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Vzdelávanie sa nie je len o  

chodení do školy a získaní titulu. 

Je o rozširovaní svojich vedomostí 

a prijímaní životných právd. Aj 

toto príslovie ma naučila táto škola 

počas 5 rokov. V týchto ťažkých 

časoch, popri distančnom štúdiu 

môžeme rozširovať naše vedomosti 

aj v rôznych iných oblastiach. Môže 

to byť napríklad rôznymi poučnými 

videami, filmami a zaujímaním sa 

viac o živote dospelých. Mnohí si 

hľadajú popri štúdiu aj rôzne hobby 

alebo dokonca aj podnikanie. Počas 

Covid pandémie som popri škole 

začala aj ja podnikať. Dlho som neve- 

rila svojim schopnostiam, ale časom 

sa to zmenilo. Sny si treba plniť a 

nebáť sa ich zrealizovať. Viac o mo-

jich výrobkoch a podnikaní prečítate 

v článku. Som vďačná za nové vedo-

mosti a skúsenosti, ktoré som získala 

v tejto škole. Tie mi už nikto nemôže 

zobrať a odnášam si ich ako niečo 

naozaj pre mňa cenné do svojho 

ďalšieho života. Taktiež som rada za 

možnosť, že som mohla prispievať do 

nášho školského časopisu počas pia-

tich rokov a dokonca získať skúse-

nosti aj ako jeho šéfredaktorka.
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Krásne slnečné počasie a 
príjemných 13 °C, to všetko 
zvýraznilo odhodlanie siahnuť 
si až na dno svojich síl a vydať 
zo seba maximum.  Skvelá at-
mosféra bola zaručená aj zo 
strany povzbudzujúcich, ktorí 
vytvárali jedinečnú  motiváciu 
pre všetkých bežcov. A práve 
skvelá atmosféra a radosť zo 
športového výkonu bola motivá-
ciou aj pre nás žiakov z Obchod-
nej akadémie. Figurovali sme 

medzi viac 
ako 7 tisíc 
bežcami z 
celého sveta. 
Ako prvý sa o 
9 hodine  na 
„kráľovskú“ 
maratónsku 
trať už po druhýkrát postavil 
Róbert Furman. Bežeckú formu 
a tisíce nabehaných kilometrov 
pretavil do fantastického času 3 
hodiny a 2 minúty.

Súčasťou najstaršieho 
maratónu v Európe sú aj štafety. 
Tento rok sa ich zúčastnilo tak-
mer 160 bežcov. My sme taktiež 
zabojovali aj v súťaži štafiet. 
Bežali sme 42 kilometrovú trať. 
Prvý sa na štart postavil Martin 
Andráš (12 km), nasledovala Jan-
ka Korbinčíková (9 km), Soňa Re-
vajová (12 km) a do vytúženého 
cieľa dobehol Alexander Parada 
(9 km). S časom 3 hodiny a 47 
minút sme obsadili krásne 37. 
miesto. Všetci sme získali nád-
herné medaile, ktoré nám budú 
pripomínať toto skvelé bežecké 
podujatie s pravdivým mot-
tom: „Vyskúšaj raz – zamiluješ 
si navždy“. Možno sa pýtate na 
pocity priamo po behu. Správna 
odpoveď je určite po fyzickej 
stránke únava a vyčerpanie, 
ale po tej duševnej nesmierna 
vďaka, radosť a pocit šťastia.

 Text a foto: Soni

Vyskúšaj raz  
– zamiluješ si navždy!
FANTASTICKÉ VÝKONY I NOVÉ OSOBNÉ REKORDY. AJ 
TAKTO BY SME MOHLI OPÍSAŤ MEDZINÁRODNÝ MARATÓN 
MIERU, KTORÝ SA V KOŠICIACH UŽ TRADIČNE KONÁ 
KAŽDÝ ROK 1. OKTÓBROVÚ NEDEĽU.
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KECY sú na Slovensku už viac ako 20 rokov. 
Je to brutálny tábor, na ktorý len tak ľahko ne-
zabudnem! Ísť na toto podujatie  bolo jedným z 
najlepších rozhodnutí môjho života. Ide o letný 
konverzačný tábor, na ktorom sa nedá nudiť. Pro-
gram vám to nedovolí, aj keby ste chceli. Tá at-
mosféra, ľudia a zábava, ktorú na Kecoch zažiješ 
sa nedá k ničomu inému prirovnať! Toto miesto je 
dobrou príležitosťou ako si užiť leto s priateľmi na 

dobrom mieste. Množstvo aktivít a bohatý program 
vyšťaví človeka tak, že to dospáva ďalší deň doma. 
Každý, kto chce zažiť nezabudnuteľný tábor plný 
spomienok a spoznať super nových ľudí, by nemal 
váhať prihlásiť sa tam. Úžasný program v podobe 
tematických večerov, športových aktivít, zábavných 
hodín angličtiny a mnoho ďalšieho, chystajú pre 
každého takmer celý rok tí najzábavnejší vedúci. 

Kecy, kecy, kecy...
KECY -  LETNÝ ANGLICKO-KONVERZAČNÝ CAMP PRE STREDOŠKOLÁKOV. 
MIESTO, KDE ZAŽIJEŠ AUTENTICKÚ AMERICKÚ KULTÚRU S LEKTORMI Z USA, 
SPOZNÁŠ ZAUJÍMAVÝCH ĽUDÍ Z TVOJHO OKOLIA, ZAŽIJEŠ KOPEC ZÁBAVY A 
ZÍSKAŠ HODNOTY, KTORÉ ŤA OBOHATIA. 

Ja som sa campu zúčastnila už druhý rok. Prvýkrát som sa tam dostala cez školu, keď k nám 
prišli organizátori porozprávať čo Kecy vlastne sú. Nadchlo ma, že sa tam naučíme lepšie po 
anglicky, keďže tam prídu Američania, a že sa tam hrávajú rôzne hry. Ako návnadu do campu 
s nami niektoré hry zahrali ešte v škole a mne sa to páčilo. Keby som mala camp popísať len 
jedným slovom, bolo by to zábava. Aj keď strednú školu už končím, určite by som ho chcela 
ešte aspoň raz vyskúšať a ostatným ho samozrejme tiež vrelo odporúčam, hlavne tým, ktorí 
radi spoznávajú nových ľudí, nie len zo Slovenska, ale aj z Ameriky.

Maťa

Chcela som zistiť, či aj iní boli z Kecy campu takí nadšení ako ja,

preto som vyzvala ďalších účastníkov, aby sa podelili o svoje dojmy.
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Pre mňa bol pobyt v campe už štvrtým 
ročníkom. O campe som sa dozvedela, keď 
bol tím Kecy v našej škole robiť promo, a 
mňa celý ten koncept uchvátil natoľko, že 
som sa rozhodla vyskúšať to. Bol to jeden z 
najlepších rozhodnutí, ktoré som kedy uro-
bila. Jedno slovo, ktoré pre mňa Keci kemp 
vystihuje, je rovnocennosť. Na Kecoch sa mám 
možnosť zúčastniť ako študent posledný krát 
budúci rok, čiže si to určite nenechám ujsť. 
Bola by som veľmi rada, keby som v budú-
cnosti mohla byť na Kecoch už ako vedúca 
alebo nejaká výpomoc, pretože tí ľudia a 
ten dokonalý kolektív sú pre mňa domovom, 
ktorý som dlho v mojom živote hľadala. 

