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Milí čitatelia, 
letná sezóna sa otvára a ja môžem  

hrdo vyhlásiť, že sme v cieľovej rovinke 
tohto školského roka.

Ešte pár dní nás delí od vegetačného 
obdobia (budíček o 12.00 h), no dovt-
edy, kým máme ešte čas, snažíme sa 
vylepšiť si imidž  aj tým, že naháňame 
lepšie známky. Samé písomečky, školské, 
odpovede, prezentácie, referáty, len aby 
sme na vysvečku mali vysnívané známky 
rodičov. :D 

Už sa tak teším na prijímanie vitamínu 
Déé do tela! Teším sa aj na letnú brigá-
du, ktorú som si vybavila. Určite nie som 
jediná brigádujúca cez leto, hmmm?

Letnú pauzičku si dávame aj my 
„Sršňáci“. Mená niektorých redakto-
rov pod článkami už neuvidíte, pretože 
buď zmaturovali, alebo (ako ja) sa budú 
pripravovať na úspešné ukončenie školy. 
Ale no tak nesmúťte, príde mladé mäsko! 
Budú noví redaktori, nový šéfredaktor.

Teraz asi prvýkrát v histórii Sršňa vydá-
vame dvojčíslo. A čo to znamená? Vlastne 
je to len viac strán, viac zaujímavostí, 
viac fajnotiek, dvakrát viac vecí.

Každý z vás má v časáku svoju obľúbenú 
stranu, ktorú si rád prečíta aj dvakrát, 
pretože na prvýkrát to nepochopil. :D 
Žááártujem...

Inak kúsok od veci, ale poznáte Búr-
livé víno? Áno? Aj my tretiaci! No ale my 
sme zažili vlastné búrlivé víno. Boli sme 
týždeň v tokajskej vinohradníckej oblasti  
na praxi. Máme pecka fotky. Odporúčam 
vám pozrieť si ich v časopise.

Som zvedavá, aké bude toto leto, tieto 
letné prázdniny. Už teraz vám všetkým, 
celej škole a personálu prajem cez leto, 
aby sme mali horúco, slniečko, fajnú 
náladu, veľa zážitkov a hlavne, aby sme 
v celosti nastúpili v septembri do školy.

Zatiaľ sa majte krásne!!   
 

Biba, šéfredaktorka

študentský časopis sršeň2

ÚVODNÍK



OB
SA

H
študentský časopis sršeň 3

Redakcia na vandrovke
Názov ako z amerického 

komerčného denníka ukrýva 
však článok s postrehmi z ak-
cie  vo Zvolene. Stalo sa tak 26. 
apríla, keď sa  naša redakčná 
rada  vybrala na vyhodnotenie 
celoslovenskej súťaže o najlepší 
stredoškolský a vysokoškolský 
časopis za rok 2012. Súťaž sa 
volala Štúrovo pero.

Cestu sme si v autobuse 
šťastne odsedeli a vysmiati 
ako slniečka sme sa  ubytovali 
v stredoškolskom internáte vo 
Zvolene.

Celá dvojdňová súťaž sa kona-
la v Krajskej knižnici Ľudovíta 
Štúra vo Zvolene.  Na moje veľké 
prekvapenie, porotcovia tejto 
súťaže boli ľudia so zvučnými 
menami ako Patrik Herman (re-
daktor z markizáckej Lampárne), 
Lukáš Diko (šéfredaktor spra-
vodajstva RTVS) a Pavlom Vit-
kom (hovorcom Ministerstva 
obrany SR). Študenti z redak-
cií stredoškolských časopisov z 
celého Slovenska boli rozdelení 
do troch skupín. A tak po sku-
pinách sme mali s každým porot-
com súťaže sedenie o kvalite a 
úrovni našich časopisov.

15 minút o toaleťáku
Prvé   zaujímavé  stretnu-

tie sme mali s Patrikom Her-
manom. Patrik nám nehodnotil 
časopisy jednotlivo a ani nám 
nehovoril ako napísať jednot-
livé články. Urobil niečo oveľa 
zaujímavejšie. Vzal do ruky rolku 
toaletného papiera, ktorý kúpil, 
keď bol na Ukrajine, a položil 
nám jednoduchú otázku. Čo drží 
v ruke? Všetci sme pozerali na 

zvláštny toaleťák,  vedeli sme, 
že je to toaleťák,  ale nikto  to 
nepovedal. Prečo? Pretože tento 
ukrajinský toaletný papier nemal 
rolku kartónu v strede, okolo 
ktorej by bol obtočený. Bolo zau-
jímavé sledovať tváre študentov, 
ktorí sa boja prehovoriť. A tak 
nám Patrik začal rozprávať o 
tom, že presne takúto reak-

