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Milí čitatelia!

Je jar, vtáčiky to robia, motý-
liky to robia, včeličky to ro-
bia, len ty to nerobíš. Chceš to 
robiť? Ale to predsa nejde. Ľudia 
proste nelietajú.

Druhé číslo Sršňa je na svete! 
Toto vydanie nám dalo riadne 
zabrať. 

Neverila som, nemyslela som 
si, že byť šéfredaktorkou je tak 
náročná vec.  Pani profesorka 
Dúdorová  odo mňa očakáva, že 
budem naháňať a tlačiť redak-
torov do ich práce, ktorú si sami 
dobrovoľne zvolili. Nesťažujem 
sa, to nie, len nie som ešte 
zabehnutá v tom, že mám byť 
mierne nátlaková na redaktorov, 
drankať a súriť od nich ich  vlast-
né práce, ktorými sa prezen-
tujú. Ešte stále som nováčik v 
pozícii „nadriadeného“, ale to 
nie je najlepšia výhovorka. Ja 
som vďačná za túto príležitosť, 
za  skúsenosť do budúcnosti. 
Nepochybujem o tom, že sa mi 
táto malá vedúca prax zíde. 

Naspäť k časopisu. Snažíme sa 
vás zaujať stále niečím novým, 
čo ešte v časopise nebolo, no 
nechýbajú ani stále obľúbené ru-
briky a najčítanejšie rozhovory. 
Pre tých, ktorí nevládzu čítať, 
máme malé prekvapenie... :P  
Oplatí sa kúpiť a prelistovať v 
ňom.  

Bianka Paľová
šéfredaktorka

študentský časopis sršeň2

Úvodník

Byť redaktorom znamená mať pohotovú myseľ, dobrý 
nápad a rýchle reakcie na prekvapivé odpovede. Práca 
na Sršni vyžaduje každotýždenné porady redakčnej 
rady a dlhé hodiny prípravy a korektúry článkov, či už po 
stránke obsahovej alebo grafickej.  Na konci však vždy 
stojí čitateľ, pre ktorého sa snažíme písať informatívne, 
zaujímavo i zábavne. Aby sme mohli profesionálne rásť, 
potrebujeme práve vašu odozvu, a preto 
sme vás poprosili o názory na našu prácu. 

Zaujímajú vás otvorené rozhovory s 
profesormi, chcete bližšie spoznať pra-
covníkov OA. Máte radi športové či 
zábavné stránky a vtipy. Aj keď sme 
si prečítali mnoho pochvál a milých 
slov od našich spolužiakov, našli sa 
aj negatívne ohlasy. Očakávali sme 
konštruktívne odpovede, niektorí 
však iba bezbreho kritizovali, avšak 
neponúkali riešenie. Napriek tomu by 
sme sa radi vyjadrili k bodom, ktoré vás, 
našich čitateľov, najviac trápia.  

Nepáči sa vám, že školský časopis je v 
čierno-bielom prevedení a predajná cena 
0,50 € sa vám zdá príliš vysoká. Dôvodom na nefarebnú 
tlač časopisu je, že všetky čísla  tlačíme v OA. Keďže 
často je do vrecka hlboko, musíme šetriť, kde sa dá. 

Farba do tlačiarne je pomerne drahá, a preto si Sršeň 
vo farebnom prevedení zatiaľ môžete prezrieť iba na 
internete. V cene je taktiež zahrnutá cena papiera a 
viazanie.  

Niektorým sa nepáčia články, kde je veľa písaného. 
Aj keď sa snažíme do obsahu začleniť aj zábavné 
stránky plné obrázkov, chceme, aby bol náš časopis 
na stredoškolskej úrovni a vyjadroval sa aj k vážnym 
témam, ktoré sa nás, študentov, bytostne dotýkajú. 

Je nutné šíriť kultúru slova a to je aj naším 
hlavným cieľom.   

Netvrdíme, že náš časopis je vynikajúci 
po obsahovej alebo grafickej stránke a 
nie je na ňom čo zlepšovať. Preto radi 
privítame dobrý nápad alebo nového ko-
legu v redakčnej rade, ktorý sa nebojí 
dlhých  hodín strávených za počítačom 
pri písaní a grafickej úprave článkov.  
Na záver by som chcela poprosiť 

každého, kto by vedel o dobrom človeku, 
ktorý by sa rád stal sponzorom nášho 

časopisu, aby nás informoval.  S pár centa-
mi navyše by sa nám možno podarilo Sršeň 

tlačiť aj farebne. 
V mene všetkých redaktorov vám ďakujem 

za vaše ohlasy. I naďalej sa budeme pre našich čitateľov 
snažiť časopis vylepšovať a zdokonaľovať.

Biba

Vy na nás, my o vás
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Každodenná dobrá nálada určite 
vystihuje v našej škole pána pro-
fesora JUDr. Petra Valného. Človek 
plný energie a úsmevu dodáva elán 
obchodnej akadémii už 19 rokov. 
Opustil krásnu Českú republiku a 
lukratívne zamestnanie kvôli láske 
a teraz nám spríjemňuje naše 
stredoškolské roky deň čo deň. 
Odpovede na otázky, ktoré som mu 
položila, by vás mohli zaujímať.

Každý deň zdravíte žiakov aj 
kolegov s úsmevom na tvári 
a dobrou náladou. Máte ne-
jaký liek na každodennú dobrú 
náladu ?
- Som presvedčený, že každým ús-
mevom zo seba vyplavím nielen 
negatívne pocity, ale aj škodlivé 
látky. Do tej miery, akú veselú 
náladu má človek, do tej miery 
je zdravý. Ja chcem byť zdravý a 
preto sa smejem. 

Aké ste znamenie ? 
- Strelec ! Zaujímavé je, že všetci 
traja súrodenci sme v znamení 
Strelca.

Máte obľúbené jedlo ?
- Na rozdiel od kolegu p. Sanislá, 
ktorý zje všetko, ja som veľmi vy-
beravý, čo spôsobuje asi jediný 
vážny problém v mojom 23-ročnom 
manželstve. Kým manželka má 
rada jedlá typu halušky, pirohy, 
atď., ja som vyložene na mäso a 
na zemiaky, ktoré by som vedel 
jesť na kilá denne.

Stravujete sa zdravo alebo 
uprednostňujete „fastfoody“ ?
- Vzhľadom na hladinu choleste-
rolu v mojom tele sa čudujem, že 
som ešte živý (to bude tou mojou 
náladou).

Na OA učíte už dlhé 
roky anglický 
jazyk. Kde ste 
sa prvýkrát 
„stretli“ s 
angličtinou? 
- Ešte ako 
študent v 
1. ročníku 
g y m n á z i a 
som podve-
dome tušil, 
že vtedajší 
spoločenský 
systém raz 
padne a an-
glický jazyk sa 
stane životne 
dôležitým. Pre-
to som sa učil an-
glický jazyk nielen 
v škole, ale dva roky 
som chodil na súkromnú 
výuku k istému pánovi, ktorý doko-
nale ovládal sedem jazykov. Hoci 
sa angličtine venujem viac ako 35 
rokov, anglický jazyk ovládam až 
po návrate z dvojmesačného po-
bytu z USA pred 15-timi rokmi.

Mladosť ste strávili v ČR. Prečo 
ste prišli práve na Slovensko ?
- Spôsobila to jedna zabíjačka, na 
ktorej som sa zahľadel do očí jed-
nej dievčiny, ktorá sa neskôr stala 
mojou manželkou a stále je pre 
mňa najkrajšou ženou na svete, 
pre ktorú by som urobil čokoľvek,  
a tak som kvôli nej opustil 
lukratívne zamestnanie právnika 
v nádhernom meste a odišiel do 
provinčnej Rožňavy, kde sa cítim 
super.

Čo považujete za najväčší 
úspech v živote ?
- Kľúčom k šťastiu nie je úspech 

v tomto svete, ale 
úspech v osobnom 

živote. Keď máte 
relatívne zdra-

vie a úžasného 
ž i v o t n é h o 
p a r t n e r a , 
m á t e 
všetko a 
nič iné ne-
pot rebu -
jete – na 
rozdiel od 
tých, ktorí 
o k r e m 
m n o ž s t v a 
peňazí, o 

ktorých sa 
mylne dom-

nievajú, že sú 
kľúčom k šťastiu, 

nemajú vlastne nič.

Máte nesplnené sny, ktoré 
by ste ešte chceli dosiahnuť ?
- Chcel by som vidieť Niagarské 
vodopády.

Aké vlastnosti si vážite na 
ľuďoch ?
- Pokora ako schopnosť uznať si 
vlastné obmedzenie a nedostatky.

  
Ako každý človek, určite aj vy 
rád dovolenkujete. V akých 
zaujímavých mestách/ štátoch 
ste boli ?
- Veľmi sa mi páčilo na Floride, 
vzhľadom na celoročný slnečný 
svit, a v Tennessee, kde som mal 
pocit, že nie som v USA ale na Ge-
meri.

Vyhľadávate dovolenku pre 
oddych, alebo uprednostňujete 
poznávacie zájazdy ?
- Kombinácia obidvoch 

Blíži sa deň všetkých 
zaľúbených - sviatok Sv. Va-
lentína, prezradíte nám čo také 
najromantickejšie ste urobili/
kúpili vašej žene ?
- Obdarovávanie je najkrajšie vte-
dy, keď je možno malý darček 
daný z lásky a z pocitu, že som na 
niekoho myslel bez ohľadu na jeho 
materiálnu hodnotu. Obdarovávať 
niekoho z pocitu povinnosti, podľa 
dátumu alebo, že to tak vyžaduje 
tradícia, nepovažujem za prejav 
lásky k druhej osobe.

Na záver by som chcela veľmi  
pekne poďakovať pánovi pro-
fesorovi za jeho čas a ochotu 
odpovedať na moje otázky.
                                                                                                                                                      

   Simuš

kľúč ku šťastiu – úspech v osobnom živote
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obchoďácke fašiangy

Fašiangový čas je  
tradičným symbolom 
veselosti, zábavy, ho-
dovania! Tvorí pre-
chod od zimy k jari. 
Toto výnimočné ob-
dobie sa vyznačuje 
hlavne veselými 
maškarnými kar-
nevalmi plnými 

zábavy.
Fašiangové obdobie sa 

začína už v čase od Troch 
kráľov a trvá do popolcovej 
stredy. Po ňom nasleduje čas 
štyridsaťdňového pôstu.

Obchoďácke fašiangy pravi-
delne organizuje žiacka školská 
rada. Organizujú sa preto, aby sme 
sa trošku odreagovali od totálneho 
stereotypu v škole, či oslávili vysvečko 
v maskách.

