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Nikdy neviete, aké 
dobrodružstvá a bizarné si-
tuácie Vám život ponúkne. 
Prijmite každú šancu ako dar 
a využite ju naplno. 

Všetci máme nejaké sny. Je 
jedno, či sú veľké alebo malé, 
všetky majú rovnakú hodnotu 
a sú rovnako dôležité. Snívať 
a túžiť je krásne, no ešte 
krajšie je splniť si to. Žijeme 
len raz a ak premárnime svoju 
šancu splniť si naše priania, 
sny a túžby teraz, ďalšia už 
nemusí prísť. Ak tým nikomu 
neubližujeme, užívajme si 
život naplno a robme to, čo 
nás baví, pretože ďalší pokus 
nedostaneme. Veci, ktoré 
nás nenapĺňajú, neprinášajú 
nám do života radosť alebo 
nám dokonca robia problémy, 
vyhoďme zo života. Buďme 
sami sebou, nepozerajme 
sa na to, čo bolo a čo bude. 
Dôležité je, čo sa deje práve 
teraz. A v prvom rade mys-
lime na naše vlastné šťastie.

Či už je to malá nepatrná 
zmena alebo veľké plány, 
ktoré nás urobia šťastnými, 
urobme maximum pre to, aby 
sme to dosiahli. Nie je stále 
jednoduché ísť si za svojim 
cieľom ale všetko sa môže 
zdať nemožné, kým to neu-
robíme.
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V našej škole je už peknou tradíciou, že 
sa so starým rokom lúčime vianočným trhom, 
ktorý organizujeme vždy posledný školský 
deň na dvore areálu školy. Aj tento rok sa trhy 
konali 20. decembra 2019 a každá trieda si 
pripravila a vyzdobila vlastný stánok, v kto-
rom ponúkala vianočné dobroty ako koláčiky, 
pečené mäso a klobásky, horúcu čokoládu či 
pečený čaj, ale aj vianočné ozdoby za sym-
bolické ceny.

Žiaci I. B triedy sa rozhodli, že vyzbiera-
jú peniaze pre ľudí z Prešova, ktorí prišli o 
domovy pri výbuchu plynového potrubia v by-

tovke. Spolu sa im podarilo vyzbierať 91,08€. 
Túto sumu zaokrúhlili z peňazí triedneho fon-
du na 100€ a peniaze ešte v ten istý deň zas-
lali na oficiálny účet mesta Prešov. Ďakujeme 
každému kto prispel.

Atmosféra na dvore bola naozaj dobrá, 
predvianočná, veď nikomu nešlo o skutočný 
zárobok. Zaspievali sme si spolu, ba i po-
chytali za ruky a zatancovali. Domov sme 
odchádzali správne naladení z krásneho, spo-
lu stráveného dňa.

  text: Gabika  foto: archív OA

Z bi e r k a  p r e  P r e š o v
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DEŇ FOLKLÓRU V OA

Chlapi by možno povedali, že sú to naše slo-
venské devy. Možno majú pravdu. Veď si len 
predstavte dievčatá v ľudovom kroji ako tancujú, 
spievajú, vyjadrujú tak radosť zo života a úctu k 
tvorbe našich predkov.

Výraz folklór vznikol spojením anglických slov 
folk (ľud, národ) a lore (vedomosti, znalosti). 
Pôvodný význam slova – „to, čo ľud vie“. V mi-
nulých storočiach, keď sa väčšina ľudových tancov 
vytvárala, žila podstatná časť národa na vidieku. 
Preto sa ľudové tance viažu prevažne k vidie- 

ckym vrstvám obyvateľstva (roľníkom, pastierom, 
drevorubačom, baníkom...). Moderná doba, tech-
nika, styk kultúr a náboženská sloboda, ale hlavne 
koncentrácia života a diania v mestách spôsobili, že 
mnohé zvyky stratili význam a opodstatnenie a žiaľ, 
upadli do zabudnutia. Sme hrdý národ, ale v mno-
hých prípadoch nás treba postrčiť a pripomenúť 
našu identitu. Sme priateľskí, spoločenskí, no 
možno menej otvorení novým veciam. Máme toho 
čo ukázať, niekedy si to ani neuvedomujeme. Naše 
ľudové prvky a ornamenty sa mnohokrát využívajú 

ČO JE NAJVÄČŠOU PÝCHOU KRAJINY? NO PREDSA FOLKLÓR. 



skôr v kolekciách zahraničných 
dizajnérskych mien ako u nás. Po-
tom prichádzame na poznanie, 
že to je naše. Každá oblasť, 
mesto, dedina, obec má svoj 
vlastný charakter a svoj vlastný 
folklór – kroje, hudbu, piesne, 
architektúru, zvyky, tradície, 
tance a nárečie, ktoré sa prezen-
tujú na folklórnych festivaloch. 

Páči sa mi, keď sú zvyky 
našich predkov súčasťou programov 
folklórnych skupín a súborov. Tak 
by to malo byť. Sú však zvyky, ktorých 
dodržiavanie a prenos z generácie na generáciu 
sú závislé len od rodičov. Tí sú zodpovední za 
to, že si ich deti budú niesť so sebou vo 
svojom živote a budú na ne hrdí. 

Téme folklóru som sa venovala 
vo svojej stredoškolskej odbornej 
práci a zároveň ma napadla 
myšlienka zorganizovať deň 
folklóru aj v našej škole. Ne-
malo ísť o nič veľkolepé, či 
ťažko zvládnuteľné. Proste 
som chcela poukázať na niečo, 
čo je naše, na čo môžeme byť 
pyšní a čo sa vytratilo z nášho 
každodenného života. Každý, 
kto mal chuť, si mohol v stredu 

26. februára na seba obliecť niečo s 
tradičným ľudovým motívom. Nie-
ktorí z nás do školy už oblečení 
s ľudovými prvkami prišli, iní si 
zasa svoje prvky obliekli až po 
príchode do školy. Dievčatá mali 
oblečené rôzne sukne, zásterky, 
vestičky, blúzky, vo vlasoch im via-
li krásne stužky. Iní si na seba dali 

len niečo symbolické ako ponožky, 
náramok či motýlika ku košeli s 

ľudovými prvkami. Cez prestávky 
nám zo školského rozhlasu zneli ľudové 

pesničky a kto mal chuť a nehanbil sa, mo-
hol si na ľudovú nôtu aj zatancovať, či odfotiť 

sa ako by vyzeral v ľudovom kroji. Tento deň 
bol zároveň aj súťažou o najväčší počet 

folklórnych prvkov v triede. Cenou 
bola chutná torta. Aj keď sa najväčší 

počet folklórnych prvkov napočítal 
v 3. A triede, tortu sme spravod-
livo rozdelili medzi všetkých.

Folklór je pre mňa najväčším 
zdrojom inšpirácie. Nádherné 
kroje, tance, piesne, to všetko 
robí náš národ špecifickým. 
Folklór je naše bohatstvo, bez 
ktorého by sme to neboli my, 
vyjadruje nás po etickej aj es-
tetickej stránke. 
 text: Martina  foto: archív OA
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Dôkazom toho, že nikdy nie je pozde začať niečo 
nové, je aj vernisáž neprofesionálnej výtvarníčky 
Mgr. Zuzany Čuňovej v košickom kultúrnom centre 
Výmenník Štítová, ktorá sa konala 10. februára 
2020 s názvom A iskra z detstva predsa nevyhasla.

