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Konečne sa vracia všetko do 
normálu!  Vyše roka nás pan-
démia ovplyvňovala, až ochro-
movala. Po dlhej dobe však 
prišiel čas, aby sme znovu ukázali 
čo je v nás a predviedli naše nové 
myšlienky, nápady, ktoré sa v nás 
nahromadili za celý ten čas. Mno-
hí  z vás si určite hovoria „ach 
zase tá škola“ alebo „zase musím 
skoro ráno vstávať“. Viem to z 
vlastných skúseností, ale treba 
si uvedomovať, že môžeme byť 
pyšní na to, že môžeme chodiť do 
školy a učiť sa nové veci, ktoré 
nám uľahčia život v budúcnosti. 
Naši učitelia to tiež nemali ľahké 
s nami počas online vyučovania. 
Museli vymýšľať rôzne techniky 
výučby, skúšania, testovania, aby 
prišli na to, čo vyhovuje obom 
stranám. Patrí im veľká vďaka. 
Naše prvé dni v škole neboli 
veľmi ľahké, nejakú dobu trvalo, 
kým sme si všetci znovu zvykli 
na ranné vstávanie a na kontakt 
so spolužiakmi a učiteľmi. Po 
týždni sme sa však znova vrátili 
do našej každodennej rutiny a 
sme radi, že sa môžeme znovu 
vzdelávať. Dúfame, že nám to už 
dlho vydrží, lebo bez kontaktu s 
ľuďmi náš život nie je úplný.
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ED I TOR I Á L

Kittihawk



 
Tieto Vianoce boli o čosi iné ako tie predošlé. Naša rodina zvyčajne 
Vianoce netrávi doma. Zvykneme odísť na 3-4 dni počas Vianoc na 
“vianočnú dovolenku”. Napríklad lyžovať sa do Tatier alebo na poznávací 
či wellness pobyt do Maďarska. Vianočná večera v hoteli nie je o nič iná 
ako tá doma, kapustnica, zemiakový šalát a rezne. Tieto sviatky sme síce 
prežili netradične doma no sviatočnú večeru a atmosféru nám to napriek 
tomu nijako nezmenilo.OB
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H

študentský časopis Sršeň   3

 rozhovor: Iwka

VIANOCE S KORONOU
AJ NAPRIEK NEPRIAZNIVEJ SITUÁCII,  ĽUDIA NA CELOM SVETE AJ TENTO 
ROK OSLAVOVALI NAJKRAJŠIE SVIATKY V ROKU, VIANOCE. 
Vianoce však tento rok boli iné a mnohí z nás si museli odoprieť návštevu blízkych, či cestovanie. Videli 
sme prázdne námestia, ľudí s rúškami a všímali sme si ako ľudia dodržujú nariadený sociálny odstup. Nikto 
z nás by toto pred rokom nečakal, a práve preto sme sa opýtali niektorých z vás, ako prežili Vianoce roku 
2020.

Dávid Gembický, IV.B

 
Tohtoročné Vianoce boli, myslím si, trochu iné ako pred-
chádzajúce pre väčšinu z nás. Nie len kvôli tomu, že 
sa širšia rodina nemohla stretnúť, ale aj preto, že boli 
kľudnejšie. Mnohí ľudia sa nestresovali ohľadom pečenia, 
nákupov, či cestovania. Naše Vianoce boli o tom, ako 
si užiť prítomnosť blízkych a byť vďačný za to, že sme 
zdraví rovnako ako minulé roky.

Monika Plánková, III.A

Tieto Vianoce boli niečím zvláštne. Počas každých Vianoc som šťastný, že som 
so svojou rodinou a nemyslím na nič iné. No tieto mi pripomenuli, aké mám 
šťastie, že všetci členovia rodiny tu stále sú. Chýbali mi priatelia, ktorých 
som dlho nevidel. Najzvláštnejšie to bolo, keď v celej obci vypadla elektrina. 
Nič vtipnejšie som počas Vianoc nezažil. Nezáleží mi na počte darčekov a ich 
hodnote. Možno som staromódny, ale pre mňa je štedrý deň dňom rodiny a 
priateľov nie dňom darčekov. 

Martin Kardoš, IV.A
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Keď sa k nám blíži najkrajší deň v roku Vianoce, 
každý sa teší na čas strávený so svojimi najbližšími. 
Ja mám najradšej, keď sa po sviatočnej večeri 
zídeme všetci pri vyzdobenom stromčeku a  
otvárame darčeky. Baví ma pozorovať, ako 
vyčarujem radosť na tvári svojich blízkych mojimi 
darčekmi. Nech je to hocičo, aj keď len drobnosť, 
dávam im tak najavo ako ich mám rada, myslím na 
nich a som vnímavá aj k ich potrebám. Prežívate aj 
vy túto radosť? Nie je lepší pocit darovať, ako byť 
obdarovaný? 

Nie každý však má to šťastie tráviť tieto svi-
atky v kruhu svojich najbližších, napríklad seniori 
v domovoch dôchodcov alebo ľudia v rôznych cen-
trách, ktorí si pre povinnosti nemôžu dovoliť taký-
to luxus pohody ani jeden deň v roku. Kto myslí na 
týchto ľudí? Michaela Drenková a Lea Lacová ma 
pozvali, aby som sa pripojila ku krásnej myšlienke 
urobiť zbierku pre našich najzraniteľnejších s náz-
vom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topá-
nok?“. Hlavnou myšlienkou tejto zbierky je vďaka 
všetkým dobrým ľudom vyzbierať spoločne niečo 
teplé (káva, čaj, horúca čokoláda...), niečo voňavé 
(sprchový gél, telové mlieko, parfém...), niečo 
slané (tyčinky, slané keksy, krekry...), niečo mäkké 

(ponožky, papučky, rukavice...), niečo sladké (kek-
síky, cukríky, DIA sladkosti...), niečo pre potešenie 
(krížovky, knihy pozdrav...), zabaliť to do krabice a 
prekvapiť tak nič netušiacich ľudí, pre ktorých je to 
možno jediný darček pod stromčekom. Táto úžasná 
zbierka sa koná po celom Slovensku už tretíkrát. 
Tento rok sa do akcie zapojila po prvýkrát už aj 
Rožňava. 

Na výzvu darovať niečo iným v núdzi reagovalo 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“
NIE KAŽDÝ MÁ TO ŠŤASTIE STRÁVIŤ NAJKRAJŠIE SVIATKY V ROKU V KRUHU NAJBLIŽŠÍCH. 
KTO MYSLÍ NA TÝCHTO ĽUDÍ? NIE JE LEPŠÍ POCIT DAROVAŤ AKO BYŤ OBDAROVANÝ?
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veľa dobrosrdených ľudí. Prišlo obrovské množstvo 
krabičiek naplnených všelijakými dobrotami. 
Krabičky však museli najprv 5 dní postáť v karan-
téne a potom sme prišli na rad my. Stretli sme sa v 
priestoroch "Inkubátora" a žiaľ všetky krabičky sme 
museli najprv rozbaliť a skontrolovať vhodnosť 
darčekov, veď sviečky, tabletky či alkohol mo-
hol skôr ublížiť než prospieť. Potom sme triedili, 
dopĺňali a znovu balili, aby sa každému ušlo rovno-
merne. Hotové darčekové krabice sme rozniesli 

do rôznych sociálnych zariadení ako sú Domov 
dôchodcov Subsídium v Rožňave, Dom seniorov v 
Rejdovej, Zariadenie pre seniorov Juraja Schop-
pera v Čučme, ale ušlo sa aj detským centrám ako 
Jasamina a Amália v Rožňave, veď darčekov bolo 
vyše 600. Každý rok je medzi nami viac a viac do-
brých ľudí, ktorí myslia na našich seniorov, ktorí to 
nemajú ľahké. Pridajte sa budúci rok aj vy a majte 
zo seba lepší pocit.

 text a foto: Zuzka
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Nádherný stredoveký hrad sa majestátne vypí-
na na homoľovitom kopci nad obcou Krásnohor-
ské Podhradie. Jeho mohutné múry uchovávajú 
niekoľko storočnú slávnu históriu významných 
šľachtických rodov Mariássyovcov, Bebekovcov a 
Andrássyovcov. 

Hrad vznikol na ochranu stredovekej cesty, ktorá 
viedla cez banícke oblasti Slovenského rudohoria. 
Pravdepodobne stojí na mieste staršieho hradiska, 
ktoré poskytlo v roku 1241 ako útočisko kráľovi 
Belovi IV. pred Tatármi. Hrad lákal turistov i znal-
cov historickými exponátmi, výborne zachovaným 
zariadením interiéru napríklad hradnej kuchyne, 
zbierkou zbraní a výzbroje,  neskorobarokovou 
hradnou kaplnkou, či raritou, prirodzene mumi-
fikovanými ostatkami  Žofie Serédy. K celkovému 

priaznivému dojmu iste prispeli aj malebné krivky 
pyšne sa týčiaceho hradu a jeho zachovalosť a 
autentickosť. 