Pre každú triedu bolo veľmi ťažké vymyslieť ne-
jakú skvelú tému, ktorá na obchodnej akadémii ešte 
nebola. Náročné bolo doladiť k nápadu oblečenie, 
program, či nastajlovanie triedy. Program dal 
každému zabrať, úplne každý sa snažil nie-
len vyhrať, ale  hlavne zabaviť sa. Práve 
preto  museli byť žiaci obchodnej aka-
démie veľmi tvoriví, k tomu ešte aj plní 
elánu a humoru. Keďže žiaci nezaháľali 
a s veľkou chuťou sa do ozdobovania 
tried pustili, práve preto boli suprovo 
nastajlované. 

Postupom času sa chodili na nás 
pozerať učitelia. O pol desiatej sme 
sa všetci stretli v telocvični. Každá 

trieda predstavila svoj program, počas ktorého si  
učitelia vybrali triedu s najlepšou maskou.

Tento rok každý prekvapil svojou maskou. Všetky 
boli originálne. Študenti nám týmto ukázali, že sa 
dokážu nielen zabávať, ale aj pracovať. Však sa aj 
povie, bez práce nie sú koláče, alebo najprv práca a 
potom zábava.

Žiaci nám ukázali hudobné štýly ako hippies alebo 
hip hop. Každý z nás si našiel niečo, čo ho bavilo, 
niektorých  zaujala problematika lekárov, ktorí pro-

testujú kvôli vyšším platom, iní sa zase zao-
berali svojou budúcnosťou v páre a hlavne 
uzavretím manželstva. Prišli aj anjeli a 
čertíce, od ktorých sme nevedeli, či nás 
vezmú do neba alebo do pekla.

Po udelení sladkých odmien triedam 
prišlo na  rad rozhodovanie, ktorý 
učiteľ bol najlepšou maskou. Ten-
to rok sa na prvých miestach  
umiestnili: Mgr. L. Rašši, Mgr. d. 
kováčová a Mgr. o. dúdorová.
Vrátili sme sa do tried, popratali a 

prišla realita odovzdávania vysvečka. 
Niektorým to náladu pokazilo, ale 
iným ju ešte vylepšilo. No aj tak 
verím, že všetci odchádzali s do-
brou náladou a s veľkým úsmevom  
aspoň pri pomyslení na úžasný deň 
plný humoru, očakávaní a hlavne 
zábavy.

Pripravila: Barbie

Typická fašiangová pieseň:

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.

Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.

A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesti,
musíme sa z domu, do domu po dedine pliesti.


     



kamerový systém
Kamera  je úžasná vecička. Zaznamená všetko. Niekedy aj to, čo nechceme. 

Kedy do školy prichádzame, kedy  odchádzame, s kým prichádzame, s kým 
odchádzame... Šu, šu, šu, šírilo sa našou školou, keď nám pred časom tech-
nici montovali kamerový systém. Niektorí naň pozerajú s dôverou, iní ho 
absolútne odmietajú. Väčšinou sú to študenti. Načo nám je? Aby sme boli 
pod neustálou kontrolou? To tu už nebude žiadna sloboda! Veď budeme 
úplne pod drobnohľadom! Práve preto, aby nevznikali žiadne fámy, na naše 
otázky nám odpovedal ten najpovolanejší, pán riaditeľ.
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Veľký brat ťa sleduje...

● Kamerový systém je v každej organizácii prvkom bezpečnosti, ne-
priamo ochraňuje majetok organizácie, odhaľuje nevhodné konanie 
osôb. V objekte školy monitoruje len exteriér a vstupy do budovy hlavne 
za účelom monitorovania osôb, ktoré nemajú v školských priestoroch 
čo hľadať. Samozrejme, že popri prvku bezpečnosti a ochrany majetku 
je kamerový systém určitou kontrolou aj plnenia pracovných povin-
ností žiakov a zamestnancov v súvislosti s dochádzkou do zamestnania, 
do školy. To je však druhoradá úloha kamerového systému. Kamerový 
systém zavedený v našej škole nenarušuje právo na ochranu súkromia 
osoby. Priestory, ktoré kamery snímajú, sú verejné priestory.

● Celý kamerový systém aj s montážou stál 2190 €. Bol financovaný z účelových 
prostriedkov sponzorov, ktoré zabezpečil riaditeľ školy vo výške 2000 € a 190 € 
prispelo Rodičovské združenie zo svojho fondu.

● Kamerový systém nie je zavedený len preto, aby odhaľoval určité majet-
kové delikty, porušovanie  pracovného a školského poriadku, ale v prvom rade 
ako prevencia týchto javov. Chcel by som zdôrazniť, že už v troch prípadoch 
sme využili kamerový systém pri majetkových prečinoch a porušovaní pravidiel 
platných v našej organizácii. Tieto sa v súčasnosti riešia aj políciou.

● Je mi z toho smutno, keď sa dozvedám, že sa žiaci cítia v 
škole ako vo väzení. Ak sa niektorý žiak  cíti v našej škole ako 
vo väzení, mal by si hľadať iné pôsobisko. 

● Žiadna škola nemá takéto podmienky na voľný pohyb žiakov 
počas vyučovania, ako majú žiaci OA. Máte veľký dvor, športové 
ihrisko, stolnotenisovú herňu a cez obedňajšiu prestávku so 
súhlasom vašich zákonných zástupcov môžete opúšťať aj areál 

školy. Spýtajte sa žiaka školy opro-
ti (gymnázium), či môže opustiť 
budovu školy počas vyučovania!! 
Toľko aktivít, ktoré pre VÁS pripra-
vujú naši učitelia, samozrejme, že 
v spolupráci s vami, si ani neviem 
predstaviť v inej škole. Nech VÁS 
monitorovací systém vôbec neruší, 
nenamontovali sme ho kvôli VÁM, 
ale pre VÁS a VAŠU bezpečnosť.

prečo práve v našej škole nesmie chýbať kamerový systém?

Z čoho bol kamerový systém financovaný?

čo vy na to, že po zavedení kamerového systému sa cítia žiaci oa ako vo väzení?

Mirka
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Volám sa Zuzana Hanzelová. Narodila som sa jedného 
prekrásneho večera  presne 15 minút pred polnocou, 
vďakabohu  pred mamou nebol dlhý  rad, takže to bolo 
ešte 31. marca. Práve mám za sebou oslavu devätnástin.

Už odmala som milovala jar, pretože vtedy nie je ani 
zima, ani horúco. Svoj voľný čas trávim písaním básní, 
čítaním kníh a nudením sa na nete. Rada behám von len 

tak a zamýšľam sa nad hudbou. Počúvam veľmi veľa druhov 
hudby  a tým pádom samozrejme aj veľa kapiel, či sú už 
známe alebo nie. Najčastejšie je to metal, metalcore, 
niekedy aj  nintendocore. Najlepšia je zvučka z Mária Brosa 
(tá hra :D). Počúvam dokonca aj melodic death metal alebo 
aj punkrock, ale to len výnimočne :D Mám rada aj akus-
tické verzie piesní. Tento štýl hudby ma zaujal perfektnou 
vizážou spevákov či speváčok,  melodická hudba, niekedy 
aj scream v čistom speve. Medzi moje najobľúbenejšie 
spevácke skupiny patrí Billy Talent. Z veľkého množstva 
obľúbených spevákov spomeniem Matta Shadowsa z kape-
ly Avenged, Bena Kowalewicza z Billy Talent či speváčku 
Mariu Brink z In this moment. Do pozornosti, hlavne kvôli 
výbornému textu, vám dávam pieseň Surrender od  Billy 

Talent a Tiene od The Paranoid. Pre mňa srdcovkou je však 
Patience od Guns n´ Roses. Keďže beriem tieto skupiny 
a spevákov ako svoje vzory, tak sa aj podobne farebne 
obliekam. No i ja mám aj vlastné obľúbené farby, tými sú 
napríklad žltá, čierna, biela, modrá, zelená a fialová, ale 
pravdupovediac, všetky farby sú svojím spôsobom pekné. 
Mojím  obľúbeným  jedlom  sú zapekané cestoviny.

Keďže si rada čítam, mám aj veľa obľúbených kníh ako 
napríklad  Priateľ do dažďa, Siedma vlna od rakúskeho 
spisovateľa Daniela Glattauera. Rada si pozriem i nejaký 
dobrý film a len tak pri ňom leňoším. Určite sa pýtate, 
aké filmy sú pre mňa tie dobré  a verte tomu, budete sa 
čudovať. Medzi moje obľúbené filmy patrí napríklad Mládí 
v hajzli alebo Ctihodný občan. Keď pozerám filmy, niekedy 
sa mi zažiada si len tak napísať nejakú básničku  a som 
veľmi rada, že sa páčia aj iným. Rada by som v budúcnosti 
napísala básnickú zbierku. 

Ako si sa k písaniu dostala? 
- Začala som písať asi pred dvoma rokmi, 
najprv som si začala zapisovať pár veršov 
len tak do zošita alebo na zdrap papiera.

Čo ťa inšpirovalo začať s písaním básní?
- Po prečítaní knihy Hamlet sa mi strašne 
páčil taký básničkovský štýl písania di-
alógov, a preto boli moje prvé básne klišé, 
samé rýmy a možno ani žiaden význam či 
cit, ale taktiež na mňa zapôsobila jedna 
osoba. 

Aké boli tvoje začiatky v písaní básní?
- Začiatky boli kritické. Začala som 
zverejňovať  básne na jednej stránke, ale 
dostávala som len negatívne komentáre. 
Prehrýzla som sa cez prvotný neúspech a 
teraz začínam dostávať len samé chvály, čo 
ma veľmi teší .

Koľko básní si už napísala?
- Napísala som okolo 360 básní, ktoré sú 
uložené  na stránke www.basnicky.sk a pár 
mám aj odložených, pár som  venovala 
niekomu a nechcela som ich zverejňovať, 
niekoľko mám aj niekde v zošitoch popísané 
a zabudnuté :D

Píšeš aj príbehy,  alebo  len básničky?
- Najprv som sa snažila napísať nejaký 
príbeh, ale viac ma láka poézia ako próza, 
viac sa v tom dokážem zosobniť.

Si rada, keď ti niekto povie úprimne, či 
sa mu tvoje básničky páčia alebo nie?
- Áno, som veľmi rada, znesiem samozre-
jme aj kritiku, z ktorej sa učím a snažím 
sa to napísať tak, aby sa to páčilo iným, 
ale nikdy neopravujem svoje básne (niekto 
ich väčšinou po svojom prepíše v komente, 
čo si samozrejme prečítam, ale nikdy ich 
neprepisujem).

a teraz mix otázok o súkromí,
o škole a všeličom inom.

Ktorý je tvoj obľúbený filmový herec/
herečka?
- Herec? Johnny Knoxville.