 Zuzana Čuňová pôsobila 38 rokov vo výchovných 
zariadeniach ako vychovávateľka, vedúca výchovy i 
zástupkyňa v Domove mládeže pri Obchodnej aka-
démii v Rožňave. Nikdy sa jej nedostalo poriadneho 
výtvarného vzdelania. Maľovala na hodinách vý-
tvarnej výchovy v základnej i strednej pedagogi- 
ckej škole, kde obľubovala práve tento predmet, 
ale po skončení strednej školy s maľovaním skončila 

a vydajom sa od neho úplne vzdialila. K umeniu sa 
vracala pozvoľna. Začala fotografovaním prírody, z 
ktorých neskôr čerpala námety pre svoje obrazy. 
V januári 2017 navštívila dvojdňový kurz kreslenia 
v Budapešti, ktorý dostala do daru od syna, a to 
bol impulz, ktorý naštartoval jej cestu k amatér-

skemu maľovaniu. O jej výtvarníckom raste svedčí 
aj účasť na medzinárodnej výstave naivnej tvorby 
NAIVA BRATISLAVA 2019 s obrazmi Birmovka 2018 a 
Železité kúpele v Čučme 2017.

Zuzka začala tvoriť až po rozvode „Rozvod bol 
momentom, kedy sa potlačené, ale tlejúce túžby 
prihlásili o slovo.“ Výstavou sa otvára verejnosti 
širokou škálou pocitov a zážitkov. Svojimi obrazmi 
vyjadruje vzťah k svetu, spoločnosti, prírode, 

podporuje ideu ochrany životného prostredia a 
zdravého životného štýlu, reprezentuje potrebu 
vykonávať dobrovoľnícke aktivity „Nepredávam ob-
razy za peniaze, darujem ich tomu, koho potešia“. 
O maľovaní hovorí: „Maľovanie je pustenie duše na 
vychádzku“. Na výstave predstavila 80 obrazov na-
ivnej a impresionistickej tvorby s rôznymi motívmi 
prírody ale i portrétmi maľovanými akrylom a akva-
relom.

Maľovanie je pustenie 
duše na vychádzku.

OD VÝCHOVY MLÁDEŽE CEZ FOTOGRAFOVANIE 
K MAĽOVANIU OBRAZOV. 
VÝSLEDKOM JE ÚSPEŠNÁ VERNISÁŽ, KTORÁ 
POTEŠÍ KAŽDÉHO MILOVNÍKA UMENIA.



Výstavu si prišiel pozrieť aj starosta mestskej 
časti Košice – staré mesto Ing. Igor Petrovčík, ktorý 
podporuje umenie a aj vystavené obrazy si so záuj-
mom prezrel. Z tomboly si ako šťastný nový majiteľ 
odniesol krásny obraz Zlatá alej. Musím priznať, že 
aj môjmu oku lahodil najviac tento obraz. Program 
vernisáže spestrili svojím tanečným vystúpením aj 
žiačky ZUŠ na Bernolákovej 6 v Košiciach. Dievčatá 
predviedli ukážky z baletov P. I. Čajkovského 
Pierott a bábiky z Luskáčika a Španielsky tanec z 
Labutieho jazera.

Samotná Zuzka je skromná, milá a otvorená 
osoba, tiež veľmi optimisticky naladená, ochotná 
každému pomôcť a poradiť kto o to čo len trochu 
prejaví záujem. Už len rozhovor s ňou vás nabije 
pozitívnou energiou. Osobne som rada, že sa jej 
splnil sen z detstva a maľuje všetko okolo, čo sa 
dotkne jej srdca a poteší oko. Z obrazov vidno, že 
námety čerpá z bezprostredného okolia, prírody, 
obyčajných vecí a ľudí okolo seba. Dôkazom sú aj 
názvy obrazov ako Prebúdzanie, Modrý vták, Psík 
z útulku, Lúčne kvety pre priateľku, Divé maky na 
verande, Opustená či Tri veže.

Výstava potrvá do 5. marca 2020 a každému, 
kto sa čo len trochu zaujíma o umenie, alebo by 
chcel získať dôkaz ako sa dajú plniť vlastné sny, ju 
odporúčam navštíviť. Zuzke želám veľa úspechov, 
nech nás poteší ešte ďalšími krásnymi obrazmi.

 text a foto: HF
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Jedno slovenské príslovie hovorí, že koľko 
jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. Plne 
sa s tým stotožňujem a uvedomujem si výz-
nam učenia sa cudzích jazykov. Ovládanie 
cudzích rečí otvára brány do života a sŕdc 
ľudí z celého sveta. Veď len v Európskej Únii 
sa hovorí 24 úradnými jazykmi a ja som pred-
sa euroobčiankou. Kto vie, možno raz budem 
pracovať pre niektorú európsku inštitúciu, 
kde budem môcť plne využiť svoje jazykové 
zručnosti.

Chodím na bilingválny odbor štúdia, kde sa 
zdokonaľujem hlavne v anglickom jazyku, a 
preto som uvítala možnosť vyskúšať si svoj 
talent v medzinárodnej prekladateľskej 
súťaži JUVENES TRANSLATORES. Mala som 
veľké šťastie, že našu školu tento rok 
náhodne vylosovali spolu s 11 ďalšími stred-
nými školami zo Slovenska pre tento ročník 
tejto prestížnej medzinárodnej súťaže, kde 
mohli súťažiť mladí ľudia z celej Európy 
narodení v roku 2002.

Tento rok prvýkrát všetko prebiehalo on-
line formou. Dostali sme prístupové mená a 
heslá a o 10.00 stredoeurópskeho času sme 
všetci súťaženiachtíví študenti v EÚ zasa-
dli pred počítače a čakali, kedy sa objaví 
súťažný text na preklad do rodného jazyka. 
Na naše nemilé prekvapenie sa čas posúval, 
ale text sa neobjavoval. Zrejme boli servery 
preťažené, pretože išlo o obrovské množstvo 

S jazykmi dokážeme viac

OVLÁDANIE CUDZÍCH REČÍ OTVÁRA BRÁNY DO ŽIVOTA
A SŔDC ĽUDÍ Z CELÉHO SVETA



súťažiacich. Nervozita stúpala, o-
tvorili sme si na facebooku stránku 
platformy a až potom sme sa 
ukľudnili, keď sme sa dozvedeli, že 
podobné problémy nastali aj v iných 
krajinách, a tiež si pýtajú radu od 
organizátorov súťaže. Stres zo mňa 
úplne opadol, keď sa ukázal anglický 
text a ja som sa mohla konečne 
plne sústrediť na preklad. Používať 
sme mohli iba knižné formy mono-
lingválnych a bilingválnych slovníkov 
a k dispozícii sme mali dve hodiny 
čistého času.

Na konečné výsledky sme netrpe-
zlivo čakali. Szilárd Szántó získal 
čestné uznanie, zrejme jeho preklad 
oslovil porotu najviac. Všetci sme 
obdržali certifikáty a dobrý pocit, že 
sme vyskúšali svoje prekladateľské 
schopnosti takpovediac na medzi-
národnej úrovni.

 text: Sasi  foto: archív OA
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Translation

Juvenes Translatores 2019
Translation contest for secondary schools in the European Union

Special mention

Szilárd Szántó
Obchodná akadémia Rožňava

Director-General
Directorate-General for Translation
Rytis Martikonis

Project leader
Elisabetta Degiampietro
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Na tému Znamená internet koniec 
kníh? som chcela nájsť odpoveď vo svojej 
stredoškolskej odbornej práci. V súčasnosti, 
keď sa výdobytky modernej doby objavu-
jú na trhu veľmi rýchlym tempom aby nám 
uľahčili život, na knihy ako také, sa zabúda. 
Často, miesto toho, aby sme počas nášho 
voľného času zobrali do rúk nejakú náučnú, 
odbornú, romantickú, hoci aj rozprávkovú 
knižku, vezmeme si mobil, listujeme na so-
ciálnych sieťach a komunikujeme s okolím. 
Ako milovník klasického čítania, veľmi inten-
zívne podporujem a odporúčam túto činnosť 
hlavne mladšej generácii, pretože u nej 
sledujem výrazný nezáujem o túto príjemnú a 
zároveň prospešnú aktivitu. Nedám dopustiť 
na zážitok, ktorý pociťujem pri čítaní kníh. 
Milujem dokonca aj vôňu čerstvo vytlačenej 
papierovej knihy. 

