvoch skupinách, 14. októbra  a 
o týždeň neskôr, 21. októbra. Exkurzia bola pre 
nás všetkých silne emotívna, keďže sme videli a 
dozvedeli sa mnohé šokujúce i zarmucujúce infor-
mácie o živote ľudí v  koncentračných táboroch. 

E m o t í v n a  e x k u r z i a

Boli sme svedkami obrovského utrpe-
nia nevinných ľudí a násilia, ktorého sa 
dopustili ľudia na ľuďoch. Zverstvá boli 
páchané ako na dospelých, tak aj na 
deťoch.  Umierali celé rodiny, ľudia strá-
cali nádej získať ešte niekedy slobodu. 
Po tom, ako sme mali možnosť spoznať, 
aké obrovské môže byť ľudské utrpe-
nie, ktoré sme si doteraz nevedeli ani 
len predstaviť, každý v sebe prehodno-
til význam slova sloboda, ktorú všetci 
v súčasnosti považujeme za úplne 
prirodzenú súčasť našich životov. Táto 
exkurzia sa mi navždy vryla do  pamäte.

UŽ M. T. CICERO (106 – 43 P. N. L.) POVAŽOVAL SLOBODU ZA JEDNU Z 
NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ETICKÝCH HODNÔT V ŽIVOTE ČLOVEKA.
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Mali sme možnosť vidieť hrozné podmienky ubytovania, kde na jednej posteli spali aj piati 
ľudia. Uväznení nemali žiadne podmienky na osobnú hygienu, preto trpeli rôznymi ochore-
niami, na ktoré neskôr aj umierali. Videli sme ich potrhané a špinavé šatstvo, rôzne druhy 
vlasov a zubných protéz. Nakukli sme aj do hrôzostrašnej plynovej komory, kde boli každý 
deň spaľovaní ľudia bez súdu a v domnení, že sa môžu konečne osprchovať. Väčšina z nás pri 
pohľade na osobné veci tých nevinných ľudí len veľmi ťažko vedela udržať svoje emócie.

V poobedňajších hodinách sme navštívili druhé najväčšie 
mesto Poľska, Krakov. V tomto  nádhernom meste sme 
si mali možnosť pozrieť a prejsť hlavne jeho historické 
centrum. Videli sme obrovské hlavné námestie – Rynek 
Glówny plné ľudí , Wawelské návršie, kde je umiestnená 
aj socha draka, Mariacki kostol, kostol Petra a Pavla a 
Collegium Maius. Kúpili sme rôzne suveníry a sladkosti, 
typické pre Krakow, ako sú krovky a plyšové farebné 
draky. Po dlhom dni sme sa vrátili domov neskoro večer. 
Bol to náučný deň plný emotívneho vypätia, ale i krásy 
minulých čias. Exkurziu vrelo odporúčam každému.

text: Kittihawk
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Rozhodne áno, ale ide o problém hlavne 
bratislavských základných a stredných škôl. 
Chýbajú nájmä matematikári, fyzikári, 
učitelia informatiky či techni-
ckých predmetov a tiež 
učitelia cudzích ja-
zykov. V Bratislave 
je totiž celkový 
n e d o s t a t o k 
pracovnej sily 
na trhu práce. 
Súkromné firmy 
dokážu ponúknuť 
učiteľom výrazne vyšší 
plat než školy. To isté platí 
aj pre nepedagogických pracovníkov 
ako sú kuchári, upratovačky, školníci, ktorí 
pracujú za minimálnu mzdu v školskom sek-
tore. Začínajúci plat učiteľa je podľa plato-

vej tabuľky 850 € brutto, čo je v porovnaní 
s celonárodným priemerným mesačným 
platom vo výške 1.013€ rozhodne málo. 

Niet sa čo čudovať, že povolanie 
učiteľa je málo atraktívne 

a mnohí absolventi 
p e d a g o g i c k ý m 

fakúlt si rovno 
po skončení uni-
verzity hľadajú  
prácu v súkrom-

nom sektore. 
Vedenia týchto 

škôl riešia situáciu 
ako vedia. Angažujú 

dôchodcov, prípadne pred- 
mety učia nekvalifikovaní učitelia.
Viacerí nezamestnaní učitelia z ostatných 
krajov sa hlásia na voľné miesto pedagóga v 

Je nedostatok učiteľov?
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA ZAVÁDZA ZMENY V REZORTE, 

KTORÉ BY MOHLI PRILÁKAŤ VIAC UČITEĽOV DO ŠKOLSTVA.

