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nádhernou

zeleňou všade okolo nás, sa blíži
ten dlho očakávaný čas, keď každý
z nás študentov na čas odloží
zošity, učebnice i tašky a vydá sa
za novým dobrodružstvom. Áno je
to tak, opäť je tu jún a školský rok
je už čochvíľa za nami. Rozlúčili
sme sa s našimi spolužiakmi,
ktorí tento rok už znova naostro
podávali vyučujúcim spätnú väzbu o svojich vedomostiach na maturitnej skúške, pretože dištančné
vzdelávanie je, dúfam, už navždy
kapitolu svojho života. Verím, že

sme sa s nimi nelúčili navždy a
prídu nám porozprávať ako sa im
darí napĺňať svoje sny.
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aj

záverečných
my

ostatní
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písomkách

odnesieme

domov okrem hodnotenia našej
celoročnej práce aj prekrásne spomienky. Ale ešte predtým, ako za-

tvoríme na krátky čas dvere našej
obchodnej akadémie, ponorte sa

spoločne s nami do nového čísla
nášho časopisu s množstvom zaujímavých príbehov.
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Sršeň

Najpevnejšie puto - láska

14. februára oslavujeme Deň svätého Valentína ako sviatok lásky a náklonnosti k
našim partnerom, ale aj dobrým kamarátom
a všeobecne ľuďom, ku ktorým máme blízko.
V našej škole zorganizovala Žiacka školská rada
valentínsku poštu, kde mal každý žiak možnosť
poslať valentínku svojej tajnej (aj netajnej) láske.
Kreatívni žiaci 4. A triedy nám vytvorili valentínsku
nástenku, ktorá určite neunikla žiadnemu oku. V

tento deň sme mali stanovenú aj výzvu, v rámci
ktorej sa všetci žiaci obliekli do červenej alebo
ružovej farby. No hlavnou výzvou tohto dňa bolo
šíriť lásku a porozumenie medzi sebou, pretože
aj keď svet môže byť hocijako škaredý, my sami
si ho stále vieme zlepšiť bez ohľadu na okolnosti.

 Text: Vlado Foto: archív OA
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VYTÚŽENÁ VIDINA LYŽIARSKEHO ZÁJAZDU SA NAPRIEK PANDEMICKÝM OPATRENIAM
STALA SKUTOČNOSŤOU. UTUŽILI SA VZŤAHY MEDZI SPOLUŽIAKMI, MNOHÍ SA NAUČILI
LYŽOVAŤ A OBĽÚBILI SI TENTO BIELY ŠPORT. VŠETCI SI UŽILI KOPEC SRANDY A DOMOV
PRINIESLI LEN PEKNÉ SPOMIENKY.

Neviem ako ste na tom vy, ale
pre mňa bol lyžiarsky zájazd
vytúženou vidinou už od prvého
ročníka. Keď sa blížil termín nášho
lyžiarskeho zájazdu v druhom
ročníku, stále sme boli v neistote
či sa uskutoční alebo nie, pretože
pandémia covidu bezbečnostnými
opatreniami neustále točila a menila ich podľa počtu nakazených. Až v piatok, tesne pred termínom zájazdu, sme dostali definitívne zelenú
a v nedeľu 6. februára sme sa konečne všetci s batohmi a lyžami zoskupili na školskom dvore pri autobuse.
Myslím si, že väčšina z nás si tento kurz veľmi
užila. Žiaci, ktorí stáli na lyžiach prvýkrát, sa
mali možnosť naučiť základy lyžovania a všetci
pevne dúfame, že si tento šport už natrvalo
obľúbili. Skúsenejší lyžiari sa však tiež nenudili. Tí
zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti priamo
na náročnejšej čiernej zjazdovke. Vznikli nové
kamarátstva a vzťahy, ktoré nikto neočakával
a mnohí z nás sa ešte bližšie spoznali. Nebol
problém pokecať si aj so spolužiakmi z iných
tried, ktorých sme dosiaľ poznali len z videnia,
alebo so spolužiakmi, s ktorými sme sa dovtedy
v triede nebavili. Veľké pozitívum ,,lyžiaraka“
bol v utužení vzťahov medzi spolužiakmi.
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Prvý deň bol snáď najnáročnejší, pretože najprv trochu dlhšie trvalo naše ubytovanie, v hoteli
bola totiž aj partia stredoškolákov z inej školy. Potom nasledovalo rozdeľovanie do družstiev
podľa lyžiarskych schopností, ktoré prebiehalo v relatívne drsnom počasí, keď snežilo, bola hustá hmla, že sme nedovideli jeden na druhého už v trojmetrovej vzdialenosti. Po počiatočných
zmätených pocitoch to bolo stále už len lepšie a lepšie.
Streda bola výnimočne vydarená, pretože poobede
sme navzájom súťažili v
modelovaní sôch zo snehu
podľa

vlastnej

fantázie.

Zvíťazila skupina, ktorej sa
podarilo

vymodelovať

v

takmer životnej veľkosti s
vernou podobou Elzu, psa
pani

učiteľky

Lukáčovej.

Večer sme zažili fantastickú

nočnú

lyžovačku.

Keď nás po večeroch prepadol hlad, v bare sme
si mohli pochutiť na palacinkách alebo pizzi. Ako
to už býva, nie všetko má len dobrú stránku. Ako mnohí asi viete,
niektorým žiakom corona vírus predsa len urobil škrt cez rozpočet a lyžiarsky výcvik museli
predčasne opustiť. Veľká vďaka patrí vedeniu školy i pedagógom, vďaka ktorým sa tento kurz
mohol uskutočniť. Aj napriek malým nepredvídateľným negatívnym okolnostiam, bol tento kurz
úžasný a my naňho budeme s radosťou spomínať ešte dlhé roky.
 Text a foto: Saša
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PODNIKANIE NIE JE JEDNODUCHÉ, PRINÁŠA VIACERO RIZÍK. AKÝ BY MAL BYŤ
PODNIKATEĽ ABY BOL ÚSPEŠNÝ, ČO VŠETKO BY MAL OVLÁDAŤ, JE DOBRÉ OVERIŤ SI
EŠTE PRED REÁLNOU PRAXOU. NAŠI MLADÍ EKONÓMOVIA – BUDÚCI PODNIKATELIA Z
DVOCH CVIČNÝCH FIRIEM SI MÔŽU PODMIENKY FIKTÍVNEHO PODNIKANIA VYSKÚŠAŤ
NA RÔZNYCH SÚŤAŽIACH CVIČNÝCH FIRIEM AŽ NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI. TENTORAZ ZOŽALI SKUTOČNE HISTORICKÝ ÚSPECH.
Cvičné firmy podporujú finančnú gramotnosť, ekonomické a
právne vedomie mladých ľudí a umožňujú študentom dotknúť
sa skutočného podnikateľského prostredia, aj keď iba vo virtuálnom svete. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje príležitosť komunikovať v cudzom jazyku, vytvárať
propagačné materiály, riešiť obchodné prípady, nadväzovať
obchodné kontakty. V dňoch 22. – 25. marca 2022 sa
uskutočnil už 27. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Prahe. Na súťaži sa zúčastnilo 60 firiem z Čiech, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Rakúska a Belgicka. Naša škola sa veľtrhu
zúčastnila s dvoma cvičnými firmami, ComFur nábytok, s. r. o.
a Prstenec Saturna, s. r. o.. Obidve firmy dosiahli v celkovom hod
notení historický úspech.
Veľtrh organizovala Cvičná firma Antré s. r. o. z OA Heroldovy sady Praha. Tento ročník bol
výnimočný nielen v tom, že sa veľtrh konal online, ale aj v tom, že sa konal v prostredí Gather Town. Aplikácia pripomína videohru. Gather Town umožňuje nielen komunikáciu medzi
účastníkmi, ale tiež zdieľanie súborov. Organizátori pripravili 2 miestnosti, ktoré vzhľadom pripomínali veľtržné priestory. A tak mali súťažiaci aspoň takto navodenú atmosféru haly s pódiom,
na ktorom sa konali príhovory. Obecenstvo sa v auditóriu pekne usadilo na stoličky. Účastníci
veľtrhu obchodovali v stánkoch, kde sa mohli nielen počuť, ale aj vidieť s obchodnými partnermi.
Zúčastnili sme sa všetkých súťaží, ktoré boli organizované – reklamný šot, elektronická
prezentácia, leták. Zapojili sme sa aj do obchodovania a do súťaží, ktoré boli vyhlásené v
prvý deň veľtrhu. S myšlienkovou mapou a vizitkou sme sa umiestnili v TOP trojke a s letákom
s veľkonočnou tematikou, sme sa umiestnili v TOP desiatke. V celkovom hodnotení sa naša
firma ComFur nábytok s.r.o. umiestnila na 1. mieste, čo pre školu znamená historické prvenstvo v takejto medzinárodnej súťaži. Počas celého veľtrhu sme pracovali naozaj ako tím, a
zapájali sa do všetkých aktivít,
aby sme nazbierali čo najviac
bodov. Vďaka tímovej práci
a odhodlanosti sme dosiahli
nádherný výsledok. Stali sme
sa najlepšou firmou veľtrhu.
Gabriela Cangárová, riaditeľka
CF ComFur nábytok s,r,o.
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Naša cvičná firma Prstenec Saturna, s.r.o. vznikla v roku 2021. Kvôli pandémií
a dištančnému vzdelávaniu sme sa museli popasovať s rôznymi ťažkosťami, ale
naša vedúca, pani zástupkyňa Ing. Stanislava Lukáčová nás vždy podržala. Sme
jej nesmierne vďační za každú radu a pomoc. Firma Prstenec Saturna, s.r.o. pozostáva zo 14 zamestnancov.
Riaditeľkou firmy je Veronika Vidová a zástupkyňou riaditeľky je Martina Polomská. Na základe ich výborných organizačných schopností naša firma obsadila 2. miesto v kategórií Najlepšia firma veľtrhu. Ďalším úspechom je 1. miesto
v kategórií 90 sekúnd vo výťahu, ktorému vďačíme Saskii Mesarčíkovej. Vďaka
patrí všetkým zamestnancom firmy, ktorí sa podieľali na tvorbe katalógu, letáku,
prezentácie, reklamného spotu, jedálneho lístka, webu, vizitky, myšlienkovej
mapy, nástenky a veľtrhu všeobecne. Mrzí nás, že sme sa Medzinárodného veľtrhu
nevedeli zúčastniť osobne v Prahe. No aj na tejto onlinovej verzii veľtrhu sme sa
naučili navzájom spolupracovať, zlepšili sme si komunikačné schopnosti nie len v
slovenčine ale aj v angličtine a spoznali sme novú platformu Gather Town, ktorá
sa nám veľmi páčila a nesmierne sa tešíme z našich úspechov.