Svojou prácou som sa chcela dozvedieť, či 
sú klasické knihy ešte súčasťou životov ľudí, 
alebo sú už úplne nahradené internetom. 
Aj keď internet prináša mnoho výhod ako 
napríklad rýchlu a jednoduchú dostupnosť 
najnovších informácií z rôznych odborov, po-
nuku voľných pracovných miest, pohodlné 
internetové bankovníctvo alebo hry, filmy a 
rôznu zábavu, predsa má aj mnoho nedostat-
kov. Podporuje sedavý spôsob života, 
zhoršuje vzťahy v rodine i medzi priateľmi a 
neraz sme vystavení rôznym hoaxom a inému 
nežiadúcemu obsahu. A naopak k nesporným 

výhodám čítania kníh patrí rozvíjanie fan-
tázie a predstavivosti, nebojácnosti, intele-
ktuálnych schopností, kritického myslenia, 
morálky, slovnej zásoby a komunikačných 
schopností. Čítanie treba podporovať už u 
detí. Treba im zdôrazňovať, že čítanie je 
radosť, zábava, dobrodružstvo, oddych, a 
taktiež aj pomoc v ťažkostiach. U detí čítanie 
výrazne rozširuje slovnú zásobu, naučia sa 
lepšie vyjadrovať, zvykajú si na gramatické 
pravidlá, lepšie porozumejú textu, dokážu 
si z textu vybrať potrebné informácie, 
zapamätať si ich a pracovať s nimi. Čitateľská 
gramotnosť sa zhoršuje, preto je to dnes 
často omieľaná téma nielen v médiách, ale aj 
u nás v škole. Čoraz viac žiakov a dospelých 
osôb má problém so základnými jazykovými 
zručnosťami, ako je slovná zásoba alebo ja-
zyková vybavenosť. Ide pritom o nevyhnutný 
základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej 
gramotnosti. Porozumieť písanému textu, 
používať písaný text adekvátne v daných 
situáciách a premýšľať o ňom, je dôležitým 

INTERNET PREVLÁDA NAD KNI-
HAMI. VO VOĽNOM ČASE ĽUDIA 
RADŠEJ SIAHNU PO MOBILNÝCH 
TELEFÓNOCH AKO PO NEJAKEJ 
DOBREJ KNIŽKE. ČÍTANIE KNÍH 
VŠAK PRINÁŠA PRE KAŽDÉHO VIA-
CERO BENEFITOV.

Milujem vôňu 
KNIHY



predpokladom rozvíjania čitateľových vedo-
mostí a potenciálu.

Záujem o čítanie u svojich rovesníkov 
som zisťovala prostredníctvom dotazníka. 
Výsledok prieskumu len potvrdil moje pred-
poklady, že mladí ľudia čítajú pre zábavu, 
poučenie alebo relax veľmi málo. Iba 32% 
mojich spolužiakov čítajú radi a 30% dokon-
ca nečíta vôbec. Z tých, ktorí čítajú, až 80% 
uprednostňuje čítačku kníh pred klasickými 
papierovými knihami. Iba 20% opýtaných 
navštevuje knižnicu pravidelne, kým 30% ju 
nenavštevuje vôbec. Moji rovesníci si knihy 
nakupujú veľmi sporadicky. 38% z nich si kúpi 
knihu raz do roka, kým 26% nekuje knihy vô-
bec. K čítaniu je potrebná správna motivá-
cia. Aby som podporila čítanie kníh u svojich 
spolužiakov, s pomocou vyučujúcich som v 
našej škole zriadila kútik odloženej knihy 
s názvom Kniha aj pre teba. Tento kútik sa 
nachádza na chodbe v hlavnej budove školy 
na druhom poschodí, kde sú okrem malej 
knihovničky priložené aj pohodlné kreslá na 
čítanie. Žiaci i učitelia si majú tak možnosť 
počas prestávok a voľných hodín sadnúť a 
začítať sa do ľubovoľnej knižky, prípadne si 
ju aj vziať. Plagátom som vyzvala každého, 

kto má záujem, aby sa s prečítanou knižkou 
týmto spôsobom podelil a daroval ju do tohto 
kútika. Takto sa vyhneme zbytočnému vy-
hadzovaniu kníh a možno tým pomôžeme 
aj niektorým študentom, ktorí si z rôznych 
dôvodov nemôžu dovoliť kúpiť knihy. Medzi 
spolužiakov som rozmnožila tiež letáčik, v 
ktorom vyzdvihujem benefity čítania. Dúfam, 
že o kútik bude záujem a rozbehnem tým 
úspešne bezplatnú výmenu kníh. Hlavne by 
som tým chcela prispieť z zvýšeniu záujmu 
o čítanie.

 text: Diana  foto: archív OA
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Čo to vlastne extrémizmus je a aká je jeho miera 
v našom kraji som sa rozhodla zistiť.
Ľudia sa najčastejšie dopúšťajú trestných činov ex-
trémizmu z dôvodu nenávisti voči skupine osôb ale-
bo jednotlivcovi, pre ich skutočnú alebo domnelú 
príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, 
etnickej skupine, nenávisť pre ich skutočný alebo 
domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, 
politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie.

Prípady extrémizmu v Košickom samosprávnom 
kraji: 
V roku 2017 – 10 začatých trestných stíhaní pre 
trestné činy extrémizmu.
V roku 2018 – 2 prípady začatia trestného stíhania 
pre trestné činy extrémizmu.
V roku 2019 do 15.septembra – doposiaľ 3 prípady.

Dané čísla nepredstavujú samotný nápad trestnej 
činnosti, ten je vyšší, konkrétny prípad trestnej 
veci evidujeme až vtedy, keď vyšetrovateľ vydá 
uznesenie o začatí trestného stíhania.

Najčastejší páchateľ trestnej činnosti na úseku 
extrémizmu:
Rok 2017 – slobodný muž, vo veku od 22-40 rokov, 
so stredoškolským vzdelaním s maturitou, trestaný 
a nezamestnaný.
Rok 2018 – slobodný muž, vo veku 26-35 rokov, 
skončené vzdelanie SOU bez maturity, nezamest-
naný, netrestaný.
Rok 2019 do 15.09. – slobodný muž, vo veku od 
26-40 rokov, skončené vzdelanie SOU bez maturity, 
zamestnaný a trestaný.

Nebezpečenstvo 

m e d z i 

n a m i
MEDZI MLADÝMI ĽUĎMI SLOVO EXTRÉMIZMUS REZONUJE POMERNE ČASTO. NIEKTORÍ 
SI PLNE UVEDOMUJÚ JEHO VÝZNAM, KÝM INÍ HO NEVNÍMAJÚ A NEVEDIA O ŇOM NIČ.



Vecne príslušná na vyšetrovanie trestných 
činov extrémizmu je národná protiteroristická 
jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia 
Policajného zboru a príslušníci Policajného zbo-
ru, ktorí odhaľujú tieto trestné činy, zisťujú ich 
páchateľov a vyšetrovatelia následne vykonávajú 
vyšetrovanie trestných činov a ak je na podklade 
zistených skutočností dostatočne odôvodnený 
záver, že trestný čin spáchala určitá osoba, bez 
meškania vydajú uznesenie o vznesení obvinenia 
podľa § 206 Trestného poriadku..

