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Milí čitatelia!
Nový školský rok 2011/2012, 
noví profesori, noví redaktori 
a ešte novšie články! Hoci našu 
redakčnú radu opustilo zopár 
skvelých redaktorov, ale zato 
sa k nám pridali noví iniciatívni, 
kreatívni a hlavne tvrdo pracujú-
ci kolegovia. Škola je už naplno 
rozbehnutá a my tiež máme pre 
vás pripravené prvé tohtoročné 
číslo Sršňa. Čitatelia v ňom 
nájdu zvyčajné rubriky, ale aj 
nové horúce témy... A čo je na 
OA nové? To sa dozviete počas 
čítania...

Bianka Paľová
šéfredaktorka
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Úvodník

Hľadajte si svoje 
miesto na Zemi

Pri pohľade z okna je jasné, že už 
vládne jeseň. Vari ani nezapršalo.  
V škole máme za sebou už prvý 
štvrťrok školského roka, všetci sa 
chystáme  na imatrikuláciu. 

(Keď vyjde tento článok v 
školskom časopise, už budete mať 
za sebou aj imatrikuláciu.) Prvákom 
držím palce, aby to zvládli, hlavne 
tie „tresty“.  A možno vonku už aj 
zaprší alebo zasneží. Určite by bolo 
lepšie, keby zasnežilo, aby smutnú 
jeseň zakryla  biela prikrývka.

O pár dní je tu advent, Vianoce.  
A opäť sme o rok starší. Tí, ktorí sú 
mladší, sa tešia, že sú o rok starší. 
Rodičia ich pustia dlhšie na dis-
kotéku. Tí, ktorí sú starší, to sme my 
učitelia, sa tomu veľmi netešíme. 
Každým rokom  sa od generá-
cie, ktorá chodí k nám do  školy, 
vzďaľujeme – vekom. Duchom sa  
však snažíme byť s VAMI. Je jasné, 
že sa nám to vždy nedarí, ale sme 
veľmi radi, že môžeme pracovať s 
mladými ľuďmi, aj keď to obdobie 
stredoškolského štúdia je z hľadiska 
vývinu osobnosti nie veľmi vy-
rovnané a stabilné. Samozrejme, že 
aj naša výchovno-vzdelávacia práca 
je tým náročnejšia.

Vôbec  obdobie dospievania je 
veľmi náročné. Ani obdobie  dos-
pievania pred 40-timi rokmi nebolo 
jednoduché, ale z hľadiska doby 
určite bezpečnejšie. Aj my sme 
mali  diskotéky, aj dievčatá sme 
„oťukávali“,  dospelým sme vzdoro-
vali.  Ale o  závislosti sme vlastne 
poriadne ani nepočuli. V kraj-
nom prípade fajčenie. S fajčením 
som sa našťastie vôbec nevedel 
skamarátiť. Športoval som a vedel 
som  to už vtedy, keď ešte nebolo 
napísané na škatuľke, že „Fajčenie 
škodí zdraviu“. 

Keď si tak hlbšie pospomínam, 

veru tá puberta aj so mnou poriadne 
pohadzovala. Mal som však jednu 
takú vlastnosť, ktorú u vás mnohých 
neviem nájsť. Už na strednej škole 
som vedel odpovedať na otázky: Kto 
som?, Kam kráčam?, Aký je môj cieľ? 

Cieľavedomosť a vytrvalosť.  Zau-
jímavé vlastnosti . Ak  si však dobre 
všimnete svoje okolie, zistíte, že 
úspech  v učení, v športe, v práci 
dosahujú tí jedinci, ktorí majú 
svoj cieľ a vytrvalo idú za ním. Nie 
sú to šplhúni ani bifľoši. Chcú len 
dosiahnuť niečo viac, nechcú zostať 
na platforme bežného človeka. Ja 
som v treťom ročníku strednej školy 
porazil vo finále majstrovstiev okre-
su v stolnom tenise svojho triedne-
ho učiteľa, ktorý ma učil hrať stolný 
tenis. V tomto veku som už odohral 
prvé majstrovské zápasy vo futbale 
za mužstvo dospelých Rožňavy. Po-
pri tom som stihol aj školu, aj tie 
diskotéky, aj dievčatá. Je pravda, že 
som nemal  pred sebou tú nešťastnú 
obrazovku a Facebook. Aj VÁM by 
určite dal viac  aktívny pohyb ako 
vysedávanie  pri počítači. Veď dosť 
sedíte v škole.  V záujmových ak-
tivitách  sa dostávajú do popredia 
okrem výkonových vlastností aj cha-
rakterové vlastnosti  ako priateľstvo, 

čestnosť, zodpovednosť. A aj to sú 
predpoklady na riešenie otázky Kam 
kráčam?  

Mnohí z našich  žiakov už te-
raz vedia, kam kráčajú. Majú svoj 
cieľ a pozitívne rozvíjajú svoju 
osobnosť. Dosahujú úspechy a 
úspešne reprezentujú školu aj 
seba. Aj vďaka nim naša škola do-
siahla v minulom školskom roku 
vari najväčšie úspechy v 45-ročnej 
histórii. Mená ako Martin Homola, 
Dominika Tompošová, Dávid Vaško 
určite patria medzi tých ľudí, ktorí 
majú jasnú budúcnosť. Samozrej-
me, že nemôžete byť všetci vyni-
kajúci, všetci však môžete chcieť a 
mať záujem. Urobte niečo viac, ako 
chce od vás okolie.  Ani ja by som 
teraz nesedel v kancelárii riaditeľa 
našej školy, keby som hľadal cestu 
ľahšieho odporu.

V tejto chvíli si aj VY vyberáte 
jednu so svojich ciest, možno zatiaľ 
ani neviete, ktorou sa dáte viesť. 
Ako kráčať? Proti prúdu, či s prú-
dom? Čím sa riadiť? Srdcom či rozu-
mom? Tak či tak, však hľadať svoje 
miesto na Zemi, túžiť mať svoj 
dom, nech je vaším snom.

Viktor Baláž, riaditeľ OA
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Časopis Sršeň opäť otvára svoje 
strany. My sme sa po dvoch me-
siacoch oddychu dali do práce. 
Prvé interview sme sa rozhodli 
absolvovať s našou  staronovou 
ekonómkou Ing. Alicou Koľvekovou 
a s naším úplne novým hospodárom 
Ing. Ladislavom Szantaiom, ktorí 
nám s radosťou odpovedali na 
naše otázky. 

Odkiaľ pochádzate? 
Alicka: „Z Lipovníka.“
Lacko: „Od detstva pochádzam z 
Rožňavy.“ 

Aké ste boli dieťa?
A: „Zaujímavá otázka. Mamina 
hovorievala, že som bola dobré 
dieťa.“
L: „Vynikajúce “

Poslúchali ste? 
A: „Áno, väčšinou ako aj každé 
dieťa. Ako aj vy.“
L: „Samozrejme, bez výhrad.“
(pozn. red. Verili by ste im?!?)

Bolo vaším snom stať sa 
učiteľkou/učiteľom ? Pána Szan-
taia sme sa samozrejme opýtali 
aj na profesiu hospodára. 
A: „Áno. Detský sen.“
L: „Ani jedno, ani druhé. Chcel 
som byť úspešným profesionál-
nym cyklistom, čo sa mi do 
určitej miery aj splnilo.“

Kde ste študovali?
A: „Na Strednej ekonomickej 
škole tu v Rožňave. Neskôr som 
študovala na Materiálovotechno-
logickej fakulte  Slovenskej tech-
nickej univerzity  v Trnave odbor 
manažment odborných podnikov. 
A v rámci toho som si urobila aj 
doplňujúce pedagogické štúdium. 
Dá sa povedať, že som študovala 
na dvoch školách.“ 

L: „Skončil som Základnú školu 
na Ulici pionierov. Stredoškolské 
roky som strávil tu na Gymnáziu 
v Rožňave. Vyštudoval som dve 
vysoké školy, Ekonomickú fakultu 
UMB v Banskej Bystrici a SPU v 
Nitre.“

Ktorý predmet ste mali v základ-
nej škole najradšej?
A: „V základnej škole? To je 
otázka! Veľmi som nemala taký 
obľúbený predmet. Čo som nema-
la rada, to bola fyzika, matema-
tika a všetky podobné predmety. 
Ale v čom som aj reprezentovala 
školu bol prírodopis.“
L: „Telesnú výchovu.“

Mali ste svoju platonickú lásku?
A: „Nie. Také nie.“
L: „ Nie, dával som si reálne 
ciele, ktorú som chcel, tú som 
mal.“ 

Ako vidím, na obrázku máte 
deti. Môžem vedieť ich mená?
A: „Áno. Mám syna Dávida a 
dcéru Alicu.“

Pán hospodár ešte nestihol 
detičky, nedávno sa ženil, ale 
prezradil nám aspoň meno svojej 
manželky. Volá sa Adriana.

Máte nejaké zlozvyky?
A: „Zlozvyky? Každý má, len teraz 
neviem aký. Rýchlo sa rozčúlim, 
niekedy.“
L: „Neviem o žiadnych, ale ak 
nejaké mám, tak sa ich snažím 
potláčať.“

Chováte doma zvieratá?
A: „Sliepočky ešte máme doma. 
Kocúr nám ušiel pred mesiacom, 
nieže ušiel, on odišiel a už sa 
nevrátil.“
L: „Áno, mám psa, volá sa Vito.“

A vaše záľuby?
A: „Najhlavnejšia záľuba je 
čítanie, hudba, záhradka a to by 
aj stačilo.“
L: „Predovšetkým šport a 
ničnerobenie “

Váš najobľúbenejší film?
A: “Najobľúbenejší film nemám, 
ale mám filmy, ktoré sa mi páčia, 
ja som taký všehožrút,  pozriem 
si hocijaký film a urobím si o ňom 
mienku. Naposledy čo ma tak 
zaujalo, bola komédia Rodinná 
dovolenka a iné nešťastia.“
L: „Obľúbený film nemám, ale 
mám rád akčné komédie a sci-fi.“

Akú hudbu máte rada/rád?
A: „Okrem tvrdého metalu si 

vypočujem všetko.“
L: „Som skôr rockový typ.“

Vaša najobľúbenejšia farba?
A: „Modrá, červená, žltá.“
L: „Červená“ (pozn.red. Môžeme 
to vidieť takmer každý deň.)

Aké je vaše najobľúbenejšie 
jedlo?
A: “Lokše a halušky.“
L: „Všetko okrem cvikle.“

Z čoho máte najväčší strach/
fóbiu?
A: „Najväčší strach? Ja osobne 
som sa nezvykla báť, ale najväčší 
strach mám o svoju rodinu a svoje 
deti.“
L: „Najväčšiu fóbiu mám z cvikle. 
Musel som ju jesť v škole.“

Aká je vaša najobľúbenejšia 
kniha?
A: „Nemám najobľúbenejšiu 
knihu, ale teraz mám rozčítané 
tri , už jednu konečne dokončím  
od Vujita Tvrtka. A teraz som 
čítala od Dona Pipera 90 minút v 
nebi.“
L: „Základy anglickej literatúry “

Kde ste pracovali predtým? 
A: „Predtým som pracovala v Šaci 
na odbornom učilišti, teraz sa to 
volá Stredná odborná škola.“ 
L: “Toto je už môj siedmy 
zamestnávateľ, predtým som 
najdlhšie pracoval v Tatra banke 
v Rožňave. A moje posledné 
zamestnanie bolo v Čechách.“

Ako sa vám zatiaľ páči v našej 
škole?
A: “Ja som spokojná.“
L: „Robota nie je o páčení, ro-
bota je o zarábaní.“ 



Ich devízou je mladosť a elán  

V Jeruzaleme
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čo sa vám páči na obchodnej 
akadémii?
A: „Čo sa mi páči? Teraz to ako 
myslíte?“
L: „Blízkosť domova.“

Máte obľúbenú triedu?
A: „Obľúbenú triedu nemám. Ja 
rovnako rada chodím do každej 
triedy, každá trieda je špecifická 
niečím, reč som si zatiaľ našla s 
každou triedou a to je dôležité.“ 
L: „Je to trieda C  v mer-
cedesoch.“

čo hovoríte na svojich kolegov? 
A: „Máme dobrý kolektív.“
L: „Len to najlepšie.“ 

Majú podľa vás žiaci radi vaše 
hodiny?
A: „Tak to musia oni posúdiť. 
K tomuto sa ešte zatiaľ ťažko 
vyjadruje. Fuh, to uvidíme po pol 
roku.“
L: „Treba sa spýtať žiakov.“
(pozn. red. Podľa III.C sú hodiny 
p. Szantaia skvelé )

V dnešnej dobe sa veľa hovorí o 
svetovej kríze. Aký máte na to 
názor?
A: „Haha! Tak zastihlo to aj 
nás a ešte nás to bude aj dlho 
postihovať. Uvidíme, čo s tým 
urobí naša vláda, lebo táto kríza 
bude aj o tom. Uvidíme, čo bude 
po marci, po voľbách a akým 
smerom sa my vyberieme.“ 
L: „Čo si politici navarili, to si my 
zjeme spoločne s nimi.“ 