Mala si vysnívané povolanie ako dieťa? 
- Ako dieťa som chcela pracovať na psychi-
atrii. Asi preto, že sa tam raz dostanem :D 
:D :D

Máš nejaký talizman?
- Nemám, neverím na niečo také.

Pamätáš si, kedy si sa prvýkrát zaľúbila  
a aké to bolo?
- Keď som mala šestnásť. Bol z Nitry a 
chodili sme spolu asi 8 mesiacov, lenže bol 
veľmi žiarlivý.
 
Si zadaná?
- Áno, som šťastne-prešťastne zadaná :D

Na OA si chcela ísť sama, alebo ro-
zhodla „vyššia moc?“
- Na obchodnú akadémiu som sa rozhodla  
ísť sama. Zo začiatku som uvažovala nad 
umeleckou školou v Košiciach, ale upred-
nostnila som OA.

Prečo si šla na OA? 
- Priznám sa, nechcela som bývať na in-
tráku v Košiciach, tak som šla na OA a dnes 

to samozrejme neľutujem, lebo na OA sa 
mi páči :D.  Páčia sa mi učitelia, ktorí  majú 
priateľský prístup, učenie sa možno stáva 
aj zábavou a samozrejme spoznala som 
úžasných ľudí, ktorí vypĺňajú veľkú časť  
mňa.

Aké boli tvoje začiatky na OA?
- Začiatky boli kostrbaté, ale postupne som 
si zvykla, že dostať trojku nie je smrteľný 
hriech :D.

Ktorý je tvoj najobľúbenejší predmet?
- Môj najobľúbenejší predmet je samozre-
jme literatúra.

Aké úspechy máš za sebou v škole?
-  3.miesto z Wordu, mojou témou bolo „10 
najlepších kapiel na svete“ :D, a samozre-
jme súťaže z ADK, tento rok som sa umiest-
nila na treťom mieste v písaní na PC, asi tá 
trojka mi bude osudnou :D.

Čo by si zmenila na OA, keby si mohla?
- Asi by som skrátila vyučovacie hodiny :D 
Nie preto, že nechcem počúvať učiteľov, 
ako sa snažia do nás natlačiť učivo, ale 
preto, aby som stihla bus :D

Chceš ísť na vysokú školu alebo si  
radšej  chceš nájsť prácu? 
- Rada by som šla na výšku, lenže ja sama 
neviem, čo chcem, tak radšej si lepšie ro-
zmyslím, čo v živote chcem robiť a vysokú 
školu presuniem o pár rokov dozadu a 
najprv si nájdem prácu a časom si možno 
spravím aj vysokú školu.

Čo by si odkázala svojim spolužiakom?
- Že im želám veľa šťastia pri maturách a 
nech ich prijmú  na nimi vyvolené vysoké 
školy a nech sú v živote šťastní 

Som presvedčená, že o Zuzke 
prinajmenšom ako poetke ešte budeme 
počuť. A čo jej popriať do budúcnosti? 
Úspešné zvládnutie maturitných skúšok, 
veľa šťastia v živote a veľa inšpirácie, aby 
sme si mohli čo najskôr prečítať jej zbierku 
básní.   

 Barbie

Zuzana: Toto meno pochádza z hebrejského mena Šóšanna, 
jeho význam je „ľalia“, „lotos“ (vodná ľalia), čo možno chápať 
aj ako nevinná, čistá.

Baran: Z ľudí narodených v znamení Barana vyžaruje energia a 
vitalita. Hlavnou črtou Baranov je dynamickosť, sú odhodlaní žiť 
svoj život naplno. Vzrušuje ich predstava riskovania a dobrodružstva  
až do takej miery, že si ani neuvedomia, že riskujú alebo  sa púšťajú 
do projektov, ktoré by iných odstrašili. Barani sa rýchlo učia nové 
veci. Ich pozitívna energia im umožňuje pohotovo analyzovať si-
tuáciu a rýchlo sa prispôsobiť najnovším informáciám.

Je obdarovaná taLentoM
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Pretože nezapaľujem čo už horí 

Do mramorových 
schodov
píšem tvoje meno
nahlas

kráčam ulicami,
ktoré lemujú moju tvár
ozdoba donekonečna

úsmev prekrýva žiaľ
stonka guráže 
sa láme

stúpam po nej
s obľubou,
že znova budem taká

svoj bdelý sen
rozviažem oblúčikom
znesiteľných stonov

zapichaných do ulity
bez nároku na posledný chlieb.

Farby mojich očí 

Jeden pár rúk
jeden z prstov

zradil moje chvenie

jeden pár nôh,
ktoré kráčajú
ani netuším,
kde je sever

a či kopa iných smerov
čakáme na zastávke
v rozličných dierach

pár očí

dúhovka
ktorá ťa v sebe nosí

mi ťa premieta

donekonečna 

"Cválam" k slnku 

Neverím,
nebudem
skákať cez mosty

z mosta do prosta
akurát tak do vody

zbožným radám
vykoľajeným vlakom
ako moja myseľ

a srdcu kážem
zradu
provokuje

ničí!

brzdný pedál
na elektrickom koni

robí ma slepú
stúpať vyššie 

tvárou k slnku
slnkom k hlúpym predstavám

prestaň,
nechcem ťa počúvať! autor a kresba: Zuzka Hanzelová



Welcome to Košice

Ja a moje spolužiačky sme sa na jeseň 
zúčastnili Kompraxu - kompetencia pre 
prax, kde sa získavajú nové poznatky, 
zručnosti a hlavne sa vytvárajú projekty. 

V hlave mi skrsol dobrý nápad vytvoriť 
projekt, ktorý sa týka môjho odboru 
cestovný ruch. Cieľom bolo zlepšiť naše 
sprievodcovské zručnosti. Pomenovala 
som ho Welcome to Košice a jeho reali-
záciu som naplánovala na 7.12.2011. 
Som rada, že po finančnej stránke bol 
projekt dotovaný Iuventou.

Z príspevku som hradila cestu,  
zaobstarala som jedlo a pitie.  Keď 
sme dorazili do Košíc, vybrali sme sa 

spoznávať pamiatky. Sprievodcovstvo po jednotlivých pamiat-
kach Košíc sme mali medzi sebou podelené a aj napriek veľkej 
zime sme našu cieľovú skupinu informovali na jednotku. Po 
dobre vykonanej práci sme sa odmenili horúcim punčom na 
vianočných trhoch. 

 Všetkým sa môj projekt veľmi páčil a spolužiaci boli radi, že 
si sprievodcovskú činnosť mohli vyskúšať na vlastnej koži. Na 
záver by som sa chcela poďakovať pani profesorke Šivecovej, 
ktorá mi s projektom pomáhala.

Patrícia Rebová, III.C
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koMpRaX - koMpRaX - koMpRaX

SKúšKa KoleKtívneho ducha? 

Saška Stašíková je dievča, ktoré sa nebojí pustiť do 
nového a neznámeho a ktorú vždy zaujímalo všetko, čo sa 
okolo nej deje. Uznala, že III. C potrebuje utužiť kolektív, 
a tak vypracovala zaujímavý projekt, ktorý sa jej podarilo 
zrealizovať s podporou Iuventy. 

V jedno poobedie sme sa preto všetci stretli v našej trie-
de, aby sme sa porozprávali o svojich 
kolektívnych problémoch. Sadli sme 
si do pekného kolečka a Saška nám vys-
vetlila, o čo jej ide. Pomôcť jej prišla aj 
pani Mátrayová, hlavná pani vychovávateľka 
v našom školskom internáte. 

Na začiatok sme dostali klbko, ktoré sme 
museli hodiť svojmu spolužiakovi a povedať mu 
nejakú dobrú vlastnosť, ktorú na ňom máme radi. 

Klbko sa hádzalo a hádzalo, dobré vlastnosti sa hovorili a 
hovorili, kým sa nám klbko neminulo. Vtedy pre nás nastali 
krušnejšie chvíle. Klbko sa muselo naspäť stočiť, a tak sme 
museli tomu, kto nám povedal, prečo nás má rád, povedať, 
čo nám na ňom naopak prekáža. Pre mnohých ťažká či 
nepríjemná situácia nám však pomohla zblížiť sa.

 Na konci sme sa všetci zhodli, že stretnutie bolo zaují-
mavé a radi by sme si ho zase v blízkej dobe zopakovali. 
Veľa sme sa nasmiali na našich vtipálkoch a na záver sme 

si pochutili na fajnovej chrumkavej 
pizze a naliali si čistého.... džúsu. 
Vrelo podobné stretnutie odporúčam 

každej triede, bez ohľadu na to, aký ste 
kolektív. Už len preto, že je super stráviť 

spolu trošku času aj po škole. My sme si to 
jednoznačne užili. 

Wisku
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Deň hier

Dňa 19. 12. 2011  III. C trieda pri-
pravila Deň hier v Materskej škole na 
Štítnickej ulici. Celá akcia bola fi-
nancovaná z projektu Európskej únie 
(KOMPRAX) a jej cieľom bolo upevniť 
si zručnosti v animačných službách, 
keďže študujeme odbor manažment 
regionálneho cestovného ruchu. 

Už o 7:30 bol Tadeáš prezlečený 
za Mikuláša. Ja, Saška Vesterová a 
Peťo Lőrincz sme sa na jedno dopo-
ludnie stali šašami. K dispozícii sme 
mali dve triedy, v každej z nich sme 
vytvorili štyri stanovištia. Na prvom 

sa deťúrence hrali s plastelínou. 
Druhé stanovište bolo športové. 
Na treťom a štvrtom dostalo slo-
vo umenie. Úlohu zadanú naším 
Mikulášom – nakresliť sane – si 
však deti vysvetlili po svojom 
a obeťami ich besnenia sa stali 
Norbi Rezeš a Peťo Bernáth. Keď 
sa na nich najmenší vrhli vyzbro-
jení farbami na tvár, naši chalani 
zo škôlky odchádzali zmaľovaní 
ako veľkonočné kraslice. Iba 
o trošku lepšie skončili Kaja a 
Betina. Nakoniec sme deti od-
menili balíčkami, z ktorých mali 
veľkú radosť a zaspievali sme 
pesničku pre Mikuláša. 

Bianka Harsányiová, III.C

Vianočná akcia

Celá škola pokope, aktivity a súťaže sprevádzané krikom, 
piskotom a povzbudzovaním, občerstvenie a darčeky. Ne-
viem, či vám to niečo hovorí, no len tak pre osvieženie pamä-
ti, dňa 21. 12. 2012 sa na OA konala predvianočná akcia. 

V priebehu tohto školského roka som sa zúčastnila 2 ví-
kendových školení KOMPRAX – Kompetencie pre prax, kde 
som okrem toho, že som sa naučila vypracovať vlastnú prá-
cu s projektovým zámerom, zažila aj veľa zábavy, stretla 
nových ľudí a tiež som mala možnosť spoznať pre mňa do-
vtedy neznámu časť Slovenska - Šíravu.