Rozhodne camp odporúčam aj iným. Pre 
mňa bol tento tábor niečím prelomovým, 
mala som možnosť nájsť seba ako človeka, 
ale aj dozvedieť  sa niečo nové o náboženstve 

a ako ono zmenilo život iným ľuďom. Je to 
tábor, ktorý má z môjho hľadiska veľký dopad 
na to, ako niektorí ľudia vnímajú svet a vie 
im pomôcť zblížiť sa s ostatnými študentmi 
tak, ako nikdy predtým. Na Kecoch sme si 
všetci rovní, aj keď niektorí sa možno zdajú 
byť namyslení alebo nepriateľskí určite to 
tak nie je, len potrebujú viac času či pod-
net od iných ľudí, aby sa sami otvorili.. 
Veľa študentov, ktorí prídu do tábora majú 
možnosť zabudnúť na to, čo prežívajú doma 
alebo v škole a cítiť sa vítaní a milovaní. 
Je to priestor kde môže každý ukázať svoju 
silnú stránku ale aj tú slabú a nemusí mať 
pocit hanby alebo strachu. Určite sa nájde 
aspoň jeden človek, ktorí si Vás vypočuje a 
bude sa Vám snažiť pomôcť čo najviac. Je to 
vážne super zážitok.  

 Text a foto: Saška

Bianka
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Túto školu som si vybral preto, lebo ponúka predmety a vedo-
mosti, ktoré by mi mohli pomôcť v živote spustiť vlastné pod-
nikanie. Škola má také jedinečné prostredie a podmienky na 
rozvoj a vzdelávanie. Milo ma prekvapil aj personál učiteľov, 
ktorí sú veľmi láskaví a ohľaduplní. Určite si myslím, že sa v 
budúcnosti budem  ekonomikou zaoberať. Najťažší predmet 
pre mňa je matematika, ktorú zvládam ako tak a asi najviac 
ma baví predmet podniková ekonomika.

Does it make any difference?
VŠETCI CHÁPEME, ŽE PRESTUP Z JEDNEJ ŠKOLY NA DRUHÚ ZNAMENÁ PRE MNOHÝCH STRES, 

PRISPÔSOBOVANIE SA NOVÝM PRAVIDLÁM, PRIESTOROM, SYSTÉMU 
A VYTVÁRANIE NOVÝCH SOCIÁLNYCH VZŤAHOV. 

Vyspovedali sme našich freshmenov, ktorí sa naviac musia prispôsobiť po dlhej dobe dištančného 
vzdelávania prezenčnej forme, aké sú ich dojmy a možno i problémy.

Na obchodnú akadémiu som prišiel,  lebo som vedel,  že v budú-
cnosti chcem robiť niečo spojené s biznisom a ekonómiou. Škola 
je úplne rozdielna od základnej školy. Je tu výborný systém  
vyučovania a nová  technika, ktorá sa využíva na všetkých pred-
metoch. Učitelia sú tu lepší a majú korektný prístup k žiakom. 
Mám dojem, že sa tu naučím viac. Aj prestávky sú tu odlišné, veľmi 
sa mi páči obedňajšia prestávka. V základnej škole sme boli vraj 
najhoršia trieda, tu som sa s kolektívom už zžil a myslím, že sa 
formujeme na dobrý kolektív. Postupne si nachádzam aj systém 
učenia.

MARTIN ANTAL
I. A

LEONARD BURKOVSKÝ
I. B

RASŤO MOLNÁR
I. B

Cítim sa tu vynikajúco. Je dobré, keď nám odpadávajú 
hodiny, lebo môžem skôr skončiť a venovať sa iným koníčkom. 
Zaujíma ma podniková ekonómia a chcem vedieť čo najviac 
o podnikaní a o obchodovaní, aby som sa s tým v budúcnosti 
mohol živiť. Okrem učenia a predmetov  okolo ekonomiky 
sa mi páči telocvičňa, ktorá je tu skutočne dobre vybavená. 
Rozdiel oproti základnej škole vidím v prístupe učiteľov 
k nám žiakom a tiež v niektorých pravidlách školského 
poriadku. Podľa predpisov nemôžem prísť do školy oblečený 
v hocičom. Určité typy oblečenia sú zakázané.
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KLAUDIA VALENTOVÁ
I. B

Chcem v živote niečo dosiahnuť, preto som si vybrala túto  
strednú školu. Je tu viac učenia, lebo je tu  veľa  nových,  a 
oproti základnej škole, aj iných predmetov.  To však  vôbec ne-
vadí, som rada, že sa nejakým smerom špecializujem. Zatiaľ ma 
z predmetov najviac zaujala podniková ekonomika, lebo začínam 
viac rozumieť podnikom a ako narábať s peniazmi, ale najviac 
ma baví angličtina.

ONDREJ SARKÖZI
I. A

Základný rozdiel medzi základnou a strednou školou vidím 
v dochádzaní. Rozdielne sú aj prestávky, sme dlhšie v 
škole, ale to je aj pochopiteľné, veď predmetov je viac. V 
škole sa mi páči, že sú tu dobrí  učitelia, ktorí nám vedia 
vysvetliť učivo a ja ho dokážem ľahšie pochopiť a aj vzťahy 
medzi nami a učiteľmi sú priateľské. Cítim sa tu byť starší 
a zodpovednejší, viac času venujem  učeniu. Vždy som mal 
rád angličtinu a bilingválny odbor som si vybral preto, lebo 
by som sa chcel ešte viac zdokonaliť v tomto jazyku. 

 Text a foto: Riči

BARBORA HAMPELOVÁ
I. A

Škola sa mi páči,  je to veľký rozdiel oproti základnej škole. 
Sú tu iné prestávky, iný systém a technika, rozdielny kolektív. 
Máme tu veľa nových zaujímavých predmetov, ktoré  sa týkajú 
angličtiny a ekonómie.
Obľúbený predmet tu zatiaľ nemám, lebo vždy sa mi to 
mení. Raz ma baví konverzácia v anglickom jazyku inokedy  
angličtina .Určite som tu zmenila postoj k učeniu,  stala som 
sa viac zodpovednou a začala som tu riešiť veci sama. Čo sa 
týka kolektívu, myslím si, že si veľmi dobre rozumieme a vo 
veľa veciach sa zhodneme. 



Po niekoľkých dlhých mesiacoch plných zákazov 
a prísnych pravidiel kvôli pandémii na Slovensku 
sme sa konečne v Rožňave  mohli zúčastniť divadel-
ného festivalu. Festival TEMPUS ART sa v Rožňave 
konal na námestí Baníkov od 16. do 18. septembra. 

Pôvodne mal festival trvať až 4 dni ale kvôli pan-
demickej situácii ho museli skrátiť na  3 dni.