Iná je situácia v ostatných kra-
joch Slovenska, kde je uchádzačov 
o pedagogické miesta dokonca 
viac ako voľných miest. Tu prob-
lém nedostatku pedagógov vníma-
jú skôr z pohľadu kvality. Na 
jedno inzerované miesto učiteľa sa pri- 
hlási aj desať uchádzačov, z ktorých 
je použiteľných asi 30%. Často 
ide o učiteľov, ktorí vystriedali aj 
niekoľko škôl a nespĺňajú kvalifikačné 
požiadavky či podmienky praxe. 
Kvalitní učitelia si miesto nehľadajú.
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Bratislave, ale neskôr zisťujú, 
že z „tabuľkového“ platu 
nedokážu uhradiť zvýšené 
životné náklady v tomto 
meste. V tejto profesii platí 
takmer úplná geografická 
imobilita. Situácii nepomôže 
ani vekový strop odcho-
du do dôchodku 65 rokov.
Prehlbuje sa aj nedosta-
tok špeciálnych pe-
dagógov, psychológov, alebo aj logopédov, ktorí by sa špeciálnym potrebám detí 
venovali. A naopak, hyperaktivita, aspergerov syndróm, rôzne disfunkcie, či pro-
blémy s artikuláciou a celkovou komunikáciou sa u detí a mládeže prehlbujú.
Potreba nových učiteľov bude s demografickým vývojom v budúcnos-
ti narastať. Do roku 2025 sa predpokladá nárast študentov stredných škôl o 10%.
Aké je teda riešenie? Ministerstvo školstva motivuje záujem mladých pedagógov umiestniť 
sa v školstve zvýšením tarifných, a teda i nástupných platov začínajúcich učiteľov. Ten-
to proces sa realizuje etapovitým zvyšovaním platov učiteľov od roku 2016 do januára 
2020. Ďalším riešením je aj zavedenie legislatívy na ochranu pred prejavmi socio-
patického správania. Ministerstvo školstva rozdeľuje peniaze medzi školy okrem in-
ého aj podľa teplotnej zóny v ktorej sídlia, preto by sa možno mohlo uvažovať aj o za-
vedení podobného koeficientu, ktorý by zohľadnil životné náklady v meste, kde škola sídli.
Či zavádzané opatrenia vyriešia problém nedostatku učiteľov ukáže až budúcnosť. 
Rozhodne by sa však tento problém mal urgentne riešiť, veď od kvalitného vzde-
lávania sa odvíja vývoj v ostatných odvetviach i celková životná úroveň národa.

Text: HF
Zdroj: Nejedlý, T.: Školám chýbajú stovky učiteľov. In. Trend 28, 18. 07. 2019
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Keďže festival oslávil tento rok štvrťstoročie, 
diváci sa mohli tešiť v čase od 18. do 23. 
novembra na bohatý kultúrny program ako 
napríklad tvorivé dielne, koncerty trado-
vanej hudby a tiež aj varenie a pečenie 
tých najlepších gemerských špecialít. 
20. novembra si prišli na svoje najmä 
mladší obyvatelia nášho mesta, keďže 
Základná umelecká škola v Rožňave zorga-
nizovala Bubnovačku po uliciach mesta. 
Cieľom  podujatia bola podpora ochrany 
detí pred násilím. Zišli sa tu deti s rodičmi 
a pokúsili sa čo najhlasnejšie vybubnovávať 
rytmy, aby ich bolo čo najlepšie počuť. 
V sobotu 23. novembra festival zavŕšil 

Vďaka folklóru sú ľudia šťastnejší 
a podporujú sa navzájom

ZAČIATKOM ZIMY PRIVÍTAL DO 
ROŽŇAVY 25. ROČNÍK FOLKLÓRNE-
HO FESTIVALU ROK NA GEMERI. NA 
TOMTO PODUJATÍ SI PRIŠLI NA CHUŤ 
NAJVÄČŠÍ MILOVNÍCI FOLKLÓRU, 
TRADIČNÝCH TANCOV A SAMOTNÝCH 

TRADÍCIÍ. 
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nezabudnuteľný program, v 
ktorom sa v divadelnej sále 
OKC v Rožňave predstavili 
folklórne skupiny z Gemera. 
„Už len to, že mám možnosť 
sedieť v hľadisku a sledovať 
ľudí v krojoch, ktorí ozvučia 
celú sálu, ma rozveselí a láka 
si zatancovať spolu s nimi, 
zaspievať a zabávať sa. A 
to jedlo! Keďže v dnešnom 
uponáhľanom svete je už ťažké 
dať si pravé  domáce gemerské jedlá, rok čo rok si to prídem vychutnať práve pri tejto príležitosti. 
Nesmiem zabudnúť na ľudí, ktorých poznám, a ktorí výrazne prispievajú k celkovej atmosfére 
a dobrej nálade. Som rada, že sa tam stretávame skupiny s rovnakými záujmami, či už máme 17, 
35 alebo aj 70 rokov. Stále si to všetci dokážeme stopercentne užiť, a pritom spoznávať aj nové 
tváre. Možno sa niekomu zdá, že folklór je na ústupe, alebo je nemoderný, opak je však pravdou. 
Folklór sa neustále rozvíja a vďaka tomu sú ľudia šťastnejší a podporujú sa navzájom. Som 

rada, že môžem byť jeho 
súčasťou a napredovať spolu s 
ním.” 