Dlho som rozmýšľala nad predmetom a cieľom svojej ak-
cie. V mysli som prešla rôznymi skupinami ľudí a plánmi na 
jej uskutočnenie. Vylučovacou metódou som napokon do-
spela k názoru, že najreálnejším nápadom je práve akcia pre 
vás, študentov obchodnej akadémie. Keďže v meste je málo 
možností kultúrneho vyžitia mladých, projekt som realizo-
vala, aby som študentom ukázala, že zabaviť sa dá aj bez 
alkoholu, ba dokonca i v škole. Na 2. školení sa môj návrh 
na projekt nahral do centrálnej databázy zmlúv. Nasledoval 

stav, kedy sa už nič nedalo zmeniť, stav, kedy sa len čakalo 
na oficiálne uverejnenie v registri, čím môj projekt nadobu-
dol platnosť. Po schválení som dostala finančný preddavok 
a s nadšením som sa pustila do realizácie projektu.  Pred-
stavovala som si, ako sa bude celá škola tešiť, ako sa žiaci 
aj učitelia budú predbiehať v aktivitách a že na celú akciu 
sa bude s radosťou spomínať ešte počas celého školského 

roka. Chápem vás, ak sa teraz smejete. Priznám sa, aj mne 
je pri týchto spomienkach do smiechu. V každom prípade, 
realizácia projektu si vyžadovala nemálo úsilia vynaloženého 
na jeho prípravu.Napriek mnohým pozitívnym ohlasom som 
sa stretla aj s názormi, ktoré ma zarmútili. Chytrí "komen-
tátori" sa však asi nájdu v každej škole. Sami uznajte, že len 
samotná príprava vyše 600 chlebíčkov je namáhavá. A kde je 
ešte ostatné?

Prostredníctvom tohto článku chcem poďakovať kamará-
tom, ktorí mi práve s tými chlebíčkami pomohli, tiež mojej 
triede III. A, ktorá mi pomohla v poslednej fáze (deň konania 
akcie), pani profesorke triednej PaedDr. Emílii Gajdošovej a 
pánovi riaditeľovi PaedDr. Viktorovi Balážovi, lebo mi umožnil 
realizovať môj projekt, no a hlavne Dávidovi Vaškovi (IV. C), 

ktorý celú akciu zachránil svojím 
spevom a gitarou.

Do budúcna by som KOMPRAX 
určite odporúčala každému. Je 
to dobrá skúsenosť do života a 
spôsob, ako sa realizovať, ako 
dokázať, že je v nás o niečo 
viac, než vidia ostatní. A aj 
keby sa všetko na prvýkrát 

nepodarilo, nevadí. Aj ja už 
viem, čo by som urobila inak a 

tiež viem, že každému sa aj tak 
vyhovieť nedá.

Sabína Vodová, III.A

"A aj keby sa všetko na prvýkrát nepodarilo, nevadí.
Aj ja už viem, čo by som urobila inak..."



ZauJÍMaVo$ti o ZLate
• atómové číslo 79
• jeden z najmenej reaktívnych prvkov vyskytujúcich sa v prírode
• rozpustné iba v lúčavke kráľovskej a roztokoch kyanidu
• na výrobu šperkov sa využíva už dlhých 6000 rokov
• unikátne vlastnosti – vynikajúca tepelná a elektrická 
vodivosť, kujnosť a rozťažnosť, neoxiduje ani vo 
vode, ani na vzduchu, má krásny lesk a farbu 
• merné jednotky hmotnosti: trójska unca (30,103 
g), trójska libra (12 uncí), grán (64,8 miligramu)
• grán – v stredoveku sa na určenie hmotnosti používalo zrnko jačmeňa 
zo stredu klasu – odtiaľ pochádza pomenovanie grán alebo grain
• rýdzosť zlata sa udáva v karátoch
• 1 unca zlata sa dá vytepať na 80 km dlhý drôt hrubý iba 5 mikrometrov
• Pozlacujú sa satelity na zemskom orbite, plášte kozmonautov či kok-
pity bojových lietadiel, ale dokonca aj okná výškových budou, pretože 
zlato efektívne odráža infračervené žiarenie, a tak pomáha udržať 
konštantnú vnútornú teplotu.
• Využíva sa tiež na výrobu liečiv či ako nanočastica
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aCH, ti€ FinanCi€...

tip na šetrenie:

Pravidelne sledujte rôzne akcie a paušály pri telekomunikačných operátoroch.
Využívajte rôzne zľavy pri nových produktoch. Ušetríte mnoho peňazí.

Veľkosť cieľov ľudí je závislá na úrovni ich poznania a stavu mysle.

dobrá myšlienka:

Pripravili: OEP, Zdroj: www.finance.sk

Ilustrácia: Ladislav Tverďák

50 % zlata sa využíva v klenotníctve, avšak až 36 % celos-
vetových zásob je uložených v rezervách svetových bánk. 
Zlato až do 20. storočia spolu so striebrom tvorilo základ 
menového systému krajín. Aj keď v 17. – 18. storočí začali 
byť kovové mince nahradzované papierovými peniazmi, 
tieto boli ešte vždy kryté zlatom. Zlatý štandard fungo-
val relatívne krátko – do začiatku prvej svetovej vojny. 
Bretton-Woodsky systém, ktorý určoval 40 % 
krytie štátnej meny zlatom a bol zavedený 
po II. svetovej vojne, stanovil paritu 35 
dolárov za trójsku uncu zlata. Tento 
systém vydržal do Nixonovho šoku v 
r. 1971. Špeciálne postavenie zlata 
vo svetovom peňažnom systéme 
sa definitívne skončilo v r. 1978, 
keď schválením 2. dodatku  
Zmluvy o Medzinárodnom fonde 
znemožnilo krajinám naviazať 
výmenný kurz svojej meny za 
zlato (vznik FIAT meny). Posled-
ným štátom, ktorý sa vzdal zlatého 
štandardu bolo v r. 1999 Švajčiarsko. 
Zlato si však aj napriek tomu uchovalo 
určité peňažné postavenie a aj v súčasnosti 
sa považuje za ultimátnu formu platby. 

Cena zlata sa určuje na základe obchodovania s fyzic-
kým zlatom a jeho derivátmi na svetových burzách. Jednou 
z cien je aj tzv. London gold price fix. Určuje ju dvakrát 
denne prostredníctvom telefonickej konferencie 5 členov 
The London Gold Market Fixing Ltd. Stanovovanie prebieha 
tak, že predseda oznámi otváraciu cenu a ostatní štyria 

členovia ju sprostredkujú svojim klientom. Na základe ich 
pokynov sa deklarujú ako predajcovia alebo nákupcovia 
a oznámia množstvo tehličiek, ktoré chcú nakúpiť alebo 
predať. Pokiaľ sú pri stanovenej cene len predajcovia, 
alebo len nákupcovia, alebo objem predávaných a naku-
povaných tehličiek nie je vyrovnaný, otváracia cena sa  
upraví a celá procedúra sa opakuje, pokiaľ nie je s tole-

ranciou 50 tehličiek dosiahnutá rovnováha 
ponuky a dopytu. 

Cena zlata v priebehu rokov 2001 – 
2010 vzrástla z 250 dolárov na 1400 do-

lárov za 1 trójsku uncu. Tento nárast 
bol spôsobený množstvom fakto-

rov, najmä však finančnou krízou, 
obavami z možnej inflácie,  

neustálym oslabovaním dolára 
a celkovou stratou dôvery k 

nekrytým peniazom a zmenou 
manažmentu zlatých rezerv 

centrálnych bánk priemyselne 
vyspelých štátov. 
Funkcia zlata ako uchovávateľa 

hodnoty a jeho relatívna cenová sta-
bilita zabezpečí, že väčšina investorov 

ho neopustí. Mnoho ekonómov vidí jediné 
riešenie súčasnej finančnej krízy práve v návrate k zlatému 
štandardu, a preto dôležitosť zlata na svetových trhoch 
bude v budúcnosti rásť.

ZDROJ: PODOLAN, J.: Súčasný stav globálneho trhu drahých 
kovov. Diplomová práca. Ekonomickáuniverzita v Bratislave. 
Fakulta medzinárodných vzťahov. Bratislava, 2011. 
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V dňoch 13. - 17. 02. 2012 absolvovala skupina žiakov III.C triedy 
študijného odboru MRCR barmanský kurz, počas ktorého získali 
zručnosti pri miešaní a zdobení alkoholických a nealkoholických 
koktejlov, naučili sa pracovať s barovým inventárom a sklom a 
popri tom všetkom správne komunikovať so zákazníkom. Každý 
absolvent získal Certifikát Slovenskej barmanskej asociácie o ab-
solvovaní barmanského kurzu.

Obchodná akadémia organizuje každo-
ročne súťaž o najlepších ekonómov v ročníku.

tohtoročné  výsledky sú takéto:

1. ročník
1. miesto: I.C - Kristína Lenkeyová, I.C - Nikoleta Černajová,
I.C - Slavomíra Rohárová (26 b)
2. miesto: I.C - Nikola Kubasková, I.C - Dominika Červenáková (23 b)
3. miesto: I.B - Petra Šnierová, I.C - Kevin Szegedi (22 b)

2. ročník
1. miesto: II.B - Natália Barcziová  (28 b)
2. miesto: II.C - Diana Šoltésová (25 b)
3. miesto: II.B - Jaroslav Tomášík, II.B - Vojtech Viola, II.B - Radka 
Mikolajová, II.B - Jarmila Gulkášová (24 b)

3. ročník
1. miesto: III.B - Sabina Árvayová (24 b)
2. miesto: III.C - Simona Benediková, III.C Adriana Značková (22 b)
3. miesto: III.A - Jana Čapoová, III.A Patrik Manko, III.B Lenka 
Červenáková, III.C Michaela Palíčková, III.C Michala Matejkovičová (21 b)

Školské kolo
Hviezdoslavov Kubín

V prednesu prózy a poézie sa 
zúčastnilo 28 žiakov.

Prednes Poézie

1. miesto
Simona Valachová II. A

2. miesto
Lenka Róthová I. B

3. miesto
Lívia Tiščenkovová II. A

Prednes Prózy
1. miesto

Fatima Drenková IV. B
2. miesto

Natália Garanová II. C
3. miesto

Jana Čapoová III. A

14. februára 2012 sa v našej 
škole uskutočnila súťaž. A nie 
hocijaká, ale rovno krajské kolo.  
Bola to súťaž s dvoma hlavnými 
kategóriami - písanie na PC na 
rýchlosť a presnosť a úprava textu 
na PC. 