Festivalu som sa zúčastnila po celý čas jeho 
trvania aj s mojimi priateľmi a veľmi pozitívne nás 
prekvapil veľký záujem ľudí o túto udalosť. Rodiny 
s deťmi, ktoré nechceli cestovať tento rok do 
zahraničia za dovolenkou a zábavou hlavne kvôli 
pandémii si veľmi cenili, že si mohli užiť pár dní 
plných zábavy. Návštevníci mali obrovský záujem 
o Teatro Tatro s inscenáciou Majster a Margaré-
ta. Divadlu tento rok, bohužiaľ, veľakrát zrušili 
predstavenia, a práve preto sa už veľmi tešili, že 
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Tempus Art 
v obrazoch

TRI DNI TRVAJÚCI DIVADELNÝ FESTIVAL, KTORÝ ZMENIL MESTO NA NEPOZNANIE.
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môžu vystúpiť znovu pred divákov. Na festivale 
vystúpilo veľa zaujímavých a známych divadiel 
z celého sveta. Mne osobne sa najviac zapáčilo 
francúzske zoskupenie CIe Tac o Tac, ktoré  pred-
viedlo akrobatickú show na skákajúcich chodúľoch. 
Bolo to niečo neuveriteľné. Počas 3 dní festivalu 
sme na námestí mohli vidieť živé sochy, ktoré sa 
prihovárali a zabávali okoloidúcich. Nikdy som 
nevidela ešte živé sochy, ale bolo to fascinujúce, 
pretože vyzerali veľmi realisticky. Taktiež deti mali 
veľa zábavy napríklad s klaunom, ktorý chodil na 
vysokých nohách a vytváral rôzne aktivity. Deti 
si najviac užívali, keď klaun fúkal na nich veľké 

bubliny z bublifuku a taktiež mali možnosť aj s 
rodičmi maľovať na veľké plátno. Posledný festi-
valový večer vystúpilo aj poľské divadlo Teatr Akt, 
ktoré predviedlo taktiež rôzne akrobacie ako na 
zemi, tak aj vo vzduchu, na ktoré sa ľudia nevedeli 
vynadívať. 

Tento festival mal veľký úspech pre návštevníkov 
a s radosťou ich privítame aj budúci rok v Rožňave.

 Text a foto: Kittihawk
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Mnohí sme si ťažko zvykali na lockdown a z toho 
plynúce dištančné vzdelávanie. Vnímali sme to ako 
obmedzenie slobody pohybu a zrušenie prístupu 
k určitým aktivitám či socializácii tvárou v tvár. 
Čelíme už tretej vlne epidémie COVID  a zatiaľ 
si ešte ani nevieme presne predstaviť, aké rôzne 
dopady môže mať aktuálna situácia na psy-
chiku detí, mládeže i  dospelých. Už teraz však 
psychológovia evidujú zvýšený výskyt depresie 
hlavne u teenagerov v dôsledku sociálnej izolá-
cie. Sú totiž vo veku, kedy by sa mali prirodzene 
osamostatňovať, no namiesto toho sú nútení tráviť 
všetok čas s rodičmi, pritom by  potrebovali niekam 
patriť a byť súčasťou sociálnej skupiny. Online 
vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzá-
jomnú interakciu v triede či škole, na dôvažok 
pri dištančnom vzdelávaní  žiaci strácajú 
pracovné návyky, nemajú presne 
stanovený režim dňa, niektorí 
majú problém ráno načas vstať 
z postele, alebo sa prezliecť z 
pyžamy a pripojiť sa na online 
hodinu. Vysedávanie pred moni-
torom znižuje fyzickú kondíciu, 
spôsobuje nespavosť, nervozitu 
z neschopnosti včas vypracovať 
a odosielať úlohy, narúša sa 
rovnováha medzi školou a súkro-
mím a náročná je aj organizácia 
aktivít.  Po fyziologickej stránke 
môžeme badať narúšanie funkcie 
ciev a srdca, oslabenie celkovej  

imunity, u  mnohých sa objavujú aj bolesti hlavy. 
Najviac žiakom chýbajú spolužiaci a pociťujú 
nedostatok socializácie, kontaktov, čo sa prejavuje 
prehlbujúcim sa pocitom osamelosti, čo je prvým 
stupienkom k depresii. 

Naše pocity sú v tejto chvíli, keď sa vraciame 
po dlhšej dobe do nor-
málu, veľmi roz-
kolísané.

Z ulity von!
KOĽKÍ Z NÁS POCIŤUJÚ PRÍZNAKY POSTPANDEMICKEJ ÚZKOSTI ?
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Mnohí sa bojíme nákazy, máme  zmiešané 
pocity znova stretávať ľudí, s ktorými sme 
sa bežne vídali a stýkali pred lockdownom. 
Po dlhodobej izolácii nás opustilo sebavedo-
mie vystupovať pred ostatnými, zrazu ne-
nachádzame tie správne slová na vyjadrenie 
vlastných myšlienok, nenáme nové nápady, 
skrátka máme obavy z nutnosti vrátiť sa k 
životu na verejnosti. Túto diagnózu už aj neo-
ficiálne pomenovali postpandemická úzkosť a 
predstavuje  sa strachom z kontaktu s inými 
ľuďmi. Potreba byť spolu desí a u niektorých 
vyvoláva pocity viny, že  intenzívna blízkosť 
iných ľudí  im spôsobuje emocionálnu úzkosť, 
bezdôvodný plač, hnev, trucovitosť, ale aj 
pasivitu. Opúšťať sa a očakávať vždy to 
najhoršie, brániť sa zvýšeným nárokom kritikou 
voči iným i sebe, nie je riešenie. Tieto problé-
my nesúvisia s tým, či je niekto introvert alebo 
extrovert. Spoločným základom týchto stavov 
je pocit neistoty vyplývajúci zo zmeny a neo-
chota prispôsobiť sa novej situácii. Zotrvanie v 
režime práce na diaľku a lipnutie na tom, na čo 
sme si zvykli je prejavom pasivity a duševnej 
rezignácie.  Len keď chápeme vlastné slabiny, 
vieme im čeliť bez hanby a uskutočniť potreb-
né zmeny.

 Text: CT Foto: internet
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My, študenti Obchodnej akadémie, sme mali 
možnosť zúčastniť sa on-line medzinárodného 
veľtrhu cvičných firiem v dňoch 15 – 16. 11. 2021. 
Naša firma má názov ComFur nábytok, pretože sa 

zameriavame na výrobu multifunkčného nábytku. 
Tím cvičnej firmy bol pripravený na prezenčnú for-
mu súťaže a mali sme pripravený stánok s rôznym 
propagačným materiálom, s ktorým sme sa chceli 

prezentovať na veľtrhu v Gbeľanoch. Boli sme 
obmedzení nedostatkom času, no čas nás nedobe-
hol a stihli sme všetky súťažné materiály poslať 
do termínu. Kvôli pandemickej situácii sme sa 
nemohli zúčastniť veľtrhu prezenčne, čo nás veľmi 
mrzelo. Vďaka našej pani profesorke Šivecovej 
sme sa rýchlo prispôsobili situácií a pripravili sme 
sa na online veľtrh a obchodovanie. Počas týchto 
dvoch dní, sme si rozdelili firmy, s ktorými sme ob-
chodovali. Súťažili sme však v rôznych kategóriách 
ako  e-shop, elektronická prezentácia, leták, in-
stagramový post, reklamný šot a 90 sekúnd vo 
výťahu v anglickom jazyku.  Z celkového počtu 72 
cvičných firiem sme sa v kategórii Najlepšia cvičná 
firma umiestnili na krásnom 3. mieste. Aj v ostat-
ných súťažných kategóriách sme sa umiestnili na 
výborných miestach. Reklamný šot, e-shop a leták 
získali 4. miesto. 