čo plánujete do budúcna? 
A: „Ja som nezvykla tak dopredu 
plánovať, väčšinou žijem pre 
dnešok a neplánujem si život 
vopred. Neviem, čo mi prinesie 
budúcnosť, snažím sa prijať život 
taký, aký je, a vylepšovať si ho, 
tešiť sa z každej maličkosti.“
L: „Rodinu.“

Vymenujte 5 vecí, ktoré by ste 
si odniesli na opustený ostrov. 
A: „Pchúú! Manžela, svoje dve 
deti, to sú hneď tri, síce to nie 
sú veci, ale osoby. A k tomu by 

som si ešte zobrala vodu, zápalky, 
nejaké jedlo, keď ešte mám 
možnosť, tak sekeru by som si 
zobrala. A možno to je všetko.“
L: „Päťkrát pitie a jedlo.“

Poznáte porekadlo „kto do teba 
kameňom, ty doňho chlebom“?
A: „Áno, poznám.“
L: „Áno, poznám.“

Využívate ho vo svojom živote?
A: „Využívam, áno, ale hlavne to 
platí z opačnej strany na mňa.
Väčšinou tie kamene idú do 
mňa.“ 
L: „Ten chlieb áno.“

Máte ešte nejaké nesplnené sny?
A: „Nesplnený sen nemám, ale 
raz by som sa chcela dostať do 
Mexika. To by som si pozrela.“
L: „Mám, ale o nesplnených snoch 
sa nerozpráva, lebo potom sa 
nesplnia.“

Bývate v dome alebo v paneláku?
A: „Bývam v dome, v rodičovskom 
dome.“
L: „Aj, aj. Podľa toho, čo je kde 
navarené.“ 

Máte dobrý vzťah so susedmi? 
(Potmehúdsky som sa opýtala.)
A: „Haha, ja áno, len či aj oni 
majú. Snažím sa s nimi vychádzať 
dobre, takže zatiaľ si navzájom 
pomáhame.“
L: „Kto sú susedia???“

Ktoré ročné obdobie máte 
najradšej?
A: „Teplo, čiže jar a leto.“
L: „Jeseň, pretože je najkrajším 
ročným obdobím.“ 

Chodíte do práce autom alebo 
pešo?
A: „Teraz autom, inokedy autobu-
som.“
L: „ Podľa toho akú náladu má 
manželka.“ 

Ďakujeme veľmi pekne za 
príjemný rozhovor . Na záver by 
sme chceli popriať p. profesorke 
Koľvekovej, aby sa jej to Mexiko 
splnilo a obom veľa  elánu v práci 
a trpezlivosti so študentmi OA. 
                                                                                                       

Lucka, Laura a Miška,
Wisku, Saša 

Jasná

Mŕtve more

Dávidko, Alicka a Alicka
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Jeden z najobľúbenejších 
týždňov na OA, najzábavnejší, 
najuvoľnenejší, najľahší a mohla by 
som v týchto superlatívoch na účet 
študentského týždňa pokračovať 
až do Vianoc. No namies- 
to toho vám v skratke priblížim 
jeden deň zo študentského týždňa 
- IMATRIKULÁCIE. Čo vám poviem, 
zorganizovať niečo také, nie je 
ľahké, stojí to veľa času a námahy. 

Začnime miestom, kde sa 
imatrikulácie konali. Hneď na 
začiatku bol problém s miestom 
konania,  kvôli financiám to malo 
byť na Radnici. Ako všetci dobre 
vieme, Radnica je malá na to, 
aby sa tam zmestila celá OA, tak 
vznikol nápad. Triedy finančne 
podporia imatrikulácie tým, že 
uhradia symbolickú časť sumy. 
Tento nápad podporili všetky 
triedy, ktorým veľmi, veľmi pekne 
ďakujem za podporu  (okrem II.A 
triedy, bola to jediná trieda, ktorá 
nesúhlasia a nechcela pomôcť). 
Po tomto vyriešenom problémi-
ku tu bol ďalší, v akom duchu sa 
budú tohtoročné imatrikulácia 
niesť. Odznelo veľa nápadov, no 

študentská rada si vybrala nápad 
Marcela Ferdinanda, ktorý navrhol 
tému Deň otvorených dverí na 
OA. Tak sa začala naša spolupráca 
a vytvorili sme to, čo ste mohli 
vidieť 16. 11. 2011 v OKC. Začali 
sme príhovormi pána riaditeľa 
a novej predsedníčky Žiackej 
školskej rady, po ktorých po novom 
nasledovali rovno imatrikulácie 
všetkých prváckych  tried. Prváci sa 
nám predstavili ako indiáni (I. C), 
prasiatka (I. A) a najoriginálnejší 
„retro people“  si pridali  jedného 
chlapca  ako dievočku a jedno 

dievča ako munkáča (I. B). Štvrtáci 
a prváci nás skvele naladili a mohli 
sme sa s chuťou zahryznúť do pro-
gramu, ktorý pre vás pripravili naši 
spolužiaci. Videli sme toho naozaj 
veľa: od boxu, tanca, „Dana Dan-
gla“ v podaní Janka Kesziho až 
po hostí svetové rozmeru  Šehe a 
Oňura. Myslím si, že sa program až 
na zopár malých drobností podaril, 
veď čo, nie sme profíci. Hlavné 
je, že žiaci našej školy majú 
stále chuť zapájať sa a pomáhať, 

robiť radosť spolužiakom a 
rozosmievať ich. Imatrikulácie sú 
každý rok dôkazom toho, že aj 
keď sme všetci rozdielni, vieme 
sa dohodnúť, vieme sa zomknúť, 
vydať zo seba maximum a urobiť 
jednu veľkú vtipnú show. Ja viem, 
že sa nájdu medzi vami aj takí, 
ktorým sa to zdá trápne, od veci a 
tak ďalej, no viete čo, NIKOHO to 
nezaujíma . Za tými tromi hodi-
nami, čo sme tam strávili, stojí ku-
sisko tvrdej práce a myslím si, že 
všetci účinkujúci si zaslúžia veľký 
rešpekt a poďakovanie.

 Jedno veľké ďakujem patrí 
pani profesorkám Keményovej a 
Emödiovej, pretože nebyť ich, 
nebolo by žiakov, ktorí sa na 
príprave  podieľali. Ďalej ďakujem 
predsedníčke Natálii a jej pravej 
ruke Marcelovi F. za elán a 
oduševnenie a v neposlednom 
rade musím poďakovať III.B trie-
de, ktorá pomohla, s čím vedela, 
a hneď ako prvá podporila nápad s 
OKC a tým podporila aj mňa. 

Niki

IMATRIKULAčKY

Na imatrikuláciách pán riaditeľ Baláž vyhlásil a odmenil tri najlepšie 
triedy za minulý  školský rok. Boli to I. B (tr. uč. Mgr. Kováčová),

II. A  (tr. uč. PaedDr. Gajdošová) III. C (tr. uč. Ing. Lukáčová).
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Dožili sme sa
Konečne sme zažili to, čo sme 

od prvého ročníka takmer všetci 
tajne závideli „veľkým“ tretiakom. 
Prečo len takmer všetci? Pretože 
niektorí to závideli aj netajne. 
A to bolo ale veľa kriku pre nič. 
Všetko sa to stalo v Rejdovej, na 
mieste, kde sa to deje každý rok. 
Oh, prepáčte, veď vy ani neviete, 
o čom hovorím. Hovorím o našom 
skvelom KOŽAZ-e, kde sa aj tento 
rok v septembri vybrali všetci tre-
tiaci, aby spolu prežili pár super 
chvíľ. Samozrejme ich tešilo, že 
tam nebudú mať žiadnych rodičov, 
a tak si asi mysleli, že ani žiadny 
dozor. Ale sa prerátali, pretože 
tam s nami boli naši profesori. Ale 
akí skvelí profesori? Pani profesor-
ka Daniela Lukáčová a páni profe-
sori Ján Hlaváč a Ján Kováč. 

Prvý deň hneď ako sme sa zložili, 
nás vyhnali na dlhú, dlhočiznú túru 
po okolí Rejdovej. Ufučaní, una-
vení a zmorení poludňajším sln-
kom sme sa po hodine a pol vrátili 

naspäť do nášho „hotela“. Večer si 
nás pekne usadili do spoločenskej 
miestnosti a stručne nám vysvetli-
li, o čo tu vlastne ide. Sčista-jasna 
pred nás položili igelitovú tašku a 
trvali na tom, že všetky cigarety, 
zapaľovače a alkohol, ktoré sa 
nachádzajú v tomto našom „ho-
teli“ sa budú nachádzať v tejto 
taške. Ku podivu do nej nikto nič 
nevložil, ale po výstrahe, že je 
možnosť kontroly izieb, sa tam 
cigarety nazbierali, že sme ani 
nevedeli ako. Pre učiteľov bola, 
bohužiaľ,  prvá noc veľmi rušná. 
Tretiaci odmietali spať, všetci 
boli roztrúsení po izbách. Ale keby 

aspoň po svojich. Každý sa posmie-
val mlieku v chladničke. Čie bolo? 
No predsa pána profesora Kováča, 

ktorý nás už dopredu upozornil, že 
ak sa ho opýtame, pokojne nám 
z neho naleje, ale že si máme 
pýtať a nie si sami od seba vziať. 
Ktovie, či to mal niekto v pláne? 
Zaujímavé boli programy v našej 
telke. Márne sme tam hľadali 
nejaký „neslušný“ program. Nič 
sme tam nenašli. Ale naša telka 
nám bola aj tak na niečo dobrá. 
Dievčatá ju chodili nenápadne 
pozerať hlavne po večeroch, keď 
cez miestnosť, kde sa telka nachá-
dzala, prechádzali naši čerstvo 

osprchovaní a polonahí chlapci. 
Jednoducho sme ich „očumovali“. 
To bol ale zážitok. Dokonca sme 
sa zhodli aj na jasnom víťazovi, 
v súťaži NAJSEXI TELO, ale jeho 
meno radšej neprezradíme, lebo 
by sa príliš nafúkol, až by nako-
niec uletel preč z našej školy. A 
to predsa nechceme. Ale vráťme 
sa k veci. Rovnakou raritou, ako 
boli tie „neslušné“ programy v tel-
ke, bol v Rejdovej aj signál. Dlho 
sme ho hľadali, až sme ho našli pri 
niektorých oknách, a tam sa tiež 
väčšinou vysedávalo počas voľna. 
Po večeroch sa zoskupovali rôzne 
bádateľské tímy, ktoré objavovali 

tajné zákutia školy. Dievčatá po-
riadne výskali a držali sa chlap-
cov. (dobrá zámienka :D) A chlapci 
sú predsa len chlapci, a i keď sa 
možno aj trošku báli, hrali sa na 
veľkých hrdinov, ktorí sú pripravení 
zachrániť svoje spolužiačky. 

Ale kde sme to už došli, celkom 
som vám zabudla povedať, že sme 
mali aj športovú súťaž, že na konci 
sme absolvovali súťažný beh, na 
ktorom sme mali určité stanovištia 
a aj nejaké úlohy. Že sme mali k 
dispozícií biliard aj ping-pong, kde 
sa občas konali tvrdé zápasy medzi 
žiakmi a dokonca aj medzi žiakmi 
a učiteľmi. A okrem toho, že nás 
tam vojaci navliekali do veľkých 
„vecí“, v ktorých sa ani náhodou 
nedalo dýchať, bolo to fajn. 

Vlastne sme sa veľa naučili a 
veľa sme zažili. A myslím, že pro-
fesori s nami boli spokojní, a to je 
hlavné. Ak ste ešte KOŽAZ nezažili, 
tak vám ručím za to, že sa máte na 
čo tešiť.                                                                                                                  

Wisku



Kríza, kríza, kríza. Toto slovo rezonuje už dlhšiu dobu všetkými médiami. Kríza načrela hlboko do našich peňaženiek. 
Prognózy finančných analytikov vôbec nie sú pozitívne. Na obzore je ďalšie prepúšťanie v mnohých podnikoch. Bankový 
sektor práve v tejto dobe ponúka občanom termínované vklady. Je to cesta ako neprerobiť, ale naopak zhodnotiť naše 
financie? Skúsme sa v tejto problematike aspoň trocha zorientovať.

čo je termínovaný vklad?
Zjednodušene povedané, jedná sa o jednorazový vklad na bankový účet, na ktorom sa vám po určitý čas (termín) vaše 
peniaze úročia určitou sadzbou. Výška tejto sadzby je stanovená v závislosti na mene, dĺžke trvania vkladu a výške 
vkladu. 
 
Aké sú výhody termínovaného vkladu?
Zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov na termínovanom 
vklade je vyššie než u bežných účtov.
Pri väčšine bánk sa stretnete s bezplatným zriadením a vedením 
termínovaného účtu.
Termínovaný vklad je poistený podľa Zákona o bankách.
Termínovaný vklad je ľahko dostupný.
Správa termínovaného vkladu je časovo nenáročná.