 Text a foto: RR
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CHCELI BY STE MAŤ AJ VY ŠIKOVNÉ PRSTY, ABY STE DOKÁZALI RÝCHLO, PRESNE
ODPÍSAŤ TEXT A UPRAVIŤ HO DO GRAMATICKY SPRÁVNEJ PODOBY A EŠTE
TROMFNÚŤ AJ KONKURENTOV?
Predpokladám, že každý z čitateľov by chcel aspoň v niečom vynikať nad ostatnými rovesníkmi, nech je to hocičo, napríklad aj práca s textom na počítači. Možnosti vyniknúť sa nám
naskytnú okrem vzdelávacích výsledkov aj v podobe rôznych súťaží. Jednou z nich je aj 56.
ročník súťaže spracovania informácií na počítači v Martine. Náš tím súťažiacich si z Martina
odniesol pár pekných obsadení a ja som trochu vyspovedal jednu z našich reprezentantiek
školy na tejto súťaži, Marinu Tomiovú zo IV. A triedy.
Ako si sa dostala k tejto súťaži?
V treťom ročníku sa mi začalo viac dariť v UTX a pani učiteľka PaedDr. Emília Gajdošová, ktorá
ma k tomu viedla, si to hneď všimla a vzala ma pod svoje krídla. Odvtedy som absolvovala pár
súťaží, až som sa dostala na celoštátne kolo súťaže z UTX.
Ako prebiehala táto súťaž spríjemnená
výletom?
V utorok 22. marca sme vlakom vycestovali do jedného z najkrajších slovenských
miest – Martina. Cestou sme sa zastavili
v chladnejšom Poprade, kde sme pozorovali jeho krásy a zahliadli sme aj majestátne
zasnežené končiare Vysokých Tatier. Spolu
s Nikolou Liptákovou, Jonasom Benediktym, Dávidom Hajdum, Erikom Sanislóm,
Dominikom Demeterom a Lukášom Zakharom sme tvorili veľmi dobrý kolektív.
Po
príchode do Martina sme sa
ubytovali na internáte miestnej Strednej odbornej školy
dopravnej. V tento deň nás
pani učiteľka pozvala na dobrý obed do miestnej koliby
ako gesto povzbudenia do
súťaženia nasledujúci deň
a my sme to veľmi ocenili.
Po chutnom obede sme sa
prešli okolo cintorína padlých
partizánov, ktorého hlavnou
dominantou je viacfigurálny
reliéf nazvaný ,,Legenda o
práci a boji“. Na internáte
sme,
bohužiaľ,
nemali
možnosť trénovať na súťaž
kvôli absencii internetového
pripojenia.
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Streda sa už niesla v súťaživom duchu, ale prv
sme sa išli pozrieť do Múzea slovenskej dediny,
kde sme videli obytné domy, hospodárske budovy, sakrálne stavby Oravy, Liptova, Turca a
Kysúc–Podjavorníkov.
Dosiahli ste aj nejaké úspechy?
Celý náš tím dosiahol nejaké dobré umiestnenie,
ale najlepšia z nás bola Nikola Liptáková. Nika
je veľmi šikovná a od prvého ročníka reprezentuje našu školu v podobných súťažiach ako ZAV
Slovensko, Slovenské rýchle prsty a iné. V roku
2019 sa na celoštátnom kole v úprave textu
na počítači umiestnila na 9. mieste, o dva roky
neskôr už na 5. mieste a teraz obsadila 2. miesto. Vo Wordprocessingu bola v roku 2019 na 5.
mieste, v roku 2021 na 7. mieste a teraz opäť
obsadila 7. miesto. Jej výsledky sú za Košický
kraj najlepšie.

Aké boli tvoje poctity, keď si zistila, že si skončila na 3. mieste?
Od začiatku som vedela, že sa mi nedarilo zle, ale aj tak to bolo pre mňa príjemné prekvapenie.
Za moje vedenie v tejto súťaži ďakujem pani učiteľke Gajdošovej, ktorá bola taktiež v tej chvíli
vyhlásenia výsledkov veľmi dojatá.
Zúčastnila by si sa súťaže aj budúci rok?
Samozrejme. Budem ešte viac trénovať, aby som sa budúci rok umiestnila ešte lepšie. Tieto
viacdňové súťaže nám dajú síce zabrať, ale máme možnosť spoznať aj naše mestá a krajinu,
preto dúfam, že budúci rok sa bude súťaž konať v inom meste a ja sa znova dostanem do
reprezentácie školy.

 Text: Vlado Foto: archív OA
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,,Robíte to veľmi dobre“, presne s týmito slovami začal hodnotenie nášho školského časopisu
Sršeň slovenský investigatívny novinár, niekoľkonásobný držiteľ prestížnej ceny OTO a moderátor televízie Markíza Patrik Herman. Už tradične 28 rokov sa Krajská knižnica vo Zvolene
stáva v apríli centrom stredoškolskej a vysokoškolskej žurnalistiky. Pre niekoho je Štúrovo
pero len obyčajnou neznámou súťažou, no pre nás, nádejných žurnalistov, je účasť na tejto
prestížnej súťaži obrovský úspech.
Poďme však pekne od začiatku. Keďže som sa tejto
súťaže zúčastnila po prvýkrát, s malou dušičkou,
trochou strachu a veľkými očakávaniami som vstupovala do knižnice. Už pri vstupe ma omámila
nádherná vôňa tisícok kníh a zvláštna atmosféra,
ktorá ma úplne pohltila. Náš časopis ohodnotili
rokmi overený porotcovia Pavol Vitko, Patrik Herman a Lukáš Diko. Každý z nich nám porozprával
svoje vlastné skúsenosti ako aj novinárske zážitky.
Zároveň sa vyjadrovali aj k časopisom a dávali dobre mienené rady potrebné pre náš ďalší rozvoj.
Pozitívne hodnotenia nášho časopisu Sršeň ma
samozrejme potešili, kritické komentáre som prijala s pokorou a ponaučením.

Následne prichádzali prekvapenia v podobe besedy
s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou ako aj so Sajfom a
jeho manželkou Veronikou. Mali sme možnosť pýtať
sa ich na rôzne veci, ktoré nás zaujímali, a tak sme
sa aj podozvedeli množstvo zaujímavostí a pikošiek
z ich pracovných alebo osobných životov.
Po prebdenej noci s množstvom nových kamarátov
som sa ráno znova vybrala do knižnice, kde som už
netrpezlivo čakala na vyhodnotenie. Napätie medzi
nami by sa dalo krájať. Náš časopis vyhral niekoľko
krásnych umiestnení a to: Prémiu kníhkupectva
Martinus za rubriku Literárna iskra a cenu Televízie
Markíza 3. stupňa. Najväčším prekvapením a veľkým
potešením bola cena nadácie Slovenskej sporiteľne,
kde sme získali prekrásne 1. miesto za našu už
tradičnú rubriku ,,Ach tie financie“.
Z výsledkov sa všetci veľmi tešíme a už teraz sme
zvedaví, čo nám prinesie budúci rok.