Takto sa o slávnosti vyjadrila 
žiačka 3.B, Laura. 

"Najlepším príkladom na oslavu 
Gemera je práve tento výrok 
našich starých materí: „Neza-
búdaj na kultúru a tradície 
svojich predkov, lebo to, čo 
oni odovzdali tebe, môžeš ty 

odovzdať druhým.” 
text: Dominika
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Nedeľné doobedie sa nieslo v du-
chu plnom očakávaní, nadšenia, 
ale aj obáv a starostí. Bol totiž čas 
odcestovať do vzdialenej Indie.
Tak dlho som na tento deň čakala, 
až som nedokázala uveriť tomu, 
keď konečne prišiel. Rozlúčila som 
sa s rodičmi, objala ich a so slzami v 

očiach (od šťastia aj smútku) som mávala 
na pozdrav z okna diaľkového autobusu.
Cesta na letisko trvala sedem hodín a ja som 

sa nevedela dočkať momentu, 
kedy sa konečne uvidím s ka-
marátkami z Indie. Moje pocity 
boli zmiešané, predsa len, za pár 
hodín som mala letieť prvýkrát v 
živote a čo viac, rovno do Indie. 
No keď som videla, akí sú všetci 
moji priatelia šťastní a uvoľnení, 
prestala som sa strachovať a 
cestu som si tiež začala užívať.
Let prebiehal hladko – čo mi 
výrazne napomohlo zbaviť sa stra-
chu z lietania. Na letisku v Indii 
nás už s úsmevmi na tvárach vítali 
naše známe kamarátky so svo-

jimi rodinami. Niektorí sme plakali, objímali 
sa, v zhone sa zdvorilo pýtali ako sa máme. 
Tento deň jednoznačne patril priateľstvu. 

Incredible India
„VSTÁVAJ, DNES TI TO LETÍ!“ 
TÁTO VETA ZAZNELA V DOME DE-
VIATICH ŠTUDENTOV OBCHODNEJ 
AKADÉMIE. 
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Po príchode domov som si oťukala nové 
prostredie  – môj dočasný indický domov, 
vybalila som si kufre a kúsok si oddýchla. 
Potom sme sa vybrali do nákupného cen-
tra kde sme sa všetci stretli. Zahrali sme si 
partičku bowlingu, ochutnali miestny „fast 
food“ a spokojní a unavení odišli domov.
Doma na mňa čakali ľudia z celého sused-
stva, ktorí ma vrelo privítali s otvorenou 
náručou. Na moje počudovanie mi pohlad-
kali moje ryšavé vlasy, ktoré vraj prinášajú 
šťastie. Popriali mi príjemný pobyt a slušne 
sami od seba odišli. Asi na mne videli, že som 
ani nevládala stáť na nohách, nie to ešte 
komunikovať v cudzom jazyku.
Utorok sme strávili 
v Agre. Videli 
sme Červenú 
pevnosť a 
t a k t i e ž 
nádherný 
a majes-
tátny Taj 
Mahal – 
jeden zo 
s i e d m y c h 
n o v o d o b ý c h 
divov sveta. Je 
to obrovské mauzóle-
um, postavené na príkaz mogula 
Šáhdžahána ako pamiatka na jeho zosnulú 
manželku Mumtázmahal. Tento deň bol pre 

mňa čarovným a nikdy naňho nezabudnem. 
V stredu sme sa išli pozrieť do školy, kde 

nás vrúcne privítali. Naše hostiteľky nám 
na čelo nakreslili bodku a 

na krk nám zavesili 
krásny veniec zo 

živých kvetov. 
C h l a p c o m 
tento pro-
ces vykonal 
u č i t e ľ , 
k e ď ž e 

s l o b o d n é 
ženy by to 

vykonávať ne-
mali. Po tomto nád-

hernom privítaní sme sa 
všetci prezliekli do slovenských 

krojov, usadili sme sa do sedadiel divadla a 
pozorne sme sledovali dva tradičné indické 



tance, ktoré si pre nás študentky školy pripravili. Potom sa karty obrátili a my sme zatan-
covali náš tradičný tanec – folklór, s ktorým sme zožali obrovský úspech. Po vystúpeniach 
nasledovali príhovory, odovzdávanie darov, prehliadka školy a nakoniec, partička bedmin-
tonu, ktorú sme si všetci užili. Deň sme zakončili príjemným „čajovým večierkom“ všetci 
spolu, tak ako sa patrí. Prevládala pozitívna energia 
a verím, že  študenti mi dajú za pravdu, že sme nao-
zaj nemali problém v noci zaspať tvrdým spánkom. 
Štvrtok patril našej kamarátke Riyi, ktorá oslavovala 
krásnych pätnásť rokov. Večer sme strávili hrami, tan-
covaním a zabávaním sa. Krájala sa torta, podávalo 
sa tradičné indické jedlo a síce oslavovala ona, no 
darčeky sme od rodiny na rozlúčku dostali všetci.
Ďalší deň bol „shoppingový“. Pozreli sme sa na čarovné 
miesto menom Delhi Haat, na ktorom nájdete produkty, 
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suveníry, oblečenie a šperky 
zo všetkých kútov Indie. 
Učili sme sa zjednávať cenu 
a kúpili sme všetko, čo sme 
mali v pláne. Potom sme si 
vzájomne rozdali certifikáty 
a vyrazili smerom k príbytku 
jednej z našich indických 