Aké sú nevýhody termínovaného vkladu?
Za predčasný výber peňazí z účtu (pred uplynutím dohodnutej 
doby splatnosti) si banky účtujú sankčné poplatky  a niekde sa 
peniaze nedajú predčasne vybrať vôbec.
Pri rastúcej inflácii dochádza k znehodnoteniu vkladov.
Z úrokov z vkladu platíte daň.
Banky podmieňujú pri uzatvorení vkladov minimálne čiastky.
Niektoré banky nedovoľujú vkladať na termínovaný vklad 
ľubovoľné čiastky.
Pri vkladoch v cudzích menách musíte počítať s rizikom vy-
plývajúcim z pohybu devízových kurzov voči domácej mene.
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Premena školy

Až som sa cítil trápne, keď som 
sa jedného dňa blížil do kláštora. Pri 
vchode totiž stáli dvaja ľudia, asi nejakí 
turisti ubytovaní v našom internáte, a 
ukazujúc na tzv. starú budovu sa uškŕňali, 
chichotali, ba až rehotali. Neveriacky 
krútili hlavami a započul som niečo o 
tom, kam tie peniaze EÚ idú... Až keď 
som prišiel k vchodu, došlo mi, prečo sa 
tí dvaja smiali. Na tabuli pri dverách sú 
totiž informácie o projekte EÚ, ktorý u 
nás trvá už druhý rok, a okrem iného je 
tam aj názov projektu Premena tradičnej 
školy na modernú. Nuž, pri pohľade na 
budovu kláštora a jej stav sa veru priam 
musela dostaviť reakcia, ktorej som bol 
svedkom...

Ľudia si často všímajú školstvo iba 
zvonka... Učiteľ má samé voľno, popo-
ludní o jednej je už doma, nerobí ani 30 
hodín týždenne, keď nemá učebnice, tak 
ani učiť nevie (veď nech si sám pripraví 
materiály) a pritom každý by dokázal 
deti  niečo naučiť a vôbec – učitelia 
stále iba bedákajú a ešte za takú (ľahkú, 

krátku a mizernú) prácu pýtajú vyšší 
plat... Už sa nám ani nechce jazyk drať, 
aby sme osvetľovali, že takéto názory sú 
iba pohľadom zvonka – akoby na tú starú 
ošarpanú budovu. Domácu prácu učiteľa 
už nevidí nikto, okrem členov domác-
nosti, na ktorých už akosi nezvyšuje čas. 
Vtedy, keď vyznávači „tradičných“ názo-
rov majú padla a venujú sa sebe alebo 
svojim blízkym, sedia učitelia často až 
desiatky hodín týždenne nad písomný-
mi prácami žiakov alebo nad prípravou 
vlastných materiálov, ktoré napríklad 
suplujú chýbajúce učebnice. Zvonku 
nevidno ani to, že po pracovnom čase, 
počas dovoleniek či cez víkendy sedíme 
na všakovakých kurzoch a školeniach, 
naháňajúc kredity, v tom lepšom prípade 
aj nejaké osožné know-how.

Na druhej strane však ani nová fasáda 
budovy by, samozrejme, neznamenala 
premenenú školu. Nové prostriedky 
informačno-komunikačnej techniky na 
vyučovaní nie sú automaticky zárukou 
lepšieho vyučovania. Školy totiž nie sú 

vytvorené dobre vyzerajúcimi budo-
vami a modernou technikou, hoci aj to 
je dôležité. Školu vytvárajú učitelia a 
žiaci. Áno, tí učitelia, ktorí na základe 
svojho vzdelania a skúseností sa snažia 
zatraktívniť vyučovanie a zvyšovať jeho 
kvalitu. A áno, z veľkej časti žiaci, ktorí 
sa takisto musia chcieť premeniť, no 
ktorí si omylom myslia, že škola je iba 
oddychová lievikiáda (kde v čase mimo 
prestávok dostanú do hlavy naliate vedo-
mosti).

Premena školy je tímová práca a 
úprimné nasadenie si vyžaduje od 
všetkých zúčastnených. A hoci by sa taká 
premena tradičnej školy na modernú 
diala aj v starých priestoroch zaned-
baného kláštora, stále má svoj výz-
nam. Premena školy je zmena metód 
vyučovania a prístupu k práci tak učiteľov, 
ako aj žiakov, ale aj zmena postojov ľudí 
mimo, teda spoločnosti. Nie je to (iba) 
zmena budovy.

Mgr. L. Rášši

ACH, TI€ FINANCI€...

Tip na šetrenie:

Vždy nakupujte s vopred pripraveným zoznamom vo veľkom a držte sa ho,
nekupujte lákadlá pri pokladni.

„Za svoje zdravie a financie musíte prevziať zodpovednosť VY,
a nie preniesť na lekárov, zdravotníctvo alebo finančných poradcov a štátne inštitúcie”

Dobrá myšlienka:

Pripravili: OEP, Zdroj: www.finance.sk

Ilustrácia: Ladislav Tverďák



Začala som fotiť asi pred 2 rokmi, keď si 
ocko kúpil foťák. On ho nevyužil, a tak 
som sa chopila príležitosti ja. Fotením som 
vypĺňala svoj voľný čas. Bavilo ma vidieť 
prírodu z bližša ako zvyčajne. K dobrým 
fotkám potrebujem  hlavne dobrý nápad, 
dobré miesto a svetlo. Predstavujem si, 
ako fotky budú vyzerať,  a robím všetko 
preto, aby záber bol podľa mojich predstáv.
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ÉRA FOTOGRAFOV
V našej škole to vyzerá tak, akoby sa tu kopírovali talentovaní mladí ľudia na šport, prednesy, písanie  ale 

aj na fotografovanie. Trvalo mi to síce dlho, kým som ich zastihla, a opýtala sa na ich záľubu, pretože boli 
zaneprázdnení svojím hobby – fotografovaním... Ako sa dostali k foteniu, čo ich motivuje a čo je potrebné na 
kvalitné fotky...?

Začal som chodiť na túry a  chcel som si zdokumentovať miesta, ktoré som navštívil. Vo fotografovaní ma podporuje moje okolie, ktorému sa páčia moje fotky a to, čo robím.

KEVIN
BALÁŽ

ANDREA
LEŠTÁKOVÁ
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Fotím, lebo ma to baví. Je to príjemný pocit, keď sa 
niekomu páčia moje fotografie, hlavne keď sa podaria. 
Videla som na internete pekné obrázky a chcela som 

ich robiť aj 
ja. Ku kvalit-
ným fotkám 
p o t r e b u j e m 
dobrý foťák. 
Keď sa na 
niečo pozriem, 
padne mi to do 
oka, je to pre mňa inšpirácia. 
Pri fotení rozmýšľam dopre-
du, ako fotky budú vyzerať. 
Chcem, aby bola čo najlepšia, 
zameriavam sa na detaily...

Biba

Inšpirovala ma babka, ktorá je 
fotografka. Motivujú ma ľudia, 
ktorých fotím, príroda, oko-
lie, ale aj pocity, ktoré práve 
mám – prežívam. K foteniu 
potrebujem zaujímavých ľudí, 
kvalitný objektív, kvalitné 
prostredie, dobré photoshopy 
a neobmedzenú fantáziu.

TOMÁŠ SZANYI

Inšpirovala som sa inými ľuďmi, ktorí fotia. Tiež som chcela 
byť ako oni. Chcem robiť oceňovanú prácu, ktorá sa páči aj 
iným. Fotenie je  súčasť mňa. Fotografovanie je jediná vec, 
ktorá ma napĺňa. Fotograf nie je len osoba, ktorá má za 
úlohu stlačiť spúšť, fotograf musí svoju fotografiu aj cítiť. 
Chcem sa fotením presadiť vo svete.

TÍMEA 
ŠOLTÉSZOVÁ

MICHAELA
GAJDOŠOVÁ
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Naozaj skrytý talent obchodnej akadémie...

Meno a priezvisko:
Leila Tamásová

Môj momentálny stav:
Šťstne zadná

Meno Leila:
Je meno perzského pôvodu, zna-

mená „tmavá noc“ alebo „tma-
vovláska“. Meno je zastúpené aj 
v perzských romantických legend-
ách, kde hlavnými hrdinami sú Lei-
la a Mejnonu. Figurujú presne tak 
ako v gréckych legendách Kupid a 
Psycha. Leila je pomerne popu-
lárne meno aj dnes.

Znamenie Rak:
Základné, ženské a vodné zna-

menie ovládané Lunou. Rak v sebe 
spája iniciatívu základného zna-
menia, citlivosť a prispôsobivosť 
vodného živlu so silne materskými 
hodnotami Luny. Dáva vnímavú, 
starostlivú, často aj dosť krehkú 
(náladovú) povahu, nadmerne 
túžiacu po bezpečí a emocionálnej 
blízkosti.

Kľúčové slová:
CÍTIM, STARÁM SA

Obľúbený výrok (motto):
Astrainclinant non necessitant. 

(Hviezdy naznačujú, ale nenútia.)
 
„Som Rožňavčanka. Mám 

šestnásť rokov, narodila som sa 
v znamení Raka. Môj život môže 
byť charakterizovaný ako dielňa 

umenia. Milujem klavír a spev. 
Pospevujem si celý deň od rána až 
do večera. Aké jazyky ovládam? 
Umelci majú svoj jazyk, volá sa 
esperanto, okrem  esperanta ov-
ládam angličtinu (by sa patrilo, 
keďže som na bilingválnej ob-
chodnej), pomaličky sa učím po 
rusky a doma sa snažím naučiť po 
španielsky. Môj svet tvorí škola, 
spev, klavír a moja láska. V mi-
nulosti som chodila aj na výtvar-
nú a navštevovala som hudobný 
folklórny súbor Haviarik (dnes Du-
bina). Začiatky v ZUŠ boli ťažké 
ale veľmi krásne, našla som si tam 
veľmi veľa kamarátov. Sú to ľudia 
podobní  ako ja  a vždy sa tešíme 
na spoločnú spoluprácu. V ZUŠ som 
začínala klavírom.  Netlačili ma 
tam rodičia, na klavír som chcela 
ísť sama.  Veľmi ma to bavilo, ale 
boli aj chvíle, keď som to chcela 
vzdať. Ale vždy bola pri mne moja 

mamka a najlepší kamaráti, ktorí 
ma podporili a podržali v mojich 
najťažších chvíľach. Spievať som 
si spievala stále, no kvôli istým 
okolnostiam som s tým „sekla“, no 
teraz som sa tomu začala venovať 
naplno a nehodlám to vzdať. 
Na spev a klavír si nosím rôzne 
talizmany ako sú hviezdičky a 
strieborný prívesok pengiun, ktorý 
som dostala, keď som mala dva 
roky. Mám pocit, že mi dodáva silu 
počas celého dňa. Ako každý iný 
mám aj ja svoje prezývky, tieto mi 
vymyslelo moje okolie, niektoré 
z nich vám prezradím: Leiluška, 
Maličká, Blondínečka. Okrem 
spevu a klavíra milujem špagety a 
bryndzové pirohy. Moje obľúbené 
farby sú zelená a modrá. 

Mám rada predmety ako 
občianska  náuka, dejepis, chémia- 
je moja srdcovka .(Kto by to bol 

čakal, že tu nenájdeme hudobnú 
výchovu!)...“

Prečo si o svojom talente neroz-
právala, ale nechávala si si ho 
pre seba?

Pretože to robím pre radosť, 
uvoľnenie od každodennej rutiny, 
reality a problémov.

Ako tráviš zvyšok svojho 
voľného času? (Keď nekreslíš, 
nespievaš  a nehráš na klavíri?)

Vtedy chodím von s kamarát-
mi a s priateľom, alebo len tak 
vymýšľam texty piesní a básní.

Kto ťa doviedol k spevu a ku 
klavíru?

Mňa k spevu doviedla moja 
mamka, aj ona má skončený klavír 
a spev.

Kto ťa viedol k tomu, aby si pô-
sobila v súbore Haviarik alebo v 
súbore Dubina?

Do súboru Haviarik ma doviedla 



študentský časopis Sršeň 11

moja bývalá učiteľka hudobnej 
výchovy na ZŠ. Doslova ma tam od-
viedla ako talent, aby mi pomohli 
s dychom, lebo som šla na súťaž.  

Kto ťa viedol ku kresleniu?
Ku kresleniu som sa dostala 

sama. Keď som mala ťažké chvíle 
a nemala som chuť rozprávať, tak 
som začala kresliť. A nakoniec ma 
mamka zapísala na umeleckú vý-
tvarnú.

 
Baví ťa spev a klavír?

Veľmi, spev a klavír sú môj život 
a nevedela by som bez toho žiť. 
Dodávajú mi endorfíny. (smiech)
Klavír mi rozvinul veľký cit v 
rukách, veľmi dobrý sluch a ešte 
lepšiu pamäť a spev mi rozvinul 
hlasový rozsah a intonáciu hlasu.

Aká bola tvoja najhoršia 
skúsenosť na speve?