Následne môže vyšetrovateľ: 
a) ukončiť trestnú vec podaním návrhu na konanie 
o dohode o vine a treste
b) predložiť spis prokurátorovi s návrhom na po-
danie obžaloby

c) môže trestnú vec postúpiť na prejednanie 
priestupku extrémizmu alebo priestupku proti 
občianskemu spolunažívaniu
d) zastaviť trestné stíhanie prípadne prerušiť

Obžalobu na súd podáva len prokurátor, nie poli-
cajt. O trestoch sa rozhoduje na súdnom pojed-
návaní. Výška a druh trestu závisí od konkrétneho 
sudcu, pričom posudzuje vážnosť protiprávneho 
konania, minulosť páchateľa a možnosť nápravy

Pre pomoc alebo radu v tejto oblasti sa môžete 
obrátiť na akéhokoľvek príslušníka Policajného 
zboru, ale pre urýchlenie procesu je lepšie 
zasielať svoje požiadavky a žiadosti na email 
extrem@minv.sk.

 text: Sabi  zdroj: internet

študentský časopis Sršeň   13

• Vysoká miera názorovej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti
• Prejavy nenávisti voči niektorým skupinám osôb
• Nosenie extrémistického oblečenia a symbolov, ktoré propagujú 
extrémizmus

• Šikanovanie osoby pre jeho farbu pleti, vierovyznanie...
• Propagácia extrémizmu prostredníctvom tlačovín,  
extrémistických aktivít
• Protiprávne konanie s prvkami agresivity a brutality
• Spôsobovanie fyzickej ujmy osobám, škode na majetku, 

alebo narušenie verejného poriadku

NAJČASTEJŠIE FORMY PREJAVU EXTRÉMIZMU
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VÍRUS 
ZABIJÁK

NA SLOVENSKU MÁME POTVRDENÝCH 21 POZITÍVNYCH NA COVID-19, 
INFORMUJE HOVORKYŇA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA ZUZANA 
ELIÁŠOVÁ. AŽ PRI TÝCHTO SPRÁVACH SLOVENSKO SPOZORNELO NA NOVÚ 
HROZBU, KTORÁ SA NA NÁS VALÍ A VALCUJE CELÝ SVET. 

Je piatok 13. marca a už týždeň sme doma na základe nariadenia KSK na uzavretie škôl v Košickom kra-
ji. Je to reakcia na zatvorenie všetkých škôl v Bratislave, keďže odtiaľ pochádzajú prví nakazení pacienti. 
Na internete čítam dobre mienené rady Slovákov žijúcich v Taliansku či Španielsku, kde je situácia oveľa 
horšia, čo robiť, aby sme sa nedostali tam, kde sú oni teraz iba pre ľahostajnosť a podceňovanie hrozby. 
Končiaci predseda vlády, Peter Pellegrini, nám pripomína, že od štvrtka je na Slovensku vyhlásená mimo-

riadna situácia, čo nám samozrejme nepridáva na nálade, ale zároveň zdôrazňuje, že netreba podliehať 
panike. Všetci nakazení ľudia sú v nemocnici v Bratislave v karanténe, majú kašeľ, zápal pľúc, zimnicu, 
bolesti v hrudníku, malátnosť, ich stav je však stabilizovaný. Pre ľudí, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, 
Južnej Kórey a Iránu na Slovensko platí povinná domáca izolácia. Za porušenie karantény hrozí pokuta do 
výšky 1650€ a v najzávažnejších prípadoch až 10 ročné väzenie.

Najúčinnejším spôsobom je 
obmedzenie styku s ľuďmi, 
neobjímať sa, nepodávať si ruky, 
treba dodržiavať aspoň metrový 
odstup od každého, keďže ide o 
kvapôčkovú infekciu a nakaziť sa 
môžeme už pri rozprávaní sa s 
niekým, kto ani nevie, že môže byť 
nakazený alebo prenášač. Dobré 
je všetko dezinfikovať, pravidelne 
si umývať ruky a nosiť ochranné 
rúško. Dezinfekčných prostriedkov 
ani rúšok však dávno niet v obcho-
doch a lekárňach. Boli vykúpené 
ešte pred vyhlásením mimoriad-
neho stavu na Slovensku. Bratislava 
vyčlenila 750.000 € na materiál pro-
ti šíreniu nákazy. 

Ako sa chrániť proti koronavírusu? 

karanténny denník



Rúška zo zásob sa distribuujú v prvom rade pre lekárov a zdravotnícky personál, pretože prichádzajú 
do styku s potenciálne nakazenými pacientmi, aj keď sa odporúča pri akomkoľvek ochorení kontaktovať 
lekárov len telefonicky. Ďalej sú to zariadenia pre seniorov, pretože starší ľudia sú najviac ohrozenou 
skupinou kvôli slabej imunite, príslušníci polície a pomáhajúce zložky.

Rúška proti koronavírusu certifikovane vyrábajú v Zornici Banko Fashion v Bánovciach nad Bebravou, 
z vysoko kvalitného materiálu, ktorý obsahuje strieborné vlákna, prvotné ochranné prostriedky na lepšiu 
zábranu prieniku vírusu do organizmu. Na internete nám však ponúkajú rôzne rúška s neoverenou kvalitou 
a účinnosťou za dosť vysoké ceny, prípadne nám odporúčajú vyrobiť si doma vlastné, provizórne, kým 
nebudú dostupné v lekárňach.

Jednoduché filtračné rúško predstavuje len primitívnu bariéru nákaze 

z tela chorého pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní, pretože neprilieha tesne 

k tvári v okolí nosa a úst. Respirátory sú už navrhnuté tak, aby garan-

tovali tesnenie tváre a človek je tak vystavený nižšiemu množstvu poten-

ciálne škodlivých patogénov rozptýlených v ovzduší. Proti koronavírusu 

je účinný respirátor s typom filtra FFP2 a FFP3. (N95 je čínska norma 

ekvivalentu európskej FFP3). 
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Ústredný krízový štáb už síce od 10. marca zakázal organizovanie 

verejných podujatí na celom území SR, zrušené boli športové zá-

pasy, zatvorili sa lyžiarske strediská, zábavné parky, aquaparky, 

bary a diskotéky, ale až od 16. marca sa opatrenia pritvrdili a pri- 

stúpilo sa k zatvoreniu všetkých škôl na území republiky na 2 týždne. 

Pre nás to znamená posun termínov externej maturitnej skúšky, pri-

jímacích skúšok a v konečnom dôsledku aj neskorší termín ústnej 

maturity. Mnohé podniky postupne prešli do režimu „home office“, 

úrady obmedzili úradné hodiny, obchody otváraciu dobu (mnohé 

obchody zavreli úplne, okrem potravín, lekární, drogérií), Obchod-

né reťazce musia zvládať nápor dopytu spotrebiteľov. 

„Vývoj, ktorý sledujeme v okolitých krajinách nám ukazuje, že musíme konať hneď a zod-

povedne. Situáciu na Slovensku môžeme zvládnuť iba vtedy, ak sa k nej každý z nás postaví zod-

povedne. Obmedzme svoje kontakty na minimum. Na paniku a zúfalosť nie je dôvod, nikdy ničomu 

neprospeli“, hovorí v príhovore prezidentka SR, Zuzana Čaputová.

16. marec, prvý deň núdzového stavu, počet 
nakazených je už 72, z toho 1 žena v Rožňave. 
Pochádza z Rochoviec a hospitalizovaná je v 
Košiciach. Všetci, nariadením vlády, povinne 
nosíme rúška, keď ideme von, do obchodu 
či lekárne. Každý večer o 19.00 zaznieva z 
balkónov na sídlisku potlesk ľudí ako uznanie 
pre tých, ktorí sú v prvej línii nasadenia a 
nemôžu ostať doma, pretože bez ich pomoci 
by sme sa v týmto časoch neobišli. Prvýkrát 
zaznel potlesk v Žiline.



študentský časopis Sršeň16 

Koronavírus prinútil väčšinu európskych krajín 
uzavrieť sa a nevpúšťať na svoje územie cudzincov 
bez vážneho dôvodu. Európa sa vraj stala najväčším 
centrom vyčíňania vírusu, pričom nepopierateľne 
najintenzívnejšie postihnuté zostáva Taliansko (ak-
tuálne s 1809 obeťami). V Taliansku i Španielsku 
platí prísny zákaz opúšťania domovov, okrem úmys-
lu nákupu potravín či liekov, alebo cesty do práce 
či nemocnice. Dánsko, Česko, Slovensko a Poľsko 
išli príkladom ostatným európskym krajinám vo 
včasnom zatvorení hraníc štátu, kým Briti postu-
pujú úplne opačne. Sú presvedčení, že masívne 
rozšírenie vírusu je nevyhnutné a obyvateľstvo 
si tak vytvorí imunitu pred prípadným návratom 
vírusu na jeseň. Treba tiež podotknúť, že Británia 
má prvotriedne zdravotníctvo, ktoré je schopné 
zvládnuť nápor ochorení. 

