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Veľa z vás čitateľov si kupuje 
tento časopis hlavne pre 1 bod k 
lepšej známke. Nemám pravdu? 
Pritom je to veľmi dobrý a pútavý 
zdroj informácií o dianí v našej 
škole, ale aj v meste či okrese. 
Možno sa nájde pár ľudí, ktorí si 
neuvedomujú, aká veľká snaha 
je v pozadí vytvorenia každého 
jedného čísla nášho časopisu, 
kým to sami neskúsia. Dohodnúť 
sa s úspešnými osobami alebo 
s vami žiakmi na rozhovore, 
vymyslieť rôzne témy, ktoré by 
vás čo najviac zaujali, vytvoriť 
dizajn celého časopisu alebo i 
každého jedného článku, písanie 
príspevkov do noci, to všetko 
vyžaduje veľa trpezlivosti, 
energie, vytrvalosti, kreativity a 
kompromisov. Našu prácu reda-
ktorov nám nezľahčuje ani pan-
démia koronavírusu a s opatre-
niami súvisiaca dištančná forma 
práce. Pracovať na časopise a 
komunikovať s inými z redakčnej 
rady z domu cez sociálne siete vô-
bec nie je ľahké. Veľmi nás mrzí, 
keď nám situáciu sťažujete i vy, 
ktorých kvôli rozhovoru oslovíme 
cez sociálne siete, a vy nereagu-
jete. Veď časopis tvoríme pre vás 
a sme hrdí, keď sa nám to podatí 
a vám sa časopis páči. 

Je pravda, že väčšina z vás 
nám radi pomôže. Sme úprimne 
radi za každú osobu, ktorá nám 
pomáha hlavne v týchto časoch 
pri zdokonaľovaní časopisu a 
taktiež za každého čitateľa. 
Ak nám po prečítaní časopisu 
pošlete vaše ohlasy, budeme vám 
vďační.

študentský časopis Sršeň2

E D I T O R I Á L

Kittihawk
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ZÚČASTNIŤ SA PROJEKTU DOFE ZNAMENÁ 
ČELIŤ PREKÁŽKAM NA CESTE ZA VYTÚŽENÝM 
CIEĽOM, NAUČIŤ SA IMPROVIZOVAŤ  A V NEPO-
SLEDNOM RADE PRIJAŤ SKUTOČNOSŤ, ŽE 
ŽIVOT NEJDE VŽDY PODĽA NAŠICH PREDSTÁV. 

Ako už mnohí určite viete, naša škola je od 
septembra roku 2018 zapojená do programu 
Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu 
(skrátene DofE). Aby som vám to trochu 
priblížila, DofE je program, ktorého cieľom je 
napomáhať mladým vo veku od 14 – 24 rokov 
rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti i charak-
terové vlastnosti potrebné pre život. Vedie 
ich k získaniu samostatnosti, sebavedomia 
i úspechu, presadeniu sa v ich ďalšom aka-
demickom a profesionálnom živote. Účastníci 
si stanovujú individuálne ciele v oblasti roz-
voja talentu, športu a dobrovoľníctva. Pro-
gram má tri úrovne s odlišnou náročnosťou a 
dobou trvania: bronzovú, striebornú a zlatú, 
a je na zvážení samotného účastníka, s ktorou 
z týchto úrovní začne. Nemôžem zabudnúť 

ani na dobrodružnú expedíciu, ktorej absol-
vovanie je pre účastníkov programu potrebné 
na dokončenie ich úrovne a následné získanie 
ceny vojvodu z Edinburghu.

PREČO SOM SA DO DOFE ZAPOJILA JA?
Už po jeho predstavení v našej škole ma po-

slanie programu oslovilo a veľmi zaujalo. Bolo 
to niečo nové, niečo, o čom som dovtedy ešte 
nepočula a chcela som to vyskúšať. Samozrej-
me, ako to pred vstupom do neznáma býva, 
aj ja som mala strach a nevedela som, čo od 
toho očakávať. Tento strach však veľmi rýchlo 
vystriedalo odhodlanie a nadšenie čeliť novej 
výzve, naučiť sa niečo nové, prekonať samú 
seba a venovať sa cieľom, ktoré som si na-
stavila. Začala som postupne, a teda najprv 
s bronzovou úrovňou, ktorú som v školskom 
roku 2018/2019 úspešne dokončila. Ďalší 
školský rok som sa rozhodla pokračovať ďalej 
na striebornej úrovni. Tentokrát to však bolo 
iné. Bohužiaľ nám do života súkromného, 
pracovného i školského vstúpila neľahká si-
tuácia, a to pandémia Korona vírusu, ktorá 
okrem množstva iného ovplyvnila aj fun-
govanie DofE. Ako účastníci, ale aj vedúci, 
sme niektoré ciele či činnosti vzhľadom na 
situáciu nevedeli plnohodnotne vykonávať a 
jediné, čo nám ostávalo bolo improvizovať. 
Oblasť, v ktorej sa to odzrkadlilo snáď naj-
viac bolo dobrovoľníctvo. Dobrovoľnícke 
činnosti zahŕňajú predovšetkým kontakt i 
spoluprácu s ľuďmi, no situácia, v ktorej 
sme sa ocitli nám naše možnosti výrazne 
obmedzila. My sme to však nevzdávali a 
stále usilovne hľadali riešenia ako naše ciele 
vykonávať aj v súlade s prísnymi opatrenia-
mi. Školenia účastníkov v súvislosti s prípra-
vou na dobrodružné expedície boli vedené 
online formou. Dievčatá, absolventky bronzo-
vej úrovne, ktoré v rámci ich dobrovoľníckej 
činnosti navštevovali detské centrá to taktiež 
zvládali skvelo, pretože pre detičky vymýšľali 
hravé a zaujímavé pracovné listy, ktoré im 
posielali alebo prezentovali cez videohovor. 
Ostatné  vyvíjali podobnú činnosť, ale pre 

Ako sa Dofáci nezvdali ani počas Korony
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seniorov v ich domove. Mojím 
cieľom v oblasti dobrovoľníctva 
bolo šírenie povedomia o pro-
blémoch v oblasti ekológie, 
ako aj usporadúvanie rôznych 
aktivít spätých práve s touto 
problematikou. Spolu s mo-
jimi dvoma spolužiakmi, ktoré 
mali podobný cieľ, sme boli 
zapojení v projekte o vplyve 
elektroodpadu na našu plané-
tu. Chceli sme zorganizovať 
výsadbu stromčekov, zber ne-
potrebného odpadu obyvateľov 
nášho mesta, či jeho skupi-
nové čistenie a prezentovať 
naše vedomosti v tejto prob-
lematike mladším žiakom na 
základných školách. Situácia, 
v ktorej sme sa nachádzali 
nám však niektoré naše nápady 
neumožňovala realizovať. 
Nebudem klamať a poviem 
vám, že to bolo chvíľami ťažké 
a demotivujúce, no keďže sme počas tejto 
situácie mávali pravidelné online stretnutia, 
umožňovalo nám to navzájom sa motivovať, 
podporovať a pomáhať jeden druhému, 
prichádzať s novými nápadmi ako svoj cieľ 
úspešne dokončiť aj za sťažených podmienok. 

V rámci našej dobrovoľníckej činnosti sme 
napokon prišli s nápadom zbierať voľne po-
hodený odpad v prírode a v okolí nášho mesta 
aspoň vo dvojici alebo v trojici s rúškami a 
rukavicami. Nebolo to síce ideálne, no boli 
sme radi, že môžeme prírode pomôcť aspoň 
takýmto spôsobom a aj náš cieľ budeme môcť 
splniť. Koniec koncov, veď o tom to je, no 
nie? Čeliť rôznym prekážkam na ceste za 
vytúženým cieľom, naučiť sa improvizácii a 
v neposlednom rade prijať skutočnosť, že 
to vždy nepôjde podľa našich predstáv. A 
aj napriek tomu sa nevzdávať, pokračovať 
ďalej a tešiť sa z toho, čo sme už zvládli, a 
čo nás ešte čaká. Čo sa týka rozvoja talen-
tu, ja som    čítala anglické knižky, aby som 
zdokonalila svoje komunikačné schopnosti v 
tomto jazyku. Každý mesiac som prečítala 
jednu knihu a následne som o nej spracovala 
esej.