10. marec 2012 sa stal čiernym dňom v histórii 
hradu Krásna Hôrka, ktorý zdevastoval veľký požiar. 
Strecha jedného z najkrajších stredovekých hradov 
Slovenska zo 14. storočia popoludní toho dňa ľahla 
popolom. Požiar vypukol okolo trištvrte na jednu a 
napriek enormnej snahe sa hasičom strechy pokry-
té dreveným šindľom nepodarilo zachrániť. Zhoreli 
všetky strechy, vrátane interiéru horného gotic-
kého hradu. Pohľad na hrad v plameňoch, ktorý 
trval hodiny, vohnal slzy do očí nejedného rodáka. 

Čierny deň v histórii hradu Krásna Hôrka

DEFINITÍVNY TERMÍN SPRÍSTUPNENIA HRADU KRÁSNA HÔRKA VEREJNOSTI
JE AJ PO DEVIATICH ROKOCH OD KATASTROFY ZAHMLENÝ.
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Hra maloletých detí, ktoré si na úpätí hradného 
kopca snažili zapáliť cigaretu, skončila katastro-
fou. Najprv sa chytila suchá tráva a vietor iskry 
ľahko preniesol na suché drevené šindle strechy. 
V teréne operovalo až 150 hasičov, ktorým prácu 
komplikoval silný nárazový vietor a málo prístupný 
terén či zložité členenie objektu. Drevené schodi-
ská a pavlače sa rýchlo zničili a začali padať aj 
niektoré múry. O úplnej likvidácii požiaru sa mohlo 
hovoriť až na tretí deň od jeho vypuknutia. Priama 
škoda sa vyšplhala na viac ako 8 miliónov €. Vďaka 
správne zvolenej taktike zásahu a vynikajúcej spo-
lupráci zasahujúcich zložiek sa podarilo uchrániť 
90% celkovej zbierky, ktorej historická hodnota je 
nevyčísliteľná. 

Kedy hrad uvidíme v jeho pôvodnej majes-
tátnosti a bude pripravený prijať prvých 

návštevníkov? Práce na obnove hradu postupujú 
veľmi pomaly, etapovite. Pri celkovej obnove 
hradu sa neustále naráža na rôzne typy problémov 
počnúc dodávateľsko – odberovými i verejným ob-
starávaním, finančnými aj byrokratickými. Cieľom 
obnovy nie je iba dosiahnutie stavu pred devastu-
júcim požiarom, ale aj odstránenie nevhodných 
úprav z posledných desaťročí. Po obnove by mal 
hrad vyzerať tak ako na začiatku 20. storočia. 
Na obnovu by sa mali použiť tradičné postupy a 
materiály s rešpektovaním prirodzených tech-
nických a estetických vlastností hradu i doby jeho 
výstavby. Do konca roka 2021 má byť zhotovená 
infraštruktúra areálu hradu i jeho okolia, infocen-
trum a občianska vybavenosť podhradia. Ku koncu 
roka 2022 je naplánovaná rekonštrukcia dolného 
a stredného hradu a do roka 2023 má byť hotový 
aj horný hrad. Ešte vlani v lete ministerka kultúry 
Natália Milanová deklarovala záujem otvoriť aspoň 
časť Krásnej Hôrky. Podotkla, že vzhľadom na stav 
kultúrneho dedičstva je realita bezútešná. Ako 
možný zdroj financovania záchrany kultúrneho 
dedičstva označila peniaze v novom programova-

com období 2021–2027. Do úvahy 
prichádza aj dotačný program s 
názvom Obnovme si svoj dom, 
verejnoprávne fondy a najmä fond 
na podporu umenia. Skutočný dá-
tum obnovy a otvorenia je naďalej 
zahmlený.

Ja osobne veľmi obľubujem 
hrady a zámky. Majú pre mňa 
kúzelnú a záhadnú atmosféru. 
Niekoľko hradov a zámkov som 
už navštívila, ale čo ma najviac 
mrzí, že som  nestihla navštíviť 
tento hrad pred katastrofou, Na 
jeho návštevu som bola vtedy ešte 
veľmi malá. Hrad mám doslova za 
rohom a už sa neviem dočkať jeho 
opravy a sprístupnenia.

 text: Janka  foto: internet
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Zdravím, volám sa Michelle a som žiačkou štvrtého ročníka obchodnej 
akadémie. V treťom ročníku som mala možnosť vybrať si z voliteľných 
predmetov cvičnú firmu a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí. Chce-
la som pracovať ako kolektív, vymýšľať kreatívne nápady, oboznámiť 
sa s marketingom a rovno v praxi si všetko vyskúšať.  Založenie si 
vlastnej firmy a súťažiť s ostatnými firmami po celom Slovensku bolo 
síce stresujúce, ale nakoniec to bola veľká zábava. Naša firma sa volá 
Tetris nábytok. Každému napadne populárna hra tetris, pri ktorej skladáte kocky, aby zapadli do 
seba. To isté je našou úlohou, aby náš nábytok zapadol do domova našich zákazníkov.

NAPRIEK PANDÉMII A PROBLÉMOM SÚVISIACIM S DIŠTANČNÝM VZDELÁVANÍM SA NAŠIM 
DVOM CVIČNÝM FIRMÁM DARILO AJ V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU. PRINÁŠAME ICH PORTRÉT.

Naši úspešní fiktívni podnikatelia

Nie je tetris ako Tetris

Pri založení firmy sme 
rozmýšľali ako najlepšie 
spropagovať produkty, ktoré 

naša firma vyrába. Po dlhom uvažovaní sme dospeli k nápadu že natočíme vtipnú reklamu, 
v ktorej ukážeme ako funguje náš multifunkčný nábytok. Pri natáčaní sme posúvali nábytok 
tak, aby to vyzeralo, že v miestnosti nemáme vôbec miesto. Veľmi sme sa pri tom nasmiali. 
Neočakávali sme, že naše video bude mať úspech. Natočili sme ho hlavne za účelom zaujať 
zákazníkov. Milo nás prekvapilo a boli sme šťastní, keď sme získali 3. miesto na medzinárodnom 
online veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Bola to zaujímavá skúsenosť, ktorá mi do života 
určite niečo priniesla, tak ako aj predmet cvičná firma. Chcela by som sa poďakovať mojim 

spolužiakom Dávidovi, Rišovi a Kennymu za pomoc 
pri natáčaní videa, bolo to super. 

Verím, že tak ako som si užila prácu v cvičnej 
firme ja, tak si ju užili aj moji spolužiaci. Môžeme 
sa všetci spolu vydať do sveta marketingu.

 text: Miška  foto: archív cvičnej firmy
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Počas jej 2 ročného pôsobenia 
sme sa  zúčastnili mnohých online veľtrhov. Napriek sťaženým podmienkam sa našej firme podarilo 
umiestniť na pekných pozíciách. Na veľtrhu v Bratislave sme získali 1. miesto za najlepšiu vi- 

zitku a v online obchodovaní medzi cvičnými 
firmami sme obsadili 4. miesto. Na 2. 
Československom veľtrhu v Prahe sme sa s 
naším originálnym logom umiestnili v prvej 
desiatke a veľmi dobrou skúsenosťou bola 
pre nás aj účasť na veľtrhu v Litve. Všetky 
veľtrhy sa odohrávali v rôznych online pro-
strediach platformy MS Teams alebo Zoom a 
boli naživo vysielané na YouTube. Aj napriek 
tomu, že sme väčšiu časť činností našej firmy 
riadili z domu, naučili sme sa spolupráci, zí-
skali sme mnoho skúseností a zažili aj takéto 
netradičné aktivity. 
Hoci to naša cvičná firma v období lockdownu 
nemala ľahké, zvládli sme to a úspešne sme 
sa posúvali stále vpred. Peknou spomienkou 
na toto obdobie nám okrem iného ostane aj 
množstvo originálnych fotografií a zážitkov z 
fotenia nášho jedinečného katalógu.     

Cvičná firma Lumi’s RETRO STYLE, s. r. o. vznikla v roku 2019 a pred-
metom jej podnikania bolo obchodovanie s retro oblečením a bytovými 
doplnkami z 50. - 90. rokov. 

Okrem založenia cvičnej firmy sme sa museli popasovať s návrhom 
loga, vizitky, so zostavením webovej stránky, ponukového katalógu, 
či prezentácie, a to všetko v slovenskom aj anglickom jazyku. 
Počas prípravy katalógu sme spolupracovali s firmou  AC s.r.o., 
Brzotín, ktorá nám okrem veľmi priateľského prístupu ponúkla 
možnosť fotografovania s vintage autami. Naša firma mala 14 
zamestnancov pod vedením pani zástupkyne Ing. Stanislavy 
Lukáčovej, ktorá nás viedla k precíznosti a profesionalite. 