Odkiaľ pochádza koronavírus  
COVID-19? Z Číny či USA?

V októbri 2019 sa konali celosvetové armádne 
hry v meste WU-chan v Číne, ktorých sa zúčastnili aj 
americké armádne zložky. Niektorí z nich po návrate 
domov zomreli práve na COVID-19, ako ukázali 
spätné pitvy a testy. Až v decembri 2019 zomreli 
prví čínski pacienti v danom meste na pre nich ne-
známy vírus. Prvý sa zmienil o novom víruse podo-
bnom SARS oftalmológ Li-Weng-lian 30.12.2019. 
Oficiálne miesta mu nedovolili zverejnenie svojho 
objavu a začali mu znepríjemňovať život. Zom-
rel práve na COVID-19 7.2. 2020 a stal sa hrdi-
nom. Oficiálne Čína priznala až 21. januára 2020 
278 nakazených a 8 mŕtvych na tento vírus. Smrť 
vojakov USA však predchádzala úmrtiu pacienta 
NULA v Číne o niekoľko týždňov. Aktuálne vírusové 
ochorenie SARS-CoV-2, ktoré spôsobuje ochore-
nie COVID-19, patrí do skupiny vírusov, na ktoré 
neúčinkujú antibiotiká. Vírusy všeobecne sú cu- 
dzopasníci, ktorí k prežitiu potrebujú hostiteľa, kde 

Orgány evidujú 992 žiadostí Slovákov o 
návrat do vlasti, keďže to nestihli pred uza-
vretím hraníc. Premiér pripravuje plán na ich 
repatriáciu.
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sa môžu aj množiť. Skúsenosti s predošlými vírusmi 
potvrdzujú ich obťažnejšie šírenie so zvyšujúcimi 
teplotami a vlhkosťou. V náš prospech hrá príchod 
jari, ale až čas ukáže, či tieto podmienky platia aj 
pre nový koronavírus. Vo svete sú známe už 4 druhy 
koronavírusu. Pre súčasnú situáciu odborníci vy- 
tvorili už dva možné scenáre. Ideálne, rovnako ako 
pri SARS v roku 2003, vďaka karanténe, včasným 
preventívnym opatreniam, zákaze cestovania sa 
podarí spomaliť šírenie epidémie až postupne 
vymrie. Podľa druhého scenára, pri počte 30000 
nakazených v 28 krajinách sveta tento patogén 
tak skoro nevymizne. Ak sa nový koronavírus stane 
pandémiou, ľudstvo s ním pravdepodobne bude 
musieť spolunažívať natrvalo a v budúcnosti by 
mohol vytvárať ohniská nákazy. 

Nariadenia vlády na ochranu pred koronavíru-
som sa po zasadnutí 24. marca opäť sprísnili. Nose-
nie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa, 
mimo svojho domu už síce povinné je dávnejšie, ale 

zaviedla sa povinnosť dodržiavania dvojmetrového 
odstupu od ostatných ľudí a dokonca pred obchod-
mi, lekárňami či nemocnicami sa má ľuďom merať 
teplota. Z bytov sa pritom nariaďuje vychádzať len 
v núdzových situáciách. Zriadili sa špeciálne linky 
na donášku potravín pre seniorov a dokonca aj su-
permarkety upravili prednostnú nákupnú otváraciu 
dobu od 9.00 – 12.00 hodiny pre seniorov nad 65 
rokov. Vláda nakúpi v najbližších hodinách 200 000 
testov (nie rýchlotestov) na ochorenie COVID-19. 
RTVS zavádza vysielanie bohoslužieb každý deň 
o 18.00 hodine a vzdelávacie sloty pre deti. Pred 
každou nemocnicou, kde sa robia odbery, budú od-
berné miesta formou drive through, čo znamená, 
že testovaná osoba nemusí opustiť svoje vozidlo. 
Vyberú sa tri nemocnice na západe, strede a výhode 
SR len pre pacientov s COVID-19. Matovičová vláda 
chce dokonca zaviesť využívanie lokalizačných 
dát mobilných operátorov o lokalizácii občanov 
v záujme verejnej bezpečnosti. Na Slovensku 
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máme už totiž aktuálne 204 pozitívnych výsledkov 
na ochorenie COVID-19. Napriek neustálym vý- 
zvam, aby sme zostali doma a von vychádzali len v 
nevyhnutných prípadoch, počet obetí koronavírusu 
stále rastie. Svetielko nádeje zasvietilo 27. marca 
v podobe úžasnej správy o lieku remdesivir, na 
ktorého vývoji pracoval medzinárodný tím vedcov 
v Číne, pôvodne určený proti ebole. Medzi nimi bol 
aj český vedec a viceprezident pre virológiu Gilead 
Sciences Tomáš Cihlář. Podľa jeho slov by sa liek 
v prípade úspechu mohol dostať k pacientom už 
koncom mája.Doma sme už mesiac, pretože jarné 
prázdniny sme mali ako poslední z krajov Sloven-
ska, a vlastne od 6. marca, keď sa potvrdil pacient 
0 nakazený koronavírusom, sa nám zdá, že ubehla 
celá večnosť. Na mnohých sa začína prejavovať 
takzvaná ponorková choroba z vysedávania doma 
pred televízorom či počítačom a opatrenia sa neus-
tále len sprísňujú a obmedzujú voľný pohyb mimo 
bydliska. Školy sú zavreté do odvolania, čiže ter-
mín obnovenia klasického vyučovania si nikto ne-
trúfa predpovedať. V správach sa síce objavujú 
rôzne zmienky, napríklad o vyvrcholení pandémie 
na Slovensku za 110 dní, iná správa zo zasadnutia 

vlády vraj navrhuje obnovenie vyučovania za veľmi 
prísnych hygienických podmienok už od 6. apríla, 
ale už si nemôžeme byť istí, ktorá správa je, a ktorá 
nie je pravdivá. Akousi útechou je pochvala štátu, 
že v rámci opatrení a snahy spomaliť šírenie víru-
su a ochrániť zdravie občanov sa naša krajina u- 
miestnila na 3. mieste. Svetovou špičkou je Izrael 
so skóre 619, nasleduje Singapur so skóre 600 a top 
tri uzatvára Slovensko so skóre 580. Rebríček bol 
zostavený skupinou Deep Knowledge Group, ktorá 
združuje komerčné a neziskové organizácie pôso-
biace v oblasti DeepTech. Vírusom sa k 1. aprílu na-
kazilo takmer 860-tisíc ľudí vo svete, z toho 42-tisíc 
zomrelo. O USA média v týchto dňoch hovoria ako 
o novom epicentre nákazy. V Spojených štátoch 
zomrelo v dôsledku nového koronavírusu približne 
3 550 ľudí. Krajina je tak už ďalšou, ktorá v tejto 
súvislosti predbehla Čínu. Tam sa oficiálny počet 
obetí pohybuje okolo 3 300. Na Slovensku evidu-
jeme 400 infikovaných, z ktorých najmladší má iba 
5 rokov. Predseda vlády, Igor Matovič sa pohráva 
s myšlienkou Vypnutia Slovenska, tzv. Blackout, 
ktorý sa ale nepozdáva ostatným členom vlády. 
Je 6. máj a všetci si myslíme to isté. Trvá to už 



príliš dlho, je načase vrátiť sa do normálu. Kedy 
sa to stane, ešte vždy nevieme, ale vláda už 22. 
apríla spustila vlnu uvoľňovacích opatrení pre eko-
nomiku, ktorá pandémiou utrpela celosvetovo, nie 
len na Slovensku, obrovské straty. Opatrenia sa 
majú uvoľňovať v 4 fázach, pričom sa predpokladá 
dvojtýždňový odstup medzi jednotlivými fázami. 
Momentálne sa nachádzame v 2. a 3. fáze, ktoré sa 
zlúčili. Čo sa uvoľní v 4. fáze? Samozrejme medzi 
inými prevádzkami a službami to budú konečne 
školské zariadenia a predpokladám, že od júna 
nabehneme na klasické vyučovanie. Dovtedy sme 
ale vypracovali interné predpisy podľa pokynov 
MINEDU na prijímanie žiakov do 1. 
ročníka štúdia v našej škole na 
školský rok 2020/21, uzavreli 
sme známky za posledný 
rok štúdia u končiacich 
ročníkov počas on-
line pedagogickej 
rady a stotožnili 
sme sa s takzvanou 
administratívnou 
verziou maturit-
ných skúšok, keď 
maturitná známka 
vzniká ako priemer 
koncoročných známok 
z daného, respektíve 
príbuzných predmetov 
počas celého štúdia žiaka v 
škole.