Silko písal príbehy po anglicky, short sto-
ries, každý mesiac jednu, pretože jeho 
konečným cieľom bolo publikovanie tejto 
zbierky. Medzi cieľmi v oblasti rozvoja talen-
tu sa objavilo mnohokrát aj pečenie, kde  



študentský časopis Sršeň  5

mali dievčatá za cieľ naučiť sa piecť a upiecť 
určitý počet zákuskov. Martinka vyšívala, 
konkrétne folklórnu košeľu, Bianka maľovala 
na textil, to mi prišlo veľmi zaujímavé. Lukáš 
skladal svoje vlastné pesničky prostredníct-
vom hudobného programu. 

Po zmiernení opatrení v súvislosti s pan-
démiou koronavírusu nás čakala vysnívaná 
dobrodružná expedícia, ktorú sme ako 
účastníci striebornej úrovne absolvovali po 
dobu 3 dní a účastníčky bronzovej úrovne 2 
dní. Naša strieborná skupina si zvolila trasu, 
ktorá prvý deň začínala na Úhornianskom se-
dle, z ktorého sme sa dostali na vrch Volovec, 
druhý deň sme pokračovali a zdolali vrch 
Stromíš a na tretí, posledný deň, sme sa dos-
tali na Dedinky, kde sme našu dobrodružnú 
expedíciu s unaveným, ale zato obrovským 
úsmevom ukončili. Spolu sme tak za 3 dni 
prešli okolo 45 km. Vyskúšali sme si aké to je 

prenocovať v stanoch, variť si v prírode, či 
zdolávať dlhé kilometre s ťažkými batohmi 
na chrbte. Každý z nás mal svoju úlohu, 
ktorú v rámci skupiny plnil. Bol to úžasný a 
nezabudnuteľný zážitok, ktorý nás naučil vzá-
jomne spolupracovať, niesť zodpovednosť 
nielen za seba, ale aj za ostatných členov 
skupiny, a čo je najdôležitejšie, pomáhať si 
navzájom.

Keďže sme dobrodružnú expedíciu a naše 
ciele úspešne zvládli, splnili sme tak všetky 
požiadavky k získaniu ceny vojvodu z Edin-
burghu. Čakala nás už len slávnostná cere-
mónia, odovzdávanie cien pre úspešných 
mladých ľudí. Tento rok sa slávnostná cere-
mónia konala online, no aj napriek tomu si 
udržala svoju úroveň i majestátnosť. Jej pro-
gram bol skvelý a obohatený aj o slová pani 
prezidentky a samotného princa Edwarda, 
syna zakladateľa programu - vojvodu z Edin-
burghu, ktorí okrem iných slovenských osob-
ností úspešným absolventom DofE zagratulo-
vali.

 text a foto: Sasi
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Leto očami študentov
Toto leto bolo pre nás všetkých tak trochu iné. Pandémia koronavírusu ovplyvnila náš súkromný život 

a ukrátila nás o mesiace, ktoré si, my študenti, užívame najviac. Letné prázdniny ako sme ich doteraz 
poznali sa pre mnohých z nás zmenili. Cestovanie do zahraničia bolo v mnohých prípadoch veľmi riskant-
né, preto sme väčšinu času strávili doma na Slovensku. Dovolenky pri mori sme vymenili za čas strávený 
v horách, spoznávaním okolitých krás a užívali sme si čas s rodinou a blízkymi. Nakoľko sme každý predsa 
len mali svoje plány, vyspovedala som niektorých spolužiakov zo školy ohľadom týchto letných prázdnin, 
v čom boli pre nich iné.

Po dvoch rokoch v zahraničí som toto leto trávila 
konečne doma na Slovensku. Plány, ktoré som mala 

na prázdniny boli ovplyvnené koronavírusom. Keďže 
kvôli opatreniam sme sa rozhodli zrušiť dovolenku 
v Chorvátsku, tak som celé leto trávila s rodičmi a 

rodinou na chalupe. Na začiatku som si myslela, že 
to bude strašná nuda, nevedela som si predstaviť 

leto bez dovolenky pri mori, ale opak bol pravdou. 
Celé prázdniny sme chodievali na túry po okolí a 

nachádzali veľa čarovných miest, o ktorých som ani 
nevedela, že sa nachádzajú v mojom okolí. Strávila 

som príjemný čas s rodinou a kamarátmi. Aj keď 
veľmi rada cestujem, plne som si uvedomovala 
vážnosť situácie a myslím, že bolo zodpovedné 

ostať doma. Pochopila som, že vždy sa z tých menej 
príjemných situácií dajú urobiť tie dobré.

Toto leto sme boli iba doma, 
miesto dovoleniek sme si museli 
vybrať iné aktivity, ktorými sa 
stali turistika, návštevy pamiatok 
alebo spoznávanie krajiny. Chodili 
sme aj na kúpaliská, ale skôr na 
prírodné jazera, kde boli nejaké 
atrakcie, stánky s občerstvením a 
rôzne ďalšie zaujímavosti. Keď mám 
vybrať nejaké pozitívum z tohto 
leta, tak to bolo asi to, že ľudia 
chodili do prírody. Čo je, myslím si, 
veľmi super pre nás a naše zdravie. 
Ale zase na druhej strane bolo veľa 
negatívnych vecí, čo mi je ľúto, 
pretože sme mali veľa plánov, čo 
sme bohužiaľ museli zrušiť.

Lukáš Doboš, III. B

Emma Andrejová, II. A 
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Tieto letné prázdniny nedopadli tak, ako som 
čakal. Keďže po celý rok žijeme v zlej situácii kvôli 

pandémii, ovplyvnilo to aj moje letné prázdniny. 
Prázdniny, ktoré, musím priznať, boli rutinné a 

nudné. Svoj čas som trávil s kamarátmi na dedine, 
pozeraním Netflixu a leňošením v posteli alebo na 

slnku. Na zabitie času som sa začal učiť španielčinu, 
čo ma doteraz drží. Toto leto nám veľmi neprialo 
ani počasie. Do konca júla bolo pomerne daždivo 

s nižšími teplotami, čo je pre tento mesiac menej 
typické. Vonkajšie aktivity sa nedali naplánovať, 
a tak som všetko riešil spontánne. Ak by som mal 

spomenúť z tohto leta aj niečo pozitívnr, tak to 
bol víkend vo Viedni. Víkend strávený s kamarátmi 
a peknými zážitkami. Popravde, toto leto bolo pre 
mňa asi jedno z tých najhorších. S malou nádejou 

som dúfal, že situácia sa trochu zlepší a budem môcť 
cestovať a chodiť na festivaly. No nestalo sa tak. 

Tento rok ma fakt naučil, že nikdy nevieme, čo príde 
zajtra a musíme sa tešiť aj z maličkostí. 

Tohtoročné leto patrí rozhodne medzi 
moje obľúbené letá. Na jar som si bola 
istá, že od júna po august ostanem 
zavretá v byte a premrhám zas a znova 
prázdniny pozeraním seriálov. Na začiatku 
to tak aj vyzeralo, ale našťastie ma môj 
otec vytiahol von a prehovoril ma na 
paddleboard a bicyklovanie. Každý víkend 
sme spolu strávili pri vode a na bicykli. 
Prešli sme spolu cca 150km na bicykli, čo 
je na začiatočníka podľa mňa dosť slušný 
výkon. A paddleboarding, ani nedokážem 
opísať ako ma to baví. Neviem sa dočkať 
ďalšieho leta, aby som sa opäť mohla 
postaviť na paddleboard. V strede júla 
sme dokončili striebornú úroveň DofE 
trojdňovou expedíciou. Bolo to náročné, 
ale spolu so svojím skvelým tímom sme to 
zvládli aj napriek komplikáciám a musím 
povedať, stálo to za to. 