priateliek. Ako inak, tancovali 
sme, jedli, zabávali sa. Kto 
chcel, zahral si s miestnymi 
futbal, iní hrali bedminton a 
pred odchodom nás hosťujúci 
ocko pozval na zmrzlinu, 
ktorá sa predávala neďaleko.
Sobota sa niesla v znamení rodiny. Deň som strávila s kamarátkami mojej hosťujúcej sestry. Večer 
ku nám zavítala širšia rodina. Upiekla som im tradičné slovenské zemiakové placky a oni zasa uvari-
li tradičnú indickú pochutinu. Hrali sme stolné hry, zabávali sa a dokonca ma moja rodina učila 
tancovať na indické piesne, ja zasa ich, na tie naše slovenské. Tento večer mi navždy utkvie v pamäti.
Posledný deň bol najsmutnejší zo všetkých. Po príchode na letisko zavládlo na pár minút hrobo-
vé ticho a potom sa strhol neskutočný plač a nárek. Nikomu sa nechcelo ísť domov. Povedali sme 
si posledné „ahoj“ a pobrali sme sa do budovy letiska. To, na čo sme sa toľko tešili, skončilo.
Z Indie som si odniesla neuveriteľné zážitky, nové poznatky ale čo je najhlavnejšie, 
nádej. Nádej, že ľudia ani vo vzdialenom svete nie sú takí zlí, ako sa môže na prvý 
pohľad zdať. Každý jeden človek, ktorého sme stretli sa k nám správal s úctou, 
rešpektom, vrúcne a vážil si nás. Všade nás s láskou vítali a všetci boli radi, že nás vi-
dia. Ľudia v Indii sú dobrosrdeční, plní radosti a lásky, čo často  mnohým ľuďom chý-
ba. Ak sem budem mať ešte niekedy možnosť  cestovať, nebudem váhať ani na sekundu.

text: Miška



R: Ako dlho sa už venuješ tancu?
E: „Tancu sa venujem už nejakých 12 rokov, 
ale keď som bol ešte malý chlapec, tancu som 
neprikladal veľkú  dôležitosť, len teraz, asi 4 
roky dozadu, ma to tak akosi viac chytilo.“
R: Čo pre teba znamená tanec?
E: „Znamená pre mňa veľmi veľa. Dodalo 
mi to sebavedomie, keďže na začiatku mi 
robilo problém vystúpiť pred ľudí a niečo im 
zatancovať. Teraz to zvládam bez nejakých 
ťažkostí a tanec ako taký, je pre mňa pros-
triedkom na vyjadrenie svojich citov, nálady.“
R: Akými oceneniami sa môžeš pochváliť?  
E: ,,Na začiatku tohto roka sme z latiny postú-
pili do vyššej výkonnostnej triedy, z čoho sme 
sa veľmi tešili. Zároveň sme vedeli, že bude 
potrebné viac trénovať, aby sme sa aj umi-
estnili. Pozorne sme počúvali trénera, keď 

nám vysvetľoval aké 
robíme chyby a hneď 
na druhej súťaži vo 
vyššej triede sme 
vyhrali 1. miesto. 
Vtedy sme tomu 
ani nechceli uveriť. 
Samozrejme, že to 
vo mne zanecha-
lo nezabudnuteľný 
zážitok.“
R: Máš stálu tanečnú 
partnerku ? 
E: „S tanečnými partnerkami je to dosť 
zložité. Moja bývalá partnerka (boli sme spo-
lu 3 roky) odišla na strednú školu do Lučenca 
a zhodli sme sa, že nebudeme vedieť veľmi 
napredovať, ak bude chodiť len raz týždenne 
na tréningy. Povedali sme si, že prišiel ten 
deň, keď sa musíme rozlúčiť. Samozrejme 
nás to veľmi mrzelo, ale nič sa nedalo robiť. 
Sadli sme si s trénerom a porozprávali sa, 
kto by bol tou najlepšou voľbou pre mňa. 
Dievčat, ktoré nemali vtedy partnerov a 
nejakým spôsobom napredovali pred ostat-
nými, nebolo veľa. Mal som 2 možnosti. S 
prvou partnerkou to bohužiaľ nevyšlo, tak 
som skúsil šťastie aj s tou druhou a nakoniec 
ona sa stala mojou terajšou partnerkou. 
Som rád, lebo sa snaží ako najviac vie, do-
konca už máme za sebou aj prvé súťaže.“
R: Myslíš si, že je tanec vhodný pre každého?
E: „Tanec je podľa mňa určite vhodný pre 
každého kto má rád hudbu, vie sa uvoľniť a 
rád sa zabáva.“
R: Plánuješ sa venovať tancu aj v budúcnosti?
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Spotený ako myš som sa ponáhľal na tanečnú
MNOHO ĽUDÍ SI MYSLÍ, ŽE TANCOVANIE NIE 
JE ŤAŽKÉ. IBA TÍ, KTORÍ PRÍDU NA TRÉ-
NING A SKÚSIA SI TEN PRAVÝ TANEČNÝ 
ŠPORT ZISTIA, ŽE JE TAM TOHO OVEĽA VIAC.