Keď mi po súťaži na krajskom 
kole odišli hlasivky na 3 dni. Bolo 
to kvôli premáhaniu hlasiviek.

Ktorému z týchto umení sa 
najviac venuješ?

 Spevu a klavíru sa venujem 
najviac.

Dokážeš sa uvoľniť stále, keď 
spievaš alebo hráš na klavíri?

Keď hrám na klavíri či spievam, 
viem sa maximálne odreagovať 
a uvoľniť, aj keď nie vždy je to 
ľahké.

Chcela by si sa naučiť hrať aj 
na inom hudobnom nástroji?

Viem hrať ešte na ústnej har-
monike, ale len ako začiatočník.  
Iné nástroje ma veľmi k sebe 
neťahajú. Klavír je moja srdcová 
záležitosť.

Ako ti spev zmenil život?
Spoznala som veľmi veľa nových 

ľudí, navštívila som rôzne miesta. 
Neviem si bez neho predstaviť 
život. Milujem, keď môžem srdcia 
svojich blízkych naplniť šťastím a 
úsmevom plným radosti.

Čo považuješ za svoj najväčší 
úspech v živote?

Každý môj úspech je veľmi 
výnimočný, nemám žiadny 
najväčší úspech.
Zaspievala by si aj na imatriku-
láciách?

Áno, prečo nie.

Čo by si chcela ďalej študovať, 
v akom odvetví by si chcela v 
budúcnosti pracovať?

Ďalej by som chcela študovať 
žurnalistiku, právo alebo VŠMU. V 
budúcnosti by som chcela pomáhať 
ľuďom a veľa s nimi komunikovať, 
rozvíjať naďalej svoj talent.

Vieš si predstaviť, že by si sa 
živila spevom? 

Áno, viem si to predstaviť. Keby 
mi to vyšlo, bola by som veľmi 
rada, ale predsa človek nikdy ne-
vie, čo sa môže stať, a tak by som 
chcela mať v zálohe aj niečo iné.

 
Chcela by si byť speváčkou, 
byť obklopená slávnymi 
osobnosťami, ktoré možno ty 
berieš ako svoje idoly? Alebo by 
si radšej robila niečo iné, kde 
by ťa ľudia menej poznali?

Nemôžem povedať vyslovene, 
že by som chcela byť slávna. Má 
to svoje výhody aj nevýhody. Je 
to pekná predstava, ale nikdy ne-
viem, kam ma život zaveje a čo 
budem robiť. Nechám sa prekvapiť 

Čo by si chcela odkázať ostat-
ným skrytým talentom?

ROBTE TO, ČO VÁS BAVÍ A 
NAPĹŇA. CHOĎTE SI ZA SVOJÍM 
SNOM A NIKDY SA NEVZDAJTE, 
PRETOŽE AŽ VTEDY NAOZAJ 

PREHRÁTE, KEĎ TO VZDÁTE!: )) 

Aká je tvoja najobľúbenejšia 
pesnička?

Ja nemám svoju obľúbenú 
pesničku, ale v minulosti mojou 
najobľúbenejšou pesničkou bola 
pesnička od Elánu Voda čo ma drží 
nad vodou. Touto pesničkou som 
začala spievať. 

Barbie



študentský časopis Sršeň12

Parížske dobrodružstvo
Volám sa Martin Homola a v dňoch od 

10. – 16. júla som sa ako absolvent Ob-
chodnej akadémie v Rožňave zúčastnil 
celosvetovej súťaže v spracovaní infor-
mácií na počítači, ktorá sa konala v rám-
ci 48. ročníka kongresu Intersteno 2011 
v Paríži. Slovensko som teda reprezen-
toval ja, Ivanka Pazúrová zo Serede, An-
tónia Duláková z Levoče a pani Marcela 
Kaliská z Banskej Bystrice. Externe za 
Slovensko súťažila i rodina Puškárová v 
trojčlennom zložení.

Prvý a posledný deň boli veľmi 
náročné vďaka ceste, ktorá bola 
neskutočne dlhá. Cestovali sme vlakom 
do Prahy a odtiaľ lietadlom do Paríža. 
Počasie nebolo veľmi priaznivé, no nás 
to ani netrápilo pretože sme sa tešili 
na celý týždeň súťaženia a objavovania 
pamiatok v MESTE LÁSKY. Po príchode 
do hotela sme však boli sklamaní z orga-
nizácie ubytovania. Čechov a Slovákov 
totiž ani nemali zapísaných, a tak sme 
unavení z cesty museli čakať pol hodinu, 
kým sa to vyrieši. Izby však neboli to, 
čo sme očakávali. Bývali sme po troch v 
jednej malej izbietke, no proste bojové 
podmienky. Nemali sme ani priestor na 
tréning, iba keď tak dole na recepcii 
pri malom stolíku, alebo na barových 
stoličkách. 

V nedeľu sme sa išli zaregistrovať 
do hotela FIAP, ktorý bol vzdialený 
asi 3 zastávky metrom. Tam sme dos-
tali súťažné podklady a informácie 
o programe. Potom sme išli kyvadlo-
vou dopravou do Cité Universtaire na 
slávnostné otvorenie. Samozrejme, 
francúzska ležérnosť na seba nenechala 
dlho čakať, no my sme na otvorenie 
sály museli čakať hodinu. Program bol 

pekný, problém bol iba pri príhovo-
roch, kedy bolo všetko prekladané do 
troch jazykov, no niekedy len do dvoch. 
Našťastie iniciatívu vzal do svojich rúk 
pán Zaviačič, zástupca riaditeľa Inter-
stena, ktorý, keďže česká reprezentá-
cia bola druhou najpočetnejšou, začal 
vysvetľovať organizačné pokyny aj v 
češtine. Po prípitku nasledovali pokyny 
k súťažiam, a potom sme sa vrátili späť 
do hotela.

V pondelok od 11.00 som začal súťažiť 
vo Wordprocessingu – formátovaní textu 
podľa predlohy a úlohách z hromadnej 
korešpondencie. Na túto súťaž som sa 
nepripravoval, lebo u nás sa neorgani-

zuje, no prihlásil som sa na ňu, aby som 
si ju vyskúšal. Dorazilo ma však to, že 
namiesto slovenského zadania, ktoré 
ako som sa dozvedel existovalo, som 
dostal slovinské zadania. Nakoniec mi 
doniesli zadanie české, no tam som stra-
til  15 minút súťažného času. Tak som sa 
v tejto disciplíne neumiestnil, ale aspoň 
viem, čo ma čaká, keď sa na ňu prihlá-
sim  nabudúce. Skončili sme o 13.00 a po 
polhodinovej prestávke sa začala súťaž 
v 30-minútovom odpise, ktorá trvala do 
14.00. Na svoj výkon v tejto súťaži som 
hrdý, pretože viac som nezvy-kol písať 
ani v škole. O 15.30 sme mali súťaž v 
úprave textu – korektúrach. Na túto 
súťažnú disciplínu som bol vyslaný ako 
reprezentant spolu s Antóniu  Duláko-
vou z Levoče. Po odštartovaní sme však 
skoro zistili, že korektorské značky, 

ktoré sme sa učili v škole, nám nebudú 
postačovať. A tak, keďže išlo o čas, sme 
si niektoré museli tipnúť, lenže jedna 
nesprávna korektúra je až 500 trestných 
bodov. Ja som si tipol zle, no Tonka si 
tipla niečo dobre. Aká škoda, športku 
podať nemôžem. Ďalším mínusom bolo, 
že my sme boli naučení súťažiť v kore-
ktúrach ručne a Česi používali makro. 
Umiestnil som sa teda na 37. mieste 
rovnako  v odpise ako i v korektúrach. 
No aspoň som nabral plno skúseností, 
ktoré využijem o dva roky v Belgicku.  

Spoznal som tam i veľa nových ľudí, 
napríklad Holanďanku Aneke, ktorá 
sedela vedľa mňa. Porozprávali sme 

sa po anglicky, pretože nemčina mi 
zatiaľ veľmi nejde, ale bolo to super. 
Ďalej som spoznal ďalších asi desia-
tich Čechov a jedného Američana. 
Myslím si, že táto súťaž je jedinečnou 
príležitosťou spoznať ľudí z rozličných 
kútov sveta, nadviazať kontakty a nájsť 
si nových priateľov. A to nehovorím o 
zdokonaľovaní sa v cudzom jazyku. 
Angličtinu som využíval vo Francúzsku 
každý deň. 

Stravovanie v Paríži je pomerne  
drahé. Veď len kopček zmrzliny tam 
kúpite za 3 €. Tak sme sa museli 
všetci stravovať vo fastfoodoch ako 
McDonald´s, pretože tam bolo jedlo 
najlacnejšie. 

Cestovanie po pamiatkach však bolo 
úžasné, každý deň po súťaži, od utorka 
do piatka, sme objavovali zákutia Paríža 
a snažili sa pobehať čo najviac pamia-
tok. Prečo stále píšem my? No lebo som 
nechodil po Paríži sám, ale s našimi slo-
venskými reprezentantkami a s dvoma 
spolubývajúcimi – Čechmi. Videli sme 
mnoho známych pamiatok, z ktorých 
mám i fotografie. Najviac sa mi páčili 
hudobné záhrady vo Versailles, ktoré 
boli veľmi veľké, ale i veľmi nádherné. 

A ako by som ohodnotil toto 
dobrodružstvo? Určite veľmi pozitívne. 
Keby som tam nebol býval išiel, nemal 
by som také skúsenosti, ktoré potrebu-
jem na ďalší ročník tejto súťaže. Stretol 
som tam úžasných ľudí, s ktorými si 
rozumiem a už sa tešíme na ďalšie 
stretnutie. Spoznal som francúzsku 
kultúru a pamiatky, ktoré sú fascinu-
júce a inšpiratívne. Zdokonalil som sa 
v cudzom jazyku a hlavne som si otes-
toval svoje schopnosti. Chcem však 
dosiahnuť, aby sa do tejto súťaže zapo-
jilo viac súťažiacich, aby Slovensko malo 
väčšiu šancu na výhru. Na tejto súťaži sa 
človek zdokonalí v spracovaní informácií 
na počítači, čo je dnes nevyhnutnosťou 
v práci, ale i v osobnom živote. Nadvä-
zujú sa tu kontakty na medzinárodnej 
úrovni, čo je najväčšie pozitívum. Súťaž 
je rozdelená do troch kategórií: pupils, 
juniors a seniors. Viac informácií sa doz-
viete na stránke www.intersteno.org.

Teším sa na ďalší ročník tejto skvelej 
súťaže a verím, že sa na ňu prihlási viac 
Slovákov. 

Martin

Slovenskí reprezentanti

Na súťaži.
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Kto je najrýchlejší  a  najzručnejší v úprave a odpise  textu na počítači? To sme sa dozvedeli  14. novembra 
2011. V tento deň  sa v našej škole súťažilo. V úprave textu na PC sa zúčastnilo celkovo 17 žiakov a v 10-minú-
tovom odpise 40 žiakov. 

Súťažnú  komisiu tvorili PaedDr. Emília Gajdošová, PaedDr. Iveta Emödiová a Mgr. Daniela Lukáčová.

Úprava textu na PC

Poradie Meno a priezvisko Trieda Počet
korektúr

Počet
chýb

Počet
trest. bodov

Celkový počet 
bodov

1. Viktória Štefániková III. A 96 5 1 250 8 350

2. Ľubomíra Zatrochová IV. A 92 7 1 750 7 950

3. Jana Čapóová III. A 81 2 500 7 600

4. Dominika Štítnická III. B 87 5 1 250 7 450

5. Natália Barcziová II. B 78 2 500 7 300

6. Dominika Belányiová III. A 82 6 1 500 6 700

10 - minútový odpis

Poradie Meno a Priezvisko Trieda Hrubé údery Počet chýb Percento 
chýb

čisté údery 
za min.

1. Victória Štefániková III. A 3071 3 0,09 292,1

2. Ľubomíra Zatrochová IV. A 2913 0 0,00 291,3

3. Zuzana Hanzelová IV.A 2920 3 0,10 277,0

4. Peter Bero IV.C 2725 0 0,00 272,5

5. Adrián Bodnár IV.C 2771 1 0,03 272,1

6. Beáta Vysoká IV.A 2755 1 0,07 270,5

Biba

Úprava textu na počítači

NIEČO PRE CHLAPCOV
Štvrtok 29.9. 2011 som sa poma-

ly vliekla do školy ako stále. Pre 
mňa to bol všedný deň ako každý 
iný, no naši štvrtáci si ho vychut-
nali priam božsky. Pred školou ich 
čakal autobus pripravený vyraziť 
na západné Slovensko – do Nitry.

 Tam už na netrpezlivé oči di-
vákov čakali nablýskané autá a 
krásne hostesky v minišatách. 
Konal sa v poradí už 18. ročník Au-
tosalónu v Nitre. Výstavisko bolo 
rozdelené do niekoľkých pavilónov.  