Juraj Bobka, V. A

 text: Ivka

Veronika Vidová, IV. A
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Určite všetci poznáte pocit, 
keď ste sa niekde prihlásili a 
následne začnete pochybovať, či 
to bol dobrý nápad. Presne takto 
som sa cítila, keď sa ma pani 
profesorka Emödiová opýtala, či 
by som sa zúčastnila literárnej 
súťaže.

Cesty za poznaním minulosti 
boli tento rok už 12. ročníkom 
celoštátnej súťaže tvorivosti 
detí a mládeže vyhlásenej pri 
príležitosti 76. výročia SNP a 75. 
výročia ukončenia 2. svetovej 
vojny. Táto súťaž má podporiť 
kreativitu detí a mládeže tak, 

aby pretransformovali svoje po-
city, sny, túžby do výtvarnej a 
literárnej podoby. 

Asi v marci minulého školského 
roka som sa prihlásila do súťaže 
a napísala esej na tému „šťastie 
má mnoho podôb.“ Bola to jedna 
zo 6 tém, z ktorých som si mohla 
vybrať a vyjadriť svoje poci- 
ty. Boli tu aj ďalšie zaujímavé 
a možno aj provokatívne témy, 
„Keď vyrastiem, zmením svet“, 
“Ako sa bude žiť ľuďom na Zemi 
o 50 rokov“, “Počúvajme príbe-
hy ľudí, ktorí vojnu zažili…“, 
“Aj počas vojny mali deti svoje 
sny“, „Moje najkrajšie miesto na 
svete“, v ktorých sa mohol každý 
realizovať a prejaviť svoj ta-
lent. Vzhľadom na to, že ma baví 
písanie takýchto esejí a vôbec 
úvah všeobecne, nebolo pre mňa 
náročné napísať to. V polovičke 
apríla som túto esej poslala a 
následne dostala mail o tom, že 
som bola zaradená do súťaže. 

Nakoľko sme sa kvôli nepriaz-
nivej situácii nemohli dostaviť 
na vyhodnotenie, netrpezlivo 
som čakala na nové informá-
cie a priebežne sledovala in-
ternetovú stránku SNP, ale až v 
októbri zverejnili výsledky. Bolo 
zaslaných 106 literárnych prác, 
no na popredných miestach som 
sa neumiestnila. Bola som chvíľu 
sklamaná, no nebolo to pre mňa 
také podstatné. Skôr som to 
považovala za akúsi skúsenosť. 

 text: Ivka

Šťastie má mnoho podôb
DETI A MLÁDEŽ MÁ V SÚČASNOSTI VIACERO MOŽNOSTÍ 
PREJAVIŤ SVOJ LITERÁRNY ČI VÝTVARNÝ TALENT. 
JEDNOU Z TÝCH PRÍLEŽITOSTÍ JE AJ SÚŤAŽ CESTY 
ZA POZNANÍM MINULOSTI.
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AJ TENTO ROK K NÁM V 
SEPTEMBRI ZAVÍTALO 44 
NOVÝCH TVÁRÍ. GABIKA JE 
ČERSTVÁ PRVÁČKA V NAŠEJ 
SPOLOČNOSTI OBCHOĎÁKOV. 
ROZHODLI SME SA JU 
VYSPOVEDAŤ, AKÉ SÚ JEJ PRVÉ 
DOJMY ZO ŠTÚDIA. KOČKA Z 
PRVEJ B. NÁM POSKYTLA TEN-
TO ROZHOVOR:

R: Čo ťa viedlo k rozhodnutiu 
študovať v OA? 
G: V budúcnosti sa chcem 
venovať ekonomickej oblasti. 

Rada by som pracovala v tomto 
sektore. Na základe tejto pred-
stavy som si volila strednú školu.

R: Aké boli tvoje začiatky na 
OA? 
G: Začiatky boli omnoho lepšie 
ako som prvotne očakávala. 
Školu vnímam veľmi pozitívne. 
Som rada, že som sa rozhodla 
práve pre túto strednú školu.

R: Ktoré predmety ťa bavia? 
G: Medzi moje obľúbené pred-
mety patrí napríklad angličtina, 

aplikovaná informatika, pod-
niková ekonomika, či dejepis.

R: Máš nejaké mimoškolské 
aktivity? 
G: Ani veľmi nie, ale rada čítam.

R: V čom sa líši vzdelávanie v 
škole a online? 
G: Myslím si, že máme toho 
viac doma, ako keď normálne 
chodíme do školy. Podľa mňa aj 
zbytočne voláme na niektorých 
hodinách ako je napríklad teles-
ná výchova. Mne vyhovuje viac, 
keď chodíme normálne do školy. 
Lepšie pochopím učivo a stretá-
vam  sa s ostatnými spolužiakmi. 
Kolektív mi chýba.

R: Aký ste ako trieda kolektív? 
G: Myslím si, že som dostala 
naozaj super triedu. Zatiaľ 
spolu držíme a rozumieme si. 
Počas dištančného vzdelávania 
udržujeme kontakt a snažíme sa 
si navzájom čo najviac pomôcť.

 text: Radka  foto: Gabika

Chcem sa venovať ekonomike 
 rozhovor

 s prváčkou



študentský časopis Sršeň10

V marci tohto roka sa celosvetová pandémia 
ochorenia Covid-19 už vo výraznej miere preja-
vila aj na Slovensku. Znamenalo to pre nás veľké 
množstvo obmedzení a žiaľ aj to najcennejšie – prvé 
ľudské obete. Vďaka pohotovým opatreniam vlády 
a uzatvoreniu hraníc štátu sa situácia na Slovensku 
do júna 2020 pomerne normalizovala, a preto sa 
nariadenia uvoľnili. Náš život sa vo veľkej miere 
priblížil k normálu. Mnohí si vydýchli a mysleli, že 
je hrozba zažehnaná. Našli sa však aj mnohí skep-
tici, ktorí hovorili aj o druhej vlne ochorenia, a žiaľ 
prišlo na ich slová. Momentálne čelíme alarmu-
júcej situácii v súvislosti s touto zákernou celosve-
tovou pandémiou nie len na Slovensku, ale v celej 
Európe. Tí najväčší skeptici hovoria už aj o ďalších 
vlnách nákazy a „lokdowne“ celej Európy.

Od 22. októbra bol spustený na stránke Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR Formulár 
na komunikáciu s riaditeľmi škôl Covid - školský 
semafor. Tento portál mal slúžiť riaditeľom škôl na 
nahlasovanie štádia, v ktorom sa v tom momente 
škola nachádzala. Zelená farba znamenala žiadne 
nakazenie, oranžová farba predstavovala podozre-
nie z nákazy aspoň jedného žiaka alebo nepeda-
gogického pracovníka školy a červená farba bola 
výstrahou, že v škole je minimálne jeden pedagóg 
nakazený. Počet nakazený na Slovensku ale začal 
rásť pomerne rýchlym tempom, preto minister 
vyhlásil od pondelka, 26. októbra, prechod na 
dištančnú výučbu aj pre druhý stupeň základných 
škôl. Žiaci piateho až deviateho ročníka sa tak pri-
dali k žiakom stredných škôl, ktorí sú zapojení do 
dištančného vzdelávania už od 12. októbra. Na po-
moc so zvládnutím prechodu má slúžiť aj navýšenie 

dát mobilných operátorov pre učiteľov do konca 
roka 2020. 

Narastajúci počet nakazených prinútil vládu 
pritvrdiť v opatreniach a zaviesť tzv. miernejší va-
riant „Lockdownu“ Slovenska. Pre okresy Námesto-
vo, Dolný Kubín, Tvrdošín a Bardejov, kde je počet 
nakazených najvyšší, to znamenalo prísnejší režim 
a pilotné testovanie občanov od 23. 10. – 25. 10. 
2020. Tu sa mali vychytať slabiny takéhoto tes-
tovania vo väčšom objeme a odstrániť ich do nad-
chádzajúceho víkendu, keď došlo k celoplošnému 
testovaniu na Slovensku. Malo byť vytvorených viac 
ako 5000 odberných miest, ale potrebu odborníkov 
– zdravotníkov, nebolo možné zabezpečiť v plnej 
miere. 