 Text a foto: Soni
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JE DÔLEŽITÉ UČIŤ SA V DNEŠNEJ DOBE CUDZIE JAZYKY? PREDPOKLADÁM, ŽE KAŽDÝ AUTOMATICKY ODPOVIE ÁNO, PRETOŽE BEZ OVLÁDANIA CUDZÍCH JAZYKOV BY SME BOLI V
TOMTO GLOBALIZOVANOM SVETE STRATENÍ.
Je iné učiť sa cudzí jazyk povinne v škole a venovať sa mu vo svojom voľnom čase. V dobe keď
sa všade učí angličtina a každý mladý vzdelaný človek sa vie dorozumieť v zahraničí anglicky,
si kladiem otázku: ,,Má význam učiť sa aj ďalšie cudzie jazyky? Ak áno, tak prečo? Ako? Kde?
Dá sa to využiť v živote?“
Myslím si, že učenie sa ďalšieho cudzieho jazyka vo svojom voľnom čase znamená posun v
živote, výzvu a stanovenie si cieľa, ktorý je zvládnuteľný, preto by sme sa ho nemali vzdať
pri prvých prekážkach. Mali by sme využiť každú voľnú chvíľu a obklopiť sa daným jayzkom,
kultúrou či históriou krajiny používajúcej tento jazyk každý deň aspoň na pár minút.
Ja osobne som si zamiloval francúzsky jazyk už ako dieťa a začal sa mu venovať vo svojich
štrnástich rokoch. Každá chvíľa učenia sa ma posúva ďalej, a aj keď možno mávam obdobia
keď nemám čas na intenzívne štúdium, každý deň si nájdem aspoň 5 minút na kontakt s mojím obľúbeným jazykom. Často trávim čas aj hľadaním informácií o danej krajine, pozeraním
televíznych správ a počúvaním rádiových staníc, čítaním kníh a predovšetkým učením sa tohto
krásne znejúceho jazyka, o ktorom som sa rozhodol napísať aj svoju stredoškolskú odbornú
prácu. Prácou SOČ som hlavne chcel posunúť ďalej svojim spolužiakom myšlienku na študium
ďalšieho cudzieho jazyka ako veľmi prospešnej voľnočasovej aktivity. Pre mňa to má význam v
tom, že v budúconosti mám sny pracovať s týmto jazykom. Francúzština je totiž často žiadaná
jednak na trhu práce, ale má význam aj pre toho, kto pracuje v zahraničí vo frankofónnych
krajinách a aj pre toho, kto pracuje v prostredí diplomacie.
Áno, je potrebné študovať cudzie jazyky. Ja sa učím
francúzsky, anglicky, česky, samozrejme slovensky
a nemecky a môj názor na štúdium je taký, že koľko
jazykov študuješ, toľko krát si človek. Každý jazyk
prináša nové pohľady na rovnaký predmet. Ako
správne študovať jazyk a kde? Vždy sa nájde spôsob. Kto chce, ten to dosiahne a nájde si spôsob ako
študovať. Či sa to dá využiť v živote? Samozrejme
že áno. Dnešná moderná doba nám dáva nekonečno
príležitostí, a tak sa ich treba chopiť a nevzdávať sa.
Nikdy neviete kde a kedy sa vám tieto poznatky nadobudnuté štúdiom zídu. Som rád, že vás môžem aspoň
takto povzbudiť a podporiť v štúdiu cudzích jazykov,
ktorého nesporné benefity vám odhalí až budúcnosť.
 Text a foto: Jakub
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V ŽIVOTE SÚ ZAČIATKY I KONCE. PRE ŠTUDENTOV A MNOHÝCH UČITEĽOV
POKRAČUJE CESTA VZDELÁVANÍM, NO BUDÚCI ROK SA TU UŽ NESTRETNEME V
ZOSTAVE, V AKEJ SME. RADA BY SOM UPRIAMILA VAŠU POZORNOSŤ NA 2 ÚŽASNÉ
PANI UČITEĽKY, KTORÉ TEJTO ŠKOLE OBETOVALI SVOJE ROKY A SKÚSENOSTI.
PANI UČITEĽKA PAEDDR. IVETA EMÖDIOVÁ A ING. ANITA SÁRENÍKOVÁ. OBE SÚ
VÝNIMOČNÉ, A PRÁVE Z TOHTO DÔVODU SOM SA ROZHODLA PREDSTAVIŤ VÁM
ICH BLIŽŠIE.

Anita Sáreníková

V Obchodnej akadémii učím informatiku, ale po rokoch pôsobenia v tejto inštitúcii, pred odchodom do dôchodku, musím
urobiť krátku retrospektívu.
Mám rada školu ako inštitúciu, celkovo. Škola je pre mňa
výnimočné a významné miesto. V detstve som v škole
vyrastala, pretože moja mama bola učiteľka a vždy som tam
za ňou chodila. Bola som nevýslovne šťastná, keď som dostala
ponuku učiť na Obchodnej akadémii v Rožňave. Byť učiteľkou,
bol do veľkej miery môj splnený sen. V mladosti sa mi však
dosť vzdiali, pretože som sa ako žiačka základnej školy rozhodla študovať niečo iné.
Škola je vždy mladá. Človek starne a mnoho vecí okolo neho,
ale do školy prichádzajú každý rok znova a znova mladí ľudia,
a preto zostáva mladou. Bude mi chýbať, že nebudem mať
dôvod prísť do takej budovy, v ktorej sa to hemží mladosťou.
Budú mi chýbať školenia, vzdelávacie aktivity, pretože sa
veľmi rada učím niečo nové. A samozrejme aj ľudia, ktorých
som tu v škole spoznala. Patria medzi nich kolegovia terajší
i bývalí a tak isto žiaci. S kolegami sa dúfam budem môcť
stretávať a so žiakmi, ktorých som tu spoznala sa tiež rada stretnem.
Pre mňa bol úspech, keď som niečo zorganizovala. Napríklad po jednej konferencii Esetu, na
ktorej som sa zúčastnila spolu s jednou žiačkou,
som si povedala, že zorganizujem podobnú
konferenciu pre všetkých žiakov školy. Podarilo
sa. Potom som písala projekty do Nadácie Orange, ktoré boli schválené a organizovali sme
ďalšie akcie. Na všetkých žiakov, s ktorými som
v tom čase spolupracovala si veľmi dobre pamätám. Verím, že som prispela k tomu, že si začali
veriť a nachádzajú vo svete témy, ktorým sa s
nadšením venujú.
A čo na záver? Asi toľko, aby Obchodná akadémia Rožňava bola stále dobrým miestom
pre žiakov (študentov) i pre profesorov. Aby
do tejto školy aj naďalej chodili tie najkrajšie
dievčatá a najkrajší chlapci z celého okolia.