Lumi’s RETROSTYLE s.r.o.

 text: Ľudmila Olejárová, riaditeľka 
cvičnej firmy  foto: archív cvičnej firmy
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Rozvoj mäkkých zručností by mal byť prioritou 
vzdelávania súčasných školákov. Stroje v budú-
cnosti nahradia väčšinu fyzických i duševných 
prác, predsa však budú najviac cenené sociálno-
ekonomické zručnosti, ktoré budú pretechni-
zovaný svet poľudšťovať. Technologický rozvoj 
vytvorí mnohé nové typy zamestnaní, v ktorých 
bude potrebné preukázať rozumové schopnosti, 
ako schopnosť riešiť problémy, kritické mysle-
nie, kreativitu, ale aj budovanie vzťahov, uvedo-
movanie si seba samého, spoluprácu či empatiu. 

Vlastne už dnes si na trhu práce vysoko cenia 
mnohé takzvané mäkké zručnosti a oproti minulosti 

ich začínajú dokonca uprednostňovať pred tvrdými 
zručnosťami. Kým ešte v roku 2014 kládli zamest-
návatelia dôraz na tvrdé zručnosti ako sú znalosť 
cudzieho jazyka, dosiahnuté vzdelanie, znalosť 
práce s PC, či vodičský preukaz skupiny B, dnes sú u 
absolventov vysokých škôl viac vítané a oceňované 
mäkké zručnosti, ako ochota učiť sa nové veci, 
analytické a logické myslenie, schopnosť pracovať 
v tíme, lojálnosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť, po-
zitívne myslenie, aktívny a zodpovedný prístup 

k práci a u absolventov stredných škôl aj ochota 
pracovať na zmeny, príjemné a ústretové vystu-
povanie či flexibilita a komunikatívnosť. Ľudia, 
ktorí disponujú týmito vlastnosťami majú podľa 
štúdií lepší pocit zo života, utvárajú ľuďom per-
spektívu a flexibilitu v časoch neistoty, rýchlych 
zmien a stresu. Štúdie tiež preukázali, že ľudia, u 
ktorých sa v detstve dbalo na rozvoj sociálnych a 
emocionálnych zručností, sú zdravší, menej trpia 
obezitou a závislosťami, menej prepadajú krimi-
nalite a majú stabilnejšie vzťahy. 

„Mäkké“ zručnosti sú IN

ABY ČLOVEK V BUDÚCNOSTI USPEL NA TRHU PRÁCE, NEBUDÚ MU STAČIŤ LEN HARD SKILLS, TEDA VEDOMOSTI A INÉ 
ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI. MLADÍ ĽUDIA POTREBUJÚ UŽ V SÚČASNOSTI PRACOVAŤ NA ROZVOJI SVOJICH MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ.
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Čo v tomto smere môžu  urobiť školy? Dôraz by 
sa mal klásť na individualitu žiaka a užšiu spolu-
prácu pedagóga so žiakmi, teda personalizáciu. 
Študenti by mali dostať možnosť samostatnejšie 

a flexibilnejšie  r i a d i ť 
usmerňovať svoje 
vlastné vzde-
lávanie oproti 
centralizovaným 
osnovám. Vo 
vyučovacom pro-
cese by sa mal 
dôraz klásť menej 
na obsah, viac na roz-
voj spolupráce, komunikácie, 
prezentačných zručností, tvori-
vosti, na schopnosť samostatne 

riešiť vzniknuté problémy, rozvíjanie zručností v 
informačných a komunikačných technológiách, na 
kritické i kreatívne myslenie, spôsob učenia sa, uve-
domovanie si vlastných silných a slabých stránok, 
artikuláciu, úctu, ústretovosť. Takýmto prístupom 

by sa u žiakov mali vypestovať,  
prípadne upevňovať aj vlast-

nosti ako pozitívna nálada, 
tímová spolupatričnosť, 

empatia, schopnosť 
inšpirovať a motivovať 
druhých, vzájomne 
sa rešpektovať, 
schopnosť rýchlo 
reagovať na zmeny a 

nadchnúť sa 
pre niečo nové.

Smer rozvoja 
vzdelávania je 

jasný. Prerod 
nebude jedno-

duchý, ale treba 
nastúpiť na vlak a 

pracovať na odbúra-
vaní prekážok, ktoré 

tomuto trendu bránia,  
ak chceme s čistým sve-

domím čeliť našej budúc-
nosti.

 text: CT
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1. Čo vás motivovalo uchádzať 
sa o post riaditeľky?
Od  júla 2001 som zastávala 
post zástupkyne riaditeľa školy. 
Ako súčasť vedenia školy som sa 
podieľala na realizácii rozvoja 
školy a skvalitňovaní podmienok 
pre výchovnovzdelávací proces v 
škole. Myslím si, že tento smer 
dostal správny vietor do pla-
chiet a mojou snahou bolo v tom 
pokračovať. Táto snaha sa stala 
pre  mňa takým hnacím moto-
rom, ktorý naštartoval moje 
rozhodnutie uchádzať sa o post 
riaditeľky školy.  Išla som do toho 
s veľkým rešpektom a s takým 
istým rešpektom sa snažím a bu-
dem sa snažiť vykonávať aj svoju 
prácu.

2. Zatiaľ ste viedli školu iba 
počas pandémie. Aké máte 
pocity z vedenia školy na 
diaľku?
Áno, na pozíciu riaditeľky 
školy som bola menovaná 14. 
februára 2020 a v marci, hneď 
po jarných prázdninách, bolo vy-
hlásené mimoriadne prerušenie 

vyučovania a prešli sme na 
dištančné vzdelávanie. Takže 
som bola riaditeľkou školy pre 
žiakov dištančne. Nemôžem ale 
povedať, že som školu riadila na 
diaľku, pretože každý pracovný 
deň som strávila v nej . 

3. Aký je váš názor na 
dištančnú formu vzdelávania?
Dištančné vzdelávanie bolo 
určite pre nás učiteľov, ale 
aj pre každého žiaka novou 
skúsenosťou, pozitívnou aj 
negatívnou, niečo nám prinieslo, 
niečo nám zobralo... Som ale 
veľmi rada, že sa opäť stretá-
vame spoločne, učitelia aj žiaci, 
na chodbách a v triedach školy a 
prajem si, aby to tak aj ostalo. 

4. Máte v pláne zmeniť niečo v 
chode školy alebo vzdelávacom 
procese oproti minulosti?
Každý nový riaditeľ má isté pred-
stavy o tom, ako by malo všetko 
fungovať, čo sa mu páči a čo 
chce ponechať (a určite je toho 
veľa) a čo by na druhej strane 
chcel zmeniť. Je viac vecí, 

ktoré mi napadajú, ale nebudem 
predbiehať, pretože sen, ktorý 
prezradíš sa nesplní...

5. Keby ste mohli niečo zmeniť 
v školskom systéme, čo by to 
bolo?
Určite spôsob prijímania žiakov 
na stredné školy.
Ďalej by som zmenila postavenie 
a motiváciu učiteľov. Nestačí, 
aby školy boli vybavené mo-
dernými technológiami a myslieť 
si, že sú moderné. Chýba mi 

Skvelú prácu možno robiť len vtedy,
ak milujeme to, čo robíme 

Prinášame vám exkluzívne rozhovor s novou pani riaditeľkou 
Ing. Danielou Žiakovou
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systematická práca s učiteľmi 
vo forme ich prípravy na vzde-
lávanie žiakov 21. storočia, čo 
má tiež za následok znižovanie 
autority učiteľov zo strany žiakov 
a spoločnosti. 

6. Máte zásadu alebo motto 
podľa ktorého sa riadite?
Je ich viac. Tie, ktorými sa 
snažím riadiť dennodenne: 
„Jediný spôsob, ako robiť skvelú 
prácu, je milovať to, čo robíte.“
„Ak môžeš, pomôž druhým. Ak 
to nemôžeš urobiť, aspoň im 
neškoď.“

7. Máte nejaké záujmy, 
koníčky, ktoré udržiavajú váš 
pracovný a osobný život v 
rovnováhe?
Keď poviem, že práca je môj 
koníček...? Je to naozaj pravda, 
ale netajím, že ide o koníček, 
ktorý vyčerpáva. Takže silu mi 
vždy dodajú stretnutia s rodinou, 
priateľmi (aj tými štvornohými), 
rekreačne si zahrám basketbal, 
sadnem na bicykel a neodmiet-
nem ani dobrú kriminálku.