Zúčastnilo sa jej 28 žiakov z celého Košického
kraja a výsledky našich žiakov sú nasledovné: 

písanie na pC:
Radovan Mike (I.B) - 5. miesto

Viktória Štefániková (III.A) - 7.miesto
                      

Úprava textu na pC:
Karin Lebovská (IV.B) - 1.miesto

Viktória Štefániková (III.A) - 2.miesto
Alica Kakajelčíková (III.A) - 3.miesto

Úspešné tváre našej školy

členovia súťažnej komisie

Lebovská, Štefániková, Kakajelčíková

Barmanský kurz

Budú z nich dobrí 

ekonómovia?
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„Chutné“ dovolenky snov
Leto je o chvíľu tu a vy ešte nemáte 

vybratú dovolenkovú destináciu?  Chce-
li by ste zažiť dovolenku svojich snov? 
Inšpirovať  ste sa  mohli aj na 18. medzi-
národnom veľtrhu cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIATOUR v bratislavskej Inchebe, na 
ktorom sme sa zúčastnili  v dňoch od 19. - 22. 
januára tohto roku v rámci projektu "Efektívnosť 
školského vzdelávacieho programu - cesta k rozvíjaniu 
kľúčových kompetencií žiakov". Priniesol komplexný pohľad 

na dovolenky a cestovanie prostredníctvom 
zúčastnených cestovných kancelárií, 

domácich a zahraničných regiónov, 
zahraničných turistických cen-

trál a subjektov poskytujúcich 
služby CR.  

  Celý veľtrh bol rozdelený 
na dve sekcie. Na prízemí 
bolo „danubiusgastro“. Pri-

tiahlo  nás  vôňou kulinárskych 
jedál od výmyslu sveta. Na svoje 

si mohli prísť maškrtníci sladkostí, 
milovníci vína či syrov  a každý z nás mo-

hol ochutnať tradičné jedlá mnohých krajín, ktoré 
sa tu zúčastnili. Veľmi dôležitá bola dekorácia,  mnohým 
špecialitám priniesla zlaté alebo strieborné ocenenie. 
Niektoré kúsky boli  tak skvele naaranžované, až nám ich 
niekedy bolo ľúto aj zjesť. 

Poschodie bolo venované 
výlučne cestovným kanceláriám 
a turistickým informačným cen-
trám. Bolo ich toľko, že ste si 

nestíhali vyberať, kde sa najprv 
zastavíte. Jedni sa snažili upútať 

zákazníkov svojou výzdobou  v národ-
nom štýle, iní zase stavili na tradičné 

jedlá, takže pri tom ako ste si vyberali svoju 
potenciálnu dovolenku do tých najexotickejších 

destinácií sveta, ste si mohli pochutiť na sushi  alebo na 
našich pravých  a chutných bryndzových haluškách. Na 
každom kroku ste našli stánok s ochutnávkami od jednohu-
biek až po medovinu.  Stačilo si iba vybrať. Ďalší zase stavi-
li na modernú techniku a špičkovo spracované prezentácie 
a krátke filmy. Každý stánok mal širokú ponuku katalógov 
a reklamných materiálov.  Chceli prilákať svojich možných 
zákazníkov. Možno práve najviac turistov tohto roku navštívi 
Trenčiansky kraj, pretože bol najpútavejšie propagovaný. 

Ak sa rozhodnete vybrať si dovolenku práve na ta-
komto veľtrhu, na potulky medzi jednotlivými stánkami 
si vyhraďte aj celý deň. Zopár hodín určite nestačí. My  
študenti cestovného ruchu  sme sa viac zameriavali na jed-
notlivé obchodné stratégie cestovných agentúr. Z Incheby 
sme sa vrátili s novými skúsenosťami a poznatkami o propa-
gácii a marketingu cestovného ruchu. Určite nás inšpirujú v 
ďalšom štúdiu  a praxi. 

Holly

SOČ-ka, stále  aktuálna téma, ktorú 
by som dala do  pozornosti hlavne 
našim terajším druháčikom. Jej 
písanie ich čaká a neminie na budúci 
rok.  Z osobnej skúsenosti vám môžem 
povedať, že SOČ nie je nič ťažké. 
Stačí, ak sa na ňu včas pripravíte a 
zozbierate dostatok informácií. Váš 

úspech závisí hlavne od dobre zvolenej 
témy. SOČ alebo stredoškolská od-
borná činnosť je vlastne dobrovoľná, 
záujmová činnosť žiakov denného 
štúdia gymnázií, stredných odborných 
škôl, konzervatórií a stredných od-
borných učilíšť. Obsah práce SOČ 
môže byť riešenie určitého problému, 

tematickej úlohy, návrh technického 
zariadenia, návrh učebnej pomôcky, 
didaktickej techniky a podobne.  
Výsledkom Stredoškolskej odbornej 
činnosti je samostatná práca, ktorá 
sa predkladá na odborné posúdenie. 
Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, 
na ktorých žiaci obhajujú výsledky svo-
jej dlhodobej práce vo forme prezen-
tácií. V tabuľke sa môžete dočítať, 
kde sa konali tohtoročné súťažné pre-
hliadky a ktorí spolužiaci budú ďalej 
reprezentovať školu. Postupujúcim 
prajeme veľa úspechov a veríme, že 
obhája minuloročné 1. miesto v celo-
slovenskom kole, ktoré vyhrala s té-
mou  Kaštieľ a park v Betliari Dominika 
Tompošová.

Niki

Školské kolo sa uskutočnilo 20. februára v areáli Školy
Zo školského kola postúpili do regionálneho kola títo žiaci: Jana Čapóová 
III.A, Viktória Štefániková III.A, KevinKrutek III.A, Sabina Vodová III.A, 
Sabina Árvayová III.B, Ivana Feješová III.B, Bianka Harsányová III.C, Mi-
chaela Paličková III.C, Michaela Matejkovičová III.C, Martina Nogeová III.C

regionálne kolo sa uskutočnilo 23. marca v michalovciach
Z regionálneho kola postúpili do krajského kola títo žiaci:
Jana Čapóová III.A, Viktória Štefániková III.A, KevinKrutek III.A, Sabina 
Vodová III.A, Sabina Árvayová III.B, Bianka Harsányová III.C

s t r e d o Š k o l s k á  o d b o r n á  č i n n o s ť
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Pri Obchodnej akadémii v 
Rožňave pracujú 3 cvičné firmy, 
a to v štvrtom ročníku CF Ovečka 
Anička a CF Penzión Podkova. 
V treťom ročníku CF Tropico 
Travel, s. r. o. Medzinárodného 
veľtrhu cvičných firiem v Prahe sa 
zúčastnili firmy 4. ročníka Ovečka 
Anička a Penzión Podkova.

Predmetom podnikania cvičnej 
firmy Ovečka Anička je výroba 
tradičných slovenských výrobkov. 
Predmetom podnikania cvičnej 
firmy Penzión Podkova je uby-
tovanie, stravovanie a jazdecké 
služby v príjemnom prírodnom 
prostredí.

Veľtrh sa konal od 20. - 22. 
marca 2012 a usporiadala ho 

študentská spoločnosť Antre, s. r. 
o. pri Obchodní akadémii Praha 10, 
Heroldovy Sady 1. Zúčastnilo sa na 
ňom 136 cvičných firiem z 10 kra-
jín. Každá firma bola automaticky 
zaradená do súťaže o najlepší stá-
nok (predmetom hodnotenia boli: 
celkový vzhľad stánku, prístup 
k zákazníkovi, schopnosť komu-

nikácie v anglickom a nemeckom 
jazyku, využitie reklamy pri ob-
chodovaní, správne vypĺňanie 
účtovných dokladov). Dobrovoľne 
sa mohli firmy prihlásiť do súťaže 
o najlepší katalóg (hodnotila sa 
jazyková úroveň, celkový dojem, 
prehľadnosť, zrozumiteľnosť), 
o reklamný spot a o najlepšiu 
prezentáciu.

opäť sme v prahe bodovali

Žiaci obchodnej akadémie z Rožňavy opäť, tak ako vlani,
zabodovali v prahe, na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem.

Vlani získali 3. miesto v kategórii najlepší stánok.

Cvičné firmy sa tejto aktivity zúčastnili vďaka projektu spolufinancovanom zo zdrojov EÚ s názvom: 
Efektívnosť vzdelávacieho programu - cesta k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov, opatrenie 1.1 Pre-
mena tradičnej školy na modernú. Hlavným cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania 
v Obchodnej akadémii v Rožňave s využitím inovatívnych foriem a metód výučby pre potreby vedomostnej 
spoločnosti.

Ing. S. Lukáčová, Ing. Z. Šivecová - vyučujúce CF

Najvýznamnejšie ocenenia, 
ktoré si tieto firmy z veľtrhu v 

Prahe doniesli, sú:

CF ovečka anička

Kategória Najlepší katalóg
3. miesto

Kategória Najlepšia prezentácia
11. miesto

Kategória Najlepší stánok
12. miesto

CF penzión podkova

Kategória Najlepší katalóg
12. miesto

Kategória Najlepší stánok
17. miesto
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Weekend tiMes

In these, hopefully, series  you are about to get an insight into the Brit-
ish monarchy, its Kings and Queens – the monarchs, traditions, castles and 
palaces, you will understand what this all means, how it Works and how 
this medieval concept of government fits into the modern world.

This first article is meant to be the introduction to the upcoming set 
of articles created by you – the pupils of English language of our beloved 
academy – for you, with the eager assistance of your teachers of English. 
The aim??? To broaden your horizons, to educate and entertain and provide 
you with some additional materials for  your finals.  So buckle up and let`s 
get down to it!

A monarchy is a form of government 
in which sovereignty is actually or 
nominally embodied in a single in-
dividual (the monarch) the person 
who typically inherits the throne 
by birth and rules for life or un-
til abdication. Monarchs may be 
autocrats (absolute monarchy) or 
ceremonial heads of state who 
exercise little or no power or only 
reserve power, with actual author-
ity vested in a parliament or other 
body (constitutional monarchy). 
And thats exactly our case here. You 
see, The United Kingdom of great Brit-
ain and Northern Ireland is just that – a 
constitutional monarchy. And now let me 
introduce you to the current monarch – HER 
MAJESTY THE QUEEN.

elizabeth ii (Elizabeth Alexandra 
Mary; born 21 April 1926) is the 
constitutional monarch of 16 
sovereign states known as the 
Commonwealth realms, and 
head of the 54-member Com-
monwealth of Nations. In her 
specific role as the monarch 
of the United Kingdom, one of 
her 16 realms, she is also Su-
preme Governor of the Church 
of England.
Her reign of 60 years is the 

second-longest for a British mon-
arch; only Queen Victoria has 

reigned longer. Her Silver and Golden 
Jubilees were celebrated in 1977 and 

2002; her Diamond Jubilee is being cel-
ebrated during 2012.