Škola je krásne miesto. Napriek tomu som si
istý čas myslela, že je to miesto odtrhnuté
od života, že život sa odohráva niekde inde.
Do istej miery je to pravda. Aj môj život sa
odohráva mimo školy. Som v prvom rade
mama, a preto väčšina môjho času a mojich
myšlienok patrí mojim deťom. Milí žiaci, chcem Vám pripomenúť Vašich rodičov. Uvedomte si, že každý rodič má rád svoje dieťa
a snaží sa, aby malo jeho dieťa všetko, čo
potrebuje.
A ak sa Vám pritrafí, že máte aj učiteľa,
ktorý Vás má rád a ktorého si vážite, je to
veľké šťastie a tešte sa z neho. Aby som
bola konkrétna i ja si s láskou spomínam
na učiteľov zo základnej školy napr. pani
učiteľku Viktóriu Gálovú a zo strednej školy
okrem triednej profesorky Viery Kulfánovej
aj na profesorku Alenu Kseňákovú a profesora Ing. Dušana Baláža.
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Prečo ste sa v začiatkoch
Aké možnosti Vám táto
svojej kariéry rozhodli práve
škola v živote dala?
pre obchodnú akadémiu?
Naša škola mi dala toho
Po skončení vysokej školy
veľa. Naučila som sa
som chcela zostať doma,
pracovať s mládežou,
teda v Rožňave. Práve v tom
komunikovať
s
nimi,
čase sa mi naskytla možnosť
rozvíjať ich talent a v
učiť na strednej škole, tak
neposlednom rade som
som to prijala. Bola to pre
rozvíjala aj môj osobný
mňa výzva, povedala som
rast, svoje schopnosti
si, že to skúsim, a som tu
a zručnosti.
Škola mi
dodnes.
poskytla
vzdelanie
v
Čomu ste sa venovali ešte pred
oblasti
informačných
pôsobením v tejto inštitúcii?
technológií.
Pred nástupom na Obchodnú akadémiu v Rožňave som študovala v Prešove, odbor slovenský
jazyk a literatúra a hudobná výchova. Tam som sa venovala tancu
vo folklórnom súbore VŠ Torysa a tiež som bola členkou speváckeho
zboru. Tieto aktivity mi zabrali množstvo času, keďže sme mali nácviky
každý deň okrem piatku. Tiež som sa venovala kultúrnym aktivitám v
rámci slovenského jazyka, písanie rôznych článkov a recitácii. Rozšírila
som si vzdelanie o ďalšiu aprobáciu, administratíva a korešpondencia.
Na čo budete najviac spomínať?
Počas mojej praxe som stretla mnoho dobrých
kolegov a kolegýň, bola s nimi vždy zábava, ale
tiež sme si pomáhali v každej oblasti. Určite budem spomínať na žiakov, lebo s nimi som sa vždy
cítila dobre, no niekedy boli aj ťažšie chvíle, ale to
už tak chodí. Snažila som sa vždy s každým dobre
vychádzať, lebo tak to má byť na pracovisku. Najviac
si spomínam na moje triedy, mala som ich šesť. Vždy
ma poteší stretnutie s mojimi žiakmi stále po piatich
rokoch, kde spomíname na školu, zážitky a všetko
je to v takej uvoľnenej atmosfére. Mám pocit akoby
sme boli jedna rodina. Poteší ma, keď sa žiaci hrdo hlásia k našej škole a ku mne. Nezabudnem
ani na krásne chvíle na výletoch s mojimi kolegami a tiež si v Čo by ste odkázali ostatným?
pamäti uchovám oslavy Dní učiteľov a stužkové slávnosti. Je Za tie roky, čo som strávila na
toho ešte oveľa viac, veď každý deň niečo nové prináša.
OA v Rožňave, mi škola a ľudia
v nej prirástli k srdcu. Želám
Určite ste so žiakmi dosiahli nejaké ocenenia, aké?
V našej škole som sa zväčša venovala kultúrnej oblasti, ro- všetkým kolegom i žiakom dobila som programy na oslavy školy, dokonca raz sme mali aj bré zdravie, aby sa mohli voľne
spevokol spolu s pani profesorkou Gajdošovou. Tam prvýkrát vzdelávať a vyučovať, aby škola
zaznela naša známa pieseň Náš učiteľ. Niekoľko rokov som prosperovala a mala dobrých
sa venovala aj imatrikuláciám. Samozrejme, boli to aj ďalšie žiakov, ktorí budú vždy šíriť doaktivity v oblasti slovenského jazyka, recitačné súťaže Hviez- bré meno škole. Som hrdá na
doslavov Kubín, rétorika či písanie súťažných prác. Najväčším to, že som tu mohla pracovať a
úspechom bola azda účasť na celoslovenskom kole v SOČ v bola som jej súčasťou dlhý čas.
Piešťanoch, krajské kolo v recitácii Horovov Zemplín a takmer Myslím si, že práca učiteľa je
každý rok naši žiaci získavali popredné miesta v okresnom kole holdom dnešku a jeho tvorcoHK. Aj v tomto roku naše druháčky, Saška a Gabika, obsadili vi - človeku. A o to som sa
snažila..
prvé miesta vo svojej kategórii a postupujú na krajské kolo.
 Text: Ivka
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ONLINE OBCHODOVANIE
E-COMMERCE JE NA VZOSTUPE.
OKREM VÝHOD TREBA DAŤ POZOR I NA NEVÝHODY A PODVODY.
BUDÚCNOSŤ OBCHODU JE VO VIRTUÁLNOM PRIESTORE.
Vývoj informačno-komunikačných technológií za posledné roky priniesol do všetkých oblastí života spoločnosti mnoho zmien. Rovnako
sa tak stalo aj v oblasti obchodovania, predaja, poskytovania služieb a tovarov zákazníkom. V
minulosti bolo potrebné zájsť do kamenného obchodu a vybrať si produkt, ktorý sme si následne
zakúpili. Súčasná doba nám otvára nové možnosti, kedy si vieme nakúpiť potraviny, kozmetiku,
oblečenie a nespočetné množstvo tovaru prostredníctvom internetu. Využitie internetu v podnikaní a obchodovaní je dnes pre mnohých už samozrejmosťou,
avšak príchodom pandémie a nových opatrení sme svedkami, do
akých neuveriteľných rozmerov môže toto odvetvie ešte narásť.
Mnohí ani len netušili, koľko možností a výhod ponúka nákup
na internete, až teraz zisťujú jeho efektívnosť a praktickosť. V
porovnaní s minulosťou máme vďaka internetu a jedného kliknutia myšou na obrazovke dostupných tisícky online obchodov
ponúkajúcich ten najširší možný sortiment. Vyhľadávame si informácie, objednávame si produkty, alebo internet využívame na
komunikáciu. Už len hŕstka z nás listuje papierové katalógy.

Nepopierateľné pozitíva
Internet a moderné technológie sa dostávajú do popredia, ponúkajú mnoho výhod pre
predávajúceho aj pre zákazníka. Situácia okolo pandémie ochorenia COVID-19 tento presun
výrazne urýchlila. Veľkou výhodou online obchodu je dostupnosť 24 hodín / 7 dní v týždni a
jeho globálny dosah, ktorý umožňuje osloviť zákazníkov z celého sveta. V internetovom obchode predajca na svojom portáli internetového obchodu využíva k podpore predaja kvalitnú
grafiku, virtuálnu realitu, recenzie odborníkov a podobne. Všetky tieto aspekty vedú k tomu,
aby mal zákazník zvýšený záujem o daný internetový obchod a následne zrealizoval nákup.
Pomocou informačných technológií dochádza aj k profilovaniu
zákazníkov, teda získavaniu väčšieho množstva údajov o nich,
čo pomáha predajcovi prispôsobovať ponúkané tovary a služby
tak, aby lepšie vyhovovali požiadavkám cieľových zákazníkov.
Kým geografické umiestnenie kamennej predajne je nevyhnutné
a obchod na vysokom poschodí alebo ťažko dostupnom mieste
môže výrazne ovplyvňuje návštevnosť, v elektronickom podnikaní to neplatí. Za tovarom netreba nikde chodiť, vyberáme si
ho v pohodlí domova, zaplatíme a dovezú nám ho k dverám.
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ONLINE TRH PREVZAL VEDENIE 15
Pozor na riziká

Rovnako ako tradičné predajne aj elektronický obchod má okrem výhod i nevýhody. Jednou z nich je
možnosť technickej chyby v systéme a tým pádom aj
zlyhanie celého webu či online obchodu. Ďalej to je veľká
konkurencia(Amazon, Alza atď.), ktorá nám zákazníkom
síce rozširuje možnosti výberu, ale niekedy sa už ponuka stáva neprehľadnou a zákazník sa v nej ťažšie orientuje. Zákazníci aj v elektronickom obchode očakávajú
okamžitý servis. Ak má zákazník otázku v kamennej predajni, na mieste je pripravený predajca, aby poskytoval
promptné informácie. Väčšina firiem v e-commerce má
však oneskorené reakcie na otázky zákazníkov. Dokonca aj doručenie objednávky môže byť nepredvídateľné.
Nie sú totiž zriedkavé odcudzenia balíkov a neexistuje
ani záruka, že sa tovar dostane na miesto určenia v
špičkovej forme alebo včas. Neustále sme tiež svedkami rôznych podvodov (tovar nezodpovedá vyobrazeniu, tovar bol zaplatený ale nedodaný,
nemožnosť dopátrať sa sídla predávajúceho a nemožnosť tak tovar reklamovať či vrátiť), ktoré
v nás, kupujúcich vyvolávajú ostražitosť, opatrnosť až nevôľu.

Či sme nadšení alebo sklamaní internetovým obchodom, jeho rozmach však nemôžeme zastaviť,
môžeme ho považovať za dlhodobo
rastúci trend. Vzostup a uvedomenie si významu a výhod internetového obchodovania začal u nás
práve počas lockdownu v súvislosti
s pandémiou Covid-19 a neustále
rastie. Obchodom budúcnosti je virtuálny priestor.

 Text: Emma
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NAŠA ŠKOLA V SEBE UKRÝVA VEĽA
TALENTU, O KTOROM STE MOŽNO ANI NETUŠILI. AJ PRETO JE NAŠOU ÚLOHOU VÁM PREDSTAVOVAŤ NAŠE TALENTY A POVEDAŤ
VÁM O NICH NIEČO VIAC. TENTOKRÁT NÁM NA OTÁZKY ODPOVEDALA ŽIAČKA VANESA LALÍKOVÁ, KTORÁ
NÁM TU VYSPEVUJE UŽ ŠTVRTÝ ROK. SVOJÍM SPEVOM
SPRÍJEMŇUJE CHVÍLE ĽUĎOM NA RÔZNYCH PODUJATIACH.
Povedz mi v krátkosti, kto vlastne je Vanesa Lalíková
Volám sa Vanesa, mám 19 rokov, bývam v Štítniku a milujem hudbu,
spev a všetko okolo toho. Znamením som blíženec.
Čo ťa zaujalo na OARV, keď si si vyberala SŠ? Ako by si porovnala 1.
a 4. ročník?
Mňa hlavne zaujal anglický jazyk a tiež možnosť uplatnenia sa na trhu
práce aj bez vysokej školy, čo mi gympel nemohol garantovať. Myslím si, že 15 ročný človek
ešte nemôže byť rozhodnutý, či pôjde o päť rokov na vysokú školu.
V prvom ročníku som určite mala väčší rešpekt pred všetkým a každým v tejto škole. Predsa
bolo pre mňa všetko nové a neznáme. Teraz u nás panuje o dosť uvoľnenejšia atmosféra, čo
určite prispieva k lepšej energii aj pri učení.
Kedy a pri akej príležitosti si zistila, že máš hudobné nadanie?
Nepamätám si to, spievam od malička. Už ako bábätko som stále len vyvreskovala a
bolo ťažké ma utíšiť – to mi ostalo doteraz.
Kto ťa najviac inšpiruje
po hudobnej stránke a
prečo?
Môj otec. Od perinky
som stále počúvala
jeho spev a možno
aj to ovplyvnilo moju
lásku k hudbe. Keby
som mala menovať
niekoho iného tak mojou ďalšou inšpiráciou
je Miley Cyrus. Prirástla
mi k srdcu už keď som
sa ako malá hrávala na
Hannah Montanu.