K 2. júnu laboratóriá na Slovensku otestovali 
takmer 200 000 ľudí, zistili 1522 nakazených, 
1372 vyliečených a evidujeme 28 úmrtí. Je to veľa 
alebo málo? Záleží od uhla pohľadu. Jednoznačne 
však čísla nakazených a úmrtí v krajinách V4 sú 
najnižšie v Európe a to vďaka správnym prvotným 
opatreniam proti šíreniu pandémie. Opatrenia boli 
síce spočiatku kritizované, ale táto stratégia podľa 
údajov NAKID pomohla efektívne spomaliť šírenie 
infekcie. 

Odkedy sa nový koronavírus po prvý raz obja-
vil v Číne v decembri 2019 je vo svete viac ako 
6,4 milióna nakazených a úspešne sa vyliečilo 2,7 

milióna ľudí. Najviac nakazených (1,8 
milióna) ako aj úmrtí spomedzi 

všetkých štátov hlási USA. Viac 
ako pól milióna nakazených 

uvádza aj Brazília a Rusko. 
Európa je zase najhoršie 
zasiahnutým kontinentom 
so 145 023 potvrdenými 
smrteľnými obeťami 
a viac ako 1,5 milióna 
nakazenými. Medzi 
najviac postihnuté kra-
jiny Európy patrí Talian-

sko (29 079 obetí), Británia 
(28 734 obetí), Španielsko 

(25 428 obetí) a Francúzsko 
(25 201 obetí).

 text: HF  zdroj: internet
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Sme ľudia. Máme svoje životy, zvyky, záujmy, 
teda máme svoj kolobeh života, v ktorom žijeme. A 
zrazu všetko akosi pominulo. Náš každodenný život 
sa otočil o 180 stupňov. Cestovanie bolo rizikové, 
stretávanie bolo rizikové, či jednoduchý dotyk 
bol rizikový tiež. V marci 2020 sme sa uzavreli do 
karantény.

Ochorením Covid-19 sa pre nás začal iný spôsob 
života. Ľudia začali pracovať a učiť sa z domu. 
Rodičia sa museli viac venovať svojim deťom a 
samozrejmosti ako napríklad návšteva starých 
rodičov v DSS zrazu nebola možná. Aj cestovaní 
nastali zmeny a výrazné obmedzenia či úplný 
zákaz. Na ulicu sme vychádzali iba v najnutnejších 
situáciách a aj to za prísnych opatrení. Rúško a 
odstup od ľudí boli niečo, čo sme museli mať na 
pamäti. 

V železničnej i autobusovej doprave vstúpil 
do platnosti mimoriadny cestovný poriadok s 
obmedzenými spojmi a výhradným nákupom 
cestovných lístkov cez internet. Vo vozňoch sa 
uplatňujú rôzne bezpečnostné a hygienické opa-
trenia a bezkontaktná kontrola cestovných lístkov. 
Študentom bola odňatá výsada bezplatného ce-
stovania.

Taxíky prestali úplne premávať. 
Až neskôr mohli obnoviť svoju pre-
vádzku s výraznými obmedzeniami 
ako napríklad nainštalovaná fólia 
medzi šoférom a cestujúcim, zákaz 
používania klimatizácie a aspoň 15 
minútový časový odstup medzi jed-
notlivými zákazníkmi.

Behom niekoľkých dní sme za uzavreli od okoli-
tého sveta. Slovensko začalo uzatvárať svoje hra-
nice od 13. marca. Zrušilo sa aj letecké spojenie. 
Preniknúť na Slovensko bolo umožnené len ľuďom, 
ktorí tu pracovali. Mnohí Slováci uviazli v zahraničí 
a čakali na umožnenie spätného návratu do domo-
viny, kde ich všetkých čakala 2-týždňová karanténa. 
Hranice boli pod dohľadom polície a porušovanie 
nariadení sa trestalo finančnou pokutou. Situácia 
sa však postupne zlepšuje a pri návrate do 24 hodín 
nie je potrebné zotrvať v karanténe (Maďarsko, 
Poľsko, Čechy, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, 
Slovinsko). Slovenský parlament schválil tzv. smart 
karanténu, čo znamená, že ľudia tak pri návrate zo 
zahraničia už nemusia ísť nutne do štátneho zaria-
denia na karanténu – môžu ju absolvovať doma. 
Musia si však stiahnuť aplikáciu e-karanténa. Via-
ceré európske krajiny uvoľňujú opatrenia a des-
tinácie ako Grécko, Turecko či Chorvátsko sa otvo- 
ria pre turistov už v lete 2020. Mnohé aerolinky 
obnovia svoje lety od 1. júla. Zostáva len dúfať, 
že situácia sa bude už len zlepšovať a prognózy o 
druhej vlne ochorenia na jeseň sa nenaplnia. Ces-
tovanie, aj keď nie v plnom rozsahu a všade, kam si 
zmyslíme, si budeme môcť užívať už v lete, takže 
nás možno nečaká najhoršie leto. 

 text: Ivka  foto: internet
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Koronavírus a 
cestovanie
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Posednú dobu známy korona vírus sťažil situáciu 
na celom svete. Okrem toho, že ľudia prestali 
cestovať a zostali tak odrezaní od zvyšku sveta, 
ekonomika zažila krízu v takom rozsahu, ako tu už 
dlho nebola. Aj nám študentom vírus zasiahol do 
životov.

Keďže väčšinu svojich vedomostí získavame 
práve na strednej škole, vzdelávanie je preto 
neoddeliteľnou súčasťou našich životov práve v 
tomto období. Pandémia ochorenia COVID-19 však 
presunula vzdelávanie z lavíc do online priestoru. 
Učitelia i žiaci si na túto formu práce postupne 
zvykli. Čo iné nám zostávalo? Prísne bezpečnostné 
opatrenia nám nedali na výber, keďže osobný prí-
stup do školy nám bol zamietnutý. 