Thats all for now folks.... we are looking forward to your fruitful contributions of more and more astonishing 
articles and keep in mind that Mozart is the Beethowen of music.

    M O N A R C H Y                                W h a t  t h e  h a c k  ? ? ? ?

The palace of Westminster, also known as the Houses of parliament or Westmin-
ster palace, is the meeting place of the two houses of theParliament of the United 
Kingdom—the House of Lords and the House of Commons. It lies on the north bank 
of the River Thames in the heart of the London borough of the City of Westminster, 
close to the historic Westminster Abbey and the government buildings of Whitehall 
and Downing Street.

Mgr. Peter Janda
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česká republika
Od 12. februára do  3. marca sme sa 

zúčastnili zahraničnej stáže v Bohumíne v 
Českej republike. Dlhú cestu vlakom sme sa 
celú presmiali, veď nám ju spríjemňovala 
naša profesorka Kováčová. Bývali sme v 
Penzióne u starej pekárny, avšak názov za-
vádza – variť sme si museli sami. Tri týždne 
bez maminej kuchyne a starostlivosti nás 
veru preverili a okrem odborných zručností 
sme sa naučili hospodáriť aj s vlastnými 
peniažkami. Naša 3-týždňová prax začala v 
partnerskej škole Gymnázium a SOŠ v Orlo-
vej. V automobilke Hyundai v Nošoviciach 
sme videli zrod auta od ohýbania plechov 
až po naštartovanie. Dokonca sme si jedno 
z nich mohli aj vyskúšať, len škoda, že nám 
žiadne nevenovali. Navštívili sme aj Českú 
televíziu v Ostrave. Videli sme striháreň, 

zvukáreň a dozvedeli sa, ako sa vyrába 
film. Na súdnom procese na Krajskom súde 
v Ostrave sme sa zase naučili, ako funguje 
právny systém. Posledný deň sme navštívili 
historické mesto Karviná, kde sme videli 
zámok a Karvinské kúpele. Popri výletoch 
a exkurziách sme však aj tvrdo pracovali. 
Začali sme v najväčšej firme v Bohumíne 
- BonatransGroup, a. s., ktorá sa venuje 
výrobe kolies a náprav na vlakové súpravy. 
Triedenie faktúr či práca v archíve nám 
nerobili žiaden problém. Luky niekoľko dní 
pracoval v Čemate, firme, ktorá sa zao-
berá predajom a plnením pneumatík, no a 
Matúš a Ondrej pobudli na Mestskom úrade 
v Bohumíne, kde triedili a archivovali došlú 
poštu. Všetci sme zároveň praxovali vo 
štvrtej firme - K3 Bohumín.  Pracovali sme 
na rôznych kultúrnych projektoch, vytvára-
li reklamné plagáty či triedili vstupenky. 

Praxou sme získali nielen veľa od-
borných skúseností, ale z Česka si 
odnášame množstvo nezabudnuteľných 
zážitkov a našim spolužiakom jednoznačne 
odporúčame takúto prax absolvovať.

 
M. Genči, L. Danko, O. Strelka

www.deutsh.de

Maďarsko
Zahraničná stáž v Maďarsku bola super. 

Ubytovaní sme boli v školskom internáte 
v Marcali, malom malebnom mestečku 
pri Balatone.  Z okien izieb sme mohli 
pozorovať lesnú zver. Celý internát bol ob-
klopený lesom a zvieratá mali postavené 
výbehy takmer až po naše dvere. Možno by 
ste preto čakali, že budeme pracovať vo 
firme, ktorá podniká s drevom, avšak ZIE-
HL- ABEGG je nemecká firma, ktorá vyrába 
ventilátory a motory do lietadiel. Všetci 
štyria sme sa striedali na rôznych oddele-
niach, a to na logistike, sklade hotových 
výrobkov a sklade materiálov. Naša práca 
zahŕňala triedenie a archiváciu dokladov 
či faxovanie. Keďže na pracovisku sa ko-

munikovalo výlučne po nemecky, boli sme 
nútení oprášiť slovnú zásobu naučenú 
na hodinách nemčiny. Ľudia boli veľmi 
príjemní a starali sa o nás. Cez víkendy 

sme navštevovali rôzne kultúrne pamiatky, 
chodili sme sa kúpať do Marcali a do Zala-
karos. Boli sme v Budapešti na poľovníckej 
výstave, dokonca aj na festivale, kde sme 
mali možnosť ochutnať vína z rôznych kú-
tov Maďarska. Na Slovensko sme si doniesli 
kopec zážitkov a spomienok, ktoré nám 
zostanú navždy v srdci. 

Mne a mojim spolužiakom dala táto 
zahraničná stáž do života veľa a nadobud-
nuté skúsenosti určite zužitkujeme, či už 
pri ďalšom štúdiu, hľadaní letnej brigády 
alebo budúceho povolania. 

Veľké ďakujem patrí p. prof. Denise 
Kováčovej, ktorá nám stáž zorganizovala. 

G. Dorková, L. Lévaiová,
E. Polyáková, P. Bero

Zahraničné stáže 
F i t  F Ü R  J o B

Trh pracovných príležitostí je v dnešnej 
dobe presýtený žiadosťami o zamestnanie 
a je ťažké získať pracovné miesto, ktoré 
by zodpovedalo kvalifikácii uchádzačov. 
Konkurencia je veľká a preto školy musia 
neustále skvalitňovať a modernizovať svoj 
výchovno-vzdelávací proces.

Súčasťou skvalitňovania vzdelávacieho 
procesu je realizácia mobilitných projek-
tov, počas ktorých si žiaci zdokonalia svoje 
jazykové znalosti, ale aj odborné zručnosti 

v zahraničných firmách, čím sa im zvýšia 
šance na úspech v uplatňovaní sa na trhu 
práce. Žiaci IV.C triedy Obchodnej akadé-
mie v Rožňave už druhý rok spolupracujú 
pod vedením svojej učiteľky nemčiny Mgr. 
Denisy Kováčovej na projekte FIT FÜR 
JOB. Je to projekt zameraný na aktívnu 
spoluprácu so zahraničnými školami a 
inštitúciami z Českej republiky, Maďarska 
a Rakúska. Vyvrcholením celého snaženia 
bola zahraničná stáž žiakov v týchto troch 
štátoch po dobu trvania troch týždňov.

Celá zahraničná stáž bola orientovaná 
na odbornú prax v podnikoch, kde bol 
komunikačný jazyk nemecký a žiaci si moh-

li preveriť nielen svoje odborné zručnosti 
a schopnosti získané štúdiom v obchodnej 
akadémii, ale aj komunikačné schopnosti 
v cudzom jazyku. Sekundárnym prínosom 
trojtýždenného pobytu bolo preverenie 
schopností žiakov prežiť v cudzej krajine, 
zabezpečiť si základné potreby, jedlo, do-
pravu, komunikáciu a vedieť hospodáriť 
s financiami, ktoré im boli vďaka grantu 
poskytnuté na pobytové náklady.

Vedomosti a zručnosti získané na 
zahraničných stážach pomôžu zvýšiť našim 
žiakom šance na uplatnenie sa v praxi.

 Mgr. Denisa Kováčová

VieDeň
Veľký deň D pre nás nastal 12. 02. 2012. 

Na vlakovej stanici v Rožňave sme sa s ob-
rovskými kuframi stretli s pani profesorkou 

Mešťanovou a plné 
očakávania sme 
nastúpili na cestu 
s konečným cieľom 
Viedeň. Bolo už 
takmer šesť hodín 
večer, keď sme 
po menších tram-
potách s kuframi 
dorazili do nášho 
firemného bytu, 
nového domova na 
ďalšie 3 týždne. 
Vo firme LKW WAL-

TER nás srdečne 
privítali a pán Gass 
nás oboznámil s jej 
fungovaním. Trochu 
sme sa obávali, či 
budeme po nemecky 
dobre rozumieť, 
o to viac sme sa 
tešili, že s komu-
nikáciou sme nemali 
žiadne problémy. Vo 
voľnom čase sme 
navštívili množstvo 
pamiatok vo Viedni. 
Najviac nás zaujal 
zámok Schönbrunn, Stephansplatz, kde 
bolo množstvo obchodov, nádherná vie-
denská radnica s klziskom a patologické 
múzeum. Naša prax však nebola len o 

navštevovaní pamiatok. Vo firme sme si 
poctivo plnili úlohy a všeličo nové sme sa 
naučili, dostali sme vlastné mailové adresy, 
komunikovali sme s kamionistami a hľadali 
sme im trasy prepravy, kontrolovali sme 
zmluvy a faktúry. Po obedňajšej prestávke 
sme navštevovali kurz nemeckého jazyka, 
kde sme sa výborne zdokonalili v nemčine. 
Učili nás veľmi milé pani učiteľky, ktoré 
boli pravé Rakúšanky. Ani sme sa nenazdali 
a tri týždne ubehli ako voda. Aj keď sa nám 
vo Viedni veľmi páčilo, domov do Rožňavy 
sme sa nesmierne tešili.   

Na záver by sme chceli zhrnúť, že táto 
prax bola pre nás veľká príležitosť, za 
ktorú ďakujeme našej úžasnej pani pro-
fesorke Kováčovej a odporúčame ju ozaj 
všetkým. Tschüss. 

J. Červenáková, I Baranová



„Malý“ Giant George je 
naozaj obrovská nemecká 
doga, keďže je  od zeme 
po chrbát vysoký 109 cm, 
váži 111 kg a dĺžku od 
nosa až po koniec chvosta 
má 2,2 metra. George sa 
narodil 17. novembra 2005 
v mestečku Tuscon v štáte 
Arizona. Jeho majiteľom 

je David Nasser a naozaj mu nie je čo závidieť, aspoň čo sa týka po-
travy pre tohto psíka, ktorý jej mesačne skonzumuje 50 kilogramov. 
Georgie má svoju vlastnú maxi posteľ s rozmermi 160×200cm.

Malá Supatra Sasuphan  má 11 rokov. 
Žije v Bangkoku  a narodila sa s neob-
vyklým ochorením, ktoré spôsobilo, že 
má celú tvár zarastenú ochlpením. Ľudia 

ju ľutujú, no jej 
nedokonalosť ona 
vníma úplne inak 
ako ostatní. Táto 
„chybička krásy“ 
jej priniesla zá-
pis do knihy 
rekordov ako 
najchlpatejšie 
dievča na sve-
te. 

Tak toto dokáže iba pravá láska. Najdlhším bozkom na svete sa môže pýšiť nemecký párik 
Kristina Reinhart a Nikola Matovic. Dôkazom toho, ako sa ľúbia, bol bozk, ktorý trval 32 
hodín 7 minút a 14 sekúnd. No povedzte, dievčatá,  nechceli by ste takého muža, ktorý 
by vám vyznal lásku tým najdlhším bozkom ? Nikola Matovic rozhodne vie, že najlepším 
spôsobom ako umlčať ženu je bozk. Veď Kristina neprehovorila až jeden a pol dňa.