Do poslednej chvíle sa hľadali a SMS-kami vyzýva-
li ľudia, ktorí by mohli profesionálne zabezpečiť 
odbery. Do testovania boli zapojení aj zubári a veľa 
dobrovoľníkov a zdravotnícky personál z Rakúska i 
okolitých krajín. Testovalo sa od soboty do nedele 

 Miernejší „Lockdown“  Slovenska
„ŽIJEME V POHNUTÝCH ČASOCH A VECI OKOLO NÁS SA RÝCHLO MENIA.

VŠETCI ALE CHCEME CHRÁNIŤ SVOJE ZDRAVIE A ZDRAVIE ĽUDÍ V NAŠOM OKOLÍ,“ 
POVEDAL ŠÉF REZORTU ŠKOLSTVA, BRANISLAV GRÖHLING.
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(31. 10. - 1. 11.), a to v čase od 7.00 do 22.00 
h. Testovať sa mohol dať každý v ktoromkoľvek 
odbernom mieste bez ohľadu na trvalý pobyt. 
Skrátiť čakaciu dobu malo aj odporúčanie využiť 
časový slot podľa písmena priezviska. Firmy, ktoré 
zamestnávajú viac ako 4 000 zamestnancov, mohli 
testovať vo vlastnej réžii. Štát im na tieto účely 
poskytol antigénové testy, certifikáty a príslušníka 
Ozbrojených síl SR, ktorý na priebeh testovania 
dohliadal. Možnosť testovať vo vlastnej réžii mali 
aj nemocnice, polikliniky a ďalší poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti. Výnimka z testovania 
bola udelená deťom do desať rokov, autistom, 
onkologickým pacientom alebo pacientom, ktorým 
to neumožňuje ich zdravotný stav. Nemuseli sa 
dať testovať tí, ktorí v predchádzajúcich 90 dňoch 
boli pozitívne testovaní na koronavírus. Výnim-
ka tiež platí pre osoby nad 65 rokov, ak ostanú v 
dobrovoľnej domácej karanténe. V prípade pozi-
tívneho výsledku testovania sa mal takýto občan 
presunúť buď do domácej karantény, alebo ak to 
nie je  možné,  vybrať si hotelové zariadenie zo 
stránky Somzodpovedny.sk, čo ale nie je zadarmo 
a nebude ho platiť ani štát. O výsledku pozitívneho 
testu bolo treba neodkladne informovať svojho 
všeobecného lekára a zamestnávateľa. 

Už od soboty 24. októbra 2020 začal platiť na 
Slovensku zákaz vychádzania. Po celoplošnom tes-
tovaní sa opatrenia s platnosťou od 2. – 8. novembra 
mierne upravili. Negatívny test, ktorý umožňuje 
voľný pohyb za stále platného dodržiavania základ-
ného pravidla R–O-R, treba deklarovať výsledkom 
RT-PCR testu vykonanom po 29. októbri alebo 
antigénového testu z celoplošného testovania.  
Bez negatívneho testu je možné si počas zákazu 
vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné 
životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogé-
rie, pohonných látok či krmiva pre zvieratá. Výnim-
ka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s 
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cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo 
preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blíz-
kej osoby alebo príbuzným a cestu späť, ísť na 
pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, či ísť 
na krst,  ísť na prechádzku so psom alebo mačkou 
do 100 metrov od miesta bydliska. Zákaz vychá-
dzania neplatí ani pre ľudí, ktorí prekonali ochore-
nie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako 

tri mesiace. V prvom celoplošnom testovaní bolo 
otestovaných 3 625 332 ľudí, z ktorých bolo pozi-
tívnych 38 359, čo činí 1, 6%. Najviac nakazených 
ľudí je v okresoch Čadca a Stará Ľubovňa. Konzí-
lium odborníkov neodporúča 2. kolo testovania na 
celom území republiky, iba v ohniskách nákazy a v 
rizikových skupinách obyvateľstva. 

 text: Diana   zdroj: Internet
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V našej škole zvykneme tento deň oslavovať 
rôznymi športovými i kultúrnymi aktivitami, na 
ktoré sme sa zaiste mnohí tešili aj tento rok. Pan-
démia, zákaz organizovania hromadných udalostí, 
dištančné vzdelávanie, toto všetko nám radosť 
prekazilo. 

Voľný, sviatočný deň začal krásnym slneným 
počasím, ktoré vylákalo na prechádzku nejedného 
z nás. Aké bolo prekvapenie Rožňavčanov, keď im 
túto prechádzku spríjemnili tisíce chryzantém v 
hlavných uliciach mesta a na námestí. Nikto neve-

del odkiaľ sa kvety zrazu vzali. Až neskôr sme sa 
dozvedeli, že to bol dar primátora mesta, ktorý 
týmto spôsobom vyjadril povzbudenie, „aby sme 
do nášho mesta nepustili násilie a nenávisť a aby 
sme v našom malom meste ostali naďalej súdržní, 
nápomocní a pozorní bez rozdielu v politickej, 
náboženskej či národnostnej príslušnosti.“ Ak je 
na nenávisť odpoveďou láska, my oslavujeme 
17. november kvetmi.

 text: Kittyhawk  zdroj: Internet

Kvetinový deň študentstva
17. NOVEMBER OSLAVUJEME AKO DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU A ZÁROVEŇ SA 
NÁM SPÁJA AJ SO ŠTUDENTMI, KTORÍ TVORIA ZÁKLAD ROZVOJA KAŽDEJ SPOLOČNOSTI. 
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Vývoj momentálnej situácie, druhej vlny pan-
démie ochorenia na COVID 19 a prudký nárast na-
kazených, si znova vynútilo dištančnú formu vzde-
lávania žiakov. Vývoj technológií nám umožňuje 
zvládať túto formu vzdelávania priam bravúrne, 
ale zvláda to takto „ ľavou zadnou“  naozaj každý 
učiteľ? Tak, ako všetko na svete, aj online učenie 
má svoje výhody a dobré stránky, ale je tu aj veľa 
premenných a prekážok, ktoré sa tejto forme 
vyučovania stavajú do cesty. 

V prvom rade by som chcela podotknúť, že nie 
každý učiteľ je rovnako zručný vo využívaní výdo-
bytkov počítačových technológií. Dôvodov môže 
byť hneď niekoľko a ich kombinácia (vyšší vek, 
nedostatok skúseností či zručností, konzervatívny 
spôsob vyučovania, nedostatok školení a tréningu, 
nízka afinita k týmto technológiám, iné priority v 
metódach vzdelávania).

Na internete sa okrem nových metód a spôso-
bov online vyučovania ako sa čo najefektívnejšie 
a najrýchlejšie spojiť so žiakmi, odkiaľ čerpať 
materiál, ako zadávať úlohy či testovať, objavujú 
aj rôzne rady a princípy, ktorých sa máme držať v 
záujme efektívneho učenia (nenútiť ale motivovať, 
byť uznanlivý a tolerantný, neustále vopred a o 
všetkom žiakov  informovať a pripomínať pravidlá, 
rešpektovať emócie, neustále poskytovať spätnú 
väzbu, podporovať a pri tom nekontrolovať). Znie 
to dobre, ľudsky a veľmi empaticky, ale pre učiteľa 
je to psychicky a časovo veľmi vyčerpávajúce a žiaľ 
pre niektorých žiakov je to priam návod na domáce 
zaháľanie. Nemáme kritizovať, iba diskutovať, čo 
môžeme chápať aj ako nepreverovať klasickým 
testovaním. 