V každom pa-
vilóne si ‘‘prišli 
na svoje‘‘ iní di-
váci. Pavilón A 
sa pýšil autami 
značiek Hyun-
dai, Mazda alebo 
Subaru.  Najmä 
chlapci  si určite 
okrem áut pre-
hliadli aj všetky 
hostesky na Autosalóne.  Pavilón 
B ponúkal nádherné vytuningo-
vané autá, kde titul ‘čerešnička 

na torte‘ si zaslúžene zobralo Fer-
rari f430. Fanúšikovia amerických 
áut si mohli zgustnúť na prehliad-
ke Hummerov a Ford Mustangov. 
Medzi popredné značky tu nepo-
chybne patril Mercedes–Benz  a 
jeho nový model CLS.

Príjemný deň štvrtákom ubehol 
veľmi rýchlo a ani sa nenazdali, už 
boli doma. 

Gabi, Simuš

Rýchle autá a krásne ženy



Vráťme sa v čase do 7. novembra 2011. Bol to týždeň 
tesne pred našou stužkovou, týždeň plný stresu, počas 
ktorého bolo z našej triedy väčšinou počuť len krik, 
hádky, tiež rôzne piesne a najmä hymnu Gaudeamus. 
Tak ako všetci predchádzajúci štvrtáci, tak ani my sme 
nemohli byť výnimka, veď čo by to boli za prípravy 
bez nejakej väčšej či menšej hádky. Najväčším prob-
lémom v našej triede bolo ZAČAŤ. Nevedeli sme kto a 
čo má robiť, čo všetko nám treba vybaviť, vymyslieť, 
jednoducho toho bolo veľa. No v čase, keď sme si už 
všetci uvedomili, že stužková je za dverami, začali 
sme "makať ako fredky". Každý deň sme ostávali po 
škole, vymýšľali výzdobu, učili sa rôzne texty scénok. 
Doťahovali sme posledné detaily oficiálnej časti. Učili 
sa choreografiu spoločného tanca, čo bolo pre nás asi 
najťažšie, pretože nie všetci sme sa narodili s talentom 
na tanec. Vďaka našej tanečnici Karin sme to však na-

koniec zvládli.  Prispôsobila choreografiu tak, aby sa ju naučil každý. Za to jej patrí veľká vďaka. 
Každým dňom sme si uvedomovali, že naša stužková je bližšie a bližšie. Snažili sme sa, aby bolo všetko dokonalé. 

Chceli sme dokázať, že nie sme najhorší. V týchto dňoch sme si uvedomili, že sme kolektív a musíme pracovať všetci 
spolu. Mám pocit, že ten týždeň pred 
stužkovou a samotná stužková slávnosť 
nás ako triedu spojila. Každý z nás sa 
snažil, ako len najviac  vedel. Všetci si 
zaslúžime jedno veľké „WAW!“ A myslím 
si, že sme dali do kopy asi tú najlepšiu 
stužkovú, akú naša škola kedy zažila.

Eva Potočná IV. B

študentský časopis Sršeň14

Slasti a strasti stužkovej

Naši céčkari sa rozhodli, že budú mať svoju stužkovú slávnosť  9.12. 2011 na Radnici. 
Podľa toho, čo sme sa dozvedeli, tento dátum nie je pre nich ničím výnimočný. Rozhodli 
sa, že pozvú všetkých profesorov, ktorí ich učili. Úplne sa zhodli, nenašiel sa ani  taký 

profesor, ktorého by vonkoncom nechceli pozvať,  a 
tak si dovolím citovať IV. C :„Máme všetkých profe-
sorov radi." 

 Ale aby to nebolo také bezchybné, ako sa na prvý 
pohľad zdá, predsa sa len vyskytli menšie spory a 
hádky. Hádky sa týkali hlavne programu.  Padali rôzne 
návrhy, netradičné moderovanie programu  neprešlo,  
a tak stavili na klasiku. Rovnako  sa  nezhodli na hudbe 
pri nástupe. Vyberali si medzi 2 skladbami,  ako nám 
prezradili,  jednu označili za tzv. „pohrebnú“  a druhú  
za takú  „veselšiu“. A predsa sa nakoniec rozhodli pre 
pesničku z Pearl Harbor. Na čom sa naopak bez váhania 
rýchlo zhodli, bola výzdoba, koľko hostí každý z nich 
môže pozvať, na ponuke jedál a nápojov a na jednom 
tanci, ktorý je samozrejme súčasťou programu.

 Toto sú všetky dostupné zaujímavosti, ktoré nám 
boli ochotní  naši štvrtáci poskytnúť. 

pripravili Holly a Mirka

Možno najkrajšie spomienky na študentské roky sú na stužkové a samozrejme na dozvuky. S odstupom času sa pousme-
jeme nad tým, ako sme ich pripravovali, každý detail bol dôležitý, všetko sme chceli mať perfektné. Celý mesiac pred 
stužkovou sme ňou doslova žili. Hektická príprava si pýtala aj menšiu daň. Neraz sme sa pohádali, ale výsledok stál zato. 
Každá stužková je v podstate rovnaká a zároveň jedinečná. Prinášame vám príspevky  o tom, ako sa štvrtáci s prípravou 
stužkovej slávnosti a  problémami popasovali.

Po škole sa 
šuškalo, že IV. 
A nebude mať 
stužkovú. A dôvod? 
Jednoducho sa 
tak dohodli, kom-
promisom bolo 
o d o v z d á v a n i e 
zelených stužiek 
na Radnici, ktoré 
bolo pekne pri-
pavené a dôstoj-
né.
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V rámci  projektu  Premena 
tradičnej školy na modernú  sme 
29. 11. 2011  navštívili  14. Medzi-
národný veľtrh cvičných firiem v 
Bratislave.

Do cieľa našej cesty sme dorazili 
utrmácaní, ale oplatilo sa! Najprv 
sme sa šli pozrieť na hrad Devín. Po 
prehliadke hradu  sme sa konečne 
ocitli vo vysnívanej Bratislave. 

Ubytovali sme sa v hoteli  PRIM**, 
po obede sme   vyrazili  na Veľtrh 
cvičných firiem, ktorý sa konal v 
Národnom tenisovom centre. 

A naše imaginárne obchodovanie 
sa mohlo začať... Keďže sme mali 
dosť nabitý program, pobudli  sme 
tu len 2 hodinky. No aj za tých 120 
minút sme stihli okukať cvičné 
firmy rôznych druhov od vinárov 
cez kancelárske potreby až po 
deratizačné služby.

Veľtrh hýril množstvom ľudí 
rôznej národnosti, farebných 
stánkov, originálnymi logami, 
sloganmi, katalógmi firiem, 
propagačným materiálom a reál-
nymi dokladmi. Všetci  obchodníci 
boli nesmierne milí a komunikatív-

ni, veď nečudo, keď ich úloha 
bola ukecať ľudí, aby si kupovali 
ich služby a výrobky....  No čas 
nás súril, veď nás lákali  tradičné 
bratislavské trhy.  Každý čakal, že 
trhy v Blave budú iné, na aké sme 
zvyknutí, ale sklamem vás, bolo to 
to isté  ako aj u nás na Gemeri.   
Vianočné trhy a za tým do obchod-
ného centra Eurovea. Eurovea je 
tiež centrum ako hociktoré iné...

 Noc v hoteli bola pomerne 
priaznivá, veď my už vieme... :D 

Ďalší deň nás opäť  čakal veľtrh. 
Znova sme  obchodovali a jednali. 
Profesorky nás rozdelili do 
skupín a každý, kto nám 
ponúkal vizitky, letáky, 
predaj, info o firme, brali 
sme ako diví, pretože sme 
dostali za úlohu urobiť  
ako skupina o veľtrhu 
prezentáciu. 

Navštívili sme Bratislav-
ský hrad, no prehliadka 
bola obmedzená kvôli 
rekonštrukcii. 

Vrátili sme sa do hotela, po-
balili sa, naobedovali a vyrazili na 
východ.

Cesta bola  dlhá, ospalá ale 
veselá. Výborne bolo, krátko bolo, 
ale domov sme sa tešili všetci. 
Vďaka tejto exkurzii sme zistili, 
na čo si máme dávať budúci rok 
pozor v  našich cvičných firmách...

Všetci druháci, ktorí boli 
v Bratislave, posielajú veľké 
ĎAKUJEME  pani profesorkám Ing. 
Ivane Fafrákovej a Ing. Zuzane 
Šivecovej.

Biba

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
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Weekend times

Boj proti alkoholizmu
na britský spôsob

„Raz vidieť je lepšie ako 100-
krát počuť.“ O tejto pravde sa mohli 
presvedčiť aj naši angličtinári počas 
študijného pobytu v Anglicku. Na vlast-
né oči videli efektívne a skutočné kroky 
v boji proti alkoholizmu mladistvých.

- Je priestupkom pre osoby mladšie 
ako 18 rokov kúpiť si alebo pokúsiťsa 
kúpiť alkohol. Mohli by ste dostať po-
kutu 1000 libier.

- Je priestupkom kúpiť alkohol na 
žiadosť dieťaťa pre jeho potreby. Po-
kuta  je  5000 libier.

- Keď si chcete kúpiť riedidlá alebo 

nože, musíte mať 18 rokov a bez ove-
renia vašej totožnosti je zakázané ich  
vám predať.

- V prípade, že polícia zistí, že oso-
be mladšej ako 18 rokov bol predaný 

v reštaurácii alkohol, zamestnanec, 
ktorý tento nápoj predal, dostáva auto-
maticky pokutu 80 libier a je okamžite 
prepustený zo zamestnania.

Príslušná reštaurácia zaplatí pokutu 
30 000 libier a príde o licenciu predávať 
alkoholické nápoje.

- Hoci vo Veľkej Británii občania 
nemajú žiadne občianske preukazy, 
sú povinní na požiadanie zamestnan-
ca reštaurácie preukázať svoj vek 
vodičským preukazom.

No nemyslíte, že tieto zákony sú  
oveľa  tvrdšie  ako v našej krajine? Podľa 
mňa by sa takéto zákony mohli uplatniť 
aj na Slovensku a aj naši rodičia by boli 
spokojnejší. Tak čo vy na to?

Naty

English fashion for all

Vivienne Westwood
- famous british fashion designer

 
About: Born in Derbyshire in 1941, 

she first became a household name 
when, in partnership with Malcolm 
McLaren, she invented the punk uni-
form. Let It Rock, SEX, Seditionaries, 
Pirates, and Buffalo Girls were all ear-
ly collections they created together at 
their shop in World's End, Chelsea. All 
became classics and served to chal-
lenge common preconceptions of what 
fashion could be. 

  Alexander McQueen
- top british fashion designer 

About: The East End taxi driver's 
son, born in 1969, is apprenticed to 
the Prince of Wales' tailor Anderson & 
Sheppard on Savile Row where he in-
famously scrawls obscenities into the 
linings of HRH's suits. English fashion 
designer Alexander McQueen has taken 
his own life at age 40 He was found at 
his home in London early Thursday The 
style icon was due to present his Fall 

2010 collection today as part of New 
York Fashion Week The PR company 
KCD. Loved for his show-stopping col-
lections and rebellious runway shows, 
the late Alexander McQueen created 
beautiful, fashion-forward designs. 
Shop artfully tailored jackets, printed 
separates, dramatic evening dresses 
and super-luxe bag.    
(from Wikipedia)

-In England, the fashion is very im-
portant and cranky. People have their 
own style of dress. Ladies wear lon-
ger skirts, coats, belts and not very 
pretty provocative shirt. Many girls 
and adult women are just trying to 
grab the style of Kate Middleton. She 
is a natural lady who was dressed pro-
vocatively but not very, very stylishy 
and socially. Men usually wear jeans, 
shirt, jacket or suit and tie. Style of 
dress in England and Slovakia is quite 
different. We usually dress jeans, 
shirt, shoes, sweatshirt and jacket. 
Sometimes fine-tune it as a resource 
for a belt, hair clips, rubber bands and 
headbands. In England, women like 
wears cocktail dresses, high heels or 
crazy sneakers. How to add a very nice 

leather handbags, stylish sunglasses, 
scarves and interesting. This fashion 
is quite strange even for America, 
because many Americans even go to 
London just to buy because of the 
new trends. The most famous English 
designers are Alexander McQueen and 
Vivienne Westwood. So if you want to 
be really good-looking, visit London or 
order a few things from London. Eng-
lish fashion is very strong and interest-
ing, also something special. Everyone 
wants to be dressed well. He wants 
to be admire by others. My friend 
has been at trips in London. She told 
me that there was a beautiful town 
and people are friendly. No one said 
there does not matter how we were 
dressed. In Slovakia, people are most-
ly judged by appearance and clothing 
themselves. Nobody compares them 
according to appelance  Everyone 
dresses as he wants. Each has its own 
style of dress, their own priorities. 
Everyone likes something different. 
Eventually, they want to dress them-
selves and not according to the style 
of others.
(from: stylescout.blogspot.com)

pripravila Naty
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Poznávali sme Anglicko

Anglicko, pri tomto slove si určite 
každý predstaví veľké červené  dvoj-
poschodové autobusy či malé čierne 
a pohodlné taxíky. My sme si to tiež 
predstavovali, keď nám pani profesor-
ka Vidová oznámila, že máme možnosť 
ísť na poznávací pobyt do Anglicka. Z 
našej triedy sme ho absolvovali štyri 
dievčatá: Mary Peniašková,  Evka 
Prcúchová, Lea Potocká a ja.