ciu čakal. Každý vie, čo bola tá 
záhadná vec v jeho ruke, ale 
báli sme sa to povedať. Toto 
musíme ako začínajúci novinári 
prekonať a nemôžeme sa báť 
hovoriť o rôznych veciach, aj 
keď občas možno budeme písať 
o témach, ktoré  nie sú práve 
našou šálkou kávy. Patrik nám 
povedal historku, aké to bolo na 
Ukrajine s kolegyňou. Zatiaľ  čo 
každý turista si nakupoval sušené 
slivky obalené v čokoláde, jemu 
do očí padol toaletný papier bez 
rolky v strede. Bol lacnejší ako 
slivky a bolo ho veľa. Tak nakúpil 
pár kartónov  a v Bratislave  ho 
rozdával  kolegom ako suvenír z 
jeho výletu. Na tomto darčeku 
sa všetci dobre zasmiali a vraj 
ho majú doteraz vyložený na 
písacích stoloch v kanceláriách. 
Touto historkou nám chcel Patrik 
ukázať, že aj o takej všednej 
veci ako je toaletný papier, sa dá 
veľa a zaujímavo rozprávať (res-
pektíve my ako novinári písať).

pokec s lukášom Dikom 
a pavlom vitkom

Ďalšie dve stretnutia sme si 
taktiež odsedeli, odpočúvali a 
samozrejme ponaučili sme sa z 
chýb, ktoré robíme v časopise 
my alebo ostatní študenti. Po-

rotcovia nám vysvetlili ako písať 
články, aby čitateľov oslovili,  boli 
zaujímavejšie, aké fotky dať do 
časopisov, aby to našich čitateľov 
(čiže vás) zaujalo a taktiež aké 
témy si vyberať, aby bol náš 
časopis skutočne stredoškolský. 
Majú byť predovšetkým z nášho 
prostredia a o  s našich problé-
moch. Všetci traja porotcovia 
nám hučali do hláv, že majú pre 
nás  veľké prekvapko. Vraj príde 
na jednu besedu veľmi významný 
človek, tzv. veľká ryba, ktorú 
možno uvidíme na tej besede 
prvý a poslednýkrát. Mali sme 
porozmýšľať nad rôznymi otáz-
kami, ktorými by sme „veľkú 
rybu“ zaskočili. No je ťažko 
rozmýšľať nad dych vyrážajúcimi 
otázkami, keď sme ani netušili, 
kto tá „veľká ryba“ je. 

príchoD veľkej ryby
Koho majú porotcovia na 

mysli pod pojmom veľká ryba? O 
tom bolo veľmi veľa rozličných 
názorov a predstáv. Napokon 
však vstúpil do miestnosti sám 
boss všetkých bossov, náš pán 
premiér Róbert Fico. Je pravda, 
že nikdy som si nemyslela, že sa 
s ním stretnem v takej smiešnej 
blízkosti ako je pár metrov. 
Na jeho osobu padlo množstvo 
otázok od študentov, no väčšinou 
to boli otázky, ktoré sa týkali  
politiky. Nič osobné. To ma kú-
sok zarmútilo, lebo všetci mali 
jedinečnú príležitosť opýtať sa 
pána premiéra hocičo z jeho 
súkromia, či z jeho mladosti, 
ale študentov zaujímala len tá 
téma, pre ktorú je jeho meno 
veľmi známe a dosť preberané 
v spoločnosti. Napokon som vám 
predsa len vybrala pár zaují-
mavostí o premiérovi, ktoré ste 
možno nevedeli:
 - každé ráno behá so psom po 
hrádzi v Bratislave
- keď sa práve nenachádza v BA, 
chodí do posilňovne či fitnes-
centra v príslušnom meste, kde 
práve je
- vyberal si medzi dvoma 
vysokými školami - právo alebo 

Pavol Vitko
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Keďže tu už máme nový rok, pripravili sme si pre vás aj 
nejaké novinky. V každom čísle vám prinášame niečo nové, 
či už o našej škole, o našich učiteľoch, spolužiakoch alebo 
o tom, čo sa deje aj mimo školy. Vy nás však poznáte možno 
iba pod našimi pseudonymami v článkoch, ktoré píšeme. 
Teraz však máte možnosť spoznať nás aj pomocou našich 
profilov. Ako prvá prišla za obeť naša „pani“ šéfredaktorka 
Bibuša, ktorá nám usilovne šéfuje už druhý rok.