Na jednej strane máme žiakov viesť k samo-
statnosti, čo je mimochodom obrovskou výhodou 
týchto technológií a obdobia, keď si žiaci dokážu 

Byť on je in
ZVLÁDAME DIŠTANČNÉ 

VZDELÁVANIE ĽAVOU 
ZADNOU, ALEBO JE TO 

ÚPLNE INAK? 
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na internete všetko nájsť, stačí 
si len správne vybrať. Žiaci sú v 
práci s technológiami prirodzene 
zbehlí, veď sú to mileniáli. 
Vynaliezavosť žiakov zdá sa 
nemá hraníc. Nech vytvoríme ten 
najlepší možný kontrolovateľný 
test (nastavenie maximálneho 
času na vypracovanie, zapnutie 
kamery i mikrofónu žiakov počas 
online testovania), výsledok 
je i tak diskutabilný. Stále si 
nájdu spôsob na spoluprácu so 
spolužiakmi a potom výsledok 
neodráža skutočné vedomosti 
jednotlivcov. Takéto a podobné 
situácie, keď si učiteľ potrebu-
je pripraviť pestrý materiál na 
odovzdávanie i preverovanie vedomostí, a pri tom 
výsledok jeho úsilia je diskutabilný a čas strávený 
na príprave je neúmerne vysoký a neefektívny 
vzhľadom k výsledku, sú demotivujúce. Na druhej 

strane v mnohých prípadoch zabíjame čas riešením 
technických problémov ako je nedostatočný inter-
netový signál, viacerí členovia domácnosti na jeden 
počítač, odstávka prívodu elektriny, nedostatočné 

technické možnosti a funkcie 
počítačov a iné, ktoré nemáme 
možnosť dostatočne preveriť. 

V našej škole nám dištančné 
vzdelávanie jednoznačne 
pomáha zvládať niekoľko jasne 
stanovených organizačných pra-
vidiel. Vyučujúci i žiaci majú 
upravený rozvrh a čas prestávok. 
Každý učiteľ má umožnené učiť 
online vďaka školou poskyt-
nutej technike (samostatný 
počítač, slúchadlá s mikrofónom, 
neobmedzený internet). Každý 
učiteľ vyučuje v samostat-
nej miestnosti, respektíve po 
celoplošnom testovaní Slo-
venska z home officu. Vedenie 
školy zabezpečuje včasný prísun 
najnovších informácií a naria-
dení. 

Som zástancom prezenčného 
vzdelávania, ale keď to situácia 
neumožňuje, neostáva iné, len 
sa prispôsobiť dištančnej forme, 
ktorá je vďaka opatreniam ve-
denia školy a poznatku, že to 
nie je navždy, nakoniec celkom 
znesiteľná. 

 text a foto: HF
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Využívame ich každý deň na komunikáciu, prá-
cu, no hlavne pre zábavu. Ale čo ak sa zábava stane 
skôr trápením? Podľa januárových zistení por-
tálu Influencerdb.com sociálne siete používa cez 
3,48 miliárd aktívnych používateľov. Tým pádom 
môžeme povedať, že ich využíva polovica dnešnej 
populácie. 

V súčasnosti využíva siete hlavne mládež. Už 
dokonca 8 - 9 ročné deti majú svoje prvé účty: 
Messenger, Viber, Instgram, Snapchate a po no-
vom aj Tiktok, ktorý sa stal v posledných mesia-
coch veľmi známou a jednou z najobľúbenejších a 
najsťahovanejších aplikácií.

Avšak ako sa mnohým Internet zdá dobrým po-
mocníkom, môže sa to veľmi rýchlo obrátiť aj na 
zlého pána. Neobjavujú sa tu už len príjemné, 

inšpiratívne veci, ale aj vírusy, nevhodný obsah a 
často aj zle mienené statusy či reklamy. Vplyv so-
ciálnych médií môžeme teda rozdeliť na dve sku-
piny a to negatívny a pozitívny. 

Negatívny vplyv sociálnych sietí má v dnešnej 
dobe veľký dopad na psychické zdravie človeka. 
Mladí ľudia častokrát nedokážu rozoznať realitu od 
fikcie, ktorá sa zobrazuje na ich obrazovkách. Pod-
liehajú nátlaku okolia ako majú vyzerať, správať 
sa, maľovať sa, ba dokonca žiť. “Porovnávacia 
úzkosť bola dokonca v USA vyhlásená za za psy-
chologickú diagnózu”, tvrdí psychologička Katarína 
Szabados Filasová.

Na Slovenskej a zahraničnej scéne si to mnohé 
známe osobnosti všimli a tak začali zdieľať svoje 
tváre bez make-upu, fotky so striami a touto 
problematikou sa začali zaoberať aj veľké značky. 
Jedným z negatívnych vplyvom sociálnych sie- 
tí je aj kyberšikana, ktorá sa prejavuje čoraz 
častejšie. Práve kyberšikana súvisí aj s problémom 
prirovnávania sa k ostatným. Škaredé, urážajúce 
komentáre z anonymných profilov, vie mladých ľudí 
bez vybudovanej sebadôvery zarmútiť a znechutiť. 
Práve proti kyberšikane začínajú boj aj mnohé in-
fluencerky a influenceri. Poukazovanie na to, ako 
bojovať, nebáť sa vyjadriť svoj názor a rýchlo 
zrušiť negatívnych hejterov, ktorí si vybíjajú svo-
je problémy. U nás proti tomu bojuje napríklad 
aj známa exfarmárka @llnz, Lucia Gachulincová, 
ktoré svojim sledovateľkám ukazuje, že nie je 
dobré podriadiť sa hejterom. Pre dievčatá je veľmi 
inšpiratívna aj Sarah Nicole Landry, @ thebird-
spapaya, ktorá ukazuje, že telo ženy je krásne v 
každej jednej podobe. 

A tu vidno, že sociálne média môžu šíriť aj 
dobré veci. Deti a mládež by sa okrem Etic-
kej výchovy a Občianskej náuky, kde sa učia o 
Sokratesovi, o empatií alebo súdržnosti kolektívu, 

Sociálne siete - súčasť našich životov
ŽIJEME V 21. STOROČÍ KEDY SA 
INOVÁCIE, TECHNIKA, INTERNET 
A SOCIÁLNE SIETE KAŽDÝM DŇOM 
POSÚVAJÚ VPRED A AKO SA HO-
VORÍ: “KTO CHCE BYŤ IN, MUSÍ 
KRÁČAŤ S DOBOU”. A TAK SA 
STALI SOCIÁLNE SIETE SÚČASŤOU 
NAŠICH ŽIVOTOV.
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mali učiť aj pozitívnemu influenceringu a ako vybrať 
z informácií, ktoré im sociálna sieť poskytuje len to 
dobré pre nich samotných. Ako pani psychologička Filaso-
vá tvrdí: „Na samotnom porovnávaní sa nedajú vidieť len 
zlé veci. Porovnávanie môže ľudí aj motivovať k tomu, 
aby na sebe pracovali a posúvali sa dopredu.” 

Prečo si neurobiť sociálne siete také aké chceme my? 
Myslím si, že by sme mali urobiť sociálne siete ohľadom 
vecí, ktoré nás zaujímajú. Pozerať, sledovať a vzhliadať 
len k ľuďom a profilom, ktoré nám prinášajú inšpiráciu, 
radosť a máme dobrú náladu z toho, že ich sledujeme. 
Je mnoho ľudí, profilov a médií, ktoré šíria správne infor-
mácie, zábavu, odporúčania a vzdelávajú nás aj pomocou 
sociálnych sietí. 

Urobme si sociálne siete lepšími pre naše zdravie a pre 
našich blízkych.

 text: Barbora   Zdroje:
Koníčková, J. Psychologička K. S. Filasová: Porovnávanie ničí naše sebavedomie [online]. eduworld.sk, [cit. 2020-10-
30]. Dostupné na: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5814/psychologicka-k-s-filasova-porovnavanie-nici-
nase-sebavedomie 

Gránska, Z. Psychologička o sociálnych sieťach: Rodičov často zaskočí, čo všetko ich deti na sociálnych sieťach robia 
[online]. eduworld.sk, [cit. 2020-10-30]. Dostupné na: https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/3973/psychologicka-
o-socialnych-sietach-rodicov-casto-zaskoci-co-vsetko-ich-deti-na-socialnych-sietach-robia
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Posledné mesiace sa nie len Slovensko ale celý 
svet točil okolo nového ochorenia a jeho dvoch 
čísel: počet infikovaných a počet úmrtí na tento 
vírus. Našou prioritou bolo urobiť všetko pre to, 
aby tieto čísla rástli čo najpomalšie až napokon 
prestali rásť. 