Rodina, ktorá sa zaoberá výrobou bublifukov už 
27 rokov, vytvorila obrovskú bublinu, do ktorej 
sa im podarilo dostať až 118 ľudí. Tento rekord 
bol do knihy zapísaný 4. apríla minulého roku. 

Pra-pra-pra-prastarý rodič tohto rodu je Augusta 
Bung, ktorá má 109 rokov, vedľa nej je jej dcéra vo 
veku 89 rokov, ďalej vnučka vo veku 70, pravnučka vo 
veku 52 rokov, pra –pra -vnučka má 33 rokov a tá mala 
15 rokov, keď sa narodil jej syn, teda pra –pra – pra 
vnuk Augusty Bung.

Ostala som ohromená, keď som 
si prečítala o mužovi, ktorý je 
zapísaný v knihe rekordov ako 
najmenší kulturista na svete. 
Aditya 'Romeo' Dev je kulturista, 
ktorý trpí nanizmom. Má výšku 84 cm a 
váži 9 kg. Aj napriek tomu v každej ruke 
zdvihne činku s hmotnosťou 1,5 kg čo je 
naozaj úctyhodné na to, že v podstate váži 
toľko, čo 10 mesačné dieťa.
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najzvláštnejšie rekordy sveta
Ľudia dokážu naozaj prekvapiť. Túto skutočnosť som si mohla sama overiť, keď som zisťovala, aké svetové 

rekordy sú zapísané v Guinessovej knihe rekordov. Bola som naozaj prekvapená, koľko talentov, zaujímavých 
ľudí, či ľudí so zvláštnymi schopnosťami alebo fyzickými anomáliami na svete žije. Pre vás som vybrala 
rekordy, ktoré ma najviac zaujali.

1. najmenší kulturista na svete

2. najväčšia žijúca generácia

3. 118 Ľudí v mydlovej bubline

4. naozaj skutočná láska



5. nie vždy to musí skončiť zle

6. ak tomu neveríte, tak vás uistím, že toto
je rozhodne najväčší pes na svete!



Najdlhší názov miesta na svete má Bangkok. Zatiaľ čo si myslíme 
že jeho názov má len 7 písmen, jeho oficiálne slávnostné meno 
je Krung Thep Mahanakhon, čo znamená „mesto anjelov". Úplné 
meno Bangkoku má mnoho zmien v pravopise, no a pri oficiálnom 
hláskovaní... má toto slovo 163 písmen: Krungthepmahanakor-
namornratanakosinmahintarayutthayamahadilokphopnopparatra-
jathaniburiromudomrajaniwesmahasatharnamornphimarnavatarn-
sathitsakkattiyavisanukamprasit. Možno si niekto pri vymýšľaní 
tohto názvu mesta od smiechu poriadne ponatriasal bruško.

aj slovensko láme rekordy! 21. 01. 2012 bol ohlásený v správach slovenský rekord, ktorý prekonali ľudia z 
malej obce Mlynky v okrese Spišská Nová Ves, teda len pár kilometrov od Dobšinej a Rožňavy. Držia rekord o najväčšiu 
stavbu zo snehu. Snežný hrad stavala skupina 25 ľudí a postavili ho len za neuveriteľné dva dni. Hrad Raj dosahoval  
výšku 15 metrov a obvod 105 metrov. Ako predloha im poslúžil Spišský hrad.

Kevin Fast potiahol vyše 188 
tonové lietadlo Globemaster III na 
vzdialenosť 8 a pol metra na území 
letiska v Ontariu v Kanade. Pred-
pokladám, že aj jeho prestalo baviť 
2-hodinové čakanie na letisku.

V auguste 2009 
v Bavorsku Simon Elmore do svojich 
úst natlačil 400 slamiek a vydržal 
tak desať sekúnd. Stačilo to na to, 
aby bol zapísaný v Guinessovej knihe 
rekordov ako tzv. „Slamkový muž“.

Nezvyčajné vozidlo vyvinuli na holandskej technickej univerzite a 
do Spojených arabských emirátov ho museli priviezť v špeciálnom 
lietadle. Má vraj slúžiť na prevoz ľudí z letiska v Abu Dabí do Dubaja.

V dnešnej dobe mladí ľudia už netúžia po ničom inom ako mať tie 
najtrendovejšie technológie sveta. Až na to, že tento najnovší „kúsok“ od 
spoločnosti Samsung a Cricket Communications by ste len ťažko vložili do 
vrecka a vykračovali si s ním cestou do školy alebo do práce. Tento obrovský 
mobil má rozmery 4,57 x 3,42 x 0,74 metra. Názov výrobku je Samsung SCH-
r450 a funguje presne tak isto, ako váš klasický mobilný telefón vo vrecku. 
Chcela by som však vedieť, či  majiteľovi tento mobil vyhovuje. Aby si mohol 
zavolať, musí sa najprv vyšplhať po rebríku. Dúfajme, že raz z toho rebríka 
náhodou  nespadne a nezlomí si nohu, keď si bude nastavovať budík.
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Ak si myslíte, že vás už nič nemôže prekvapiť, mýlite sa. Ľudia 
sú naozaj nevyspytateľní. A aj ten najnenápadnejší človek môže 
vyniknúť niečím, čo by ste naozaj nečakali. Ak máte skrytý talent, 
nebojte sa ho ukázať, choďte za svojím cieľom a dosiahnete možno 
viac, ako ste od života očakávali. (Zdroj, foto:: aktuality.sk)
                                                                                                                    Naty

7. neobyčajne nepraktický mobil

8. najdlhšie vozidlo s pohonom na slnečnú energiu.

9. slamkový muž

10. Muž, ktorý utiahol lietadlo





študentský časopis sršeň18

Horoskop na Jar 

VoDnár (21.1. - 19.2.)
Šťastné dni: 4.4, 2.5, 6.5, 23.3

Napriek spojeniu vášho znamenia s 
vodou vám kvôli divokej veľkonočnej 
oblievačke aj tak hrozí slušná chrípka. 
Hviezdy veštia, že v láske sa vám bude 
dariť a amorov šíp vás zasiahne kon-

com apríla až začiatkom mája. Úspechy v osobnom živote 
však môžu skaliť zlé známky - pozícia Saturna voči Marsu 
bude v máji negatívne vplývať hlavne na schopnosť učiť sa 
slovenčinu. 

ryby (20.2. – 20.3.)
Šťastné dni: 13.4, 22.5, 3.5, 30.4

Srdiečka rýb budú prekvitať láskou ako 
nikdy predtým. Rozmyslite si však, ako 
intenzívne sa zamilujete. Na konci jari 

hrozia aj zlomené srdcia! Po zdravotnej stránke sa budete 
mať ako rybička vo vode (nezabudnite však dobré zdravie 
poistiť vitamínmi). Hviezdy sú vám naklonené, skúste podať 
Tipos, šanca na výhru je extrémne vysoká – iba 1 : 1,000,000.

 
baran (21.3. - 20.4.)
Šťastné dni: 29.3, 3.4, 12.4, 19.5

Baran je ohnivé a tvrdohlavé zna-
menie, čo však nie je len na škodu, 
pretože skoro vždy dosiahnu cieľ. 
Niekedy však nestačí iba rozhodnosť, 

ale potrebujeme aj kvapôčku šťastia. Toho máte v tomto 
období požehnane – odporúčam podať Tipos. Láska je pre 
vás dôležitá a potešujúco sa vám v nej bude dariť.  

býk (21. 4. – 20. 5.)
Šťastné dni: 23.4, 23.5, 12.4, 29.3

Býci budú v tomto období maximálne 
úspešní, len školským výsledkom 
treba trochu dopomôcť. Odporúčam 
piť veľa tekutín, hlavne čaj Ginko Bi-

loba, prekrvuje mozog. Nevyhýbajte sa ani fyzickej práci v 
záhradke, ak zeleninu posadíte, keď Mesiac dorastá, budete 
odmenení bohatou úrodou. 

blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Šťastné dni: 6.4, 29.3, 12.5, 23.4

Premeníte sa na parketového leva a 
zažijete najväčšiu žúrku svojho života. 
Ale pozor! Všetko s mierou! Nasledu-
júci deň môžete okúsiť problémy so 
žalúdkom. Osvedčený recept našich 

babičiek - dajte si slaninu, pomôže. Napriek bujarému 
spoločenskému životu sa vám v láske dariť nebude, no v 
škole budete úspešní (pravda, ak sa budete učiť).

rak (21. 6. – 22. 7.)
Šťastné dni: 4.4, 30.4, 23.5, 12.5

Raci konečne prežijú pekné jarné 
obdobie po všetkom zlom, čo ich za 
posledné mesiace postretlo. V láske sa 
vám bude dariť. Zažijete pekné obdo-
bie plné lásky, radosti a všetko, čo k 
týmto veciam patrí.

lev (23. 7. - 22. 8.)
Šťastné dni:31.3,12.5,3.4,27.5

Ste silní ľudia plní emócií a vášní. Lásku 
rozdávajte, pretože čím viac lásky 
dáš, tým viac dostaneš. Zažijete jar 
plnú prekvapení (hlavne dobrých), vo 
vzťahu budete šťastní. Nezadaní majú 

obrovskú šancu na nájdenie partnera, a to hlavne v máji. 
Zdravie budete mať pevné ako aj nervy  na niektorých ľudí.

panna (23. 8. – 22. 9.) 
Šťastné dni: 12.5, 8.4, 13.4, 23.5

Vaša pozitívna energia sa prenáša na 
ostatných ľudí. Berú vás za sviežeho 
človeka so zmyslom pre humor. Napriek 
vašej popularite vás, bohužiaľ, v láske 
čaká obdobie plné sklamaní. Avšak 

práve váš pozitívny prístup vám umožní trápenie rýchlejšie 
prekonať.  

Váhy (23. 9. - 22. 10)
Šťastné dni: 21.11, 3.12, 4.1, 12.2

Prestaňte váhať, uvažujte! Tak ako sa 
prebúdza príroda, tak sa prebúdzajú 
vaše city a emócie. Neodháňajte od 
seba príležitosti, využite to, že hviezdy 
stoja na vašej strane. Určite začnite 

športovať. Letná sezóna sa blíži závratne rýchlo a určite 
nechcete vyzerať ako veľryba v plavkách. 