Meno a priezvisko: bianka paľová
Pracovná pozícia: šéfredaktorka časopisu
Ukrýva sa pod pseudonymom: Biba
Trieda: III. C
Vek: 18 rokov
Bydlisko: slavec (10 km od RV )
Rodinný stav: slobodná
Študovala na: ZŠ Zlatá 2 v Rožňave
Jazyky: učí sa nemecky, anglicky, maďarsky
Vlastnosti, ktoré má na sebe rada: všetko chcem zvládnuť 
sama bez pomoci iných
Vlastnosti, ktorých by sa najradšej zbavila: náladovosť
Znamenie vo zverokruhu: panna
Zamestnanie mimo školy: čašníčka
Obľúbená farba: čierna, biela, červená
Hobby: Som rada, keď nerobím nič  
Najobľúbenejší predmet: apm (Aplikovaná matematika)
Najmenej obľúbený predmet: nemôžem to takto verejne 
priznať 
Domáci miláčik: jerry a bodka
Predstava o budúcom zamestnaní: Chcem robiť niečo, pre čo 
budem každé ráno s radosťou vstávať.
Čo pre ňu znamená pohodový víkend: Byť s ľuďmi, ktorých 
mám rada. 

Naty, foto: Biba 

bodka

jerry

naša „šéfová“ 

žurnalistika, nakoniec si vybral 
právo, takže pán premiér je 
inak „vyučený“ právnik
- na strednej škole písal články 
a príspevky do školského 
časopisu 
- jeho odbornú činnosť napísal 
na tému „Produkcia kaučuku v 
Juhovýchodnej Ázii“  – Zaují-
mavé, že ? 
- s pánom ministrom vnútra, 
Róbertom Kaliňákom sa spoznal, 
keď pán premiér čakal na auto-
busovej stanici v Bratislave na 
autobus (lebo auto mu zobrala 
pani manželka) a pán Kaliňák  
išiel autom okolo a zastavil, či  
ho netreba  niekde zobrať, keď 
tu tak smutno stojí  
- vraj pána Kaliňáka pozná od 
čias, keď mal Kaliňák ešte „me-
trové“ vlasy 

Táto veľká ryba ako rýchlo 
priplávala, tak rýchlo aj odplá-
vala, ale stihli sme sa spolu 
cvaknúť. Som rada , že som sa 
mohla zúčastniť takejto veľkej 
celoslovenskej súťaže, ako bolo 
Štúrovo pero. Určite nielen ja, 

ale aj moji kolegovia z redak-
cie sme sa veľmi veľa naučili o 
písaní článkov a verím, že nám 
to pomôže, aby sme pre vás ro-
bili čím ďalej, tým zaujímavejšie 
čísla Sršňa...

Sima
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najlepšia škola roka 2012 v okrese
Obchodná akadémia v 

Rožňave bola vyhlásená za 
najlepšiu školu roka 2012 v 
okrese.  Tak ako ja, určite aj vy 
ste na ňu za tento titul hrdí. 

Už ubehlo 46 rokov od jej 
vzniku. Odvtedy  sa toho veľa 
udialo. Postavili sa budovy, 
spôsob vzdelávania sa stále 
modernizuje a náš pán riaditeľ 
ako i všetci zamestnanci školy 
sa snažia, aby sme sem chodili 
vždy s úsmevom na tvári.

- Ekonomická škola vznikla po zániku pedagogic-
kej školy, na ktorej študovali len dievčatá.
- Stredná ekonomická škola bola zriadená 1. 
septembra 1967.
- V školskom roku 1967/ 68 sa začalo vyučovať 
v prvých triedach Strednej ekonomickej školy v 
Rožňave. Všetci zamestnanci museli vynaložiť 
veľa úsilia, aby sa vo vtedajších ťažkých priesto-
rových podmienkach dalo plnohodnotne vyučovať 
a vzdelávať.

- V roku 1992 mala škola len 3 osobné počítače.
- 1. augusta 1991 sa stal Mgr. Viktor Baláž 
riaditeľom našej Obchodnej akadémie.
- V školskom roku 1994/95 bol žiakom 4.A triedy 
OA pán profesor Mgr. Peter Janda a jeho triedna 
profesorka bola PaedDr. Iveta Emödiová.
- V roku 2003 boli žiaci našej školy cez program 
Leonardo da Vinci na praxi v Španielsku a v roku 
2004 boli na praxi v Nórsku.

V roku 2017 bude naša škola sláviť polstoročie od jej 
založenia. Verím, že ako pedagogický kolektív  a os-
tatní zamestnanci Obchodnej akadémie, tak aj žiaci sa 
budú usilovať o dobré meno našej školy,  ako tomu bolo 
doposiaľ. 

Sima

Z knižiek o histórii obchodnej akadémie som vám vybrala 
pár „pikošiek“, ktoré ma zaujali, a dúfam, že zaujmú aj vás.