K tomuto na prvý pohľad neriešiteľnému prob-
lému sa pridal jeden ďalší. Ako zachrániť ekonomi-
ku a podnikateľov, keďže svet na tento problém 
nebol pripravený?   

Je jasné, že ekonomika sa nedá len tak 
pozastaviť a po vyriešení problému ju opäť spustiť 
a pokračovať tam, kde sme skončili. Keď sa raz 
ekonomika zastaví, pretrhnú sa mnohé vzťahy, 
ktoré sa budú napokon veľmi ťažko obnovovať. 
Po celom svete sa vlády snažia rôznymi spôsobmi 
pomôcť tomu, aby tieto vzťahy prežili. Odkladajú 
platenie daní a odvodov, preplácajú mzdy, ručia za 
pôžičky a podobne. Mnohí pravicoví ekonómovia, 
ktorí sú za iných okolností proti akejkoľvek štátnej 
pomoci a štátnym zásahom do ekonomiky, dnes 
volajú po rýchlej a plošnej pomoci firmám a jed-
notlivcom v problémoch. Väčšina ekonómov totiž 
uznáva, že šetriť treba v dobrých časoch, ale v 
tých zlých sa má štát snažiť ekonomiku podporiť 
a nakopnúť.

Keď ekonomika padá, neznamená to len to, že 
si práve nevieme dovoliť luxusnejšie produkty a 
musíme sa trochu uskromniť. Zlé dopady pandémie 
sme už asi všetci za ten dlhý čas v určitej miere 
postrehli aj na sebe. Mnohé podniky musia skončiť 
so svojím podnikaním, alebo kvôli pandemickým 
nariadeniam dočasne zatvoriť prevádzky. Ľudia tak 
prichádzajú o prácu, ale aj tým šťastnejším, ktorí 
majú možnosť pracovať z domu sa platy zmenšujú. 
Podniky totiž pracujú v zúženom režime a snažia sa 
ako tak udržať funkčné odberateľsko-dodávateľské 
vzťahy v celej Európe. Protiepidemiologické opa-
trenia v jednotlivých krajinách sú totiž veľmi roz-
dielne, čo len sťažuje situáciu. Mnohí ľudia i firmy 
tak upadajú do chudoby až nezvládajú platiť nájmy 
a napokon strácajú i strechu nad hlavou. Dopady 
pandémie sú skutočne rozdielne. Od vypuknutia 

E K O N O M I K A   A   P A N D É M I A

KORONAVÍRUS -  KRÍZA AKÁ TU EŠTE NEBOL A
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pandémie COVID-19 v marci 2020 patrí medzi naj-
viac postihnuté odvetvia nášho hospodárstva aj 
kultúra a inštitúcie, ktoré zabezpečujú jej fungo-
vanie a rozvoj, vrátane ich zamestnancov.

Na otázku, či sa na takúto krízu dá vôbec ro-
zumne reagovať, nie jeden ekonóm odpovedá 
povzbudzujúco kladne. V prvom rade musia pod-
niky pri predpoklade dlhodobejšieho výpadku v 
tržbách či predajoch  prispôsobiť aj nákladovú 
stránku, lebo inak by bola firma v trvalej strate. 
Tomuto sa žiaľ vyhnúť nedá. No ešte lepšie je 
priniesť nové produkty a služby s vyššou pridanou 
hodnotou a nových zákazníkov. Veľký digitalizačný 
skok vpred počas pandémie, naučil ľudí používať 
e-shopy a fungovať v online prostredí, tak prečo z 
toho neťažiť a neprispôsobiť ponuku novému trhu. 

Dobré správy sú, že ekonomický pokles má svoje 
pozitíva, aspoň pre niektoré oblasti a aktivity. Tie-
to dobré správy sa však netýkajú len veľkých firiem 
ako sú Netflix, Youtube alebo Zoom, ktoré zažívajú 
ekonomicky dobré časy. Počas dobre známych lock-
downov, keď bol nariadený zákaz vychádzania či 
cestovania do iných okresov, ale aj mnohé hro-
madné spoje boli zrušené, sa na cestách objavuje 
menej dopravných prostriedkov a teda aj menej 
smogu. Menej áut znamená aj menej dopravných 
nehôd, čo predstavuje  mnoho ušetrených životov. 
Aj zmeny ovzdušia sa za posledné obdobie pandé-
mie začali čoraz viac objavovať. Už správy z prvej 

vlny vírusu nás informovali o tom, že aj vody a mo-
ria začali byť čistejšie po celom svete. Paradoxne 
sa dá povedať, že málokto za posledné roky uro-
bil toľko pre zlepšenie životného prostredia našej 
planéty ako práve COVID-19. 

Závažnosť pandémie sa mení a okolnosti sa me-
nia každým týždňom. Bohužiaľ, nikto nevie ako to 
bude ďalej či už so samotným ochorením alebo 
ekonomikou, pretože predpovedať budúcnosť je 
ťažké. 

 zdroj: Internet   text: Dominika  
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Dej príbehu je zasadený do typickej americkej 
strednej školy, v ktorej vystupujú postavy, ktoré 
nechýbajú snáď v žiadnej škole ako je šprtka  Bron-
wyn, rebel Nate, športovec Cooper a blondínka 
Addy. Je tu však ešte jedna zaujímavá postava, 
ktorou je Simon. Podľa väčšiny spolužiakov je to 
síce nepopulárny čudák, ale keďže je zakladateľom 
aplikácie menom Klebetník, je aj poriadnym 
strašiakom pre mnohých. V Klebetníku sa už ob-
javil takmer každý zo školy. Keď si v Klebetníku, 
ktorý o tebe nemilosrdne rozšíri tvoje tajomstvo, 
aféru, vzťah, vlastnosť, jedným slovom hocičo, 
čo by si chcel aby zostalo utajené a nie prečítané 
všetkými, ktorí sa o klebety zaujímajú či žijú pre 
ne,  znamená to tvoje totálne znemožnenie, ak nie 
aj úplnú sociálnu smrť. Nie čudo, že sa mnohí boja, 
čo všetko by sa mohol o nich Simon dozvedieť a 
prezradiť svetu. 

Kam až zájdu, aby si uchránili svoje tajomstvá?
KAREN MCMANUSOVÁ JE AMERICKÁ 

AUTORKA, KTORÁ OKREM KNIHY JEDEN 
Z NÁS KLAME, NAPÍSALA  AJ INÉ, KTORÉ 

SA DOSTALI AŽ MEDZI BESTSELLERY V 
REBRÍČKU NEW YORK TIMES. 
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 Dej sa vyhrotí už hneď na 
začiatku, keď sa v jedno popo-
ludnie po škole stretnú piati 
stredoškoláci, ktorých na prvý 
pohľad nespája nič. Pre Simona, 
ktorý je jedným z nich, je to 
osudný deň, pretože dostane 
alergickú reakciu a zomrie. V 
miestnosti s ním sa v čase smrti 
nachádzajú ďalšie štyri podo-
zrivé osoby, ktoré polícia začína 
vyšetrovať. 