Chcela by si ďalej
rozvíjať svoj talent?
Uvidím kam má cesty zavedú. Spev nepovažujem
za svoju najväčšiu prioritu, ale môžem sa
pochváliť, že už mám
naspievané svoje prvé
vokály na albume pána
učiteľa Romana Jakobeja. Každému odporúčam
si tento album vypočuť.
Ktorý
štýl
spievaš
najradšej, a ktorý je
najvhodnejší pre tvoj
hlas?
Môjmu hlasu najviac vyhovuje pop, ale bez problémov dám aj ľudovky,
haha.
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Mala si niekedy pred
vystúpením trému?
Ak áno, ako si sa jej
zbavila?
Trému mám zakaždým,
ale počas spievania to
zo mňa vždy opadne
a začnem si to užívať.
Často sa mi potom ani
nechce odísť z pódia.
Aké
sú
tvoje
3
obľúbené vlastnosti?
Nemám veľmi rada túto
otázku, nikdy neviem
čo povedať. Som dosť
vtipný človek ( aspoň
si to myslím), mám
rada svoju extrovertnú
stránku, ktorá sa nikoho
a ničoho nehanbí a tiež je to flexibilita – dokážem
sa prispôsobiť každému prostrediu alebo človeku.
Na záver nám povedz svoju obľúbenú lyriku
When I look at you
I see forgiveness, I see the truth
You love me for who I am
Like the stars hold the moon
Right there where they belong
And I know I'm not alone..

 Text: Vlado Foto: Vanessa
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ĽUDIA RADI CESTUJÚ NA DOVOLENKY DO ZAHRANIČIA, ALE VARI POZNÁME
HISTÓRIU A KRÁSY, KTORÉ LEŽIA PRIAMO PRED NAŠIMI OČAMI V NAŠOM
RODISKU ALEBO BYDLISKU?
Mnohí z nás radi cestujú do
iných miest, krajín, prírody,
aby videli a zažili niečo nové,
iné než vidia doma a možno
skúsili niečo netradičné,
prípadne sa oboznámili s
históriou či tradíciami, zvykmi ale aj životným štýlom iných národov. Chuť cestovať,
rozširovať
svoje
obzory
je fajn, aj keď možno trochu finančne náročnejšie
trávenie voľného času, ale
v prvom rade by sme mali
poznať históriu a pamiatky
v našom bezprostrednom
okolí.

Rožňava je okresné mesto s
počtom obyvateľov do 20 tisíc, ktoré bolo založené pred
vyše 700 rokmi. Historické
centrum mesta navštevujú
nielen Rožňavčania a obyvatelia priľahlých obcí, ale
prichádzajú sem aj návštevníci
zo vzdialenejších miest Slovenska a zo zahraničia, hlavne
Maďarska. Pre mesto Rožňava
je nevyhnutné, aby disponovalo možnosťami predstaviť
svoje historické klenoty. Existuje síce množstvo kníh,
brožúr, pohľadníc, z ktorých sa
dozvedáme o vzniku, vývoji i

súčasnosti mesta, ale ako
vieme, nie každý si dá
námahu vyhľadať si všetky
dostupné informácie a musíme si tiež priznať, že mladšia
generácia nečíta tak veľa
a rada ako tí starší. Ja som
sa vo svojej stredoškolskej
odbornej činnosti venovala historickým pamiatkam
mesta Rožňava a navrhla
som Hlasového elektronického sprievodcu po týchto
pamiatkach v bezprostrednom centre mesta. Myslím
si, že bude prospešným
pomocníkom pre všetkých
HISTÓRIA ROŽŇAVY
Prvý písomný záznam o Rožňave pochádza z roku 1291, kedy uhorský kráľ
Ondrej III. daroval územie mesta ostrihomskému arcibiskupovi. Mesto bolo
pomenované Rožňavou podľa názvu
mimoriadne výnosnej bane: Rosnoubana . V stredoveku sa tu ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr železná
ruda. Významný bol v histórii mesta
rok 1776, kedy kráľovná Mária Terézia rozdelením územia ostrihomského
arcibiskupstva
založila
rožňavské
biskupstvo. Po revolučných rokoch
1848/49 sa Rožňava z niekdajšieho
centra baníctva menila na mesto škôl
a remesiel. Slávne rožňavské školy
navštevovalo veľa významných osobností slovenskej i maďarskej vedy,
literatúry a umenia. Po Prvej svetovej
vojne bolo okolie mesta začlenené do
územia Československej republiky. V
roku 1938 bola Rožňava spolu z južnou
časťou dnešného Slovenska pričlenená
k Maďarsku. Po Druhej svetovej vojne
sa toto územie opäť stalo súčasťou
Československa.
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PAMIATKY V ROŽŇAVE
1 Na západnej strane námestia sa nachádza nová
radnica, ktorá vznikla prestavbou viacerých
meštianskych domov s fasádou v klasicistickom
štýle. Pôvodná radnica, ktorá stála uprostred námestia pri zvonici sa dodnes nezachovala a bola
zničená požiarom v roku 1603. Radnica bola podstatnou súčasťou mesta nielen po reprezentačnej,
ale taktiež po strategickej stránke. Štít radnice je
zdobený mestským znakom Rožňavy : na modrom
poklade sú umiestnené skrížené kladivo a želiezko
a nad zeleným trojvrším vyrastajú tri zlaté ruže.
2 Okolo námestia sú dvojposchodové
meštianske domy s vynovenými fasádami,
pretože v rokoch 1566 až 1711 takmer všetky
vyhoreli počas veľkých požiarov v meste. V
ich pivniciach sú zachované gotické prvky.
Prestavbami v meste mnohé domy dostali
barokové prvky a pod novými omietkami z
nedávnej renovácie by sme našli aj nástenné
maľby ako je to napríklad na budove katolíckej
fary v severozápadnom rohu námestia.
3 Najstaršou Rožňavskou sakrálnou stavbou
je gotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie z
konca 13. storočia. Kostol bol avšak počas bojov ťažko poškodený a jeho obnova sa začala
koncom 15. storočia. Počas tejto prestavby
dostal kostol neskorogotické prvky. Hlavný
oltár, pochádzajúci z rokov 1770-1779, je vyzdobený dvoma sochami sv. Petra a Pavla v
životnej veľkosti. Počas 16. a 17. storočia kostol striedavo patril evanjelikom a katolíkom.
V roku 1776 sa stal biskupskou katedrálou.
Jedinečnou pamiatkou kostola je tabuľový
obraz Metercia z roku 1513. Hlavnú tému obrazu tvorí sv. Anna, ktorá je považovaná za
ochrankyňu baníkov, spolu s Pannou Máriou,
ktorá drží malého Ježiška v náručí. Na pozadí
sú podrobne vyobrazené banícke pracovné
postupy. O autorovi však neexistujú žiadne
písomné pramene a historici len hádajú, komu
patrí toto unikátne dielo.
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4 Výraznú dominantu
historického jadra
Rožňavy tvorí kostol a kláštor františkánova
kostol sv. Anny. V roku 1733 prišli do mesta
františkáni s cieľom utlmiť náboženské nepokoje. Svoj chrám začali stavať v druhej polovici
18. storočia, avšak kvôli početným požiarom
sa im podarilo stavbu dokončiť až koncom
storočia. Ničivé plamene kostol premohli počas
výstavby celkom štyrikrát. Kostol sa vyznačuje
klasicistickou fasádou a barokovým zvoncovitým zastrešením veže. Interiér kostola je vyzdobený mnohými neskorogotickými oltármi.
Budova kláštora bola do roku 2009 využívaná
ako Okresný archív, dnes slúži ako kultúrne
kreatívne centrum a organizujú sa tu rôzne
podujatia ako Rožňavský SWAP, rôzne diskusie
ale aj napríklad Jóga
5/6 Biskupská rezidencia na rozkladá na veľkej
časti severnej strany
námestia. Čelná fasáda
rezidencie s balkónom
v klasicistickom štýle
je
dielom
staviteľa
Jána Mayera. Balkón s
kovanou klasicistickou
mrežou zábradlia je
zdobený
rokokovým
erbom so symbolmi
šľachtickej koruny, palmového listu, biskup-

ského klobúka a sv. Jána Nepomuckého. Nápis nad balkónom
informuje o založení biskupstva Máriou Teréziou v roku 1778.
V novodobej histórii biskupstva bol významný rok 2003, kedy
rožňavskú diecézu navštívil pápež Ján Pavol II. Túto dôležitú
udalosť pripomína tabuľa, ktorá je osadená na budove biskupstva. Pred biskupskou rezidenciou je sa nachádza mórový
stĺp, ktorý bol postavený po morovej epidémii v roku 1710. Je
stavený vo štýle baroka. Na stĺpe je baroková plastika Immaculaty. Na štvorhrannom podstavci sú zobrazené podobizne sv.
Jána Nepomuckého a sv. Floriána, ktorými bol stĺp doplnený
v roku 1730.
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7 Na mieste starej radnice,
zo severnej strany Strážnej
veže, vyrástol v rokoch
1658-1687 jezuitský kostol sv. Františka Xaverského. Po oboch stranách
vchodových
dverí
sa
nachádzajú vo výklenkoch
dve veľmi vzácne rezbárske drevené práce – sochy
vyrezané z lipového dreva
stelesňujúce Mojžiša a
kráľa Dávida. Kostol predstavuje pamiatku na pôso-

benie jezuitov, a neskôr aj
premonštrátov. V druhej
polovici 18. storočia bola
ku kostolu pristavaná
kaplnka
s
kamennou
sochou sv. Jána Nepomuckého. Vedľa sochy sa
nachádzajú dvaja anjelikovia, pričom ľavý je zobrazený s prstom na ústach
a symbolizuje patróna
spovedného tajomstva.