Naša cesta sa začala v Bratislave v 
tom momente, keď sme nastúpili do 
obrovského čierneho autobusu s krás-
nymi koženými sedadlami. Avšak po 
prvých 5 hodinách strávených v auto-
buse sa nám už nezdali také krásne. 
Naša prvá zastávka bola Mini Európa 
v Belgicku. Je to krásne a veľmi 
pútavé miesto, ktoré ročne navštívi 
niekoľko tisíc návštevníkov z celého 
sveta. Môžete sa tu prísť pokochať 
najrozličnejšími a najslávnejšími bu-
dovami z celého sveta. Napríklad 
zmenšená podobizeň Eiffelovky či 

malé netradičné belgické domčeky, 
ktoré sú známe svojím nevšedným 
štýlom a stavbou.  Veľmi sa nám tu 
všetkým páčilo, urobili sme niekoľko 
skvelých fotiek. Na noc sme mali pri-
pravený hotel s názvom Formula 1, 
ktorý bol útulný s celkom príjemným 
prostredím, vo Francúzsku. 

Naša cesta  pokračovala ďalej a 
ďalej, až sme si mysleli, že nebude 
mať konca. Ale nakoniec sme sa pred-
sa len dočkali. Anglicko, okolo nás  
sa rozprestierala nádherná krajina. 
Keď sme konečne dorazili na presne 
určené miesto, na našich tvárach za 

zračilo šťastie, no 
zároveň aj strach, 
kto dostane akú 
hostiteľskú rodinu. 
Okolo nášho auto-
busu  sa na nás díva-
lo niekoľko milých, 
šťastných tvárí 
plných  očakávania. 
Roztriedili nás do 

rodín, a potom sme 
už iba museli naplno 
využiť naše poznatky 
z angličtiny. U niek-
torých to bolo ťažšie, 
u iných zase ľahšie. 
Myslím si, že všetci 
boli s rodinami nad-
mieru spokojní a na 
druhý deň v škole sme 
si rozprávali príbehy, kto čo zažil a 
spolu sme sa na tom smiali. Na desi-
atu sme dostali balíčky plné jedla a 
menších sladkostí.

Každý deň sme podnikali iný 
výlet a každý deň bol niečím iným 
zaujímavejší. Raz sme videli nádherné 
poníky, inokedy zase  krásnu anglickú 
prírodu a nekonečný oceán okolo nás. 
V škole sme mali skvelých učiteľov, 
ktorí mali s nami trpezlivosť a všetko 
nám vysvetlili a hrali sa s nami plno 
zaujímavých hier. Nákupní  maniaci 
si tiež mohli prísť na svoje, pretože 
v meste sme mali obrovský počet ob-
chodov od výmyslu sveta. Doma sme 
s rodinou riešili domáce úlohy, ktoré 
sme dostali, a jeden deň nás mohli 
zobrať na výlet podľa našich predstáv. 

Mňa zobrali k moru na pláž. Bolo to 
nádherné, obrovský oceán, pravdaže 
aj keď bolo 27 stupňov, voda bola 
ohromne studená, no ľudia tam boli 
radi peknému počasiu. Aj ja som 
si chcela ísť zaplávať. Keď som sa 
konečne odhodlala vstúpiť do zimnej 
vody,  už som v nej bola skoro po ko-
lená, na pláž prišlo obrovské auto  s 
plavčíkmi a megafónom. Tí kričali na 
nejakých ľudí,  ktorí plávali príliš blíz-
ko pri skalách, a keďže boli dosť veľké 
vlny, bolo to nebezpečné. Niektorí po-
slúchli a vyšli z mora, no jeden chlap 
sa nevedel odtiaľ dostať,  lebo bol 
príliš ďaleko, a tak záchranári nevá-
hali a skočili do vody priamo za ním. 
Nakoniec sa nič zlé nestalo, ale  keby 
nezakročili plavčíci, asi by to nedo-
padlo najlepšie.  Iní moji spolužiaci išli 
nakupovať do mesta a ďalší navštívili  
ZOO . Výlety boli rôzne.

Posledné dni strávené v mestečku 
Barnestaple  sme si všetci naplno 
užívali. Rozlúčka bola ťažká, pretože 
naši náhradní rodičia nám prirástli k 
srdcu, a určite nám veľmi chýbajú. Po 
poslednom rozlúčení sme nasadli do 
autobusu a pozerali sa, ako sa nám 
známe tváre strácajú z dohľadu.

Naša posledná zastávka bola v 
Londýne.  Nakúpili sme rôzne suveníry 
pre priateľov či rodinu a znova nasadli 
do čierneho autobusu s tabuľkou späť 
domov.

Na tomto poznávacom pobyte  
plnom dobrodružstiev a zážitkov sme 
spoznali veľa nových ľudí, kamará-
tov, na ktorých budeme ešte dlho 
spomínať. 

L. Tiščenkovová 

Každý deň sme podnikali iný výlet
a každý deň bol niečím iným zaujímavejší

Museli sme naplno využiť naše poznatky z angličtiny

Zľava: L. Tisčenkovová, L. Potocká, E. Prcúchová

Londýn
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Obchodná akadémia v Rožňave 
flexibilne reaguje na skutočnosť, že 
Slovenská republika je členom Európ-
skej únie a  preto sa škola zapája do 
rôznych projektov, ktoré umožňujú jej 
žiakom rast a profesionálny prístup k 
povolaniu.

Najnovším projektom školy je pro-
jekt Fit für Job, realizovaný s finančnou 
podporou  Národnej agentúry Pro-
gramu celoživotného vzdelávania 
SAAIC so sídlom v Bratislave, ale s 
centrálou v Bruseli. Projekt patrí do 
podprogramu Leonardo da Vinci, mo-
bilita žiakov a bol mu pridelený grant 
vo výške 29 000€. 

Hlavnou myšlienkou projektu 
je absolvovanie odborných stáži 
žiakov v zahraničných firmách, kde 
komunikačným jazykom bude nemec-
ký jazyk. 

Škola nadviazala spoluprácu so 
školami v Českej republike a Maďarsku 
a s firmou LKW Walter z Viedne a tieto 
inštitúcie zabezpečia umiestnenie 
žiakov našej obchodnej akadémie v 

nemecky hovoriacich firmách.
Počas trojtýždňovej odbornej praxe 

budú mať žiaci možnosť zúročiť svoje 
vedomosti a zručnosti nadobudnuté 
počas štúdia na obchodnej akadémii 
a zároveň overiť svoje komunikačné 
zručnosti v nemeckom jazyku.

Projekt trvá dva roky, mobilít sa 
zúčastní 14 žiakov a po skončení pro-
jektu im bude odovzdaný certifikát 
o absolvovaní zahraničnej odbornej 

praxe ako aj europas mobility, ktorý 
im otvorí nové možnosti pri uchádzaní 
sa o zamestnanie.

Otváranie hraníc, otváranie 
možností pracovných príležitostí a 
prehĺbenie potreby európanstva sú 
výbornou motiváciou pre všetky školy 
a Obchodná akadémia v Rožňave sa 
tejto príležitosti chopila a darí sa jej.

...prvá fáza projektu práve v týchto 
dňoch „finišuje“. V dňoch od 14.11. do 
03.12.2011 boli v našej škole na svojej 
výmennej stáži dve žiačky z ČR, ktoré 
absolvovali svoju odbornú prax v pod-
nikoch Agrotrade a Gemtex. Po dobu 
troch týždňov si vyskúšali pracovné 
nasadenie a realitu pracovného života 
v našich podmienkach, pričom bolo 
podmienkou, aby túto prax vykonávali 
v nemeckom jazyku.

Našich žiakov takáto skúsenosť čaká 
už vo februári, keď si rovnaké pra-
covné nasadenie vyskúšajú v nemecky 
hovoriacich podnikoch v Rakúsku, 
Maďarsku a Českej republike.

Tak im želáme veľa šťastia a chuti 
do práce...

Mgr. Denisa Kováčová

Projekt je zameraný na spoluprácu 
všetkých štátov, cez ktoré preteká Du-
naj. Je to projekt organizovaný mini-
sterstvom kultúry spolkovej krajiny 
Baden-Wurtenberg v Nemecku a spo-
lufinancovaný z prostriedkov EU.

Hlavnou myšlienkou projektu je 
online spolupráca a komunikácia za-

pojených škôl na internetovom portáli 
MOODLE, kde žiaci navzájom komuni-
kujú a vymieňajú si informácie v ne-
meckom jazyku a hlavnou a spoločnou 
témou je Dunaj. 

Úvodný seminár pre učiteľov zapo-
jených do projektu sa konal v meste 
Donaueschingen, kde sa nachádza 
prameň rieky Dunaj a bol zameraný 
na vysvetlenie hlavnej myšlienky pro-
jektu a prispel aj k osobnému kon-
taktu, spoznaniu účastníkov, k výmene 
skúseností a informácií a k utuženiu 
potreby európanstva a spolupráce 

európskych krajín.
Seminára sa zúčastnilo 52 učiteľov z 

„podunajských“ krajín.
Boli sme rozdelení do 4-členných 

skupín tak, aby v každej skupine bol 
zástupca nemeckej školy a tieto sku-
piny budú následne počas trvania pro-
jektu spolupracovať.

Naša škola je v skupine s Nemec-
kom, Rumunskom a Bosnou a Hercego-
vinou. V tejto skupine pracujeme od 
17.10.2011. Žiaci sa museli rozhodnúť, 
ktorú z ponúknutých tém spracujú, 
aby sa mohli online spojiť s partner-
skými školami a vymieňať si získané 
informácie. Žiaci dostali prihlasovacie 
heslá, pomocou ktorých sa do MOODLe 
dostanú a budú využívať priestor tohto 
portálu na prezentáciu svojich textov, 
PWP-prezentácii, videí a na chato-
vanie so žiakmi partnerských škôl a na 
prispievanie do fóra projektu.

Seminár v Nemecku mal aj 
sekundárny význam a síce, zís-
kanie kontaktov na partnerské školy, 
ktoré sú ochotné spolupracovať aj v 
iných projektoch v budúcnosti, čo je 
z môjho pohľadu najväčším prínosom. 

Nadviazala som kontakty s učiteľmi 
z viacerých stredných škôl podobného 
zamerania, ako je naša. Tieto školy sú 
z Rakúska, Slovinska, Nemecka a Chor-
vátska a vyjadrili ochotu a záujem na 
spolupráci s našou školou, čo ma veľmi 
teší.

Na Donauonline projekte sa 
zúčastňujú žiaci II.B triedy, pretože 
majú nemecký jazyk ako prvý cudzí ja-
zyk a ich znalosti sú dostatočné, lebo 
znalosť nemčiny je pri takomto druhu 
projektu nevyhnutná.

Po skončení projektu je možné 
absolvovať tzv. Jugendcamp – čo je 
vlastne stretnutie týchto skupín na 
spoločnom podujatí, kde sa môžu s 
partnerskými školami a žiakmi osobne 
stretnúť a prežiť niekoľko dní. Táto 
aktivita nie  je ale finančne úplne 
hradená z prostriedkov ministerstva 
kultúry Nemecka a EÚ, to znamená, že 
aj účastnícke školy by museli prispieť 
na realizáciu tejto cesty.

Mgr. Denisa Kováčová

Obchodná akadémia Rožňava a projekt Fit für Job

Donau Online Projekt

Naši žiaci v projekte...II.B

Učiteľky nemčiny z Bulharska, SR a ČR 

Účastníci projektu z ČR
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KOMPRAX je projekt, ktorý realizuje 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.  
Vzdelávanie je určené mládeži vo 
veku 15-17 rokov. Všetci, ktorí prejdú 
vzdelávaním, môžu získať praktické 
zručnosti a schopnosti ako aj vedomos-
ti, ktoré im pomôžu správne pracovať  s 
mladými ľuďmi a budú cenným zákla-
dom aj do ďalšieho života.

čo z toho budeme mať?
• Naučíme sa praktické veci, ktoré 
sa nám v budúcnosti zídu (v práci s 
mládežou, mladými ľuďmi v zamest-
naní i v každodennom živote),
• získame zručnosti a financie na 
riešenie nejakej potreby prospešnej aj 
pre druhých, na ktorej nám záleží,
• naučíme sa prezentovať svoju činnosť 
na verejnosti,
• získame certifikát o absolvovaní vzde-
lávania, keďže vzdelávanie je akredi-
tované MŠ VVaŠ SR.