Po Simonovej smrti Klebetník 
nekončí, uverejňujú sa ďalšie 
klebety a ďalšie články a nikto zo štvorice nevie, 
kedy vyplávajú na povrch informácie aj o nich, 
pretože každý z nich má niečo na rováši. Postupne 
sa skutočne dostávajú von aj informácie o nich a v 
ich okolí sa začínajú šíriť pochybnosti o ich nevine 
v prípade Simonovej smrti. Štvorica sa spolu stre-
táva čoraz častejšie a snaží sa prísť na kĺb celému 
prípadu, ale dostať sa k pravde je náročnejšie než 
očakávali. Policajtom trvá mesiace, kým zisťujú 
odpovede na nezodpovedané otázky. Keďže Simon 
bol administrátorom Klebetníka, ktorý nakoniec 
úplne odkryl aj tajomstvá štvorice tínejdžerov 
– hlavných postáv, o ktorých sa nikto nemal 
dozvedieť, ide o skutočnú mystériu, kto stojí v po-
zadí špionáže Klebetníka a hlavne čo tým sleduje.

Čitateľ si len veľmi ťažko dokáže tipnúť vraha, 
pretože spisovateľka drží uzdu deja pevne v rukách 
a informácie púšťa po troškách, aby nás držala 
do konca knihy v napätí. Dokáže neuveriteľne 
vygradovať dej, keď na základe okolností poukáže 
na možného vraha s tými správnymi pohnútkami, 
ale vzápätí odhalí skutočnosti, ktoré nás vyvedú 
z omylu a v duchu pátrame ďalej. Záver je 
prekvapivý.

Kniha je pekne spracovaná, počet strán je 
akurát. Ide o príjemné a oddychové čítanie s tro-
chu mysterióznym nádychom, preto ju odporúčam. 

 text: Gabika
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UŽI SI ROKY NA STREDNEJ, ABY SI MAL NA ČO SPOMÍNAŤ

Stredná škola sa mi vryla hlboko do srdca. Aj keď sme skončili v takom období, aké nastalo, užila 
som si všetko, čo ma počas strednej školy postretlo. Od nástupu do školy sa zmenila moja povaha, 
či vnímanie sveta avšak pocity, ktoré som zažívala pri nástupe alebo pri preberaní maturitného 
vysvedčenia si viem živo predstaviť aj teraz. Stredná je proste to najlepšie obdobie tvojho dos-
pievajúceho života. Ver mi.

4 roky na strednej mi ubehli ako voda a teraz na tieto zážitky len so slzami v očiach spomí-
nam. Volám sa Barbora a som bývalou študentkou Obchodnej akadémie v Rožňave. Pre túto 
školu som sa rozhodla z dôvodu odbornosti, výborných výsledkov, ktoré škola dosahovala, 
ale aj kvôli úžasnej rodinnej atmosfére, ktorá v škole panuje. A aj po tom ako som už takmer 
rok preč zo školy, rada na tieto chvíle spomínam.

Pre mňa osobne boli najťažšie prvé dva ročníky. Vtedy som 
sa oboznamovala s predmetmi, so spolužiakmi a učiteľmi. 

Snažila som si zvyknúť na nový prístup učiteľov a nové požiadavky. No taktiež som si musela zvyknúť na 
neznámych ľudí, ktorí sa mali stať na 4 roky mojimi priateľmi. 
Vravím vám, nikdy neškatuľkujte ľudí podľa prvého dojmu. Spolužiaci, s ktorými ste v triede, by mali 
byť vaši priateľa. Keď ich nepoznáš, tak sa snaž spoznať. Z osobnej skúsenosti totiž viem, že môj už 
teraz najlepší kamarát, bol medzi ľuďmi, ktorých som zaškatuľkovala a až v treťom ročníku som ho 
naozaj spoznala. Stredná škola vám dá tých najlepších kamarátov, akých môžete získať, pretože s vami 
prežijú dospievanie, pubertu, vystrájanie. A sú to presne tí priatelia, ktorí s vami zostanú a budú s vami 
komunikovať aj keď sa už nebudete dennodenne stretávať v laviciach. Potom pochopíte, že stredná 
škola vám nedala len vedomosti, maturitu, základy do života alebo aj úžasných ľudí, ktorými nemusia 
byť len kamaráti, ale aj profesori. 

1.NEŠKATUĽKUJ SPOLUŽIAKOV
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Na obchodnej sú tí najúžasnejší učitelia, 
ktorých si naozaj vážte. Chcú s vami 

viesť normálne rozhovory, priateľsky vychádzať a snažia sa s vami mať osobný vzťah, čo na vysokých 
školách nie je. Jednou z popredných vlastností učiteľov obchodnej je určite ľudskosť. Pomáhajú, snažia 
sa vždy pripraviť niečo nové, pomôcť pri rodinných či kamarátskych problémoch, no taktiež ti budú 
venovať svoj čas aj po práci, ak niečo nebudeš vedieť. Avšak musíte si uvedomiť jedno. Učitelia sú 
taktiež ľudia, ktorí majú náročnú prácu. Nie je to s nami a našimi náladami vždy jednoduché. Byť 
v dnešnej dobe dobrým učiteľom je oveľa namáhavejšie, ako bolo kedysi. Učitelia už nie sú takým 
váženým povolaním a preto by ste im mali preukázať rešpekt a úctu. Tým si s nimi udržíte dobré vzťahy, 
pričom bude oveľa ľahšie vybaviť odloženie písomky. :D

Práve Obchodná akadémia je výborná škola na sebarozvoj, krúžky, 
prehlbovanie či objavovanie svojho talentu a potenciálu. Veľa sa 

toho naučíte na hodinách a o to menej musíte robiť doma.Učitelia toho povedia podstatne viac na 
prednáškach, ako si vy prečítate v učebnici doma, preto je jednoduchšie vnímať čo rozpráva a doma sa 
pripraviť už len písomku. Tým mi ostávalo omnoho viac času na brigádu, priateľov a rodinu. 
Mnoho z vás ešte nebrigáduje a jediná vaša povinnosť je škola a pomoc doma. Tak si to užívajte. Po 
odstupe času vám môžem povedať, že máte málo úloh, aj keď vám sa teraz zdá, že je ich strašne 
veľa. Verte mi, nie je ich vôbec veľa a musíte uznať, že máte dostatok voľného času. Čo sa o vysokej 
škole, alebo práci nedá povedať. Užívajte si školské výlety a zapájajte sa do všetkých školských aktivít 
a súťaží, ktoré vám škola ponúkne, pretože bude to výhodné hlavne pre vás, ak nadobudnete nové 
zručnosti a taktiež vám to skôr utkvie v pamäti ako hranie počítačových hier doma.  
Avšak tie najlepšie roky prídu hlavne potom ako si urobíte vodičáky, dosiahnete vek 18 rokov a začnete 
pracovať. Urobte si partiu, alebo sa zoberte ako trieda na výlet. Ide o to, že budete môcť ísť aj mimo 
okres, na Dedinky opekať, člnkovať sa, do Košíc do kina, na bicykle po okolí Rožňavy, či na turistiku 
do Tatier. A to všetko sú zážitky a výlety, na ktorých sa určite niečo stane a o pár rokov na stretávke, 
so šampanským v ruke spomínať. Toto je môj pohľad na roky strávené na Obchodnej akadémií, pod 
vedením tých najlepších profesorov, bývalého pána riaditeľa Baláža a pani riaditeľky Žiakovej. 

 text a foto: Barbora

2. UDRŽUJ DOBRÉ VZŤAHY S PROFESORMI

3. UŽÍVAJ SI VOĽNÝ ČAS
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Kultúra pre ľudí od 0 do 150
„CHCEME PONÚKNUŤ 

KULTÚRU 7 DNÍ V 
TÝŽDNI OD RÁNA DO 

VEČERA.“

Pán Petro, žiaci Obchodnej 
akadémie v Rožňave často pre-
chádzajú popri budove, v ktorej 
už niekoľko dlhých mesiacov 
prebieha neustály ruch. Nad 
hlavným vchodom tejto budovy 
visí názov KLÁŠTOR. Vedeli by 
ste čitateľom priblížiť tento 
projekt?