Na MVCF 2021 boli vyhlásené aj výsledky 9. 
ročníka súťaže o Najlepší podnikateľský zámer. 
Saskia Mesarčíková a Szilárd Szantó zostavili 
podnikateľský zámer  Milky Way, výroba a predaj 

mliečnych nápojov. Porota hodno-
tila v prvom rade originalitu ná-
padu, meno a logo, ale aj všetky 
ďalšie náležitosti podnikateľského 
zámeru ako opis produktu, analýzu 
trhu, marketingový, personálny 
a finančný plán, SWOT analýzu. 
Dôležitou súčasťou podnikateľského 
zámeru bolo aj jeho stručné a 
reálne zhodnotenie v anglickom ja-
zyku. Umiestnenie našich žiakov: 3. 
miesto.  

Náš úspech považujeme za veľmi 
cenný, pretože napriek pandemi-
ckej  situácií na Slovensku, časovej 
tiesni a dočasným problémom s in-
ternetom, náš tím odviedol dobrú 
prácu, a my sme to celé zvládli per-
fektne. Sme na seba hrdí, že sme 
ukázali čo sa v nás skrýva.

 Text a foto: Janka, Maťka a Lola

ComFur výrazne 
zabodoval

NAPRIEK PREKÁŽKAM NÁŠ TÍM CVIČNEJ FIRMY 
ODVIEDOL DOBRÚ PRÁCU NA MEDZINÁRODNOM 
VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM A VÝRAZNE USPEL.
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Každoročne si 17. novembra 
pripomíname výročie „Nežnej 
revolúcie“, odstránenie komuni-
stického režimu, prvé slobodné 
voľby. Udalosti z tých čias si 
Rožňavčania aj tento rok pripo-
menuli na Námestí baníkov, kde 
okrem zapálenia sviečok v parku 
pod vežou pribudol aj Strom slo-
body. Stromy slobody sú totiž už 
celé jedno storočie symbolom 

vzniku 1. Československej repu-
bliky. V popoludňajších hodinách 
sa v Kultúrno-kreatívnom cen-
tre Kláštor premietli fotografie 
z minulých zhromaždení Za 
slušné Slovensko z viacerých 
slovenských miest a čítali si z 
práve vydanej knihy prejavov z 
týchto zhromaždení My sme tí, 
na ktorých sme čakali. Zároveň 
už druhý rok sa v tento deň naše 

námestie premenilo na 

záhradu plnú chryzantém. O výz-
dobu sa postaral primátor mesta 
p. Domik v spolupráci so záhrad-
níctvom Hamelli zo Slavca.

Situácia, ktorá našu 
spoločnosť rozdeľuje už druhý 
rok je veľmi zložitá a aj keď sa 
nemôžeme stretávať s rodinou 
alebo priateľmi, nevzdáme sa a 
budeme súdržní ako aj pred 32 
rokmi.

 Text: Vlado Foto: internet

Kvetinami za demokraciu a slobodu

KVETINOVÁ VÝZDOBA MESTA ROŽŇAVA, SYMBOL OSLÁV BOJA ZA DEMOKRACIU A SLOBODU
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V júni tohto roka sa uskutočnil už 25. ročník kraj-
ského kola amatérskej filmovej tvorby Cineama 
2021. Gemerské osvetové stredisko zorganizovalo  
toto skvelé stretnutie mladých talentov, ktorí ani 
v tomto náročnom období nezaháľajú a venujú sa 
svojmu koníčku.

Podujatie sa uskutočnilo v Dome tradičnej 
kultúry Gemera, kde súťažilo 23 filmov od auto-
rov z Košíc, Spišskej Novej Vsi a Rožňavy. Odborná 
porota posunula na celoslovenské kolo 17 z nich. 
Na súťaži sa prezentovali filmy rôznych žánrov ako 
animovaný film, hraný film, experiment – videoklip 
a minútový film. Súťažiaci boli rozdelení do troch 
vekových kategórií. Gemerského Oskara – GOSkara 
získali tri mladé talentované autorky za najlepšie 
diela vo svojich vekových skupinách. Prítomní 
boli aj odborníci, pedagógovia, ktorí aj keď kri-
ticky hodnotili, poskytovali cenné rady mladým 
filmárom, ocenili príchod nových mladých tvorcov, 
žánrovú a tematickú rôznorodosť.

Celá atmosféra súťaže prebiehala nielen v tvo-
rivom duchu mladých filmárov, ale aj v duchu novej 
tvorby a budúcich profesionálov. Účastníci mali 
možnosť prostredníctvom svojho diela stvárniť 
vlastné  názory či postoje.

Bolo úžasné vidieť ako vznikajú nové priateľstvá, 
ako dokážu spolu komunikovať úplne cudzí ľudia. 
Odovzdávali sa skúsenosti, plánovali stretnutia. 
Takúto super atmosféru treba zažiť.

Aj toto je jedna z možností , ako využiť svoj 
voľný čas.  Určite aj v našej škole je veľa talen-
tov, ktorým sme možno dali dobrý tip na využitie 
voľného času či ukázali platformu na preukázanie 
svojho talentu.

 Text: Domi Foto: internet

C I N E A M A
ZAUJÍMAVÁ MOŽNOSŤ VYUŽITIA VOĽNÉHO ČASU, 
PREZENTOVANIA VLASTNÉHO TALENTU A FANTÁZIE, 
TO JE CINEAMA, SÚŤAŽ V AMATÉRSKEJ FILMOVEJ TVORBE.
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Druhá polovica novembra sa už tradične spája s 
rôznymi súťažami, v ktorých si my študenti, máme 
možnosť overiť svoje schopnosti a znalosti z an-
glického jazyka. Naša škola sa už tradične každý 
rok zapája do medzinárodnej súťaže mladých 
prekladateľov Juvenes Translatores, ktorú organi-
zuje Európska komisia.  Tohtoročná téma súťaže 
bola „Getting back on track“, čo v našom materin-
skom jazyku znamená „Návrat na správnu cestu“.  
Prekladatelia Európskej komisie ohodnotia práce 
vyše troch tisícoch účastníkov zo škôl v celej Európe, 
od Oulu vo Fínsku až po azorský ostrov Sao Jorge v 
Portugalsku. Cieľom súťaže je čo najvernejšie, a 
pritom najprirodzenejšie, preložiť cudzojazyčný 
text do rodného jazyka, podporiť výučbu jazykov 
na školách  a poskytnúť mladým ľuďom možnosť 
okúsiť, aké je to byť prekladateľom.  