Ako vyzerali naše víkendy?
Prvý víkend

Prvé stretnutie sa konalo na turisticky 
vyhľadávanom a krásnom mieste na 
Zemplínskej šírave. Bol piatok, po dlhom 
a náročnom cestovaní sme tam nakoniec 
dorazili. V krásnom hoteli nás privítali 
veľmi milé a usmievavé školiteľky Lenka 
a Dominika.  Prvú hodinu sme mali na 
ubytovanie a spoznanie okolia. Dostali 
sme krásne izby so super výhľadom na 
jazero. Keď už dorazili aj opozdilci, 
začali sme s netradičnou zoznamkou. Po 
vzájomnom predstavení sa sme sa mohli 
začať školiť. Začiatky boli dosť ťažké, 
pretože sme boli ešte nesmelí a han-

bliví, no neskôr to už bolo oveľa lepšie.  
Začínali sme s rôznymi prvkami, ktoré 
sa týkali komunikácie. Teraz si však ne-
myslite, že sme sa celé hodiny učili a 
písali poznámky, práve naopak. Učili sme 
sa to prostredníctvom hier, pri ktorých 
sme sa veľa zabávali a zároveň učili nové 
veci. Po náročnom dni sme veľmi vy-
hladli, tak sme sa vybrali na večeru. Po 
večeri nás čakalo ešte večerné školenie, 
kde sme sa väčšinou hrali a popri tom 
viedli aj rôzne rozhovory. O pol desiatej 
večer sme sa mohli rozísť do izieb. O 
zábavu nebola núdza. Z každej izby hra-
la hlasná hudba, ktorú prekrikovali naše 

hlasy a smiech. V ranných hodinách sme 
to vzdali a rozhodli sme sa ísť spať. V 
sobotu a v nedeľu sme sa začali venovať 
tvoreniu projektov a tímovej práci. Aby 
sme pochopili, čo znamená pojem tím, 
zahrali sme si pár zaujímavých  hier 
ako napríklad hra ovečky a pozreli sme 
si film s názvom Vzoprieť sa obrom, 
ktorý nás dostatočne poučil, ako máme 
spolupracovať (Odporúčam pozrieť si 
ho!). Keď sme po diskusii zistili, že sme 
pochopili význam pojmu tím, zostavili 
sme si skupinky, v ktorých sme vytvárali 
projekt. Rozdelili sme si prácu a začali 
sme tvoriť. Zo začiatku sme mali pár 
nezhôd, pretože každý chcel presadiť 
svoj nápad, no neskôr sme sa rozhodli, 
že z každého nápadu vyberieme niečo 
zaujímavé a urobíme z toho jeden veľký 
a zaujímavý projekt. Tak sa aj stalo. 
Niektorí sa starali o organizáciu, niek-
torí o prezentovanie, niektorí o zhoto-
venie plagátu na propagovanie nášho 

projektu. Pri prezentovaní projektov 
sme ukázali našu usilovnosť a všetko to, 
čo nás naučili cez tento víkend. Museli 
sme vedieť komunikovať a prezentovať 
projekt. Komunikáciu sme viedli s 
manažérmi, ktorých sme presviedčali o 
dôležitosti nášho projektu. Komunikovať 
sme museli aj s poslucháčmi a divákmi, 
ktorých sme mali motivovať a naučiť 
niečo nové. Odprezentovali sme všetky 
veci týkajúce sa projektu a nakoniec 
sme  ukázali  aj plagát. Po zvládnutí tej-
to aktivity sme dostali sladké odmeny 
a veľký potlesk, ktorý nás motivoval k 
účasti na druhom stretnutí.

Druhý víkend
Druhý víkend sme absolvovali v Ky-

saku v škole v prírode. Bolo tam krásne. 
Nádherná príroda, super ubytovanie a 
úžasní ľudia. Prvý deň sme venovali roz-
hovorom, ktoré sa týkali nášho zapraco-
vania sa do projektu. Rozprávali sme sa, 
čo sme preto urobili, či sme sa rozhodli, 
čoho sa bude týkať, či naším projektom 
naučíme ostatnú mládež niečo nové, a 
podobné otázky týkajúce sa našich pro-
jektov. Jednotlivé skupiny ale i jednot-
livci, ktorí mali svoj projekt premyslení 
už stopercentne, začali s prezentáciou. 
My ostatní sme pozorne počúvali, aby 
sme sa mohli dostatočne motivovať. 
Sobota bola veľmi náročná. Začali sme 
písať projekt, ktorý musíme samozrej-
me po odsúhlasení zrealizovať (do výšky 
200€). Celý deň sme sa venovali otáz-
kam ako sú napríklad:  Prečo sme sa roz-
hodli práve pre tento projekt? Ako ním 
chcem zaujať ostatných? Pre akú vekovú 
kategóriu ho chceme zrealizovať? ....

Po tomto náročnom dni sme hneď 
zaľahli do postelí a čakali na nedeľu, 
čiže na deň „D“ , kedy bude náš pro-
jekt podpísaný a zaslaný do Bratislavy. 
Nedeľa ubehla veľmi rýchlo.  Všetci 
sme sa pobalili a rozlúčili, pretože náš  
posledný víkend školení bude až v no-
vom roku 2012.

Moje pocity zo školenia
Boli to úžasné dni strávené na krás-

nych miestach. Spoznala som tam veľa 
nových ľudí, ale i nové prostredie. 
Naučila som sa veľa nových vecí, ktoré 
určite využijem v budúcnosti a s ktorými 
sa rada podelím aj s ostatnými. Uby-
tovanie a stravu sme mali hradenú orga-
nizáciou IUVENTA, čo znamená, že sme 
si hradili iba cestovné. Keďže sa tento 
projekt robí v určitých časových inter-
valoch, určite vám odporúčam, aby ste 
sa ho zúčastnili. Je to fakt úžasná vec, 
ktorá vám môže pomôcť aj pri prijatí na 
vysoké školy.

 
Chcela by som prostredníctvom tohto 

článku vyzvať aj našich prvákov, ale i os-
tatných študentov, ktorí spadajú do ve-
kovej kategórie 15 až 17 rokov, k účasti 
na KOMPRAXE. So školením môžete 
začať už čoskoro. Máte super šancu, tak 
ju určite využite! Bližšie informácie sa 
môžete dozvedieť na webovej stránke 
IUVENTY-KOMPRAX alebo sa s vami rada 
porozprávam aj osobne .

Raduš 

Kompetencie pre prax

KOMPRAXÁCI

Školenia
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Na pošteklenie bránice

Viete, že...

• najefektívnejší spôsob ako sa čo najskôr dostať na obed je čo najrýchlejšie sa ponáhľať,
mať dobré kontakty so žiakmi a mať „doučovanie z angličtiny”?

• najbezpečnejšia ochrana proti nepredvídaným odpovediam je byť pripravený ?
• s blížiacimi sa Vianocami sa približuje aj chrípkové obdobie ? 
• na tejto škole sú naj ... učitelia z celej Rožňavy?
• ak chcete napísať písomku čo najlepšie, nechoďte radšej do školy?
• v našej OA je 68 zadaných študentov?
• 10 študenti majú tetovanie ? 
• piercing má v priemere každý tretí študent ? 
• naša Stredná ekonomická škola bola zriadená 1. septembra 1967?
• prvým riaditeľom našej školy bol Martin Kriak?
• pôda našej školy bola niekedy záhradou a vysádzala sa tu zelenina ?

Tri decká sedia na nočníku

Prvé hovorí: 
„Vycikám sa, vykakám sa, oblečiem sa 
a pôjdem na didžinu.”
Druhé hovorí: 
„Vykakám sa, vycikám sa, oblečiem sa, 
pôjdem na didžinu a zbalím tam nejakú 
babu.”
A tretí nato: 
„Chlapci, môžeme ísť do kelu, keď 
nevieme chodiť.” 

•  Vytvoril vesmír.                              Chuckoviny  Norrisoviny
•  Dostal úpal v Antarktíde.

•  Postavil dom, v ktorom sa narodil.

•  Je taký rýchly,  že sa mu včera snívalo to, čo zažije až o dvadsať rokov.

•  Vie, kde je Šani.

•  Sa dostane cez kľúčovú dierku, aj keď je tam kľúč.

•  Vie zabuchnúť otáčacie dvere. 

Pripravila Aďa
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Som „astrologičkou” našej ob-
chodnej akadémie. Chcete vedieť, 
čo mi hviezdy  o vašich znameniach 
prezradili? Ak sa budete riadiť tým-
to horoskopom, v pohode prežijete 
nielen  celú zimu, ale aj polročné 
vysvedčenie. 

VODNÁR (21.1. - 19.2.)
Šťastné dni:
29.11., 2.12., 30.12., 1.1.
Budete sa cítiť počas Via-
noc silní a plní energie. 
(Vianočné pečivo je veľmi 
kalorické.) Okolo začiatku januára 
zažijete nečakané stretnutia, ktoré 
vám prinesú pozitívnu zmenu v cito-
vom živote, alebo nové priateľstvá. 
Dávajte si pozor na koniec decembra, 
hrozia choroby. Ak im chcete predísť, 
skryte sa pod teplú deku a relaxujte 
počas pitia čaju .

RYBY (20.2. – 20.3.)
Šťastné dni:
20.12., 3.1., 21. 1., 2. 2.
24. decembra si dávajte 
pozor na nehody. Môžete 
sa totiž ľahko ocitnúť na vianočnom 
stole. V oblasti lásky sa vám bude 
dariť skoro počas celej zimy, najmä 
začiatkom januára. Na diskotéke 
spoznáte svoju Afroditu alebo svojho 
Zeusa. Počas februára hrozia hádky 
v rodine, určite kvôli polročnému 
vysvedčeniu. Tak sa učte!

BARAN (21.3. - 20.4.)
Šťastné dni:
3.12, 2.1, 12.2, 19.2
Baran je búrlivé zname-
nie, a preto ho koncom 
decembra neminie hádka najmenej s 
jednou osobou, a to pravdepodobne z 
rodiny. Barani baranovatí nedostanú 
nič pod stromček  ! Aby som vám ale 
napravila náladu, prezradím vám, že 
vás čaká  priaznivé obdobie v oblas-
ti zdravia. A zase smutná správa. V 
láske sa vám dariť nebude počas celej 
zimy. Nová známosť sa objaví až kon-
com februára. Valentína prežijete 
pravdepodobne sám/sama...

BýK (21. 4. – 20. 5.)
Šťastné dni:
1.1, 4.1, 6.2, 28.2
V decembri budú prob-
lémy s financiami. Veď 
prichádzajú Vianoce  Rada: Podajte 
lotto 31. novembra. (Môžete aj na 
budúci rok, keďže naše číslo vyšlo v 
decembri. SORRY!) Býk je znamenie, 
ktoré bez lásky nevydrží, a preto ho 
čaká zima plná prekvapení. V januári 
sa vám nebude dariť v škole, mali 
by ste sa učiť, kým nie je neskoro. 
Február bude dobrý mesiac aj čo sa 
týka lásky, peňazí, učenia.

BLÍŽENCI
(21. 5. – 20. 6.)
Šťastné dni:
1.12, 3.12, 2.1, 8.2
Blíženci sú veľmi komu-
nikatívni ľudia, a preto 
by si mali dávať najmä v januári pozor 
na to, čo vyslovia. Snažte sa klamať 
čo najmenej, aby vás neodhalili. V 
decembri budete mať priaznivé obdo-
bie v oblasti financií, otec vám zvýši 
vreckové o 0,01 %. V januári príde 
nejaká závažná zmena, nespoznáte 
sa v zrkadle. Pýtate sa prečo? Na to 
vám odpovie vaša kaderníčka. V škole 
sa vám bude počas zimných mesiacov 
dariť.

RAK 
(21. 6. – 22. 7.)
Šťastné dni:
2.2, 1.12, 16.11, 9.12
Neustále sa okolo vás 
niečo deje, ste mag-
netom na nové známosti a situácie. V 
januári vás bude trápiť zlé svedomie 
(Žeby spálené vysvedčenie ?), preto si 
treba nájsť nejakú  činnosť, aby ste 
na to čo najmenej mysleli. V láske sa 
vám bude dariť . V decembri okolo 
Vianoc sa objaví človek, ktorý sa vás 
bude snažit namotať. Nedajte si len 
tak ľahko povedať. 

LEV
(23. 7. - 22. 8.)
Šťastné dni:
2.12, 18.11, 1.2, 27.1
Pre priateľov ste 
inšpiráciou ako byť 
silnejším, lepším človekom. Nemáte 
problémy s nadväzovaním ka-
marátskych vzťahov a ani táto zima 
nebude výnimkou. S láskou nebudú 
problémy, práve naopak. Tajný ctiteľ 
bude odhalený. V škole budete mať 
úspechy. V zimnom období sa    vám 
bude maximálne dariť.

PANNA
(23. 8. – 22. 9.) 
Šťastné dni:
1.12, 31.12, 2.1, 23.2
Nevyhýbajte sa 
spoločnosti. Ak 
vás trápia depre-
sie, choďte von na vzduch alebo 
ku kamarátovi/ke. V oblasti zdra-
via táto zima pre vás nebude práve 
najšťastnejšia. Robittusin si nakúpte 
do zásoby. V škole sa vám naopak 
bude dariť (podarí sa vám upraviť si 
zjančené známky). Začiatkom januára 
sa môže objaviť človek z vašej mi-
nulosti, ktorého ste roky nevideli. Vo 
februári budete mať priaznivé obdo-
bie v oblasti lásky. (Bude to princ/
princezná na bielom koni.)