8. Máte nejaké osobné plány či 
predsavzatia do budúcnosti?
Nepatrím do skupiny ľudí, ktorí 
si v osobnom živote dávajú pred-
savzatia a stanovujú ciele a po-
tom za nimi vytrvalo idú. Preto 
riešim veci tak, ako ich život 

prinesie. No netajím, že mám 
nejaké sny a túžby, v splnenie 
ktorých verím a dúfam, a niek-
toré sa mi v živote už aj naplnili. 

 rozhovor: KittiHawk
 foto: archív OA
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Vzdelávanie žiakov v OA v Rožňave 
bude zaujímavejšie, efektívnejšie
 Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 
Rožňava sa implementáciou hlavných aktivít 
projektu s názvom Moderné COVP - viac praktic-
kých cvičení, viac žiakov zaradila medzi TOP školy 
Košického regiónu.

 V rámci Operačného programu Integrovaný re-
gionálny operačný program, spolufinancovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa zmo-
dernizovalo prostredie Centra odborného vzdeláva-
nia a prípravy pre kreatívnu ekonomiku.

 V rámci špecifického cieľa 2. 2. 3 Zvýšenie počtu 
žiakov stredných odborných škôl na praktických 
cvičeniach bolo zmodernizovaných 5 odborných 
učební a bol vybudovaný prístup na 1. poschodie 
schodiskovým výťahom pre imobilných žiakov.

 Hlavným cieľom implementácie projektu bolo 
zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, 
rozšírenie Centra odborného vzdelávania a prípravy 
pre kreatívnu ekonomiku na skvalitnenie praktických 
zručností žiakov a na zvýšenie kvality poskytovaného 
celoživotného vzdelávania pre trh práce.

učebňa 3D s virtuálnou realitou
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 text: PaedDr. Viktor Baláž  foto: archív OA

UVEDENÉ CIELE BOLI DOSIAHNUTÉ REALIZÁCIOU

stavebných prác:
 komplexná rekonštrukcia 3 odborných učební informatiky od podlahy po strop vrátane klimatizácie
 vybudovanie schodiskového výťahu na 1. poschodie budovy školy pre imobilných žiakov

obstaraním materiálno-technického vybavenia:
 zabezpečenie školského nábytku do troch odborných učební INF
 obstaranie prostriedkov IKT do 5 odborných učební

• do 3 učební INF - počítače, softvér, interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, tlačiarne, soft-
vér na spracovanie fotografií a videa, interaktívny dotykový displej, profesionálna kamera

• do učebne 3D s virtuálnou realitou - grafické stanice, interaktívna 3D VR aplikácia, 3D okuliare a 
ovládače pomocou gest rúk, tlačiareň, dataprojektor,

• do digitálneho jazykového laboratória - notebooky, slúchadlá, výučbové programy pre jednotlivé 
cudzie jazyky, interaktívny dotykový displej, tlačiareň, dataprojektor

Špecifické ciele boli definované:

v prvom rade na zvýšenie záujmu absolventov ZŠ o štúdium na odbornej škole,
na skvalitnenie praktických cvičení a zručností žiakov pomocou moderných prostriedkov IKT,
na zatraktívnenie odborného vzdelávania vybudovaním moderných učební v záujme efektívnejšieho 

zvládnutia praktických činností potrebných pre prax.

Zabezpečením uvedených aktivít získala škola benefit v celkovej hodnote 311 708,61 EUR,
čím získali žiaci aj učitelia kvalitnejšie podmienky na odborné vzdelávanie. 



Už aj v Rožňave máme sociálne zamerané podniky.
Možno ste už boli ich zákazníkmi a ani ste nevedeli na aký ušľachtilý cieľ používajú svoje zisky.

študentský časopis Sršeň14 - ACH, TI€ FINANCI€! 

Vo svojej stredoškolskej odbornej  práci som sa 
venovala sociálnemu podnikaniu, ktoré je možno 
pre väčšiu z vás neznáme, preto by som vám ho 
chcela priblížiť a názorne poukázať na rozdiely 

oproti bežnému podniku. Sociálne podnikanie je 
osobitný druh podnikania prioritne založené na ne-
ziskovom princípe netrhových alebo polotrhových 
vzťahov pluralitných poskytovateľov, ktorí pôso-

Kláštor o. z. Rožňava

podpora umeleckej tvorby, 
záchrana a obnova duchovného, 
kultúrneho, historického a 
prírodného dedičstva rožňavského 
okresu a blízkeho okolia...

TK HORSE SPORT s. r. o.
s. p Brzotín 

pohostinská činnosť, maloob-
chod, veľkoobchod, posky-
tovanie služieb súvisiacich so 
starostlivosťou o zvieratá...

Rejdovka s. r. o. Rejdová

poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve 
a záhradníctve...

GEMGAL s. r. o. 
Rožňava

prenájom 
nehnuteľností..

CHCELI BY STE ZAČAŤ PODNIKAŤ, 
ALE NEVIETE AKO NA TO? AKÝ 
DRUH PODNIKU ČI FORMU POD-
NIKANIA SI ZVOLIŤ, ABY TO BOLO 
PRE POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV 
ČI KLIENTOV LÁKAVÉ A PRE VÁS 
TIEŽ USPOKOJUJÚCE? 

Pozitívny       
   sociálny     
       vplyv
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Charakteristický znak Sociálny podnik Bežný podnik

Cieľ

Dosahovanie pozitívneho sociál-
neho vplyvu, ktorý sa dá merať, 
maximalizovať verejný alebo 
komunitný záujem

Dosiahnutie zisku a jeho maxi-
malizácia

Použitie zisku
Preinvestovanie do rozvoja 
podniku – tzv. socializácia zisku, 
spoločný úžitok

Zisk sa používa podľa pravidiel 
stanovených Obchodným zákon-
níkom podľa právnej formy 
podniku, určený je pre vlast-
níka, spoločníkov, akcionárov, 
individuálny úžitok

Zamestnanci Osoby zo znevýhodnených 
(špecifických skupín)

Osoby podľa potreby – profesi-
jne spôsobilí s určitou kvali-
tou schopností a zručností, 
vedomostí

Právna forma Rôzne právne formy – s. r. o., 
občianske združenie, družstvo...

Prevažne obchodné spoločnosti, 
živnosti, družstvá..

Režijné náklady a ich 
financovanie

Viaczdrojové – napríklad dary, 
dotácie, granty

Vlastná hospodárska činnosť, 
úver

Predmet podnikania Akýkoľvek, poskytovanie tovarov 
a služieb

Akýkoľvek, poskytovanie tovarov 
a služieb

Vnútorné fungovanie podniku
Zamestnanci sú zapojení do 
rozhodovacieho procesu alebo 
definovania cieľov podniku

Autonómne rozhodovanie vlast-
níkov (spoločníkov, akcionárov)

Zákonná úprava
Zákon č. 112/2018 Z.z o so-
ciálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch

Zákon č. 513/1991 Zb Obchodný 
zákonník

Rozdiely medzi bežným podnikom a sociálnym podnikom

bia v oblasti verejného záujmu. Európska komi-
sia definuje sociálne podnikanie „ako činnosť, 
ktorá má sociálny, environmentálny alebo iný cieľ 
všeobecného záujmu“. Môže ísť napríklad o vzde-
lávanie sociálne znevýhodnených osôb alebo služby 
pre zdravotne postihnuté osoby, prípadne činnosti, 
z ktorých sa zisk použije na sociálne ciele, orga-
nizáciu skupín vzájomnej pomoci a na činnosť 
všeobecného záujmu.

 text: Viki  foto: internet
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• Kedy si v sebe zistil záujem o 
anglický jazyk?

Angličtina ma prvýkrát zaujala, 
keď som v ôsmom ročníku začal 
hrať jednu príbehovú videohru, 
ktorá bola len v anglickom ja-
zyku. Nerozumel som ani slovo, 
ale hra ma bavila a po dohratí 
som si všimol, že rozumiem o 
niečo viac po anglicky. Po pár 
mesiacoch som vyhľadával všetko 
čo ma zaujímalo v angličtine. Od 
toho bodu som v sebe zistil, že 
s angličtinou sa mi otvorí mnoho 
možností aj v budúcnosti.

• Akými spôsobmi rozvíjaš 
svoje jazykové zručnosti? 

Jazykové znalosti si rozvíjam 
každý deň,  najčastejšie pomo-
cou seriálov, filmov, kníh, hier, 
článkov, online novín, príspe-
vkov, videí a samozrejme učením 
v škole. Čím viac sa človek 
obkľúči cudzím jazykom, tým 
viac sa naňho nalepí.

• Ako si v sebe objavil autorské 
schopnosti?