Tak ako každý rok, Európska komisia vyžrebovala 
14 škôl, ktoré sa mohli zúčastniť oficiálnej súťaže. 
Naša škola medzi nimi žiaľ tento rok nebola. 
Nadšenie nás študentov,  milovníkov anglického 
jazyka, sa však ani náhodou nezmenilo.  
Súťažiť mohli iba žiaci narodení v roku 
2004 a to Michaela Koltášová, Liliana Lave-
nová, Soňa Revajová a Tobias Maxin.   K 
prekladu cudzojazyčného textu do rod-
ného jazyka sme mohli používať iba knižné 
slovníky.  Dňa 25. novembra 2021 sme sa 
počas dvoch hodín museli popasovať s 
neľahkým textom, v ktorom nás čakalo 

hneď niekoľko nástrah. Myslím si však, že to všetci 
hravo zvládli a pritom si mohli vyskúšať náročnú 
prácu prekladateľov. Vraví sa, že dobrý preklad by 
mal mať na čitateľa rovnaký účinok ako pôvodný 
text. To, či sme my túto náročnú úlohu splnili, 
ohodnotia skúsení prekladatelia. Najlepší prekla-
datelia budú na jar 2022 pozvaní do Bruselu na 
slávnostné odovzdávanie cien. My, ktorí sme neboli 
vylosovaní do súťaže „naostro“  sme si zmerali sily 
aspoň v rámci Slovenska a tí najlepší z nás sa stret-
nú na seminári prekladateľov stredných škôl, kde 
sa dozvieme viac o náročnej, ale veľmi dôležitej 
práci prekladateľov.  

 Text: Soni Foto: archív OA

Jazyky ľudí spájajú
DOBRÝ PREKLAD BY MAL MAŤ NA ČITATEĽA 
ROVNAKÝ ÚČINOK AKO PÔVODNÝ TEXT
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• Čo Vás motivovalo uchádzať 
sa o post vychovávateľky?
Veľmi rada pracujem s mladými 
ľuďmi. Život v internáte je 
ako rodinný, veľa sa vytvára, 
vylepšuje, ale hlavne sa for-
mujú a upevňujú vzťahy medzi 
žiakmi.

• Čo bolo Vaše predchádzajúce 
zamestnanie?
Pracovala som ako majsterka 
odborného výcviku pre čašníkov, 
neskôr ako učiteľka odborných 
predmetov v gastronómii.

• Je náročné byť 
vychovávateľkou tínedžerov?
Práca vychovávateľa je aj 
krásna, aj ťažká. Je to veľká 
zodpovednosť, ale aj výzva 
hľadať možnosti mladého 
človeka inšpirovať ho k práci, 
učeniu, rozvoju svojho talentu.
• Aký máte názor na dnešnú 
mládež, boli ste rovnaká ako 
my?
Tiež som ako študentka bola v 
školskom internáte, preto viem 
pochopiť mladých ľudí a ich 
priority v ich veku. Samozrej-

N OV Ý  Č L E N 
R O D I N Y

V posledných dňoch prázdnin sa 
mnohým nám, internátnikom, 
dostalo do uší, že sa medzi 
nás chystá niekto nový a nie, 
nehovorím o prichádzajúcich 
prvákoch - BUDEME MAŤ NOVÚ 
VYCHOVÁVATEĽKU. Všetci sme 
boli v očakávaní aká bude a 
myslím, že sme sa vôbec neskla-
mali. Pani vychovávateľka nás 
2. septembra vrelo privítala a 
za čas, ktorý sme s ňou zatiaľ 
strávili, sme ju spoznali rovnako 
ako ona nás. Preto dovoľte, aby 
som aj vám trochu priblížila Mgr. 
Ruženu Spišiakovú, „nováčika“ 
medzi nami.
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me, doba je iná, ale keďže od svojich 22 
rokov pracujem v školstve, myslím si, že 
to zvládam.

• Ako najradšej trávite svoj voľný čas?
Väčšinu svojho voľného času venujem 
svojej rodine, hlavne svojim vnúčatám. 
Veľmi ma to obohacuje a som životu 
vďačná za svoju rodinu. Rada cestujem, 
spoznávam krajiny, rada čítam knihy, a to 
všetky žánre.

• Aké je vaše životné motto?
Nerobte nikomu to, čo nechcete aby robili 
vám.

• Čo by ste odkázali nám mladým?
Držím mladým ľuďom päste, aby si všetci 
našli svoje miesto v živote. Ale hlavne, 
aby ste boli zdraví, šťastní, mali sa radi a 
pomáhali si navzájom.

 Text: Ivka Foto: Ružena Spišiaková
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D. G.: Kedy si začala s podnikaním? 
K. S.: Podnikať som začala začiatkom tohto roka 
sama. Nerobím si účtovníctvo, no zapisujem si 
všetky objednávky, ktoré dostávam od ľudí, a 
taktiež si zapisujem výdaj peňazí, ktoré som 
minula na kúpu materiálu. Na začiatku som si 
urobila menší prieskum trhu, kde som zisťovala o 
aké produkty majú ľudia záujem. Najprv som sa 
zamerala na deti, no postupne som sa prepraco-
vala ku všetkým vekovým kategóriám.

D. G.: Čo ťa priviedlo k háčkovaniu? 
K. S.: Od malička som sa zaoberala hand-made 
produktmi. Vždy som rada vytvárala rôzne veci, 
ako napríklad kartónového robota. Celá moja 
rodina háčkovala či šila, a tak ma ručné práce 
postupne začínali zaujímať viac a viac. Začala 
som sledovať rôzne videá, prezerala som si fotky 
postavičiek a postupne som sa rozhodla vytvoriť si 
vlastné podnikanie.

D. G.: Čo vlastne vyrábaš? Aké sú tvoje produkty?
K. S.: Vyrábam háčkované rozprávkové, ale aj 
zvieracie postavičky na želanie. Robím aj deky, 
vankúše, čiapky, šály a momentálne sa naplno 
venujem vianočnej kolekcii, ktorú tvoria napríklad 
soby a snehuliaky. V budúcnosti plánujem môj 
sortiment rozšíriť aj o výrobky ako háčkované 
košíky a podnosy.

D. G.: Aké sú tvoje doterajšie úspechy?
K. S.: Pre mňa je veľkým úspechom to, že som 
zaujala veľké množstvo ľudí na celom Slovensku. 
Denne dostávam veľa pozitívnych správ, ktoré 
ma veľmi tešia. Špeciálne som hrdá na to, že sa 
moje produkty dostávajú aj za hranice nášho 
štátu. Moje háčkované postavičky putovali už aj 
do Maďarska, Česka, Chorvátska, Francúzska, 
Španielska a Anglicka. Taktiež som sa zapojila do 
súťaže s hand-made produktmi, ktorá bude vyho-
dnotená koncom tohto roka.

Z HOBBY PODNIKANIE
JE TO NAOZAJ PROSPEŠNÉ, AK SA Z HOBBY 

VYVINIE PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ A RADOSTNÉ, 
AK ZDOKONAĽOVANIE SA PRINÁŠA SVOJE OVOCIE.

Každý rok hľadáme v našej 
škole skrytý talent a aj keď bol 
tento poznačený „koronou“,  
hľadali sme ho aj tentoraz. 
Práve vďaka tejto neobyčajnej 
situácii si žiačka našej školy, 
Kitti Szűcsová z 5. A, počas 
dištančného vyučovania našla 
nový koníček, ktorý jej pretrvá-
va doteraz a začala s vlastnou 
podnikateľskou činnosťou. Ako 
sa postupne zlepšovala vo svojej 
tvorbe háčkovaných plyšákov, tak 
sa rozvíjalo aj jej podnikanie. Z 
malého množstva objednávok 
sa stal obrovský záujem o rôzne 
zvieratká, postavičky a bábiky, 
a preto som sa rozhodla urobiť 
interview práve s ňou. 