Emil Šlachtič  je zaujímavý hneď na 
prvý pohľad. Upúta vás úprimným a 
milým vzhľadom, je veľmi priateľský, 
sympatický a dobrý tanečník. Toto sú 
dôvody, pre ktoré som sa rozhodla urobiť 
s ním rozhovor a priblížiť tohto skvelého 
človeka všetkým našim čitateľom v 
rámci pravidelnej rubriky Talent OA. 
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E: „Ťažko povedať čo bude ešte v budúc-
nosti, nakoľko tanečný šport je časovo dosť 
náročný. Chystám sa aj 
na vysokú školu a ne-
viem či budem mať popri 
učení a dochádzaní čas 
naplno sa tancu venovať.“
R: Aký tanečný štýl 
preferuješ?
E: „Ja osobne preferujem 
latinsko-americké tance, 
lebo vlastne celý klub je 
tak trošku viac zameraný na 
latinu a najradšej mám asi 
Rumbu a Jive, ale určite si 
rád zatancujem niečo aj zo 
štandardných tancov ako 
Anglický valčík a Tango.“
R: Koľko zo svojho voľného 
času venuješ tréningu?
E: „Tancu venujem 6 hodín 
zo svojho voľného času, čo 
sú vlastne 2 hodiny 3-krát 
týždenne, ale keď je pred 
nami nejaká dôležitá súťaž, tak sme zvykli prísť 
aj 2 hodiny pred tréningom alebo cez víkend.“
R: Zúčastnil si sa tanečných súťaží aj v 
zahraničí?
E: „Zatiaľ som nebol na žiadnej súťaži v 
zahraničí, ale určite by som si to chcel 
niekedy vyskúšať.“
R: Čo ťa viedlo k tancu?
E: „Bolo to dosť komplikované. K tancu ma 
vlastne priviedla moja mamka. Bolo to tak, 
že v tej dobe chodilo na tanečnú len málo 
chlapcov. Jedna mamkina kamarátka ju po-
prosila, či by ma neprihlásila na tanečnú 
aby som tancoval s jej dcérou. Lenže ja som 
vte-dy chodil už na basketbal a to boli tré-

ningy 4-krát do týždňa. Väčšinou vždy z tré-
ningu, spotený ako myš, som sa ponáhľal na 

tanečnú, ktorá ma v tej dobe 
ešte vôbec nebavila a ani mi 
to veľmi nešlo. Až v deviatej 
triede po venčeku sa to zme-
nilo a tanec ma začal baviť.“
R: Čo je podľa teba na tanci 
najťažšie?
E: „Veľa ľudí si po venčeku 
myslí, že tanec, to nie je nič 
ťažké. Ale keď tí, ktorým sa 
to zapáčilo, prídu na tréning 
a skúsia si ten pravý tanečný 
šport, tak prídu na to, že je 
tam toho naozaj veľa čo od 
vás vyžadujú tréneri. Myslím 
si, že je potrebné byť hlavne 
vytrvalý a zvládnuť techniku 
každého tanca. To väčšina z 
nich vzdá po pár mesiacoch.“
R: Máš alebo si mal okrem 
tanca aj iné záľuby? 
E: „Najprv som chodil na 

basket a až potom som začal tancovať. 
Neskôr ma začal baviť workout a pred rokom 
som sa začal venovať aj hraniu na gitare.“
R: Kde si vidíš o 10 rokov?
E: „Tažko povedať. Určite by som chcel 
robiť niečo, čo ma bude baviť a napĺňať, 
ale teraz ešte neviem presne povedať,  
ktorým smerom sa v budúcnosti vyberiem.“
Ďakujem za poskytnutie rozhovoru 
a  prajem veľa úspechov do budúcna. 

text: Radka 



CESTA ŽIVOTOM
SPÍSANÁ V KNIHÁCH
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CUDZIE DENNÍKY BY SA ČÍTAŤ NEMALI, PRETOŽE SA TO 
NEPATRÍ, ALE DO TOHTO NÁS POZÝVA HLAVNÁ HRDINKA PAULA, 
KTORÁ NÁS PREVEDIE SVOJÍM ŽIVOTOM OD STREDNEJ ŠKOLY 
CEZ VYSOKÚ, ZAMESTNANIE A DETI AŽ PO STAROBU.