V druhom ročníku SŠ som začal 
aktívne čítať. Bola to taká chal-
lenge pre mňa, lebo ako väčšina 
chlapcov v tom veku, nedočítal 
som ani jednu knihu do konca.  
Chcel som zistiť, či je to vô-
bec reálne, aby som ja prečítal 
aspoň jednu knihu. Tak som si 
vybral Game of Thrones, keďže 
som videl seriál a chcel som, aby 
moja prvá kniha bola o niečom, 
čo už poznám a samozrejme bola 

po anglicky. Aktívne som čítal v 
angličtine už  rok, a keď som sa 
v 3. ročníku opäť zapojil do DofE 
striebornej úrovne a v rubrike 
talent som si musel stanoviť ad-
ekvátny cieľ vlastného rozvoja, 
po troche rozmýšľania som sa 
rozhodol napísať zbierku príbe-
hov ako autori, od ktorých som 
čítal bestsellery. Niektoré knihy 
vo mne vyvolali zvláštne emó-
cie, niektoré ma rozplakali a z 
niektorých som mal zimomria-
vky, a to bolo presne to, čo ma 
motivovalo začať písať. Chcel 
som napísať niečo, čo sa možno 
skrýva vo mne a zároveň vyvolať 
v ľuďoch emócie a city. Mojím 
cieľom bolo premeniť myšlienky 
na slová na papieri.

• Aké iné úspechy si dosiahol 
v anglickom jazyku, alebo aj v 
iných oblastiach?

Na výrazné úspechy a súťaže 
spojené s angličtinou si veľmi ne-
pamätám, ale môžem spomenúť 
napríklad účasť na olympiádach 
v angličtine, hoci som sa nikdy 
nedostal do krajského kola, vždy 
som sa umiestnil v top trojke. V 
prekladateľskej súťaži Juvenes 
Translation 2019 som dostal mimo-
riadnu cenu za svoj preklad. Okrem 
angličtiny to bola súťaž o najlepší 
podnikateľský zámer, v ktorej som 
spolu so Saskiou Mesarčíkovou dos-
tal cenu za najoriginálnejší podnik, 
a tiež som hrdý aj na účasť na 
krajskej prehliadke Stredoškolskej 
odbornej činnosti.

• Aké máš iné záujmy a koníčky 
okrem angličtiny?

Rád programujem, čítam, ale aj 
hrám futbal, basketbal... celko-
vo obľubujem tímové športy.

• Aké sú tvoje plány do budúc-
nosti?

Moje plány do budúcna sú len 
ako tak premyslené, ale určite 
chcem ísť na vysokú školu, hoci 
o odbore sa iba rozhodujem, no 
som rád, že mám veľmi širokú 
škálu na výber. V budúcnosti 
chcem určite využiť všetky svo-
je znalosti a vybrať si odbor, v 
ktorom sa budem cítiť doma. 
Angličtina bude určite súčasťou 
mojej budúcnosti, pretože 
plánujem ísť na vysokú školu do 
zahraničia.

• Ako plánuješ ďalej rozvýjať/
využívať svoje jazykové 
zručnosti/autorské schopnosti?

Využitie mojich autorských 
znalostí závisí, ako sa môj život 
vyvinie v budúcnosti. Nezačal 
som písať príbehy s cieľom, že 
po ukončení školy začnem písať 
knihy. To nikdy nebolo zámerom. 
Čo sa stane v budúcnosti s touto 
mojou kreatívnou stránkou je 
ešte neznáme, ale určite viem 
povedať, že tá celá skúsenosť 
mi pomohla písať nie len príbe-
hy, ale aj eseje, práce, slohy a 
úvahy. Som si istý, že na vysokej 
škole  využijem tieto znalosti 
produktívne pri písaní odborných 
prác.

V minulosti výzva prečítať - dnes dar napísať
AKTÍVNY, VTIPNÝ, INICIATÍVNY A DOSŤ ODVÁŽNY MLADÝ CHALAN, 
KTORÝ SA ZAPÁJA DO VŠETKÝCH AKTIVÍT, EVENTOV A SÚŤAŽÍ V 
ŠKOLE, TAKTO HO MÔŽETE POZNAŤ MNOHÍ Z VÁS. PREDSTAVUJEME 
VÁM ĎALŠÍ TALENT Z NAŠEJ ŠKOLY – SZILÁRDA SZÁNTÓ, KTORÝ NÁS 
PREKVAPIL ZBIERKOU KRÁTKYCH POVIEDOK V ANGLIČTINE. 

Keď sa nad tým zamyslíte, pre mnohých je problémom čo len plynule 
sa vyjadrovať v angličtine a Szilárd v sebe objavil spisovateľa a cel-
kom schopného rozprávača príbehov v tomto cudzom jazyku. A že sú 
jeho poviedky naozaj dobré, posúdite až po ich prečítaní. Ukážku z 
jeho tvorby vám prinášame v rubrika Literárna iskra.
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• Kde si môžu záujemcovia 
prečítať tvoje poviedky? 
Plánuješ svoju tvorbu 
publikovať?

Zatiaľ je celá kolekcia 
nedostupná pre verejnosť. Príbe-
hy sú prístupné pre tých, ktorých 
to zaujíma. Určite plánujem s 
nimi ešte veci a viem, že veľa z 
nich by som napísal možno inak 
alebo kompletne prepísal. Čím 
viac som písal, tým viac som si 
uvedomoval aké chyby som robil 
v prvých príbehoch a o to viac 
som sa vždy vracal k nim a opra-
voval ich. Nato, aby mali kvalitu 
vhodnú na vydanie je potrebné 
do toho vložiť ešte čas a prácu, 
a to je najľahšia časť procesu pri 
vydaní knihy. V tomto momente 
sú všetky príbehy odložené a 
zaprášené v cloude, ale možno 
o rok, o mesiac alebo o deň sa 
odhodlám to dotiahnuť do kon-
ca.

• Aké rady máš pre spolužiakov, 
ktorí by si podobne ako ty 
chceli rozvíjať jazykové 
zručnosti alebo by chceli začať 
samostatne tvoriť/písať?

Odporúčal by som ľuďom, ktorí 
sa chcú učiť po anglicky alebo 

rozmýšľajú nad písaním, 
ale aj pre tých, ktorých 
možno angličtina a príbe-
hy až tak nezaujímajú, 
aby skúsili vystúpiť z 
komfortnej zóny a začali 
pomaly. Hlavne ak ide o 
jazyky, je veľmi dôležité, 
aby človek pochopil 

ich základy a až tak išiel na 
pokročilejšie stupne. Tak ako 
ani kniha sa nepíše od posled-
nej strany, ale od prvej, tak isto 
treba pristupovať aj k jazykom a 
celkovo k novým znalostiam. Pri 
cudzom jazyku sa dajú základy 
naučiť buď zo školy, alebo ex-
istuje mnoho online tutoriálov, 
odborných článkov alebo videí, 
ktoré vedia naučiť začiatočníka 
nový jazyk. Potom by som začal 

určite pozerať filmy s titulkami, 
čítať knihy alebo hrať videohry. 
Toto sú podľa mňa tri najlepšie 
spôsoby ako sa človek naučí ho-
ciktorý cudzí jazyk. S písaním je 
to o niečo ľahšie, pretože príbe-
hy sa dajú písať aj v slovenčine, 
ale určite sa aj tam treba najprv 
naučiť z čoho sa skladá príbeh. Aj 
ja som pred písaním svojho prvé-
ho príbehu pozeral kopu videí 
o tom, ako zaujímavo opisovať 
prostredie, ako vymyslieť zaují-
mavé postavy, ako vytvoriť zá-
pletku a udalosti v príbehoch. 
Až po týchto krokoch som otvoril 
brány svojej kreativity a začal 
písať prvé slová. 

 rozhovor pripravil: CT
 foto: Szilárd
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My name is Jack Portman. I’ve been sentenced 
to death for several crimes, mainly murder. It all 
started way back, several months before my ar-
rest. I consider that day as the day when every-
thing changed. When I think about that day, my 
entire body gets covered in goosebumps. Even now, 
during my last few minutes, I am standing here 
with a sly smile on my face. 

It started as an ordinary Monday, only it wasn’t. 
Right in the morning, I felt something budging in 
my head – maybe it was just the usual morning-
headache, I experienced so much on cloudy morn-
ings like those, but somehow it was different. All 
those pills I take. All those drugs I intoxicate my 
body with. I guess it really was the cause of my 
morning suffering. I was used to mornings like 
these, though I couldn’t even describe it to you 
now, because it became so stereotypical, that I 
stopped noticing all the pain, all the looks from 
people on the streets and the never-ending fail-
ures I experienced in everything I did. It was like 
a world filled with monsters, wherever I stepped. 