Online vyučovanie z domáceho prostredia má 
svoje výhody. Svoje povinnosti si môžeme urobiť v 
kľude a pohodlí domova, v čase, ktorý nám najviac 
vyhovuje. Ráno nás budík nevytrhne zo spánku 
a nemusíme absolvovať nudnú cestu do školy či 
ešte rozospatí, koncentrovať na prvej vyučovacej 
hodine, kým sa úplne preberieme. Prípadné neja-
snosti s učivom, úlohou či zadaním sú nám všetci 
učitelia ochotní vysvetliť a potrebné informácie si 
vieme nájsť na Internete, alebo sa dokonca poradiť 
so spolužiakmi. Všetko samozrejme on-line. Mnohí 
ľudia tvrdia, že vyučovanie takouto formou je 

jednoduchšie, pretože všetko máme ako na dlani. 
Vyučovanie bežnou formou, ako ho poznáme 

už dlhé stáročia, je však pre mňa osobne, stále 
o niečo lepšie. Učivo nám dokážu učitelia predsa 
len pútavejšie vysvetliť, vedia tiež lepšie, akosi 
komplexnejšie, otestovať naše vedomosti. Dostanú 
totiž okamžitú odozvu na určité situácie a problémy 
sa hneď objasnia. Nie nadarmo sa hovorí, že never-
bálna komunikácia, ktorá je inštinktívna a nedá sa 
zamaskovať, je oveľa dôležitejšia a veľavravnejšia 
ako hoci tisíce slov. A to ešte nehovorím o množstve 
materiálu a kombinácii metód, ktorými učitelia 
názornejšie a trvalejšie odovzdávajú vedomosti. 
Stačí len pozorne počúvať, prípadne sa i aktívne 
zapojiť do vyučovacej hodiny a polovicu úspechu 
máme vo vrecku. Aj klasifikácia sa tento rok určite 
páči každému študentovi, pretože nik nemôže 
prepadnúť. Učitelia neklasifikujú nedostatočnou 
dokonca ani nesplnenie úlohy načas, alebo vôbec. 
K známkam nám píšu komentáre a zdôvodňujú hod-
notenie, poukazujú na chyby a možnosti nápravy.

Veríme, že sa situácia upokojí čo najskôr a po 
letných prázdninách sa všetci stretneme s učiteľmi 
a spolužiakmi, ktorých sme celé mesiace kvôli pan-
démii nemohli vidieť a stretnúť v priestoroch našej 
školy, kde to pre nás bežné a samozrejmé

 text: Dominika 

V Z D E L Á V A N I E  N A  D I A Ľ K U

PANDÉMIA COVID-19 PRESUNULA VZDELÁVANIE Z LAVÍC DO ONLINE PRIESTORU.
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Kde a ako tráviš čas počas 
týchto dní?
Čas počas týchto dní trávim buď 
doma nad úlohami, na brigáde 
(pretože treba peniažky) alebo v 
prírode, na turistike.
S kým tráviš čas počas karan-
tény? Si v kontakte len s rodi-
nou alebo aj a inými ľuďmi?
Tento čas trávim najviac s rodi-
nou, no stretávam sa aj s ka-
marátmi a priateľom.
Čím si spríjemňuješ momen-

tálne svoj čas? 
Pozeraním seriálov, domácim 
cvičením alebo prechádzkami v 
prírode s kamarátmi.
Pomáhaš v domácnosti viac v 
týchto dňoch ako zvyčajne? 
Áno pomáham, keďže som 
častejšie doma a mamka stále v 
práci, tak zvyknem variť obed, 
žehliť, prať alebo nakladať/
vykladať umývačku. Sem 
tam povysávam a snažím sa 
udržiavať poriadok.

Ako si chrániš svoje zdravie, 
aby si sa udržiavala zdravá a 
fit?
Zdravie si udržiavam pohybom. 
Keďže ja osobne neprijímam 
priveľa zeleniny alebo ovocia, z 
ktorého by som mala dostatok 
vitamínov a energie, tak aspoň 
každé ráno cvičím, idem behať 
alebo sa vydám na turistiku, či 
prechádzku do lesov.
Čo pre teba znamenajú slo-
venské hory?
Slovenské hory sú pre mňa niečo 
neopísateľné. Krása, ktorá sa 
v nich skrýva, je uchvacujúca. 
Nádherná scenéria a výhľady, 
po ceste stále nejaké zvedavé 
zvieratká, ktoré vykúkajú spoza 
kríkov či skál, vodopády, rokliny, 
kvitnúca flóra a pokoj v duši. 
Kde chodíš najčastejšie na 
turistiku? Vieš dať nejaké 
dobré tipy?
Jednoznačne moje top miesto 
sú Brzotínske skaly. Trávim 
tam skoro každý jeden víkend, 
pretože ten výhľad je na neza-
platenie a nikdy ma neomrzí. 
Celá turistická trasa až na vr-
chol je sprevádzaná zaujímavým 
lesom, planinami a na konci aj 
krásnym výhľadom na celý Br-
zotín, Rožňavu aj Krásnu Hôrku. 
Pri peknom počasí sa ukážu aj 
Vysoké Tatry, Kráľová hoľa, no 
taktiež aj Volovec nad Čučmou. 
Určite by som každému z okolia 
odporučila pozrieť sa tam. Nie 
je to nič náročné, a predsa to 
stojí za to. Očarovali ma taktiež 
Nízke Tatry, presnejšie Ďumbier 
či Chopok. Turistiky sú dobré pre 
naše zdravie a kondíciu, preto 
si myslím, že párkrát do roka 
by sme sa mali niekam vybrať a 
vychutnať si našu krásnu Sloven-

Karanténa v dennom živote našich študentov.
Počas týchto pandemických dní, kedy sa naše životy úplne zmenili, sa naša redakčná rada rozhodla on-line 
zistiť, aký je život a denná rutina našich študentov. Vyspovedali sme aj vždy optimistickú Lucku Fafrákovú 
z III. B - triedy. Chceli sme vedieť, ako sa s karanténou stotožnila ona, čo robí, aby si užívala tieto dni bez 
ohľadu na situáciu v okolitom svete a dala rady, nápady aj nám, ako si spríjemniť tie naše dni.
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skú prírodu. Nie všetky krajiny 
sa môžu popýšiť takým darom 
ako my.
Chýba ti škola a spolužiaci?
Škola mi chýba len kvôli niek-
torým kamarátom. Taktiež mi 
viac vyhovuje učiť sa pravidelne 
v škole, ako samostatne doma.
Si so spolužiakmi v kontakte? 
Áno som, zvykneme si písať 
alebo volať.
Chodíš nakupovať do ob-
chodov?
Momentálne veľmi nenaku-
pujem. Ak niečo potrebujem, 
preferujem on-line nákupy.
Čo si myslíš, aké bude leto 
ak karanténa skončí?
Karanténa - nekaranténa, leto 
bude stále úžasné s mnohými 
zážitkami.
Čo je pre teba najťažšie 
počas karantény?
Najťažšie je ostávať doma, 
nemôcť tak cestovať. Ak je 
zlé počasie, nemám šancu ísť 
niekam len tak, nakupovať 
alebo niečo podobné. Neviem 
ten čas jednoducho aktívne 
využívať. 
Vidíš v tejto situácii aj ne-
jaké pozitívum?
Pozitíva tu asi veľmi nevidím, 
keďže je všetko len náročnejšie.
Čo odkazuješ spolužiakom 
zo školy?
Odkazujem im, aby sa hlavne 
viac hýbali, dbali na školu a nič 
nepodceňovali.

 text: Radka  foto: Lucia
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Bitcoin je jedna z virtuálnych mien – kryptomien 
ako je aj Litecoin, Ethereum, Ripple alebo Dash. 
Kryptomeny majú obmedzené množstvo. Ich cena 
sa neustále mení, ale pri správnom zaobchádzaní 
môžete svoju investíciu významne znásobiť. Ak sa 
však do investovania do týchto kryptomien pustíte 
bezhlavo, tak môžete prísť o drvivú väčšinu svojho 
vkladu.

Bitcoin vznikol 3. januára 2009 a založil ho 
mýtický Satoshi Nakamoto, ktorého nikto nepozná, 
nevie sa či je to muž či žena, jeden alebo viac ľudí. 

Maximálny počet Bitcoinov je 21 miliónov. Jeho 
množstvo rastie podľa vopred stanoveného tempa, 
podľa ktorého vychádza, že svoje maximum do-
siahne až okolo roku 2140. Prvú platbu Bitcoinom 
uskutočnil istý László v roku 2011, keď za 1000 Bit-

coinov kúpil pizzu, ktorej hodnota bola v prepočte 
25 €, teda hodnota Bitcoinu bola vtedy len 0,25 
centa. Čisto teoreticky ak by ste vtedy nakúpili 
Bitcoin len za 1 €, tak dnes by ste z neho mali 
približne 2,4 milióna €.