1. Ako vznikol nápad na 
Kultúrno-kreatívne centrum 
Kláštor Rožňava?
V podstate, to nenapadlo mne, 
ale mojím kamarátom.  Chceli 
sme robiť nejaké kultúrne 
akcie, koncerty a podobne... 
na nejakom mieste, ale nemali 
sme kde. Tak sme začali hľadať 
miesto, kde by sme to mohli 
robiť. Keď sme sa obzerali, kde 
je čo opustené, našli sme tento 
kláštor. Nešlo o kláštor ako taký, 
ale o budovu. Išlo aj o potrebu 
niečo s ňou robiť.

2. Čo môžu ľudia v tomto 
centre robiť?
Centrum ponúka rôznorodé 
aktivity, napríklad: už týždeň je 

otvorené kníhkupectvo, v kto-
rom sa ľudia môžu venovať lite-
ratúre aj v tomto pandemickom 
období. Súčasťou centra je aj 
kaviareň, a keď skončí Covid, 
verím, že sa tam bude stretávať 
množstvo mladých či starších 
ľudí. Už máme vytvorený kútik 
English Corner pre nadobúdanie 
vedomostí a zručností v oblasti 
anglického jazyka. Postupne 
pribudnú koncerty a rôzne 
kultúrne podujatia ako diskusie, 
prednášky pre širokú verejnosť.

3. Máte aj zoznam podujatí, 
aby si ľudia mohli pozrieť, čo 
sa bude diať?
Áno, pred Covidom sme sa každý 
mesiac snažili zosumarizovať 
program, ktorý sme dali na 
plagátiky alebo poslali ľuďom 
emaily (tým, ktorí nám dali 
svoj email), a taktiež sme to 
zverejňovali na facebooku. Teraz 
nám to však ale trochu stojí, a 
keď sa situácia zlepší, tak nap-
lánujeme ďalšie podujatia.

4. Pred Covidom k vám 
chodilo veľa ľudí? Aká bola 
návštevnosť?
Veľmi to záleží od danej akcie. 
Na koncerte K. Koščovej bolo 
120 ľudí a na stretnutí so 
spisovateľom M. Hvoreckým 
bolo 30 ľudí. Záleží to od toho, 
aká je známa osobnosť. Mali 
sme však aj vzdelávacie akcie 
English café, kde prichádzalo na 
vzdelávanie dosť ľudí.

5. Hostí voláte vy alebo prídu 
sami od seba?
To je dobrá otázka. Niektorí 
prichádzajú cez pozvania našich 
známych, iní na základe pria-
meho kontaktovania za nejakú 
odmenu. Boli však aj takí, ktorí 
nás oslovili sami, napríklad 
tým, že majú koncertnú šnúru a 
prechádzajú cez Rožňavu. Takže 
rôzne.
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6. Keďže sa vaše centrum volá 
Kláštor, máte tam aj nejaké 
kresťanské podujatie?
Zatiaľ niečo také nebolo, ale 
nebránime sa tomu. Záleží od 
nápadu.

7. Takže sú aj ľudia, ktorí vám 
dávajú nápady a tipy?
Áno, niečo vymýšľame sami a 
niekedy prichádzajú za nami aj 

iní. Takže, ak by si mala nejaký 
nápad, spokojne príď a povedz. 
Možno niečo zorganizujeme.

8. Spomínali ste facebook, ako 
vás na ňom nájdeme?
Kulturno-kreatívne centrum 
kláštor (facebook) a naša we-
bová stránka kc.klastor.sk. Na 
nej sú podrobnejšie informácie, 
ako:  história tejto  budovy, 
vysvetlenie a priblíženie, prečo 
sme do tohto projektu išli, 
prečo chceme robiť kultúrne 
akcie, ako vznikla táto 
myšlienka...

9. Ste radi, že to vzniklo? Ro-
bili ste to preto, aby ľudia mali 
kultúrne zážitky alebo to bolo 
aj z finančného hľadiska?
Budova patrí mestu, nie je naša. 
Preto sme chceli pomôcť mestu. 
Máme nájomnú zmluvu, v ktorej 
je napísané, že všetko, čo 
získame a čo zrekonštruujeme 
tam ostáva. Nič nejde nám. My 
chceme, aby to fungovalo čo 
najlepšie. Zatiaľ máme niektoré 
projekty kvôli Covidu stop-
nuté, ale máme ďalšie plány, 
napríklad: festival animovaného 

filmu. Takto chceme kultúru 
ponúknuť aj iným, od rána 
do večera, 7 dní v týždni. V 
budúcnosti by sme tam chceli aj 
nejaké obchodíky, ubytovanie, 
ateliéry, do ktorých budú chodiť 
umelci, kancelárie... Nerobíme 
to pre seba, ale aj pre Teba a 
pre každého, kto chce prísť.

10. Máte aj  určenú nejakú 
vekovú kategóriu?
Nie, nemáme. Chceli by sme 
kultúrne aktivity, napríklad 
čítanie a stretnutia so 
spisovateľmi aj pre deti, 
koncerty pre širokú verejnosť. 
Takže veková kategória je od 0 
po 150 rokov 

Pán Petro, ďakujem za Váš 
čas a ochotu vytvoriť tento 
rozhovor. Želám Vám i všetkým 
spoluzakladateľom tohto centra 
veľa úspechov, nech sa toto cen-
trum stane skvostom rožňavskej 
kultúry a kultúrneho diania. 
Verím, že sa na niektorých ak-
ciách stretneme.

 rozhovor uskutočnila: Saša
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Obchodovanie prebiehalo prostredníctvom 
emailov študentských firiem. Vypĺňali sme doklady 
a zasielali obchodným partnerom firiem, účtovali 
a prezentovali produkty. Po celý čas sme komu-
nikovali v anglickom jazyku. Napriek určitým 
obmedzeniam on-line formy účasti na súťaži sme 
mali ten správny drive a pri konečnom hodnotení 
sme boli veľmi úspešní. V Bratislave Cvičná firma 
Tetris nábytok, s. r. o. získala 1. miesto v kategó-
rii najlepší katalóg a 3. miesto v kategórii najlepšia 
video reklama. Cvičná firma Lumi’s RETRO STYLE, 
s. r. o. získala 1. miesto v kategórii najlepšia vi-

zitka. V celkovom hodnotení sa naše cvičné firmy 
umiestnili na 4. mieste Tetris nábytok, s. r. o. a 
na 36. Mieste Lumi’s RETRO STYLE, s. r. o. Veľtrh 
v Litve prebiehal podobne. a Tetris nábytok, 
s. r. o. získal ocenenie v kategórii najlepší manažér 
za najlepšiu prezentáciu spoločnosti. 

Tento úspech nám patrične dodal na sebavedomí 
a už teraz sa tešíme na ďalšie v iných súťažiach, 
ktorých sa chceme ešte v tomto školskom roku 
zúčastniť.

 text a foto: Radka

Medzinárodné on-line veľtrhy 2020
Napriek zúriacej celosvetovej pandémii COVID 19, študenti OA v Rožňave nelenia. Zúčastnili sme sa 

medzinárodných on-line veľtrhov cvičných firiem 2020 v Bratislave a v Litve, ktoré sa konali od 10. do 
13. novembra 2020.
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Žena príde s manželom, 
podnikateľom k lekárovi:
- Pán doktor, je ešte nejaká nádej?
- Veľmi ľutujem, ale musím vás 
sklamať. Je to len chrípka.

KORONAVTIPY TEST NA KORONAVÍRUS:

Krok 1 – Nalej si štamperlík 
rumu a skús si privoňať
Krok 2 – Ak cítiš vôňu rumu, 
skús sa napiť, či cítiš jeho 
chuť
Krok 3 – Ak cítiš vôňu i chuť, 
máš potvrdené, že nemáš 
koronavirus.

Ja som sa včera večer 
testovala 9x a vďaka bohu, 
všetky testy boli negatívne. 
Dnes večer sa musím znova 
otestovať, pretože keď som 
ráno vstala, bolela ma hlava 
a cítila som, že na mňa niečo 
lezie. Som už z toho na 
nervy! 

Babička napomína vnúčika:
- Zlatíčko, keď kašleš, musíš si dať ručičku pred ústočká.
- Neboj sa babi, mne zuby nevypadajú.
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