As I walked through the blocks, past the flats and 
offices, the world around me shone in brightness 
and beauty. The middle of autumn always struck 
me as the prettiest season. The trees reminded me 
of cherries in chocolate, kids were gathering at a 
bus stop – probably waiting for the school bus. The 
dew was merely frozen on the leaves and grass; 
it glittered, and the whole world resembled a big 
reflecting mirror. Suddenly, as I was waiting on a 

crossing past the fourth block, everything had 
befallen to such foulness. Blurs and shapes of de-
formed silhouettes filled my entire spectrum of 
view and everything slowed and darkened. The 
doctors said, it was because of the sleep disorder 
and the unconscious awakenings that caused these 
hallucinations, but I guess, I was just entering 
the last stage, before becoming insane.  I leaned 
across a bench, trying not to fall over. I don’t re-
call these following moments so well, but of one, 
I’m certain. Time froze entirely and the sight of 
people, frozen amidst their walk gave me chills. 
Smoke from the cars was not evaporating into the 
sky. A bus was driving through a puddle and as this 
phenomenon happened, the water drops from the 
puddle froze in mid-air. My stomach was beginning 
to twist, exactly the same way, when you’re riding 
on a rollercoaster. A feeling swirled through me I 
can’t describe with words. Everything was upside 
down, and then I saw it. Across the street was a 
“thing” lurking in a store window. It was mon-
strous, although it had limbs and body parts simi-

lar to humans, its whole body was tangled and the 
flesh from its right arm flung at its side. On parts 
of its body, bones and infectious wounds were vis-
ible, blood was bubbling out of its mouth and pus 
erupted from the wounds. For a moment I thought 
that I would throw up. The bubbles flooded its neck 
like when one opens a bottle of champagne. This 
was not the worst of it, though. The eyes were, 
those dark, hollow, onyx eyes. I looked straight 
into them and I saw an eternal abyss. I then real-
ized, that my legs were moving slowly towards it. A 
strange force was pulling me closer and closer like 
a magnet pulls a pin. By every step I took, I had 
fallen more and more into that doom. Terror had 

Fingerless Jack
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taken over me and I panicked and warmth gushed 
through my legs. The warm feeling, suddenly lique-
fied and as soon as I saw the smudge on my pants, 
I realised what had happened. Until then I didn’t 
quite understand, what a man is capable of, when 
he is scared to the bone. Standing in my own urine 
wasn’t even the biggest embarrassment of all, at 
least not in that moment. The thing was only a 
couple of meters away from me now, and I began 

to realise something. I inspected it more closely, 
the monster was wearing the same clothes as me 
and it had the same body shape as me. My mind, 
even in that senseless moment, started to put to-
gether the puzzle pieces. “It is me! I am standing 
in the window! But, how could I?” The whole situa-
tion was confusing and I nearly fainted. “Get a hold 
of yourself! Get it together! It’s just a dream…” 
were the things I was telling myself in hope of all 
of this being just a bad dream. Soon I would wake 
up, panting and sweeping away the sweat from my 
brow. But no, this wasn’t a dream, it was real. 

My mind imagined things, and I started to feel 
the heat cascading through my head. My brain must 
have been under tremendous pressure and fright, 
not to mention my, now completely wet hands, 
legs and chest. Then I heard something. I thought 
I was going mad for real now. “Ahm ehohhmm 
yahyhh”, it whispered, bud I didn’t understand a 

word and I was tempted to lean closer, so I could 
make out the words, but my body was paralyzed 
from the shock. “I AM YOU!” It exclaimed in a deep 
and sharp tone, surprisingly it had a very similar 
voice to mine, then the ground came closer and 
closer and when it finally reached my face, black-
ness closed around me and I let go. The next thing 
I remember, was the waking in the hospital. When 
my eyes adjusted to the light, I saw that a nurse 
was standing next to the window. Disorientated 
and dehydrated, I didn’t have much of a choice, 
so I called for help, but coughed over the words. 
Luckily, she heard the coughs and turned as soon 
as she heard them. When she reached my bed, she 
asked if I’m alright. I wanted to ask her where I 
was, what had happened, what was the time, but 
the words got stuck in my mouth. She checked my 
pulse and some other vital signs, but she must had 
seen that I’m tired and exhausted, so she puffed up 
my pillows and left. A couple of hours went by, as 
I was staring out of the window and the only thing 
I could see was the white canopy over the sky. My 
imagination would often create some animals or 
abstract pictures from the clouds. At around 2 p. 
m. the clouds became so boring, after all, I had 
been watching them for nearly 2 hours now that 
I started to shuffle in my bed. My whole body felt 
itchy and sore. There was nothing to do, no one to 
talk to. It took me several minutes to get comfort-
able, but sleep came relatively quick this time. I 
would dare to even say that it came too quickly. 

I dreamt about a ship and its crew. I was one 
of them. We were sailing for an island with lost 
treasure hidden on it. The sun was shining as a red-
hot lightbulb and the ocean breeze was refresh-
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ing. Every time we hit a wave; water splashed over 
me. The sound of waves crashing with each other 
was relaxing my mind. Seagulls were hunting above 
our heads – they were searching for their morning 
prey, as we were searching for old, forgotten prey. 
I went to the front of the ship to look over the 
horizon. The deck was made out of fine wood, al-
though it creaked at every step. As I leaned across 
the handrail and looked around, I couldn’t depict 
much from the view. The morning mist was still 
cast over the sea, so I stood there wondering about 
the lost treasure and the island. Then I noticed 
the figurehead on the bowstrip of the ship. It was 
strange and a bit unusual for a ship of this type. It 
was deformed and twisted, simply ugly, although 
the other parts of the ship were a piece of artwork. 
As I walked back, I met a sailor. “How’s it going,” 
I asked. “Ahoy mate. You going to the abaft?” Said 
the short, black haired, sailor. He had big hands 
and a square nose; he was the purest resemblance 
of a dwarf. “Aye, will you join me?” He hesitated a 
bit, but finally said: “Of course, we can tell stories 
about the booties we’ve looted over the years!” 
Slowly, we made our way to the back of the ship. 
We talked about the adventures, treasures and 

of course, women. When we reached the stirring 
wheel, its beauty caught my eyes. It was made out 
of the finest wood I have ever seen. Small details 
and runes were carved into it and each handle was 
a resemblance of an animal. One was shaped as 
a lion’s head, another as a kraken’s tentacle… It 
shone when you looked at it. It was like the heart 
of the whole ship. One would immediately know 
that this was the place for the captain, though 
no captain was standing beside this one. I walked 
up closer to have a better look. “This is a master-
piece”, I said to my dwarf friend. “Aye, captain. 
It was especially made for you, after all.” When 
I heard the answer, nothing sounded amiss, until 
I focused on the first part of it. Aye captain. What 
did he mean? As I turned to face him, the dwarf 
began to change. His whole body grew to a normal 
sized person in a blink of an eye. His skin black-
ened as if he had some sort of disease and I started 
to realise what was happening. My feet were slowly 
backing off, but after a couple of steps, I hit the 
wall of the captain’s cabin. I looked for other ways 
of escape, but found none. The monster closed in 
around me. It smelled of rot and black goo was 
dripping off of it. The monster opened its mouth as 
if it was preparing to eat me whole, but instead it 
said: “Me and you, we are the same. Together, we 
are whole. What is there for you in your pathetic 
life? Pain and suffering. I can put an end to your 
misery. Think about my offer and let me know by 
dusk.” Then it jumped over the railing, right into 
the ocean and vanished in the waves. 

The waking was terrible. My joints ached and my 
arms itched. When I sat up, I realised that my body 
is covered in sweat. I looked at the clock that was 
hanging on the wall in front of me. It was 4 p. m. 
A doctor came in (assuming by the white cape and 
the stethoscope on his neck) and started reading 
the results of my examination. I was not paying him 
much heed, but as he reached the end of his notes, 
he just said: “basically you experienced a panic at-
tack. Have you ever experienced anything similar? 
Has anyone in your family suffered from something 
like this?” Those are the exact questions that every 
doctor asks you when he is uncertain of your diag-
nosis. “I don’t know, but I think not.” This was the 
best answer I was able to give him in that situation. 
After all I’m non in touch with my relatives. He 
nodded, as if it was an answer he heard every day. 
“Anyway, the tests have shown that you are com-
pletely fine otherwise, so you are free to go. Keep 
in mind that some patients experience problems 
with sleep and/or memory loss after they had an 
episode. It is completely normal for you to experi-
ence these symptoms, but don’t worry, they’re not 
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severe.” I nodded, packed my things, thanked him 
and went out. 

A subway station was nearby the hospital, 
so I decided to go for it. When I sat down in the 
subway, I started to feel a bit anxious. My mind 
couldn’t stop thinking about all the possibilities 
that could happen until I reach home. What if I 
have another episode and I can’t control myself? 
What if that creature is following me? By the time I 
reached my flat, I became extremely paranoid and 
I needed to check every corner, every shady alley… 
If I heard a person’s footsteps clapping at the rough 
concrete pavement behind me, my instincts would 
tell me to run and hide wherever it’s possible. The 
relief I felt, when I opened my door is impossible 
to express with words. 