Kitti má 18 rokov,  žije v 
Plešivci so svojou mamou a 
kocúrom Pudingom. Našu školu 
navštevuje už piaty rok.
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D. G.: Aké prekážky má podobné podnikanie v 
dnešnej dobe? 
K. S.: Terajšia doba ovplyvnila mnoho ľudí, ale 
môjmu novému podnikaniu to prospelo. Veľa ľudí 
využíva nakupovanie cez internet, pretože majú 
obmedzený pohyb.

D. G.: Aké máš plány v budúcnosti?
K. S.: Mojim veľkým plánom je pracovať v 

zahraničí. Toto leto som mala možnosť vyskúšať 
si, aké je to brigádovať mimo Slovenska a 
práve pre túto skúsenosť by som v tom chcela 
pokračovať. Ďalej chcem cestovať, keďže rada 
spoznávam nové veci. Mám aj zopár plánov v pod-
nikaní, no nie sú veľmi isté. Uvidím, čo mi prinesie 
budúcnosť.

D. G.: Máš aj iné záujmy okrem 
háčkovania?
K. S.: Mojim koníčkom, ako som už v 
predošlej otázke spomenula, je ces-
tovanie, spoznávanie nových miest a v 
obľube mám aj šport, špeciálne beh.

D. G.: Čo by si chcela odkázať svojim 
rovesníkom? 
K. S.: Aby sa nebáli skúsiť nové veci, aj 
keď majú nápad na podnikanie, aby do 
toho išli a vyskúšali všetko, čo len chcú.

Na záver by som chcela poďakovať 
mojej spolužiačke Kitti, že bola ochotná 
odpovedať na otázky, ktoré sme pri-
pravili. Držím palce, aby sa jej v podni-
kaní darilo. Podporte ju aj vy zakúpením 
jej výrobkov, alebo ústnym šírením in-
formácií o tomto mladom talente našej 
školy. 

 Text a foto: Didi 
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Keďže patrím medzi ľudí, ktorí čítanie považujú 
za najlepšie strávený voľný čas, rozhodla som sa 
prečítať knihu o Pablovi Escobarovi. Aj keď sa hovo- 
rí, že knihu podľa obalu netreba súdiť, mňa práve 
svojim výzorom zaujala. Keď som ju uvidela na 
poličke môjho švagra, neváhala som a ihneď som 
po nej siahla. 

Knihu napísala jeho milenka Virginia Vallejová, 
ktorá opísala udalosti pravdivo a úprimne. Postupne 
odkrývala informácie nielen o jeho zločinoch, ktoré 
neboli odhalené, ale aj o intímnom živote.  Escobar 
bol brutálny zločinec, bezohľadný vrah, narkobaron 
a vládca kokaínového impéria. Vo svojej dobe bol 
jedným z najbohatších, ale aj najnebezpečnejších 
ľudí planéty. Nebol len ochrancom chudobných a 
manželom, ale aj pozorným milencom. 

Jedného musíte nenávidieť, druhého môžete 
milovať. 

Novinárka Virginia Vallejová spoznala najskôr 
Pabla, ktorý stavia domy pre chudobých. No keď 
objavila pravú tvár Escobara, neľútostného krimi-
nálnika, bolo už neskoro. Pablovo kriminálne ko-

kaínové kráľovstvo stále a stále rástlo. Mal milió-
ny dolárov, ktoré už zakopával do zeme, vlastnú 
malú armádu a drogy predával v tonách. Chcel 
ale viac, čo mu stále chýbalo - rešpekt. Rozhodol 
sa, že si ho vyslúži zabíjaním. Jeho meno zrazu 
znamenalo strach. Krajina sa zmietala vo vojne a 
terore, do hrobov putovali malí gauneri aj vysokí 
politici. Virginia sa s ním v roku 1987 rozhodla 
rozísť. Krvavý pohár ale pretiekol a Escobar sa 
stal dôležitým cieľom pre americkú tajnú službu. 
Napriek jeho nemilosrdnosti, mu na jeho rodine 
záležalo a za každých okolností sa ju snažil ukryť. 
No chvíľka nepozornosti ho nakoniec stála život. Pri 
úteku ho... (nechcem prezrádzať viac, ak si knihu 
prečítate, určite sa dozviete viac ...) a v roku 
1993 Pablo Escobar umiera. Po jeho smrti sa Virginia 
Vallejová stala spoločensky nežiaducou osobnou.

Keď som zistila, že som dočítala už poslednú 
stranu, bola som sklamaná (avšak v dobrom slova 
zmysle), pretože sa mi tak veľmi páčila a bola 
som vtiahnutá do udalostí, že som chcela viac. Je 
napísaná veľmi pútavo a stále niečím prekvapí. 
Je natočených mnoho filmov a seriálov o živote 
Pabla Escobara, ale táto kniha svojim pútavým 
rozprávaním predčí ostatné, keďže je písaná ako 
spoveď jeho milenky, ktorá s ním trávila veľa 
času a mala možnosť spoznať tohto človeka snáď 
najdôvernejšie z viacerých strán. Vedela veci, 
o ktorých ostatní ani netušili. Určite by som ju 
odporučila prečítať každému, koho život tohto 
zločinca zaujíma. Získate pohľad na tohto človeka 
a muža aj z iného uhlu ako z médií či od polí-
cie. Nech vás kniha neodradí svojou veľkosťou a 
hrúbkou, pretože to čítanie stojí za to. 

Pre mňa je to kniha, ktorá ma konečne nezau-
jala iba svojím obalom, ale aj obsahom.

 Text: Didi foto: internet

Dve tváre 
brutálneho zločinca

Pablo Escobar: 
Nenávidený 
a milovaný

Virginia Vallejo

Kráľ môže byť iba jeden

Jedného musíte nenáv idieť, 
druhého môžete milovať.
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STARTUP  znamená nevzdávať sa a kráčať ďalej

STARTUP JE ZAČÍNAJÚCI PODNIK, ALE NIE KAŽDÝ ZAČÍNAJÚCI PODNIK JE ZÁROVEŇ STARTUPOM. 
AKÝ JE MEDZI NIMI ROZDIEL?

V súčasnosti sa čoraz viac ľudí chce venovať 
podnikaniu. Nie všetci začínajúci podnikatelia sú 
oboznámení s možnými nástrahami a rizikami, 
prípadne výhodami tejto činnosti. Veľa ľudí sa 
pustilo do podnikania rôznych druhov bezhlavo, 
bez rozmyslenia a tak to aj dopadlo. Ľudia by si 
mali skôr než sa do niečoho pustia, urobiť menší 
prieskum, zhodnotiť, aký produkt bude vhodný pre 
ten ktorý trh. V poslednej dobe počujeme o start-
upoch, ale  málokto vie, čo to v skutočnosti zna-
mená. Hlavným problémom je, že nie je uvedená 
konkrétna a presná definícia tohto pojmu. Typické 
pre startup je, že prináša vyššie podnikateľské 
riziko, ale aj vyššiu návratnosť investícii. Iné 
zdroje prichádzajú s definíciou startupu ako pod-
niku, ktorý je predurčený na rýchly rast. Očakáva 
sa niekoľkonásobný nárast kľúčových ukazovateľov 
počas prvých rokov od vstupu na trh. Podnikateľský 
zámer startupu by mal spĺňať tri základné vlast-
nosti ako inovatívnosť, potenciálna šíriteľnosť a 
potenciálna návratnosť, pričom práve inovatívnosť 
je základnou vlastnosťou, ktorá odlišuje bežnú 
firmu od startupu. Ministerstvo financií SR prišlo s 
vlastnou definíciou, podľa ktorej je startup kapi-
tálová obchodná spoločnosť so sídlom na území 
Slovenskej republiky, od ktorej vzniku neuplynulo 
viac ako 36 mesiacov a zároveň vznikla za účelom 
tvorby inovatívneho produktu alebo služby. 