8 Krámiky sa nachádzajú pod mestskou vežou
v priestoroch stredovekej radnice. Prevažná
časť týchto budov v priebehu 2. polovice 17.
storočia spolu s radnicou po veľkom požiari
zanikla a neskôr bola obnovená len ich menšia
časť v podobe radu drobných obchodných
domčekov nad bývalou mestskou pivnicou
Architektonicky významné sú najmä pivnice,
ktoré vynikajú veľkosťou priestorov spolu s
krížovými klenbami a kamennými portálmi.
9 Stred rožňavského námestia zdobí pozoruhodný biely secesný pomník s bustou Františky Hablawtzovej, manželky
posledného majiteľa krásnohorského panstva, grófa Dionýza
Andrássyho, pod ktorou je v životnej veľkosti umiestnený
žobrák s dvoma malými deťmi. Františka bola známa ako
“patrónka chudobných” a svojou charitatívnou činnosťou ovplyvnila sociálny vývoj v celom Gemeri. Manželia Andrássyovci boli zakladateľmi viacerých inštitúcií – útulky, školy, škôlky,
starobince, sirotince. V roku 1973 bol pomník ako ideologicky
nežiadúci z rožňavského námestia odstránený a až v roku
1993 bol zreštaurovaný a vrátený na pôvodné miesto.
10 Námestiu baníkov dominuje vysoká renesančná strážna
veža postavená z rokov 1643-1654 . Veža, vysoká 36,5 metra, plnila dôležitú strážnu funkciu mesta v období tureckých
nájazdov. Na južnej strane fasády sa nachádza v stene zamurovaná turecká delová guľa ako pamiatka na toto obdobie a
zrekonštruované slnečné hodiny. Hodiny veže boli oddávna
známe svojou presnosťou.

 Text a foto: Lili
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VRÁMCI NAŠEJ PRAVIDELNEJ RUBRIKY LITERÁRNA ISKRA VÁM PRINÁŠAME
POVIEDKU, VLASTNÚ TVORBU, NÁŠHO TALENTOVANÉHO SPOLUŽIAKA Z V. A
TRIEDY, KTORÝ SA TOUTO POVIEDKOU ZÚČASTNIL AJ SÚŤAŽE EURÓPSKY DEŇ
JAZYKOV 2021 – JAZYKY OKOLO NÁS V LITERÁRNEJ KATEGÓRII.
She jumped back at the last second, as the train swooshed by, slicing the water droplets in its mechanical fury. As the train was passing her, a strong gush of wind followed, knocking her down to the
ground. She could’ve eased the fall by positioning her body and
tensing up her muscles before the collision, but she’d just overcome her suicide attempt, and she’d had enough. The pain in her
knee was excruciating, but it lasted only for a moment, for her mind was a blazing inferno by
then, and the pain in her knee was the least of her problems. The moon dimly lit her close surroundings, although it was insufficient enough to see clearly. The rain droplets crashed against
her skin, they reflected some of the light and if someone would have been looking from above,
they would have seen a silhouette lying face up on the ground, as though taking a lengthy nap
and not realizing that they are soaking in the heavy downpour, and they could not have been
any more wrong. Some time has passed and when she came about, the rays of the sun were
already visible behind the mountainous range far away. The orange beams slowly illuminated
the sky and when the sun rose above the white-capped mountains, the rain slowly subdued,
not leaving any more rain clouds. The last rain droplets rolled down her cheeks and mixed with
her tears. Yesterday, she reached the tipping point and she was ready to end it. She had lost
everything that mattered, some time ago, and all that was left was a gaping hole in her heart.
One needs to have the mental fortitude of a monk to conjure up the resolve to take one’s life.
What kept her from following through with her already determined mind and what changed in
her at the last second right before lethal repercussions? That is the question she kept asking
herself all night, without clear clarification. Now she’d had enough and was convinced to try
anew, at least she thought so.
When she opened the door to her apartment, a sudden shock took over her. When she saw
all the dirty dishes, the unwashed clothes on her couch, and the broken picture frames of her
late boyfriend, she almost fell back into all the stress and anxiety that pushed her over the edge
not even eight hours ago. But somehow she overcame those feelings and immediately went to
take a shower. The hot water was purifying her soul, casting away her past mistakes, but most
of all, it helped her to forget about her boyfriend. Whenever she would reminisce about the
events that took place some months
ago, she would fall into deep depression and anxiety. Similar thoughts
pushed her over the edge yesterday, but mostly, it was thanks to her
thoughts and feelings being stacked
on each other, and if not yesterday,
then some other day in the future the
heavy burden she carried would have
reached such
heights that nothing could’ve stopped it from crashing
down.
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If one should describe her childhood
and early adulthood, then they’d use the
words: quiet, looked down on, underestimated, unsupported or bland. To be correct,
people who described her as such, knew
almost nothing about her, but then again,
she didn’t really have true friends or family
around her, until she met him, and the meeting of the two truly changed her whole life.
They were inseparable. Always together, always smiling and blushing when one of them
complimented the other and always holding
hands through good and bad. Their relationship could have been described as “The relationship.” It was perfect. She had finally found
someone, who not only supported her and pushed her forward but also accepted her personality, which wasn’t bland at all and he also told her things that no one has ever told her before.
Things that made her heart beat faster, things that kept her awake at night, things that warmed
her whole body. She was always joyful with him, until that horrible accident. A drunkard that
was serving his probation lost control of his car and hit him just a couple of blocks away from
their house. The man she loved most died in an instant.
The room was filled with steamy fog that obscured the mirror above the sink. The hot
shower cleansed her of her negative emotions. She then lit a candle on her bedside table,
grabbed a picture of her and her late boyfriend, and cried herself to sleep.
Days passed, and then weeks. Nothing remarkable
happened to her since her suicide attempt. Days have
come and gone like nothing had happened. She thought
about suicide a couple more times but managed to discard those thoughts and then she even began to feel
better. Three weeks after the incident, she even went to
therapy and it would later become a tool that helped her
to let some steam off. The therapy session’s host was a
kind man that always listened to every detail of her mixed
thoughts and they’d often meet after the sessions to discuss matters over a drink. Soon after, they began dating
and that was a huge step for her that had helped her tremendously. Her anxiety was on the wane and she began
to enjoy the little things in life, once again.
Years have passed. She has recently created a local community group, where young women can share their
painful depression stories and anxiety. She spends her days
writing a new book. She has already written two books: the
first was a biography and the second one was a romantic
novel. When she writes, she always keeps a picture of her
late boyfriend near, because the memories of him give her
inspiration, and now and again, tears start to roll down her
cheeks, but such life is.
 Autor: Szilárd Szántó
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Naša škola patrila medzi prvé školy na Slovensku, kde sa
internet začal používať.
Od prvého ročníka počas celého štúdia v tejto škole sa
aspoň dvakrát do týždňa učíme o informačných technológiách, počítačových sieťach a systémoch, rôznych
užívateľských programoch, ktoré nám uľahčujú život,
dokonca dostaneme aj základy programovania. My
požívame internet denno-denne na rôznych hodinách,
nie len hodinách informatiky a aj vo voľnom čase. Keby
sme to tak všetko spočítali, vyšlo by nám, že naša generácia doslova žije na internete a v symbióze s mnohými
inými technológiami dnešnej doby. Už aspoň 10 rokov sa
tiež skloňuje slovné spojenie "Bezpečnosť na internete"
nie len na vyučovacích hodinách, ale aj na neformálnych
aktivitách ako sú konferencie, workshopy a prednášky
odborníkov z praxe. Dozvedel som sa napríklad, že naša
škola patrila medzi prvé školy na Slovensku, kde sa internet začal používať a naplnilo ma to hrdosťou, že chodím
do pokrokovej, rýchlo napredujúcej škola.