The air inside was dump and dusty and my whole 
apartment was a mess. Unpaid bills lay on the cof-
fee table, unwashed clothes were hanging over ev-
ery chair… I hated my life and my apartment too. 
I hated every second, I spent in it and after today 
morning’s accident, I didn’t have any energy left 
to clean up the mess. Sitting on a couch full of 
magazines and clothes is shockingly not so differ-
ent as sitting on a clean one. Suddenly, a loud ring-
ing overwhelmed my ears. The sound of everything 
else faded to nothing and I thought that my head 
was going to burst, and I couldn’t handle it any-
more. “AHHHHHHH” I shouted so loudly that even 
the doctor in the hospital would had heard it. I 
had enough! This was the last drop and it pushed 
me to my limits. Living a normal life for me was… 
difficult. “What must I do to be normal? Why is it 
so hard for me to adjust to this SHIT?!” Anger took 
a hold of me. I grabbed a picture on the wall and 
threw it out of the window. I punched the wall so 
fiercely that my hand went all the way through to 
the other side of the wall. It was a frenzy. The set-
tling sun gazed right through the smashed window 
and it filled up the whole room. I went closer to 
the light, stepped on the window frame and looked 
down. The height was immense. I was standing on 

the frame now and I wanted to take another step 
forward. The fall would have surely been my end, 
but I fought, not to take the leap. I remembered 
the words the creature said in my dream. What 
could I lose? I stepped back, sat down and waited 
for dusk. 

Darkness slowly filled the sky, but as the sun 
settled, there was still a bit of light left thanks to 
the full-moon. The last beams of sunlight took a 
colour of red and orange. The view was beautiful, 
but instead of amazement, I felt fear gnawing in 
my gut. Fear and terror, but a bit of excitement 
too. That was a terrifying thought. How can I be 
excited? Shadows crept in through the shattered 
window and they took forms of people, animals 
and unreal things, but I knew that they were just 
branches of the oak tree next to my flat. Then the 
shadows started to merge and they conjured into a 
person. I was not sure if it’s real or if it’s my imagi-
nation cracking desperate jokes in order for me to 
calm down, but then, the shadow moved closer to 
me. When that happened, I freaked out a bit, al-
though not as much as when I saw it the first and 
second time. Its body was made out of nothing but 
twisting shadows. It had only the form and shape 
of a person, but its mass was blackness itself. Some 
parts of its body seemed like on fire and then I re-
alised that black flames were forming and engulf-
ing the whole room. “Have you reconsidered? What 
is your answer?” His voice was more “human” than 
“monster”. I was not afraid anymore. He wants to 
help me. My life is a failure. If I continue to live 
this way, I will surely end up on that window frame 
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again and there will be no coming back from that.  
“We can help each other,” he added. It took me a 
minute to reconsider all the possibilities, but fi-
nally, I nodded silently. He started walking towards 
me in slow delicate movements, his posture was 
calm and relaxed and it seemed like he was waiting 
for this moment his entire life. Slowly, he touched 
my shoulders and his arms went right through me. 
I didn’t feel a thing. Finally, he vanished as a black 
cat vanishes in the night. For a couple of minutes, 
nothing happened, but then, I realised that my 
misery turned to joy and my anger to calmness. 
His presence was strong, but in a good way, it 
was like a symbiotic bond. Even my head stopped 
throbbing. To this point, my life was like a broken 
wheel that was rolling down the steepest hill, but 
he gave me wings. For a reason, he was furious 
though. “People… They made you what you are. 
We should show them what it’s like to feel pain!” 
It was true enough. People were cruel, they did 
everything for themselves. No one thought about 
others unless there was profit in it for them too. No 
one cared about me, but now, you do. “Let’s make 
them suffer!” A hysterical laughter took over me. 

I was laughing so hard that the veins in my nose 
snapped and blood ran down my face. I went to 
the kitchen and grabbed a kitchen knife from the 
drawer. The knife couldn’t hurt me anymore. Noth-
ing and no one could hurt me anymore!

 Blood soaked through the carpet. The yellow 
colour faded from the carpet and it slowly turned 
to scarlet. The ends of my fingers stumbled and 
rolled on the table in front of me. The strange thing 
was, that I didn’t feel any pain. The knife was still 
in my hand, when I walked out of my apartment 
room. I knocked at the door next to mine with the 

handle of the knife. An older lady opened the door. 
She was short, humped and wrinkled. “Ohh dear,” 
was her reaction to my bloody hand. “What had 
happened to you, son?” One swift stroke was all it 
took. It was incredulous. I never imagined that tak-
ing someone’s life would be that easy. While I was 
leaving, I remembered something and I turned and 
quickly went back to the body. When I approached 
it, the corpse was lying in a puddle of blood. The 
reason I came back to it was simple. I felt that 
I needed to take something from them that their 
behaviour towards me took from me. Fingers mean 
a lot to me. Without fingers, one is useless. One 
can’t do anything without them. I was crippled in a 
way, my entire life. I want to take something that 
is necessary for a person to function. I want them 
to suffer even in death. I want them to be unable 
to shake hands with the devil. Only then will I be 
satisfied. After my first murder, I got the nickname 
“Fingerless Jack”. 

I was successful of dodging the police, they are 
so predictable after all. But a week ago, they final-
ly caught up to me. It wasn’t complicated after all; 
I don’t think that there are a lot of people that are 
alive and have chopped off fingers on one hand. My 
execution is due to happen today. “Haha,” but they 
are missing out on one crucial detail. They took all 
my knives away, even the razors I carried in my 
mouth. I hear footsteps. “Maybe it won’t be my 
last day after all.” The nearing sound of steps gives 
me chills. They made one mistake. They don’t re-
alise that a lion is always lurking in the bushes, 
before it jumps and bites into the neck of its prey. 
My prey is already approaching, I am hidden in my 
cell and I can bite just the same as a lion can.

     autor: Szilárd
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Do 43. ročníka súťaže stredoškolskej odbornej 
činnosti sa zapojilo 40 študentov. Tento ročník bol 
tak trochu netradičný, keďže v dôsledku pandémie 
koronavírusu musela byť celá práca napísaná aj ob-
hájená z pohodlia domova, čo bolo pre každého z 
nás veľmi náročné. Aj napriek tomu sme sa pustili 
do písania našich prác a našli si spôsob ako s kon-
zultantmi komunikovať a zostať zdraví.

Najdôležitejšie pre nás všetkých bolo vybrať si 
tému, ktorá je zaujímavá, baví nás a napĺňa. Zvo-
lili sme si témy ako Ortorexia, Startupy – podniky 
21. storočia, Koľko stojí ženská krása či Daruj daj 
života – daruj krv. Začali sme písaním teoretickej 
časti. Kvôli informáciám sme navštívili knižnicu, 
ale veľa času sme strávili aj na internete. V prie-
skumnej časti sme si najprv vytýčili cieľ a stanovili 
hypotézy. Väčšina z nás zrealizovala prieskum v 
podobe dotazníkov. Odpovede sme následne  vy-
hodnotili a sami sme boli výsledkom prekvapení. 

S písaním práce nám veľmi ochotne pomáhali 
konzultanti – naši učitelia. Školské kolo prebehlo 
ešte začiatkom marca a z 13 prác postúpilo do 
krajského kola už len 11 najlepších. V  krajskom 
kole chcel každý z nás uspieť a podať čo najlepší 
výkon, aj keď to bolo už skutočne náročné. Vo 
veľkej konkurencii v každom odbore sa nám po-
darilo získať dve krásne umiestnenia iba v odbore 
Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia. Na 1. 
mieste sa umiestnila Soňa Revajová z III.A triedy 
s prácou Turistické informačné centrum na Dedin-
kách a na 2. mieste to bola Kristína Víglaská z 
III. B triedy s témou Turistický chodník Lipovník –  
Brzotínske skaly. Tieto práce nám zabezpečili účasť 
aj vo vytúženom celoštátnom kole. Tu sa nám už  
na popredných miestach nepodarilo umiestniť, ale 
napriek tomu to bola pre náš obrovská skúsenosť.

 text a foto: Soňa

SOČ
s k ú s e n o s ť
i  s t r a š i a k 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – PRÁCA, O KTOREJ VŠETCI V „OBCHODNEJ“ UŽ VEĽA POČULI A NA 
KTORÚ SA NIKTO Z NÁS NETEŠÍ, ALE PRINÁŠA NÁM OBROVSKÚ SKÚSENOSŤ DO ĎALŠIEHO ŠTÚDIA.
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Asi máme už všetci dosť sedenia doma kvôli 
pandémii, lockdownu a rôznym opatreniam. Do 
prírody síce nemáme zákaz chodiť, ale verím, že 
nie každý vie, kam sa oplatí ísť, kde môže niečo 
pekné vidieť, či úžasné zažiť. V okolí Rožňavy je 
toho vidieť dosť, ale moja obľúbená túra smeruje 
na Silickú planinu, konkrétne na Brzotínske skaly. 