Vyznačuje sa aj tým, že väčšina hlasovacích práv 
patrí fyzickým osobám, ktoré sú jej zakladateľmi. 
Ak má byť podnik úspešný, nestačí mať iba ná-
pady. Treba ich vedieť predať klientom, ale aj po-
tenciálnym investorom. Doslova ich nadchnúť pre 
myšlienku, nápad, výrobok. Dôležité rozhodnutie, 
ktoré musia zakladatelia učiniť, je právna forma. 
Startup nemá priamo definovanú právnu formu, 
ale existuje taká, ktorá to startupom uľahčuje. 
Ide o jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a), 
s určitými výhodami oproti klasickej a.s. alebo 
s.r.o.. Kým startupy sa zameriavajú viac na svetové 
trhy, tradičné malé podniky sú zamerané skôr na 
domáce. Z toho je zrejmé, že podnikanie start-
upov je ambicióznejšie, pritom ale rizikovejšie. 
Podnikateľský model startupov ešte nebol otes-
tovaný na trhu a nie je isté, že ho trh prijme. Z 
hľadiska financovania sú tradičné začínajúce pod-
niky skôr rodinnými podnikmi a externé financie, 
ako napr. bankové úvery či kapitál od investorov, 
využívajú zriedkavejšie. Naproti tomu startupy 
hľadajú investorov, aby získavali financie na vývoj 
produktu. Tradičné začínajúce podniky rastú síce 
pomalšie, ale pomerne pravidelným tempom. 
Startupy majú v začiatkoch straty (kvôli vývoju 
a potrebám rýchleho vstupu na trh), ale neskôr 
zažívajú intenzívny a rýchly rast. 



Snapchat sociálna sieť 
veľmi populárna medzi teenagermi

Airbnd zdieľanie ubytovacých priestorov

Uber sprostredkovateľ dopravy Xiaomi čínsky výrobca smartfónov

WeWork prenájom kancelárskych priestorov
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Medzi najznámejšie 

startupy vo svete patria

Aj Slovensko má veľa šikovných podnikateľov startupistov, ktorí vďaka svojím projektom už prerazili 
do sveta. Napriek rozličným podnikateľským zámerom majú predsa len jedno spoločné. Odhodlanie 
zakladateľov kráčať ďalej a nevzdávať sa. 

Best Newcomer: TrainShot

Spoločnosť, ktorá vytvorila moderný strelecký 
nástroj.

Ten napomáha zdokonaľovaniu sa v strieľaní.

Sídlia v Bratislave.

Svoje kancelárie majú aj v Spojených štátoch 
(Alcoa) a v Nemecku (Dortmund)

Best Fintech Startup: Finax
Spoločnosť, ktorá ako prvá sprístupňuje inteligentné investovanie širokej verejnosti.

Boli spomenutí v rôznych magazínoch ako napríklad Forbes.

Ich pobočka sa nachádza v Bratislave. 
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GA Drilling

Od roku 2008 sa preslávilo najmä disruptívnou vrt-
nou technológiou PLASMABIT, ktoré má využitie v 
geotermálnej energetike, olejárskom a ťažobnom 
priemysle. 

 Text: Bianka Foto: internet

Aeromobil

Štefan Klein, prišiel s nápadom 
pozemného lietadla a na svetovej 
výstave Top Marques Show v Monaku v 
roku 2017 predstavil najnovšiu verziu 
Aeromobil 4.0.

Slido
Technická spoločnosť, ktorú v roku 2012 založil Peter Komorník.

Pointou tohto startupu je poskytnúť publiku možnosť pýtať sa otázky 
alebo vyjadrovať názory v reálnom čase.

Medzi zákazníkov tohto slovenského startupu patrí napríklad Spotify, 
Netflix, Booking či Adobe.

Gymbeam

Pre milovníkov posilňovní a cvičenia, za ktorého 
vznikom stojí Dalibor Cicman v roku 2013.

Tento startup ponúka sortiment s vyše 9 000 
produktami 125 rôznych značiek.

MultiplexDX

Jedna z najinovatívnejších biotechnických spoločností, 
ktorá má za úlohu vytvárať revolučné technológie pre 
trh personalizovanej molekulárnej diagnostiky rakoviny. 

Zakladatelia: Pavol Čekan, CEO, biofyzik Peter Kilián a 
molekulárny biológ Vladimír Wolf.

V súčasnosti pracujú na komplexnom diagnostickom 
teste MultiplexDX9+, ktorý by mal byť hotový do roku 
2023.

GreenWay
Od roku 2011 poskytuje rozsiahly balík služieb e-mobility vrátane 
vozového parku pre elektrické vozidlá či vymieňanie batérií. 
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Jeseň je tento rok nádherná, ozaj štedrá na 
slnečné a suché dni, a lístie v prírode priam hýri 
farbami od svetlo žltej cez odtiene červenej po 
tmavo hnedú. V takéto dni je priam hriech sedieť 
doma a neužiť si čaro prírody pred blížiacim sa sy-
chravým počasím, ktoré november  a blížiaca sa 
zima prináša. 

Moje túlavé topánky ma tentoraz zaniesli 
na pomerne vysoký kopec neďaleko Rožňavy s 
nezvyčajným menom Pipitka (1224 m n. m.), ktorý 
je súčasťou Volovských vrchov. Vrch sa dá dosiahnuť 
viacerými spôsobmi. Ja som si vybrala trasu z Úhor-
nianskeho sedla vo výške 999 m, kam som sa vyvie-
zla autom po ceste do Smolníka z Krásnohorského 
Podhradia. Žiaľ, cesta je v pomerne zlom stave a 
turistiku v zime, keď cesta nie je udržiavaná, si ani 
neviem predstaviť, čo je veľká škoda. 

Pekná, pomerne široká lesná cesta ma vedie tak-
mer vždy po hrebeni po červenej značke. Orientá-
cia je jednoduchá, turistika nenáročná, veď mám 
prekonať len 225 m prevýšenia, obloha až gýčovito 

sýtomodrá bez oblakov. K dobrej nálade nepo-
trebujem už nič, snáď len príjemnú spoločnosť. 
Čoskoro sa dostávam na východnú stranu prvého 
vŕšku na hrebeni, ktorým je Starý vrch. Dá sa ľahko 
rozpoznať vďaka stožiaru na jeho vrchole. Ukazuje 
sa prvý širší výhľad smerom na východ a v doline 
matne rozlišujem vody Úhornianskeho jazera. Pre-
chádzam popri Malej Pipitke a smerujem k vyššiemu 
kopcu predo mnou. Tu sa cesta po prvýkrát začína 
prudšie dvíhať a prechádza na západnú stranu 
hrebeňa. Otvára sa tu pohľad do hĺbky Rožňavskej 
kotliny, kam Volovské vrchy klesajú. Na jej druhej 
strane rozoznávam Silickú a Plešiveckú planinu. 
Práve keď cesta začína klesať do ďalšieho sedielka 

PIPITKA



na hrebeni, robím malú odbočku doľava kolmo na 
svah a za okamih som na vrchole kopca Pipitka. 
Keďže je bezoblačno, viditeľnosť je fantastická 
a na severe perfektne rozoznávam Kráľovu Hoľu 
a trochu vpravo od nej i vrcholky Vysokých Tatier, 
ktoré napriek tomu, že je október, sa ešte nebelejú 
od snehu. Hľadím i pod seba do Smolníckej doliny, 
kde vidím kaplnku nad obcou Úhorná a časť dediny. 
Rozlišujem Stolické hory a jednotlivé vrchy Sloven-
ského Rudohoria ako Volovec, Radzim. Neviem sa 
vynadívať do priestoru pred sebou, ktorý vyplňujú 
blízke aj ďaleké hory. 