D ž í n s o v ý
              d e n n í k

Pre mňa osobne sú najzaujímavejšie prvé tri 
časti, kde sa opisuje Paulin život na strednej 
škole, pretože aj ja som už stredoškoláčka a 
ako všetci vieme, je to dosť problematické, 
ale aj dobrodružstvom nabité obdobie v živote 
každého človeka. Dej začína nástupom Pauly 
na strednú školu, kde prežíva každodenné 
slasti a strasti života vo veľkom vydaní tra-
pasov, čo čitateľovi dokáže pozdvihnúť nála-
du, a zažije tam to, čomu by sa každý rád 
vyhol, ale aj nevšedné chvíle plné radosti, 
ktoré nás ešte len čakajú. Hlavná hrdinka 
prežíva na škole aj svoju prvú lásku, jed-
noducho povedané, každodenné starosti a 
radosti tínedžerov. Slovenská autorka kníh, 
Zuzka Šulajová, priam majstrovsky vystihla 
citlivú dušu stredoškoláčky a veľmi humorne 
a pestro opísala toto obdobie života. 
Štvrtá časť sa zaoberá odletom Pauly do 
Austrálie, kým piata časť rieši jej  návrat 

na Slovensko a  
z a m e s t n a n i e 
sa v jazykovej 
škole. V šiestej 
časti je dej síce 
poriadne na-
hustený a plný 
udalostí ako je 
Paulina svadba, 
deti, život rodičov 
ba i  vnúčat, no neodradí to nikoho, aby si 
tú knihu prečítal. Šiesta časť obsahuje aj pár 
záznamov z Lukášovho denníka a aj z denní-
ka ich dcéry Liny, ktorá opisuje svoj život 
podobne ako jej mama, len v modernejšom 
svete. Existuje aj jedna samostatná kniha, 
ktorá opisuje strednú školu Lukášovými 
očami, čo patrí medzi pozitíva tejto série, 
pretože je dobré mať na vec aj chlapčenský 
pohľad.
Výhodou série je určite široké časové obdo-
bie života ženy, preto si v nej každá nájde 
pre ňu to najzaujímavejšie. Možno sa tu 
poučiť z chýb postáv a autorka poskytuje aj 
rôzne rady do života, ktorými sa môžeme dať 
viesť.  Za nevýhodu by som považovala príliš 
hustý dej, hlavne v šiestej časti. Autorka na 
krátkom priestore popísala život siahajúci až 
do roku 2080, preto tam má akcia príliš rých-
ly spád a menej sa venuje citovému životu 
ženy.
Táto knižná séria má výborné hodnotenia, 
ku ktorému sa aj ja pridávam, pretože som 
ju nemohla pustiť z rúk a čítala som ich v 
rýchlom slede za sebou. Poukazuje na to, čo 
môžeme a nemôžeme od života očakávať, čo 
všetko môžeme dosiahnuť ak máme ambí-
cie, ale zároveň nám pripomína aký je život 
krátky na to, aby sme ho premárnili. Treba 
využívať všetky možnosti, ktoré sú nám v 
živote poskytnuté. 

text: Gabika
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Rok 2019 patrí Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Uplynulo 
totiž presne 100 rokov od smrti tohto významného Slováka, 
ktorého mnohí, a právom,  považujú za jedného z najväčších 
Slovákov. Z toho dôvodu sa Gemerská Knižnica v našom meste 
rozhodla uctiť si pamiatku tohto velikána slovenskej histó-
rie a usporiadať na jeho počesť niekoľko prednášok, a tak 
priblížiť mladej generácii život, prácu a odkaz M. R. Štefánika. 
Týchto prednášok sa pravidelne zúčastňovali žiaci všetkých 
stredných škôl v Rožňave, medzi nimi aj ja a moji spolužiaci 

z II. B triedy. 
Prednášky nám priblížili život Štefánika ako 
letca, generála, francúzskeho občana, či as-
tronóma. Všetci sme so záujmom počúvali o 
živote a skutkoch nášho významného predka. 

Poznaný i nepoznaný
ASTRONÓM, GENERÁL, LETEC, VOJAK, ZAKLADATEĽ 

ČESKOSLOVENSKA, HRDÝ SLOVÁK

V rámci jednej z posledných aktivít sme 
navštívili aj mesto Košice, konkrétne 
múzeum letectva, ktoré sa venuje aj 
M. R Štefánikovi, aj keď on sám Košice 
nikdy nenavštívil. Nakoniec nám ozrej- 
mili aj okolnosti úmrtia Štefánika, keďže v súvislosti 
s tým vzniklo množstvo teórií a špekulácií. Prednášky 
a  aktivity boli ukončené slávnostným vyhodnotením 
súťaže o najlepšiu esej na danú tému. Všetky aktivity or-
ganizované knižnicou pri tejto príležitosti počas celého 
roka boli pútavé a vzbudzovali v nás národnú hrdosť.

text: Ivka 
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C e s t a  k  s a m o s t a t n o s t i
V DNEŠNEJ DOBE JE TO UŽ BEŽNÉ, ŽE TAKMER KAŽDÝ 
Z NÁS MÁ ZALOŽENÝ ŠTUDENTSKÝ ÚČET V BANKE. 
VÝBER BANKY NECHÁVAME NA RODIČOV, NO SÚ PRE 
NÁS ROVNAKO VÝHODNÉ AKO PRE NICH? 