Sršeň

INTERNET POUŽÍVAME NA SLOVENSKU UŽ 30 ROKOV. JE TO VEĽA, ALEBO MÁLO?
Dnes používame internet každý
deň na rôzne činnosti a berieme
ho ako samozrejmú súčasť nášho
života. Internet bol po prvýkrát
na území Slovenska zavedený vo
februári pred 30 rokmi. Vtedy sa
uskutočnilo niečo také, ako prvé
internetové spojenie. Je to veľa,
alebo málo? Ťažko povedať, pre
nás prvákov je to veľa, my sme
sa do internetovej doby narodili.
Keď si však uvedomíme, že naši
rodičia v mladosti internet ešte
nepoznali, tak sa nám 30 rokov
zrazu zdá málo.

Projekt ,,nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie
Tento školský rok škola dostala ponuku
zapojiť sa do projektu "Nauč sa základy
informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje
okolie". Túto aktivitu organizuje Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prihlásenie
uskutočnila pani učiteľka Sáreníková a stala
sa tak koordinárkou projektu. Do projektového tímu zapojila hlavne žiakov I. B triedy
- členov informatického krúžku, ktorými sú
Martina Černická, Tímea Kissimonová, Róbert
Emődi, Alex Skokan a Tomáš Záhn. Po prihlásení sa na prednášky sme tu všetci ostávali
každý pondelok a vzdelávali sa nad rámec
našich povinností. Všetci vraj prispievame k
tomu, že tím je funkčný. Alex je koordinátor,
Martinka a Tímea si píšu poznámky a veľmi

im záleží na dobrých výsledkoch v kvízoch,
Robo prispieva k dobrej atmosfére a spolu s
Alexom trpezlivo vysvetľujú, keď nerozumieme. Tomáš je hovorca a veľmi múdro komunikuje s prednášajúcimi. " Prvá časť projektu
bola prednášková, kde sme sa dozvedeli
mnohé cenné rady o bezpečnosti na internete. Počas jednotlivých častí prednášok
sme sa mohli priamo pýtať prednášajúcich
na to, čomu sme nerozumeli. Na konci
prednášky sa vždy konal kvíz, ktorý bol vytvorený v Kahoote alebo v Slido. Za správne
zodpovedané otázky sme dostávali body.
Počet získaných bodov závisel nielen od
správnosti odpovede, ale aj od rýchlosti.
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Samozrejme nikto z nás
nevedel všetko, a preto bola
nutná spolupráca. Naša spolupráca fungovala veľmi dobre, vďaka čomu sme sa dostávali pravidelne na prvé tri
miesta a to nám zabezpečilo
body do konečného skóre.
Hoci sa aj iné školy veľmi
snažili, podarilo sa nám túto
pozíciu udržať do ukončenia
prednášok. Priebežne nás
vyhodnotili ako najlepší tím.
Teraz
nasleduje
ďalšia
časť, kde si my sami musíme pripraviť vlastný workshop alebo inú aktivitu, ktorou máme vzdelávať svoje okolie. Pre
všetkých sme v škole vytvorili propagačnú nástenku, kde vás budeme informovať o našom
projekte a aktivitách. Dúfam, že sa nám bude dariť rovnako ako doteraz.

bezinfo.webnode.sk

 Text a foto: projektový tím
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OKREM RASTLÍN A VČELÍCH PRODUKTOV, KTORÉ NÁM BOLI DANÉ K LIEČENIU RÔZNYCH
CHORÔB A K VÝŽIVE, BOLA ČLOVEKU PONÚKNUTÁ K DISPOZÍCIÍ CELÁ PRÍRODA.
VÝBORNÝM ZDROJOM ENERGIE MÔŽE BYŤ PRE ČLOVEKA AJ VHODNE VYBRANÝ KAMEŇ.

Liečivú silu kameňov poznáme od pradávna

Veľmi často si nejaký kameň prinesieme z dovolenky pri mori, z
túry alebo samotnej prechádzky. Stane sa naším spoločníkom a
my ani nevieme prečo. Jednoducho sa nám páči, zaujme nás a
obľúbime sme si ho. Od samotného vzniku sveta používajú ľudia
všetkých kultúr rôzne ochranné amulety, talizmany, kamene, drahokamy a veria v ich liečivé a ochranné účinky. Je im od pradávna prisudzovaná vysoká hodnota nie len pre ich vzácnosť, ale
aj kvôli mimoriadnej sile. V dávnej minulosti sa pomocou drahokamov a polodrahokamov liečili rôzne choroby tela i mysle.
Podľa legiend sa účinky liečivých kameňov používali už v bájnej
Atlantíde. Kto chce však získať osobne vhodný, účinný a mocný
ochranný kameň a nosiť ho pri sebe, potrebuje si to dopredu
dôkladne rozmyslieť, a preto by nemal hneď bezhlavo siahnuť
po najbližšom prívesku alebo šperku. Existujú dôležité energetické zákony, ktoré je potrebné mať na pamäti, keď chceme aby
ochranný kameň pre osobnú potrebu v každodennom živote
skutočne fungoval.

Terapie kameňmi
Vo všeobecnosti sa do tohto
sveta rodíme zdraví. Počas
života však získavame nielen skúsenosti, ale aj mnohé
choroby. Vplýva na nás všetko.
Z časti sú to naše myšlienky,
no hlavné vplyvy ako sú vibrácie a impulzy sú mimo nás,
ale výrazne ovplyvňujú našu
fyzickú i duševnú stránku.
Možnosti ovplyvňovania kvality života kameňmi sú obrovské. Dokazujú to skúsenosti mnohých, ktorí s nimi
nielen pracovali, ale aj liečili.
Rozlišuje tri základné druhy
terapií. Gemoterapia je terapia
pomocou farebných kameňov
je založená na účinku kmitania vĺn farebných kameňov na
fyzickú a psychickú kondíciu

zdravého ale aj chorého organizmu.
Toto liečenie má korene v
Indii. Ľudský organizmus bol
rozdelený na čakrové zóny
ktorým boli pridelené určité
farby
kameňov.
Fyzikálno-magnetické
vlastnosti
minerálov – elektromagnetické žiarenie v pásme
infračervených až ultrafialových vĺn, rádioaktívna energia, elementárna sústava a
mnohé ďalšie tvoria základ
kontaktnej litoterapie. Aby
minerály lepšie účinkovali,
musia sa rozdrviť na prach a
pripravujú sa z nich masti. Pri
liečbe sa kladie dôraz na tvar
kameňa a jeho zhodnú konfiguráciu s chorým orgánom.
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Pôsobenie drahých kameňov na dušu a telo Kamene vznikajú počas dlhých stáročí a
ovplyvňujú nás nielen svojou energiou, ale majú vplyv aj na naše pocity a myšlienky. Našim
vlastným postojom, hierarchiou hodnôt a ochotou ich prijatia prebúdzame energiu polodrahokamov a drahokamov po čom následne môžeme objaviť ich účinky. Rozlišujeme ich chemický a
elektromagnetický vplyv na telo.
Chemický vplyv sa prejavuje pri dlhodobom styku s našim telom alebo pri príprave elixíru –
vodného výluhu, kým elektromagnetický vplyv je spôsobený magnetickým alebo elektrickým
pólom drahého kameňa. Tento vplyv na telo najčastejšie vidíme pri magnetite, turmalíne, hematite a jantári. Niektoré kamene majú aj svoju prirodzenú rádioaktivitu. Všeobecne použitie
energie kameňa pôsobí na zlepšenie celkového stavu človeka. Pacienti sa cítia vyrovnanejší,
silnejší, kľudnejší. Dá sa upraviť nespavosť, bolesť hlavy a rôzne ďalšie príznaky. Často sa u
Ruženín
patrí medzi najznámejšie
kamene. Je zameraný na
lásku a pomôže otvoriť vašu
srdečnú čakru, ktorá vám prinesie potrebnú lásku, ktorá
vám v živote chýba. Okrem
toho tento liečivý kameň
pomôže s podporou krvných
ciev okolo srdca. Je taktiež
dôležitý aj na posilňovanie
vitality pohlavných orgánov
a pomáha aj pri anorexii.

Fluorit
je známy hlavne vďaka
svojej
ochrannej
funkcii,
resp. schopnosti odohnať
negatívnu
energiu.
Svojmu nositeľovi dokáže tento
kameň pomôcť nájsť aj duchovný pokoj a taktiež pomôcť pri
meditáciách.

Lazurit
je jeden z najkrajších
liečivých kameňov, čo sa
týka vzhľadu. Hovorí sa,
že dokáže svojho nositeľa
zbaviť sa zmätenosti. Okrem
toho skľudní váš nervový
systém, podporí psychické
schopnosti a intuíciu a v
neposlednom rade prečistí
krv.
Ametyst
je nesmierne účinný liečivý
kameň, ktorý pôsobí jednak na
telo a jednak na ducha. Očisťuje
našu myseľ od zmätenosti a
negatívnych či stresujúcich
emócií, prináša do nášho
života zmysel pre rovnováhu
a pokoj. Tento skvost prírody
dokáže udržiavať hormóny v
správnej hladine, zmierňuje
kožné problémy, bolesti hlavy
či nespavosť.

Jantár
je nositeľom pokoja a upokojujúcej energie, pričom pomáha svojmu držiteľovi so schopnosťou prijať
sám seba a vnútorný pokoj. Taktiež
pomáha pochopiť symboliku snov a
nakopáva vnútornú kreativitu. Vhodný je aj na zbavenie sa kŕčov, alebo
vyplavenie toxínov z organizmu.