Vraciam sa tou istou cestou, ktorá mierne klesá 
a vychutnávam si októbrové slniečko. Naposledy sa 
zastavím pri novej útulni a kochám sa pohľadom 
do doliny. Vďaka dobrej viditeľnosti sa ako zrka-
dlo medzi stromami v doline pod nami trblieta aj 
vodná plocha Úhornianskeho jazera. Čochvíľa som 
naspäť pri orientačnej tabuli, odkiaľ som začala 
nenáročnú turistiku. Na druhej strane Smolníckej 
doliny sa vypína masív Hekerovej, kam by som 
sa tiež chcela dostať, ale asi až nabudúce. Teraz 
mám dobrý pocit z dnešnej turistiky a som nabitá 
pozitívnou energiou, ktorá mi vydrží do najbližšej 
potulky našim krásnym okresom.

 Text a foto: CT
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Objavili ho mineralógovia z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied (SAV) v rudných žilách v okolí 

Dobšinej. Ako holotyp bez prímesí má bielu farbu. Malá prímes kobaltu spôsobuje jeho svetloružové sfar-

benie. Drobné guľôčky výraznejšej ružovočervenej farby tvoria minerály radu erytrit-hörnesit. Dobšinait 

je nový člen roselitovej skupiny nerastov s dominantným zastúpením vápnika. Minerály skupiny roselitu 

patria medzi relatívne vzácne arzeničnany s obsahom vody.  Začiatkom februára 2021 ho Komisia pre nové 

minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii schválila ako v poradí 

23. nový minerál nájdený na území Slovenska.

Myslím, že naproti negatívnej súčasnej situácii s ochorením Covid-19, ktorá je hlavou každodennou 

témou nie len na Slovensku, ale aj vo svete, je veľmi príjemnou zmenou dozvedieť sa to, že práve u nás 

sa zrodil nový minerál, ktorý obohatil svetovú skupinu minerálov. 

Nový objav na Slovensku
DOBŠINAIT – PEKNÝ MINERÁL RUŽOVEJ FARBY BOL OBJAVENÝ V OKRESE ROŽŇAVA, V OKOLÍ DOBŠINEJ.

Dobšiná je staré banícke mesto ležiace v údolí Dobšinského potoka v strednej časti Slovenského Rudo-

horia. Toto mesto má bohatú banícku históriu. Aj keď je dnešná Dobšiná len skromným mestečkom s 

počtom obyvateľov 5 685, môže sa popýšiť práve tým, že svetu darovalo nový a jedinečným minerál, ktorý 

pomenovali práve podľa miesta jeho prvého opísaného výskytu - Dobšinait.

 Text: Didi, Foto: Internet
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T A K T S I S U R O D O S T R O M

L R L I K A V K A A N I L Z R M Z

A H I R S V K I K M T R O J A K E

P K L A S I K T S A U O K R E I P

K Z N B T D Y Y A Z A S A Ú B B Ź

A K R A I L H U G O N D O L I E R

A I N N M A O R A N O I L V E A Z

S A T I R I K N D N G L I M I T A

F D O C A U R R A O R S N L O L A

S O N O V I R K M K A N I S T E R

P B R U A N D A A P V P T O M S A

N R E T S E W U N S CH O D I S K O

A O I L S I T A Z CH T V N E N A K

R T U A K O N K A M I E R I D L O

O A M Ć M N P O R S N T L I L K R

V O L A V K A A D T S A R Á N A A

D A T S I B A R A A K E I T N E M

O S E M S M E R O V K A  (tajničku tvorí 38 písmen)

AMAZON * APOSTROF * ARABISTA 
* AGRONAUT * AUTOMAT * BEA-
TLES * CINABARIT * DAKTYL * 
DOBROTA * DOMASED * DVORAN 
* EMINENT * FANATIK * GONDO-
LIER * KALINKA * KANISTER * 
KAOLINIT * KASTELÁN * KLASIK * 
KNOKAUT * KRIVONOS * LIKAVKA 
* LIMITA * MADAGASKAR * MA-
LINOVKA * MANZARDA * MARA-
DONA * MAROKO * MENTIEKA * 
MIERIDLO * NÁRAST * PIERKO 
* PILIAR * PRIAMKA * RIMANKA 
* RODOSTROM * RUSISTKA * 
SASANKA * SATIRIK * SCHODISKO 
* SKALKA * TIMRAVA * TLAPKA * 
TOALETA * TRIATLON * TROJAK 
* UHLIARKA * VOLAVKA * WEST-
ERN * ZEBROID * ZMRZLINA 

1 2 3 4 5 6 7 2 1

8 9 2 10 4 10 11 2 12

13 1 4 2 10 8 14 2 1

3 8 12 2 9 8 7 2 9

14 2 15 10 8 9 2 1 6

16 2 17 8 3 13 17 2 9

18 2 9 8 14 2 7 3 8

18 11 19 2 1 2 18 11 7

9 8 16 12 2 12 1 6 2

16 2 10 4 18 2 1 4 18

16 8 3 2 15 2 16 9 13

8 1 9 2 16 2 1 8 15

15 1 2 20 13 21 2 12 13

16 2 22 1 20 8 1 2 5

9 2 19 4 10 2 7 9 13

19 2 1 9 13 10 12 2 16

16 2 14 4 22 4 17 2 1

15 2 22 9 13 21 2 22 13

Vymedzený okruh – titul monarchického panovníka

Veľké oči – výluh

Vymedzená časť územia – doska na krájanie

Tajný list z väzenia – nástroj na kosenie

Voľné, nepripevnené veslo – pytliaci

Árenda – orientačná veža pri mori

Kryt vojaka – zóna, pruh územia

Dentista – básnik (Martin)

Účty – dvory v domoch

Objav – vrub, stopa po zarezaní

Kočovník – obyvateľka Dánska

Ničivá víchrica – etnikum

Smer pohybu – ženské meno (5. 2.)

Nápad, námet – mužské meno

Zväzok el. vodičov – vrelá náklonnosť

Menší čln – besiedka

Melódia – predmet na ovievanie

Vymedzené množstvo – okrasná rastlina, bot. Agave

Č Í S E L N Á  R E T I A Z K O V Á  D O P L Ň O VA Č K A
Jozef Bily: „Najľahšie sa, márna sláva, plní ......“    (rovnaké číslo nahrádza rovnaké písmeno)

 pripravila: RR
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