Buy low, sell high, toto je základné pravidlo pri 
obchodovaní s kryptomenami. V preklade to zna-
mená kúpiť pri nízkej a predať pri vysokej hod-
note. Kedysi Bitcoin mal hodnotu iba pár centov, 
no postupne sa táto hodnota zvýšila až na takmer 
8 tisíc eur. Žiaľ pandémia koronavírusu vo veľkej 
miere oslabila hodnotu Bitcoinu na 4.343€ 13. 
marca 2020, ale dúfajme, že je to len dočasné a 
po stabilizácii situácie, bude jeho hodnota znova 
stúpať.

Peniaze budúcnosti

NAHRADÍ KRYPTOMENA - BITCOIN V BUDÚCNOSTI PAPIEROVÉ PENIAZE? 

AKO TO FUNGUJE?
Keby ste napríklad minulý rok 1. 1. 2019 kúpili Bit-
coin  za 1 000 € a predali ho 31. 12. 2019 (počas 
tohto obdobia stúpla hodnota Bitcoin o 120 %), tak 
by ste namiesto 1 000 € mali na konci roka 2 200 €. 
Lenže, ak by ste Bitcoin nakupovali cez nejakú na 
to určenú internetovú platformu, tak tá platforma 
si nárokuje určitú províziu, ktorá sa počíta od výšky 
vkladu. Ak by si účtovali 0,5 % províziu, tak by si 
z vášho vkladu zobrali 5 €. V tom prípade by ste 
neboli zarobili 1 200 €, ale len 1 195 €.
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Bitcoin už nie je len spôsobom investovania, ale aj platenia za nák-
up. Neumožní vám síce nakúpiť si základné veci ako sú napríklad 
potraviny v Tescu, ale spoločnosť TenX priniesla novú revolúciu do 

sveta kryptomien.  Vďaka ich produktom sa Bitcoin a ostatné kryp-
tomeny priblížili k tomu, aby sa mohli stať každodennou menou. Vy-

mysleli algoritmus -  TenX wallet, prostredníctvom ktorého si môžete na debetnú 
kartu tejto spoločnosti vložiť Bitcoin ak si 
stiahnte  ich appku, nakupovať, predávať, 
míňať a posielať vaše kryptomeny hocikde 
a hocikedy. Ich karta Vám umožňuje platiť 
vašimi kryptomenami na viac ako 42 mil-
iónoch miestach (tam, kde majú na to ter-
minál) vo viac ako 200 krajinách po celom 
svete. 

Chcel/a by si kúpiť alebo len vyskúšať ako funguje kryp-
tomena? Existuje veľa rôznych možností ako kúpiť Bitcoin 

na Slovensku. Najpohodlnejšou metódou pre začiatočníkov je 
určite nákup prostredníctvom online kryptozmenárne. Bitcoin a 

iné kryptomeny sa dajú kúpiť na rôznych platformách. Ja osobne používam Libertex, kde 
je hneď po registrácii potrebné vložiť určitú sumu (minimum 100 €). Na iných platfor-
mách to môže byť aj menej, napríklad 50€. Vloženú sumu je možné investovať do širšieho 
portfólia. Môže to byť ropa, zlato, platina, 
kukurica, akcie rôznych spoločností ako je 
napr.: Harley Davidson Motors, Apple, Mi-
crosoft a podobne. Môžete však investovať 
aj do samotného Bitcoinu a mnohých iných 
kryptomien.

Nakupovanie

Bitcoin má veľkú komunitu. Každý kto nakupuje Bitcoin 
je ako keby stĺpom pod veľkým mostom. Čím viac ľudí Bit-

coin nakupuje, tým sa stáva táto mena stabilnejšiou oproti 
ostatným kryptomenám, ktoré nakupuje málo ľudí, a je veľká 

pravdepodobnosť ich kolapsu. Ja osobne som už vlastnil nejakú malú časť Bitcoinu za 
nižšie sumy. Prvýkrát som investoval 
do Bitcoinu 10 € a o 1 hodinu som z 
nich mal už 14 €. Vtedy som pocho-
pil, že ak človek dáva pozor a in-
vestuje s rozumom, nemôže prísť o 
veľký majetok.

Prečo 
investovať do 

Bitcoinu?

Využitie 
Bitcoinu

 text: Kitti  zdroj: internet
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Nikomu z nás neuniklo, že v našej škole je 
mnoho žiakov, ktorí sa aktívne venujú svojmu 
koníčku. Jedným z týchto ľudí je Robo, ktorý ak-
tívne behá, bicykluje a má neuveriteľné ambície. 
Je to skôr utiahnutý, skromný introvert, ktorého 
si v škole sotva všimnete. Snáď na seba upozorní 
len svojou neskutočne blonďatou hlavou a širokým 
úsmevom v zadnej lavici. Kto by to bol povedal, že 
svoj talent objaví až na strednej škole. Ako dieťa 
videl, že má istý talent, ale ako sám povedal, vt-
edy to ešte ignoroval. Na moju otázku kedy a ako 
sa začal venovať behu odpovedal: „Stalo sa to asi 
pred troma rokmi, keď ma pán učiteľ Hlaváč vybral 
na okresné kolo v cezpoľnom behu“. Tieto preteky 
Robo síce nevyhral, ale tam to všetko začalo. Jeho 
najväčším úspechom je určite odbehnutie medz-
inárodného maratónu mieru v Košiciach, no a mo-
tiváciou sú určite výhry a dobrý pocit z dosiahn-
utých cieľov. Každý tréning si užíva. Za motiváciu, 
a teda i výhru považuje aj svoju lepšiu sebadisci-
plínu, zdravšie stravovanie, neponocovanie a skoré 
vstávanie.

„Uznávam slovenských, ako aj zahraničných 
športovcov, avšak mojím najväčším vzorom počas 
mojej bežeckej kariéry je kenský maratónsky vy-
trvalec Eluid Kipchoge. Okrem jeho excelentných 
výsledkov na svetovej atletickej scéne, veľmi 
obdivujem jeho skromnosť a štýl, akým dokáže 
motivovať ostatných ľudí, aby dokázali dosiahnuť 
svoje ciele. On sám je dôkazom toho, že ak človek 
robí niečo, čo ho skutočne baví a dáva do toho 
všetko, jedine tak sa stane úspešným.“ 

No Robov život sa netočí len okolo behania. 
Jeho voľno-časovou aktivitou je aj cyklistika, šach, 
počítačové hry, alebo trávenie času s kamarátmi. 
Viaceré z týchto aktivít považuje za isté odreago-
vanie od bežeckých tréningov. Robo si za svoj dl-
hodobý cieľ vytýčil zabehnutie maratónu za menej 
ako 3 hodiny, avšak uvažuje aj nad absolvovaním 
Ironman triatlonu, tak mu všetci držme palce.

 text: Ivka  foto: Róbert

Za všetko môže 
pán Hlaváč

KAŽDÝ Z NÁS UŽ NIEKEDY BEHAL. NA 
AUTOBUS, DO ŠKOLY, ČI NAPRÍKLAD 
PRI ŠPORTE NA TELESNEJ VÝCHOVE. 
NO ROBO  BEHÁ, LEBO HO TO BAVÍ. 
PREDSTAVUJEM VÁM TALENT OA, 
RÓBERTA FURMANA, ŽIAKA III. A.  
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ToTo sú jeho doTerajšie výsledky 
z konkrétnych súťaží, na ktoré je hrdý: 

Prešovský Pol-maratón prvé miesto v kategórií 
juniorov (17-19 rokov), celkovo 20. poradie. 

Košice Runway Run 6. miesto.  

Košice Night Run 12. miesto. 

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, 
čas: 3:17:05, 1. miesto

Okresné cezpoľné behy 2018, 2019 1. miesto 

Robovi prajeme ešte veľa podobných úspechov 
v športe ako aj v osobnom živote.
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