V tomto článku si porovnáme podmienky posky-
tovania študentských účtov v piatich  náhodne 
vybraných bankách pôsobiacich na Slovensku. 
Vždy je dôležité pozorne si prečítať všetky  
zmluvné podmienky, aj tie s malými  
písmenami.

ČSOB – študentský účet FUN

• študent do 28 rokov má účet bez 
poplatku, stačí potvrdenie o návšteve 
školy
• výpis z účtu elektronicky neobmedzene
• služby MOJA ČSOB a ČSOB Smart Bank-
ing (mobilná aplikácia)
• možnosť požiadať o povolené 
prečerpanie na účte, alebo o kreditnú 
kartu ak máš pravidelný príjem
• celkovo 2 bankomaty v Rožňave: 
Šafárikova 18 a Alej Jána Pavla II.
• poplatky za výber hotovosti z bankoma-
tov: ČSOB v SR: 0,20, z inej banky v SR: 
2,50 €, v zahraničí: 6,00€

Prima Banka – študentský účet

• od 15 do 26 rokov
•  študenti do 20 rokov účet so všetkými 
výhodami úplne zadarmo, respektíve stačí 
mať priemerný denný kreditný zostatok na 
účte vyšší ako 1000 €.
• v rámci balíka jedna medzinárodná pla-
tobná karta 
•  zriadenie a využívanie Internet 
bankingu, mobilnej aplikácie Peňaženka s 
možnosťou bezplatných Push notifikácii po 
každom obrate
• odmena 0,5 % z objemu nákupov za-
platených svojou platobnou kartou (1€ za 
200€)
•  zostatok na účte do výšky 1000 EUR je 
úročený úrokovou sadzbou 1,0 % ročne. 
• celkovo 2 bankomaty v Rožňave: Okružná 
30, Šafárikova 17
•  poplatky za výber hotovosti z bankoma-
tov: Prima banka v SR: 0,15 €, výber hoto-
vosti z iného bankomatu v SR, v zahraničí: 
1,50 €

Tatra banka – študentský účet

• do 26 rokov bez poplatku
• mobilná aplikácia Tatra banka
• efektívne využívanie mobilu – platba 
mobilom, výber z bankomatu, posielanie 
peňazí podľa  telefónneho čísla
• debetná karta
• celkovo 1 bankomat v Rožňave – Ná-
mestie baníkov 1
• poplatky za výber hotovosti z bank-
omatov: Tatra banka v SR a iný bankomat 
v SR 1,00 €, v zahraničí (neuvedené)
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Ja osobne mám účet v SLSP. Pre mňa je tento účet najvýhodnejší. V lete 
mali napríklad akciu, že ak si 10-krát zaplatil kartou, pripísali na účet 20€. 
Ak si vytvoríš účet v SLSP, pripíšu ti ako odmenu 30 € (predtým mala túto 

akciu Tatra banka). Tak 
čo? Chceš sa stať sa-
mostatným a naučiť 
sa hospodáriť s penia-
zmi? Založ si vlastný 
účet. Výber je na tebe.

text: Sabi

VÚB – FEJM

• študent do 26 rokov
• efektívne využívanie telefónu 
• celkovo 4 bankomaty v Rožňave: Kyjevská 2, 
Námestie baníkov 44, Šafárikova 21, TESCO
• poplatky za výber hotovosti z bankomatov: 
VÚB v SR 0,30 € , iný bankomat v SR alebo v 
zahraničí 1,20 €

SLSP - Space účet študent

• 15 – 26 rokov
• mobilná aplikácia George
• platba mobilom
• vlastná karta
• celkovo 3 bankomaty v Rožňave: Šafárikova 22, 
Zakarpatská 19, Špitálska 1
• poplatky za výber hotovosti z bankomatov: 
SLSP v SR a bankomat Erste Group (napr. v 
Maďarsku) 0,20 €, iná banka v SR a v krajinách 
EHP pri výbere v mene EUR: 2,50 €, iný bankomat 
v zahraničí: 6,00 €

Čo majú všetky banky spoločné:
• do 26 rokov okrem ČSOB
  (28 rokov)
• vlastná karta
• platba mobilom
• sporiace účty
• mesačné výpisy z účtu
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Spolu s našimi prvákmi sme spoznávali kultúry 
rôznych krajín, videli sme tance, ktoré si pri-
pravili a dozvedeli sa zaujímavé fakty – „pikošky“ 
o týchto krajinách. Okrem toho si aj každá trie-
da pripravila hudobno-tanečné čísla, či scénky z 
rôznych kútov sveta. Spoznávali sme krajiny ako 
sú Holandsko, India, Amerika, Grécko, Rusko, 
Rumunsko, Škótsko či susedná Česká republika. 