VÁHY
(23. 9. - 22. 10)
Šťastné dni:
21.11, 3.12 , 4.1, 12.2
Mottom vášho života 
je: „Ži a nechaj žiť!“ 
Ste obklopení priateľmi, ktorí k vám 
chodia načerpať energiu.V decembri 
budete mať finančné problémy. Ale 
koncom januára by sa to malo ustáliť. 
Čaká vás zima plná zdravia a šance na 
nájdenie novej lásky. Ak ste zadaný, 
mali by ste si dať pozor na neveru.

ŠKORPIÓN
(23. 10. - 22. 11.)
Šťastné dni:
1.2, 4.2, 17.2, 26.2
Máte málo priateľov, no 
tých, ktorí za to stoja, 
si udržíte celý život. (Pozitívum nie ?) 
V láske nebudete mať šťastie, aj keď 
ste zadaní, dávajte si pozor na možné 
výstrahy. (Nie že vášmu miláčikovi 
zaskočí rybacia kosť v krku!) V oblas-
ti zdravia nebudú problémy. Škola 
vám pôjde dobre-nedobre...hmmm, 
hmmm, záleží to od stavu vašej leni-
vosti. Počas sviatkov  by ste si mali 
dať pozor na to, koľko sladkostí zjete. 
(Možná návšteva u zubára.)

STRELEC
(23.11. – 23. 12.)
Šťastné dni:
1.2, 12.12, 30.11, 4.2
Najradšej sa v zime 
oddávate cestovaniu, 
pokiaľ vám to peňaženka dovolí ;-). 
Váš zmysel pre humor je nákazlivý a 
viete napraviť náladu i najväčšiemu 
namosúrencovi. V decembri vás bude 
niečo sužovať. (Čo mám  kúpiť mame 
na Vianoce?) Nenechajte si nahovárať 
veci, ktoré nie sú pravdivé. V láske bu-
dete možno medzi dvoma stoličkami.
Rozhodnite sa tak, ako vám to srdce 
káže. V rodine budú menšie nedorozu-
menia. Zima nebude veľmi priaznivá.
 
KOZOROŽEC
(22.12. – 20.1.)
Šťastné dni:
27.11,23.12,31.12,1.2
V druhej polovici de-
cembra sa vám bude 
výnimočne dariť v láske. Tí, ktorí sú 
nezadaní, tým sa naskytne možnosť 
nájsť si rozumného partnera/ku. Bu-
dete mať finančný nedostatok skoro 
počas celej zimy. (Ach, tie peniaze..
nemali ste toľko nakupovať na Vianoce 
)  V polovici februára vás postihne 
niečo, čo vás môže nejako ovplyvniť- 
zaseknutie  vo výťahu,šmyknutie sa... a 
mnoho malých nehôd. Výsledky v škole 
budú veľmi dobré, ale aj tak ju netreba 
dávať vždy na posledné miesto.... 

Luci

Horoskop na ZIMU 
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Legenda s číslom 38

A teraz kúsok zo sveta

Pokračujem v tradícii z 
minulého roka, keď som 
vám predstavoval tímy z 
rozličných športov, ktoré 
hýbu týmto svetom. Ten-
toraz sa dostaneme na 
basketbalové  ihrisko, kde 
inde ako v americkej NBA.

Celý názov klubu: Miami Heat
Rok založenia klubu: 1988
Názov štadióna: American Airlines Arena
Kapacita štadióna: 19600
Adresa štadióna: 601 Biscayne Boulevard, Miami,  FL 33132
Tituly klubu: Celkový - 2006, V konferencii - 2006, 2011,
V divízii - 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2011
Najväčšie hviezdy klubu: LeBron James (2010-) Dwyane 
Wade (2003-) Shaquille O’Neil (2004-2008)

7. 9. 2011 bol na začiatku deň 
ako každý iný. Ráno veľmi dlhé 
vstávanie do školy, potom veľmi 
ale veľmi dlhý vyučovací deň, 
vtedy ešte nikto netušil, čo za 
tragédiu sa stane. Po príchode 
domov ma správa z internetu 
okamžite zaskočila, ale zároveň 
aj neskutočne zarmútila. Jedna 
z najväčších legiend slovenského 
hokeja neprežila pád lietadla AK-
47 na linke Jaroslavľ-Minsk. Lietad-
lo smrti, v ktorom nanešťastie 
sedel aj Demo, ako ho volali ka-
maráti z reprezentácie, malo pri 
štarte komplikácie a narazilo do 
špica radaru. Lietadlo okamžite 
začalo padať k zemi a skončilo 
v rieke Volga. Z celkového počtu 
približne 45 cestujúcich (všade 
sa uvádza iný počet) prežil len 
jeden, a to ruský letecký inžinier 
Alexander Sizov. Príčiny pádu 
lietadla sa v mnohých médiách 
líšia. Niekde sa uvádza zlyhanie 
motora, inde zasa spor medzi pi-
lotmi, keď jeden pridával plyn a 
druhý brzdil (toto sa potvrdilo). 
Táto strašná tragédia, ktorá oble-
tela svet rýchlosťou blesku, bolí 

doteraz. Dátum 7.9.2011 je deň, 
na ktorý celé Slovensko, Rusko a 
aj celý svet bude chcieť čo najskôr 
zabudnúť. Pri zimákoch alebo ak 
chcete zimných štadiónoch na 
celom Slovensku sa v priebehu 

nasledujúcich dní pálili sviečky 
za legendárnu 38-čku. Neobišlo to 
ani náš rožňavský zimák, kde som 
samozrejme prišiel vzdať hold 
niekomu, koho som obdivoval celé 
roky.

Vážili si ho aj ľudia zo SZĽH, 
ktorí jeho číslo dresu 38 vyradili z 
čísel, ktoré môžu nosiť reprezen-
tanti SR, či Jaro Halák (brankár 
St.Louis), ktorý si na svoju 
masku nechal namaľovať jeho 
portrét. Pali sa rozlúčil po MS z 
reprezentačnou kariérou, akoby 
vedel, že sa má niečo stať. Jed-
na z najväčších tragédii v histórii 
športu nás pripravila o skvelého 
hokejistu ale aj skvelého človeka, 
manžela či otca. Poďme si teraz 
pripomenúť jeho kariéru. Tímy, za 
ktoré hrával: Spartak ZŤS Dubnica 
nad Váhom, Dukla Trenčín, Otta-
wa Senators, St. Louis Blues, L.A. 
Kings, Minnesota Wild, Vancouver 
Canucks, Lokomotiv Jaroslavľ.

Úspechy:
Lady Byng Trophy
(najslušnejší hráč NHL) 2000
Zlatý puk 2003
Bronz z MS 2003

Zahral si aj v All-Star Game NHL, 
a to hneď 3-krát: 1999, 2000, 
2002.

Mirec

!!!POZOR !!! MEGASÚŤAŽ!!!  Ja ako športový redaktor nášho Sršňa som si pre Vás pripravil megasúťaž, 
do ktorej sa môže zapojiť každý znalec svetového futbalu. Vyznáš sa v skratkách futbalových reprezentácii? 
Tak neváhaj a skús šťastie, možno vylosujeme práve teba a odnesieš si hlavnú cenu, ktorou je futbalová lopta 
Slovenského národného tímu. Otázky sú rozdelené do 2 skupín a to skupina A a B. Odpovede zaradené do 

zlosovania musia mať správne zodpovedaných všetkých 8 otázok. 
Odpoveďový hárok so svojím menom a náhodným kódom vhoďte 
do schránky na chodbe. Veľa šťastia.

Meno:

Skupina A
1. Ktorá futbalová reprezentácia  
používa skratku POL?
O:

2. Koho označuje skratka SUI?
O:

3. Národný tím ktorej krajiny má
skratku ESP? 
O:

4. Kto sa skrýva pod skratkou CIV?
O:

Skupina B
1. Akú skratku používa      
futbalová reprezentácia Belgicka?
O:

2. S akou skratkou sa spája Uruguaj?
O:

3. Pod akou skratkou poznáme   
reprezentáciu Čiernej Hory?
O:

4. Skratka Hondurasu je?
O: Mirec
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Športový deň

Po roku máme za sebou ďalší športový deň v rámci týždňa študentstva, ktorý so sebou priniesol aj jedno 
prekvapenie v podobe celkového víťazstva našej II.C v 1. kategórii. Atmosféra na jednotlivých stanovištiach 
bola súťaživá asi ako nikdy predtým. Bojovalo sa do posledného dychu. Na rozdiel od minulého roka nám vy-
padol bowling, takže sme mali len 7 disciplín - volejbal MIX, streetbasket MIX, stolný tenis dievčatá aj chlapci, 
bedminton dievčatá aj chlapci a futsal chlapci.

Dlhodobé súťaže
organizované CVč SAŠŠ

Tak ako pred rokom, aj ten-
to rok  nás nemíňajú športové 
súťaže, ktoré organizuje Sloven-
ská asociácia športu na školách. 
Okrem výsledkov vám  predstavím 
aj tých, ktorí sa o ne postarali.

Bedminton chlapci OK – 2. miesto
Zostava: Jozef Szabó 1.B, Jakub 
Gdovin Tomáš 1.B
Bedminton dievčatá OK – 2. miesto
Z: Nikoleta Takáčová 1.A, Adrienn 
Simonová 1.C
Florbal dievčatá OK – 1. miesto,         
KK – 4. miesto

Z: Simona Valachová 2.A, Bianka 
Paľová 2.C, Nikoleta Pipolyová 
2.B, Aurélia Pistikidis 2.B, Viktória 
Štefániková 3.A, Dominika Belány-
iová 3.A, Miroslava Lacová 1.C, 
Nikoleta Černajová 1.C, Simona 
Ďuríšková 1.B, Robina Lebovská 
1.B, Kimberley Jobbágyová 1.A

Florbal chlapci OK – 1. miesto
KK – 7.-8. miesto
Z: Kristián Šubovič 2.C, Jaroslav 
Tomášik 2.B, Patrik Katona 2.B,
Ivan Bošela 3.B, Norbert Lökö 
3.B, Patrik Zubatý 3.B, Peter 
Prtko 3.A , Peter Sappanoš 4.A, 
Dávid Vozár 1.A, Martin Mátyus 
1.B, Roland Szücs 1.B

Dlhodobé súťaže
organizované KSK

Naši športovci sa zúčastnili aj 
dlhodobých súťaží, ktoré organi-
zuje KSK. 

Florbal chlapci – postup na 
región 
Futsal chlapci – postup na región 
Volejbal chlapci – postup na 
región
Volejbal dievčatá – postup na 
región 
Basketbal chlapci – 2. kolo 
Basketbal dievčatá – postup na 
región 

Víťazi jednotlivých disciplín:

1. kategória
volejbal MIX - II. C

streetbasket MIX - I. A
stolný tenis dievčatá - I. A
stolný tenis chlapci - I. B
bedminton dievčatá – I. C
bedminton chlapci - I. B

futsal chlapci- I. B

2. kategória
volejbal MIX - III. B

streetbasket MIX - IV. C
stolný tenis dievčatá - III. B
stolný tenis chlapci - III. C
bedminton dievčatá - III. B
bedminton chlapci - IV. B

futsal chlapci - IV. C  

Mirec

Celkové umiestnenie tried:

1. kategória
1.miesto - II. C 175 bodov
2.miesto - I. B 165 bodov
3.miesto - I. C 145 bodov
4.miesto - I. A 130 bodov
5.miesto - II. A 105 bodov
6.miesto - II. B 100 bodov

2. kategória
1. miesto - III. B 170 bodov
2. miesto - IV. C 145 bodov
2. miesto - III. A 145 bodov
4. miesto - IV. B 135 bodov
5. miesto - III. C 120 bodov
6. miesto - IV. A 105 bodov

Okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise pre šk. r. 2011/2012
Družstvo chlapcov - 1. miesto (Matej Gecelovský II. C, Michal Trojan II.C, Peter Bernáth III.C, Ján Letanovský I.B)
Družstvo dievčat - 1. miesto (Martina Hlaváčová I.A, Martina Hatvaníková III.B, Kristína Kochanová I.A)



VIANOCE...
Sviatky, na ktoré sa teší azda väčšina ľudí na Zemi, či už je dieťa alebo stará mama. 

Nielen maličkému dieťatku sa rozžiaria očká pri pohľade na rozsvietený vianočný 
stromček. Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina možno po dlhom čase zíde pri 
štedrovečernom stole, v tom, že ocko osadí živý stromček a deti ho zdobia a tešia sa, 
kým mama pečie kapra a medovníky. Niekomu toto čaro nie je dopriate. Myslime na 
tých, ktorí musia Vianoce stráviť v nemocnici alebo v samote.

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM PRAJE REDAKCIA 
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