 Text: Kvetka Foto: internet
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,,Lúčenie pozná každý z nás
v lúčení je oheň aj mráz
lúčenie podobá sa návratom
lúčenie to sú stisky rúk
v lúčení chveje sa aj vzduch.“
Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli
utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov a výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania
i lúčenia. Všetky tieto slová by sa dali nahradiť jedným – škola. Nie je to však len zhluk písmen
označujúcich budovu, je to samostatná kapitola neodvratne zapísaná v knihe bytia. Lúčime sa
so svojimi staršími spolužiakmi, s ktorými sme sa niekoľko rokov stretávali na chodbách našej
obchodnej akadémie.
Aj keď ste počas vašich rokov boli ukrátení o niekoľko mesiacov zážitkov či spoločných chvíľ,
verím, že ste si štúdium užili najviac ako sa len dalo. Čas plynie ako rozbúrená rieka, my sa len
nechávame strhnúť jej rýchlym spádom. Jedno je však isté, milí maturanti. Niečo sa končí, niečo
sa začína – taká je ,,kniha života“. Bola by som rada, keby ste rozlúčku s vami nebrali ako dvere,
ktoré sa pred vami zatvárajú, ale ako dvere, ktoré vám otvárajú priestor pre niečo nové, nepreskúmané. Čaká vás ešte veľa dvier a my vám všetci želáme, aby ste vstúpili len do tých správnych.
Občas sa však obzrite aj späť, rozpleťte zopár spomienok zo školských lavíc a ne- chajte sa nimi
viesť.
Aké boli vaše prvé pocity, keď ste prišli na túto školu?
,,Tešila som sa na to, že spoznám nových ľudí a okúsim stredoškolský život.“ Karin
,,Bola som plná očakávaní, čo ma na tejto škole čaká. Samozrejme, prvé dni začínali plačom,
keďže som prišla do nového prostredia.“ Emma
,,Cítil som sa v pohode, myslel som si, že to pre mňa bude ťažšie ako to bolo“ Robo
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Ako sa cítite teraz, keď už musíte Aký je váš najkrajší zážitok zo školy?
odísť?
,,Nemôžem si vybrať jeden moment, lebo všetky chvíle
“Je mi ľúto že musím opustiť tento boli krásne.“ Juraj
skvelý kolektív, ale som vďačná za ,,Návšteva a poznávanie Indie, nadviazanie priateľstva
všetky spomienky, ktoré si zo školy s partnermi. Účasť na medzinárodných projektoch,
odnášam“ Karin
vyskúšanie svojich síl v rámci programu DofE.“ Sasi
,,Som šťastná, že odchádzam a ,,Blbnutie na lyžiaraku.“ Robo
mením prostredie“ Bianka
Čo vám bude najviac chýbať, keď odídete zo školy?
,,Kamaráti a kolektív“ Lucia
,,Hodiny angličtiny“ Sasi
,,Slušný internátny život“ Dominik
,,Nácviky na dramatickom krúžku“ Veronika
,,Humorná nálada a ten správny chill na hodinách s p. Jakobejom“ Monika
,,Športové akcie a prechádzky v areáli školy“ Jaro, Bianka, Diana
,,Náš debatný kruh na dvore pred školou počas veľkých prestávok“ Martin
,,Tanečná príprava a show na imatrikuláciách“ kolektív V. A
Myslíte si, že vám táto škola dala dobrý základ do života?
,,Áno, pretože som sa naučila základy ekonomiky, účtovníctva a iných odborných predmetov,
ktoré v budúcom povolaní určite využijem“ Karin
,,Sčasti áno, aj keď by som potreboval viac praktiky ako teórie“ Robo
,,Určite v živote využijeme veci, ktoré sme sa tu naučili, i keď by bolo lepšie nebyť covidu a online
vyučovania“ kolektív IV. B
Bolo pre vás ťažké rozhodnúť sa, či pokračovať v štúdiu alebo začať pracovať?
,,Od prvej chvíle som bola rozhodnutá, že pôjdem študovať ďalej na vysokú školu“ Karin
,,Ešte stále som na pochybách, ktorá cesta je pre mňa správna, ale dúfam, že sa rozhodnem
dobre“ Emma
,Nebolo to pre mňa ťažké – zvolila som obe cesty, budem študovať externe a popri tom pracovať“
Bianka
,,Stále som vedel, že chcem študovať aj na vysokej škole a naša škola mi dala správne nasmerovanie“ Robo
 Text: Vlado Foto: archív OA
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SPOZNAJ ROZMANITOSŤ KOŠICKÉHO KRAJA CEZ KULTÚRNE ZÁŽITKY, GASTRONÓMIU A HLAVNE ZÁBAVU.

Nedávno sa v médiách objavilo prehlásenie
,,na východe nie je nič“. Župné dni, ktoré
v dňoch 22. apríla až 21. mája organizoval
Košický samosprávny kraj, chceli celému
Slovensku ukázať, že na východe je toho
dosť, máme čo ukázať a predviesť sa nášmu
národu, čo všetko dokážeme, ako si žijeme,
čo nás baví. Hlavným cieľom podujatia bolo
cez dni otvorených dverí, rôzne animačné
programy, tanečné vystúpenia, besedy
či koncerty a iné,
priblížiť obyvateľom
činnosti, kompetencie a aktivity Košického
samosprávneho kraja. Do programu sa zapojilo celé spektrum organizácií a inštitúcií
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja od kultúry, školstva, regionálneho rozvoja cez dopravu až po
sociálnu oblasť. Tie návštevníkom ponúkli exkluzívny náhľad do svojej činnosti.
Župné dni odštartoval práve Gemer,
ktorý pestrým programov prilákal
svojich obyvateľov k rôznym aktivitám. Do akcie sa zapojili všetky stredné školy, Banícke múzeum, Gemerská
knižnica Pavla Dobšinského i Gemerské osvetové stredisko, sociálne
zariadenia pre seniorov Jasanima
a Subsidium, Eurobus a Správa
ciest KSK. Konkrétne naša škola pripravila pre záujemcov cestu okolo
sveta v 3D učebni, športové súťaže
na multifunkčnom ihrisku, hry a zábavy
na počítači, písmenkovú hru na klávesnici
počítača i ukážku obchodovania našich
študentských cvičných firiem. Našich hostí
zo ZŠ Zlatá ulica, ZŠ Pionierov, ZŠ Juh,
ZŠ Krásnohorské podhradie i ZŠ Brzotín
sme privítali v slovenskom i anglickom jazyku a sprevádzali sme ich na ich ceste
spoznávania našej školy i aktivít na jednotlivých stanovištiach. Každý žiak mal súťažnú
kartičku, do ktorej sa mu zapisovali body z
jednotlivých súťažných aktivít a na záver
sme vyhodnotili a odmenili najaktívnejšieho
žiaka z každej školy. Okrem súťaženia zbierali žiaci aj indície, ktoré poslúžili na doplnenie informácií do básničky o našej škole. Celú básničku sa podarilo zložiť žiakom zo ZŠ Zlatá ulica. Veľmi
nás teší, že naše úsilie ukázať sa a pripraviť pestrý program dňa otvorených dverí netradičným
spôsobom bolo odmenené pochvalami a uznaním zo strany našich návštevníkov.
 Text: CT Foto: archív OA
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Číselná retiazková doplňovačka

Uzbecké príslovie: ,,Dážď zmení zem na blato, táranie premení ......“ (rovnaké číslo nahrádza rovnaké písmeno)

Tropický plod – plač, nariekanie
Účty – vnútorné nekryté dvory
Vianočná ryba – malý rám
Mäkký ťažký kov – druh topoľa
Kočovník – obyvateľka Dánska
Dielo spisovateľa – sestrina dcéra
Masív, bralo – meno Ostrolúckej
Kmeňový symbol – nekvasený chlieb
Zvyšok po spálení – malý Ladislav
Opak novej – španielske mesto
Sladký zemiak – podnos
Časť vety - pavián

OSEMSMEROVKA

Elton John: ,,Najlepšia .... (Tajničku tvorí 49 písmen)

ADRIANA (planétka) – AKROBAT - AKSAMIET – ALERGIK – ARKANSAS – BANKROT –
BOSORKA – BURATINO – HAARLEM – HONBALKA – HURIAVK – INŚTRUMENTALISTA
– KALIBRÁCIA – KLADINA – KONJUKCIA – KOPĆEK – LOZORNO – MADONNA – MANITOU – MATURANT – MATUZALEM – NEVIERA – NIMNICA – OKOLIE – PAHOROK –
PAKISTAN – PARKETA – PENTRIT (trhavina) – PIJATIKA – PODAGRA – PODNIKATEĹ
– POHROBOK – POKLEP – POLUDNÍK – PROTOKOL – ROOSEVELT – RUSALKA –
SAMORAST – SANITKA – SATIRIK – SRNĆEK – STRÝĆKO – SUPERNOVA – ŚARKAN
– TVORSTVO – VERANDA - ZOOLÓG
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