Škorpión (23. 10. - 22. 11.)
Šťastné dni: 21.4, 5.5, 28.4, 3.4

Uštipačné poznámky si nechajte pre 
seba, niekomu by mohli zle padnúť. 
Myslite radšej na svoju rodinu, venujte 
sa priateľom, pretože tí majú pocit, že 
ich zanedbávate. Druhá polovica jari 

bude pre vás skvelá. Spoznáte nových ľudí, ktorí vám dobre 
poradia a pomôžu.

strelec (23.11. – 23. 12.)
Šťastné dni: 21.3, 2.4, 3.4, 28.4

Čaká vás skvelá jar, maličké nepríjem-
nosti si netreba všímať. Aspoň 10 dní 
poriadne prešportujte, inak vám hrozí 
spomalené myslenie. Starajte sa o 
seba. Rada pre vás: pite veľa čaju, na-

pomáha prekrveniu mozgu a blahodarne pôsobí aj na nervy. 
Nezabúdajte ani na lásku, vzťah treba pestovať, preto ne-
zabudnite prekvapiť vaše jediné zlatko peknou maličkosťou. 

kozorožec (22.12. – 20.1.)
Šťastné dni: 5.4, 6.5, 12.5, 14.5

Snažte sa, lebo vzdať sa nie je hrdin-
stvo! Bojujte za svoju lásku. Klope 
vám na dvere. Aj keď je kamarát-
stvo dôležité, možno práve on/ona je 
tá, na ktorú čakáte. Priznajte si to.  

Merkúr bude negatívne ovplyvňovať váš spánkový cyklus, do-
prajte si minimálne 8 hodín spánku. Škola vám pôjde ľavou 
zadnou, nesmúťte, ani ak sa vám pritrafí zlá známka. Môže 
za to spomínané postavenie Merkúra.     

Opäť mi hviezdy pošepkali váš osud.              Nemusíte sa však báť, ak sa budete držať
mojich tajomných rád, určite sa                vám nič nestane. Vaša astrologička Luci.

Luci
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Zobuďme sa už! 

...čím vyššie IQ máte, tým viac snívate.

...spánok pred polnocou vôbec nie je dôležitý. 
Vedci dokázali, že nejde o čas spánku, ale o 
jeho kvalitu. A tú dosiahnete hoci popoludňajším 
oddychom.

...náš nos dokáže rozpoznať až 50 tisíc rôznych 
vôní. K tým, ktoré rozpoznávame na prvé 
čuchnutie, patrí vôňa matky, partnera a členov 
rodiny.

..žalúdočné kyseliny by dokázali rozložiť aj 
žiletku. Len to prosím, neskúšajte na vlastnej 
koži.

...ženy žmurkajú až dvakrát toľko, ako muži. 
A predsa je to tak. Ktovie, či je na vine príroda, 
alebo ide len o ich zmysel pre flirtovanie. Všeobecne 
však pre obe pohlavia platí, že v priemere žmurkáme 
až 13-krát za minútu.

...nie všetky nechty rastú rovnako rýchlo. Za necht, ktorý rastie 
najrýchlejšie, sa považuje ten na prostredníku. Naopak, najpomalšie 
rastúcim nechtom je malíček. Zaujímavosťou je aj to, že nechty na rukách rastú až štyrikrát rýchlejšie, 
než na nohách.

...za život dokáže telo vyprodukovať toľko slín, že by 
naplnili dva veľké bazény.

...najrizikovejším dňom pre naše srdce je pondelok. 
Podľa istej škótskej štúdie dostáva infarkt v pondelok 
až o 20 percent viac ľudí než v iné dni.

...až 90 percent chorôb má na svedomí stres. 

...pečeň má až 500 rozličných funkcií. Je to 
najproduktívnejší a najvyťaženejší orgán nášho tela. 
Preto ho ďalší víkend veľmi nezaťažte.. 

... samota ničí nielen imunitu, ale aj spánok a sociálne 
vzťahy.

www.zaujimavosti.info

„Milan, čo si robil predtým,
ako si sa oženil?“

„Čo som chcel.“
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Prečo humor lieči?

Lebo nepatrí pod naše zdravotníctvo.

s u d o k u

Laura
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interview s mega talentom

Kedy si začal s futbalom?
Začal som asi v šiestich rokoch 
v prípravke 1.FC Košice

Aké boli tvoje futbalové 
začiatky?
Hrával som často s o rok alebo 2 
staršími, čo mi veľmi pomohlo. 
Mali sme silné ročníky 90, 91, 
92, niektorí chlapci teraz hrajú 
napríklad za Áčko MFK.

Ktorý moment v tvojej 
kariére považuješ za zlo-
mový?
Asi zatiaľ to, že som sa vo veľmi 
mladom veku dostal do Chel-
sea, kde som futbalovo mohol 
napredovať.

Aký je to pocit hrať za jeden 
z najlepších klubov sveta?
Samozrejme dobrý, no hrám 
zatiaľ len v rezerve, trénovať s 
Áčkom je pekné, no stále čakám 
na šancu, uvidíme, dúfam, že 

mi hosťovanie tu v 
Holandsku pomôže 
zlepšiť sa. :)

Aké je to 
hrávať popri 
tých najväčších 
mladých hviez-
dach?
Je to dobré a takisto konkuren-
cia. V Béčku som najlepší 
strelec, takže myslím, že je 
vidno, že makám a snažím sa 
dostať do Áčka.
 
Prednedávnom si bol na 
hosťovaní v Doncastri Rov-
ers. Ako hodnotíš svoje pôso-
benie v tomto klube?
Hosťovanie tam mi ukázalo, 
aký je mužský futbal. Anglická 
2. liga je náročná a bola to 
dobrá skúška pre mňa, aj keď 
som tam bol len na 6 zá-
pasov, bola to dobrá 
skúsenosť.

Chystáš sa v najbližšej dobe 
niekam na hosťovanie?
Som teraz v ADO Den Haagu.

Ako vidíš svoju futbalovú 
budúcnosť?
Keď budem pokračovať 
ďalej ako doteraz, môžem to 
dotiahnuť ďaleko, verím, že sa 
mi to podarí.

Miňovi som samozrejme poprial 
všetko najlepšie do budúcna, 
a jeho výkony budem určite 
sledovať aj naďalej, či už v 

ADO Den Haagu 
alebo v 

Chelsea 
FC.

Asi väčšina z vás o mne vie, že mi v žilách prúdi 
modrá krv. Nie, nie som žiaden gróf, ale som skalným 
fanúšikom jedného z najlepších klubov futbalového 
sveta - Chelsea FC. Podaril sa mi husársky kúsok, 
ktorému doteraz nemôžem uveriť. Skontaktoval som 
sa a vyspovedal som obrovský talent slovenského 
futbalu, ktorý hráva v našom modrom drese. Milan 
Lalkovič je futbalista s veľkým F, čo dokazuje nielen 
to, že hráva za „The Blues” ale aj to, že patrí medzi 
najväčšie opory slovenskej „dvadsaťjednotky” – 
našej reprezentácie do 21 rokov. Otázky, ktoré som si 
preňho pripravil, boli napísané v čase prestupového 
obdobia, kedy som ešte nevedel o tom, že zamieri 
na hosťovanie do holandského tímu v Eredivisie ADO 
Den Haagu, a odpovedal mi až po tomto krátkodobom 
prestupe. Tu je náš rozhovor:

Mirec
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dlhodobé súťaže organizované CVč saŠŠ a ksk

CVč saŠŠ

Naši športovci opäť nesklamali. Hlavne dievčatá 
dosahujú tie najlepšie možné výsledky, ale ani chlap-
ci nám nerobia hanbu. Tu sú umiestnenia z okresných 
kôl posledných mesiacov v rámci CVČ SAŠŠ:

1. miesto
basketbal dievčat (08. 03. 2012) 
volejbal dievčat (22. 03. 2012)

3. miesto
futsal chlapcov (14. 12. 2011)

basketbal chlapcov (15. 02. 2012)

2. miesto
volejbal chlapcov (21.03.2012)

Keďže  som vám v posledných dvoch číslach priniesol americké kluby, ostaneme v 

zámorí aj tentokrát. Tento šport je v USA veľmi obľúbený, no pre nás je nezvyčajný. 

Hovorím o americkom futbale, ktorý patrí medzi najtvrdšie športy sveta. Samoz-

rejme vám predstavím tím z najvyššej svetovej súťaže tohto športu.

Celý názov klubu: Minnesota Vikings
Rok založenia klubu: 1961
Názov štadióna: Mall of america Field at the Huber H. 
Humphrey Metrodome
Adresa štadióna: 900 south 5th street, Minneapolis, 
Minesotta 55415
Kapacita štadióna: 64 111

Tituly klubu:
celkový titul NFL - 1969
konferenčný titul NFL - 1969
divízny titul NFL - 1968, 1969
konferenčný titul NFC - 1973, 1974, 1976
divízny titul NFC - 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1980, 1989, 1992, 1994, 1998, 2000, 2008, 2009 

a teraz kúsok zo sveta

KSK

V týchto súťažiach dominovali viac chlapci 
ako dievčatá, no môžeme byť hrdí na všetkých 
našich športovcov.

1. miesto
florbal chlapci (okr. kolo – 09.02.2012)

4. miesto
florbal chlapci (región – 20.03.2012)

1. miesto
stolný tenis chlapci (región – 09.03.2012)

2.miesto
volejbal chlapci (okr. kolo – január 2012)

3.miesto
futsal chlapci (okr. kolo – 25.02.2012)

3.miesto
basketbal chlapci (okr. kolo -január 2012)

2.miesto
basketbal dievčat (okr. kolo – február 2012)

2.miesto
volejbal dievčat (okr. kolo – február 2012)

Mirec
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HokeJoVÍ koMentátoRi BaVia sLoVensko

"Bielorusom sa proti Kazachstanu podarilo obrátiť z 0-2 na 3:1."

"Fíni hrajú presilovku, ale naši chlapci ju hrajú dobre.
Puk držíme ďaleko od našej brány a dostávame gól." 

"Teraz Afinogenov ukázal, ako nedať to, čomu sa hovorí, že sa nedá nedať.
Ale na tomto ľade sa dá nedať aj to, čo sa dá dať."

"Bielorusi nedali gól, hoci ho takmer dali." 

"Robíme si s Rusmi čo chceme... a dostávame druhý gól."

"Taká je rovnica: dvaja Ukrajinci rovná sa jeden Chára."

"Američanom sa podarilo zničiť kanadský zárodok už v zárodku."

"Musíme dať nabudúce viac gólov ako súper, inak prehráme."

"Čas sa teraz vlečie ako zúfalec plávajúci v mede."

"Ruskí hokejisti prefrčali cez modrú čiaru. Teda cez červenú, ktorá je pri modrej."

"Naši majú snahu, ale nemajú puk. Áááá, už ho majú... Náš brankár ho vyťahuje zo siete."

"Pokúsil sa preniesť puk do útočného pásma, ale stratil ho. No a bez puku sa hrá ťažko."