Cesta kultúrou či krajinami?

Hostí zabávali aj známe televízne súťaže ako 
sú Inkognito a Česko-Slovensko má talent v po-
daní našich študentov. Celým programom nás 
sprevádzal moderátorský pár čakajúci na vlak. 
Myslíme si, že sa nám táto cestovateľská horúčka 
náramne vydarila. A čo na to naši prváci?

JE ZVYKOM PRIJAŤ PRVÁKOV MEDZI NÁS, 
OBCHOĎÁKOV, ZÁBAVNOU FORMOU. TOHOROČNÉ 
IMATRIKULÁCIE SME POJALI TROCHU NETRADIČNE.
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Mala som veľkú trému a bola som neistá, ale veľmi som si 
to užila. Cítila som sa príjemne a bola som za nás všetkých 
šťastná, že sme to všetci veľmi dobre zvládli. O atmosfére ani 
nehovorím. Bolo vidno, že publikum sa baví a každý si v pro-
grame našiel niečo svoje čo ho zaujalo. Usudzujem, že aj 
rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na svoje dieťa, sa dobre zabavili.

Viktória Slivková I.A

Pred vystúpením som mala veľmi zmiešané pocity a neve-
dela som, čo ma čaká. Po vystúpení zo mňa hneď opadol 
strach. Mala som z toho veľmi dobrý pocit. Nakoniec sme sa 
aj veľa nasmiali. Čakala som o dosť ťažšie úlohy, ale prišli mi 
zvládnuteľné, takže som sa popravde nemala čoho obávať. 
Každá trieda mala veľmi dobre zvládnuté svoje vystúpenie 
a bolo vidno, že im na tom záleží. Tohtoročné imatrikulácie 
hodnotím veľmi optimisticky a myslím si, že celé imatrikulácie 
prebiehali v dobrom duchu.

Viktória Gecelovská I.B

Celú noc pred imatrikuláciami 
som nevedela spať a bola som 
dosť vystresovaná. Keď som 
sa pozerala na ostatných a vi-
dela, že to zvládajú dobre, 
tak som si pripadala omnoho sebaistejšie. Keď sme stáli hore na 
pódiu, stres zo mňa opadol a dala som do tanca všetko, nech vyze-
rá čo najlepšie. Cítila som sa tam veľmi príjemne a celkovo tam 
bola veľmi pozitívna energia. Program bol dobre organizovaný, 
no v niektorých častiach zlyhali zvukári, keď pustili inú pesničku.  
Atmosféra bola veľmi dobrá a priateľská, a keď som počula, že sa 
diváci bavia, aj my sme odchádzali z pódia veľmi spokojní.

Kvetoslava Mohyláková I.A

text: Radka, Emma
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O Vianociach hovorí mamička 
Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný 
stromček."
Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj 
sviečky?"

  
Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško, 
pošli mi prosím ťa 40 EUR na Via-
noce. Veľmi by to pomohlo mne aj 
mamke.
List odnesie na poštu. Poštárky ho 
otvoria, prečítajú si ho, a zato že 
Jožka majú rady, poskladajú sa a 
pošlú mu 20 EUR.
Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško, 
ďakujem ti za tie peniaze, veľmi 
nám pomohli. A predstav si, že tie 
tety na pošte mi jednu 20 EURovku 
zobrali.

  
Bavia sa tri ženy, čo dali manželom 
k Vianociam.
"Kúpila som manželovi vec, čo urobí 
stovku za 10 sekúnd - je to Honda."
"Ja som mu kúpila vec, čo urobí 
stovku za 5 sekúnd - je to Porsche!"
Tretia je trumfuje: "Ja som mu 
kúpila vec, čo urobí 200 za sekundu 
- je to osobná váha!"

  
Zákazníčka: "Chcela by som kúpiť 
mužovi peknú kravatu, ktorá by 
zvýraznila jeho oči."
Predavačka: "Každá kravata zvýrazní 
chlapovi oči, len ju treba dobre 
zatiahnuť."

8 9 2 3 7

2 1

7 8

2 6 9 5 8

5 1 3 9 2

8 7

3 4

9 4 5 8 1

Vianočné vtipy

Vianočná omaľovánka

text: Gabika

Všetkým prajeme príjemné sviatky!
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Okresné kolo v bedmintone žiačky   2. miesto
Okresné kolo cezpoľný beh žiaci   1. miesto
Okresné kolo stolný tenis žiačky   1. miesto
Regionálne finále futsal dievčatá  3. miesto
Okresné kolo v bedmintone žiaci  2. miesto
Regionálne finále nohejbal chlapci  1. miesto
Regionálne finále v bedmintone dievčatá 1. miesto
Regionálne finále v bedmintone chlapci  1. miesto 
Okresné kolo futsal žiaci    2. miesto
Okresné kolo cezpoľný beh Róbert Furman  1. miesto

Športové výsledky v šk. roku 2019/2020

text: Ivka
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