Príroda na Silickej planine je nádherná v každej 
ročnej dobe, preto je jedno kedy sa tam vyberiete. 
Môžete si vybrať dokonca aj trasu, ktorou sa ku 
skalám dostanete.  Závisí od vašej kondície a času, 

koľko chcete v prírode pobudnúť. Ja som si zvo-
lila trasu z Krásnohorskej Dlhej Lúky, ale je možné 
napojiť sa na turistický chodník s týmto cieľom 
aj zo Sorošky. Trasa začína za dedinou pri riečke 
Čremošná, ktorá tečie priamo na úpätí planiny a 
pokračuje lesnou cestou po žltej značke. Stúpaním 
je pomerne príkre, keďže je potrebné prekonať 
takmer 400 metrový výškový rozdiel. Výstup končí 
pri rázcestí Škridlový košiar vo výške 540 m, kde 
sa napojíte na zelenú značku. Malou odbočkou 
doprava prídete  k  Dievčenskej skale v najväčšej 
nadmorskej výške trasy 660 m. Je to krásne mies-
to, akýsi balkónik na samom okraji planiny, obko-
lesený stenou stromov zozadu a so skalnými ste-
nami padajúcimi hneď za okrajom do hĺbky, kde 
leží Rožňavská kotlina a hradný vrch Krásnej Hôrky, 
s nádherným výhľadom na severný obzor, Volovské 
vrchy, ale hlavne v bezoblačnom slnečnom počasí 
na naše veľhory Vysoké Tatry. Je potrebné vrátiť 
sa trochu späť k rázcestiu a pokračovať po zelenej 
značke. 

Putovanie po planine je príjemné, pretože sa 
prechádza len mierne zvlneným terénom. Na pla-
nine žijú všetky naše šelmy ako medveď, vlk, rys, 
líška, mačka divá, jazvec a takmer všetky druhy 
netopierov vyskytujúcich sa na území Slovenska, 
ale nie je dôvod na obavy, pretože ich za bieleho 
dňa takmer isto nestretnete.  Bohato sa tu vysky-
tuje  aj orol, orliak morský, bocian čierny či užovka 
stromová, užovka hladká a krátkonožka štíhla. Čo 

PRÍRODA NA SILICKEJ PLANINE JE NÁDHERNÁ V KAŽDEJ ROČNEJ DOBE,
ZÁVISÍ  LEN OD VAŠEJ KONDÍCIE A ČASU, KOĽKO TU CHCETE POBUDNÚŤ.

B r zo t í n s ke  s k a l y
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ale pri opatrnej chôdzi môžete zbadať, je jašterica 
zelená, jašterica múrová, zemné i vodné druhy 
skokanov, ropucha obyčajná i zelená, salamandra 
škvrnitá, niekoľko druhov mlokov.

Na Silickej planine sa okrem zvyčajných rastlín 
nachádzajú aj dva neobvyklé druhy rastlín a to je 
chudôbka drsnoplodná Kláštorského a rumenica 
turnianska. 

Tabuľka v cieli turistiky oznamuje, že výhľadová 
skala je súčasťou prírodnej rezervácie Brzotínske 
skaly. Je  pomerne rozľahlá a najrôznejšie vápen-
cové skalné útvary sú skutočnou ozdobou územia. 
Výhľady do okolia sa v porovnaní s Dievčenskou 
skalou líšia len v detailoch. Dole pod nami vidieť 
Brzotínske rybníky a oproti, na druhej strane doliny 
Plešiveckú planinu. Ak ste sa dosýtosti pokochali 
veľkolepým výhľadom do kotliny pod sebou i na 
končiare hôr, môžete sa vydať na cestu späť po tej 
istej trase, alebo pri Lukáčovej bučine odbočíte 
doľava a zídete z planiny do Jovíc. Tak či onak, 
na konci 18 km dlhej túry máte skvelý pocit dobre 

stráveného času na čerstvom vzduchu a zrelaxovaní 
sa môžete vrhnúť na ďalšie online štúdium.

 text:CT  foto: internet
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Henrich Palečko (V. A)
4. miesto v celoštátnej súťaži v disciplíne Úprava textu
Nikoleta Liptáková (IV. A)
5. miesto v celoštátnej súťaži v disciplíne Úprava textu

Žat va úspechov 
z každého rožka troška 

Soňa Révajová (III. A)
Turistické informačné centrum na Dedinkách
1. miesto v krajskom kole, postup do 
celoštátneho kola

Kristína Víglaská (III. B)
Náučný chodník Lipovník – Brzotínske skaly
2. miesto v krajskom kole, postup do 
celoštátneho kola

SOČ – Stredoškolská odborná činnosť

Marc Milian (III. A)
úvaha Veľká Morava a ja
1. miesto v celoštátnej súťaži

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva,
dejepisno - literárna súťaž

Júlia Andrášiková (V. A)
3. miesto v celoštátnej súťaži

Olympiáda Podnikový hospodár,
ekonomická súťaž

Dominik Demeter (IV. A)
2. miesto v krajskom kole

Olympiáda z anglického jazyka

SIP – Spracovanie informácií na počítači

 zdroj: RR
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A D R A Z N A M G L I P I C A N M

O K V A R T A O A O O O R K B A S

K S A U I K P A M H K A P E L A L

R O T D E L S N A I S A P I S O I

A A N T E U G J D E I D N V P Y E

S M A C O M L I E Č N A R A M O P

A E K S E T I O F A R Ž E Š U T K

D O B R Ú S O K E A T N A L A G A

A P L E C N I A K T S A R O T E L

R K I T E K S A T P R A V O B O K

H L T S R Y L R O I O S T T U O A

Á I A I S E C E S T A K T I K M L

Z N T N V M T I K L S I S Á R R I

E I N A T I V S O C L I V O T A A

K K R K K D S H P V A I F E N Z D

D A V A R M E T I N T E L E S O E

K A T E D R Á L A K R Á N O M A M

O S E M S M E R O V K A
Galaxia Mliečna cesta, do ktorej patrí aj naša Slnečná sústava......... (tajničku tvorí 37 písmen)

AKADEMIK * AKTIVISTA * ASKETIK 

* CLIVOTA * ČIAPKA * FIGLIAR 

* GALANTA * GAMADEFEKTOS-

KOPIA * GUANAKO * KANISTER * 

KAPELA * KARAVELA * KATEDRÁ-

LA * KLINIKA * KONCESIA * KRI-

TIK * KVARTA * LETORAST * LIPI-

CAN * LOUISIANA * MACOMLIEČ * 

MAKETA * MALINA * MAMONÁRKA 

* MANZARDA * MEDAILA * ME-

FISTO * MONOSKOP * NEAPOL * 

OBRÚSOK * OKRASA * OPLECKO 

* PASIANS * PLECNIAK * POETIKA 

* POMARANČ * PRAVOBOK * 

PRESYP * REFORMA * SATIRA * 

SATURN * SECESIA * SLIEPKA * 

STRNISKO * SVITANIE * TAKTIK * 

TELESO * TEMRAVA * ZÁHRADA 

1 2 3 4 5 6 1 7 8

4 7 9 7 10 8 11 12 2

13 5 8 5 9 7 14 7 4

15 2 16 4 5 11 15 3 7

17 8 11 7 13 8 2 18 2

10 6 9 13 2 8 16 19 5

2 3 12 11 16 7 17 16 2

20 8 14 6 12 5 16 12 11

19 5 8 10 21 22 11 19 23

10 11 5 17 9 2 14 20 2

12 9 2 22 7 3 11 4 2

10 2 8 5 20 7 12 7 8

18 11 2 19 5 3 11 16 2

18 11 1 11 18 7 3 18 23

18 7 17 2 8 18 11 7 6

16 12 2 8 21 12 6 8 21

kanadské mesto

slávna osobnosť

alpinista

bývalý anglický futbalista (Paul)

umelá vodná nádrž

európsky štát

dezinfekcia proti sepse

nevrlosť, nepríjemnosti

menšie korbáče

živá hmota vnútri bunky i mimo buniek

stisk

tlakomer na meranie tlaku vzduchu

milosrdná sestra

výnosy z účastín

francúzsky herec (Gerard)

mesto na západnom Slovensku

Č Í S E L N Á  D O P L Ň O VA Č K A
Nórske príslovie: „Aj za mrakmi je ...“   (rovnaké číslo nahrádza rovnaké písmeno)

 zdroj: Lišiak
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