Kompletné družstvo dievčat z branno-športových 
súťaží rokov 1984 - 88 a ich vedúci V. Baláž

Pohľad do staršie vybavených učební 
výpočtovej techniky

Magister V. Baláž vo funkcii 
riaditeľa školy od r. 1991
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vášnivý zberateľ...
Tohto veľmi obľúbeného pro-

fesora známeho svojou toleran-
ciou, svojskými hláškami a hu-
morom sme pre vás vyspovedali:
 
odkiaľ pochádzate?
- Pochádzam z 
Plešivca.
kde ste 
študovali?
- Študoval 
som najprv 
na Základ-
nej škole 
v Plešivci, 
následne na 
Gymnáziu v 
Rožňave  a nakoniec 
na Pedagogickej fakulte v Ban-
skej Bystrici.
ktorý predmet vyučujete 
najradšej?
- Vyučujem dva predmety, a 
to matematiku a hospodársku 
geografiu. Aj keď mám v láske 
obidva predmety, o trochu viac 
mám rád matematiku.
mali ste v detstve svoj idol?
- Nie nemal.
nejaké zážitky, na ktoré nikdy 
nezabudnete?
- Nechám si  ich pre seba.
aký bol, prípadne aký ešte 
stále je váš veľký sen?
- Nemám nejaký veľký sen. 
Bežná rodina, pokoj. No to je 
skôr želanie.
čo považujete za svoj životný 
úspech?
- Neviem.

ak by ste si mohli vybrať, 
ktoré miesto by ste najradšej 
navštívili? prípadne sa tam 
usadili?
- Tak určite by som sa nikde 
inde okrem Rožňavy neusadil. 
Tu sa mi páči. A ktoré miesto 
by som navštívil? No určite by 

to nebolo žiadne more alebo 
pobrežie. Skôr nejaké pa- 
miatky alebo miesta z 
histórie.
čo pre vás znamená relax?
- Tak relax pre mňa zna-

mená určite venovanie sa 
svojím koníčkom, záľubám a 

prechádzka po lese. Skrátka 
vypadnúť.
ak by ste mohli niečo v živote 
zmeniť, čo by to bolo?
- Som spokojný so svojím 
životom. Nezmenil by som 
zásadne nič vo svojom živote.
akú vlastnosť máte na sebe 
najradšej a naopak, ktorej by 
ste sa najradšej zbavili?
- Asi to, že som tolerantný 
a snažím sa pochopiť toho 
druhého. A tá zlá, tak určite 
moja pohodlnosť, lenivosť, že 
by som mohol byť akčnejší.
aké sú vaše koníčky?
- Tak určite zberateľstvo, šport 
a huby.
máte nejakého domáceho 
miláčika?
- Nie, nemám. Keďže bývam v 
činžiaku, bolo by to odo mňa 
zverstvo. No určite mám rád psy.
akým mottom sa riadite?

- Ži a nechaj žiť.
Dodržiavate nejaké výnimočné 
a netradičné tradície?
- Nie.
kedy ste spoznali svoju prvú 
lásku a ako dlho tento vzťah 
trval?
- Ja už si ani nepamätám. Ale 
asi to bolo ešte v materskej 
škôlke. No nebola to láska ako u 
dospelých, skôr taký určitý druh 
doberania si.
čo vás podnietilo k tomu, aby 
ste začali študovať a následne 
sa zamestnať na učiteľskom 
poste?
- Neviem. Stále som mal k vzde-
lávaniu aký-taký vzťah.

Ďakujem za rozhovor.
Ramon

PaedDr. Ondrej Sanisló

Foto: archív školy, Kevin Baláž
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... a vášnivý stolný tenista
Ďalším veľmi obľúbeným pro-

fesorom so svojským humorom 
je pán profesor Kováč.  V našej 
škole pôsobí už dobrých pár 
rokov. Je rodákom z Rožňavy, 
kde aj vyštudoval Gymnázium 
P. J. Šafárika. Vo svojom štúdiu 
neskôr pokračoval na Peda-
gogickej fakulte v Prešove.

čo vás podnietilo k tomu, aby 
ste začali študovať a následne 
sa zamestnali na učiteľskom 
poste?
- Vždy som inklinoval k mladým, 
v nich som nachádzal radosť 
a potešenie. Stať sa učiteľom 
bolo len prirodzeným záverom 
niečo dosiahnuť. Neviem. Stále 
som mal k vzdelávaniu pozitívny 
vzťah.
ktorý predmet máte najradšej?
- Sú to predmety, ktoré 

vyučujem. Čiže TEV a ETV.
a čo vaše koníčky?
- Nemám koníčky ale KOŇA. 
Je to stolný tenis. Venujem 
sa mu od 10-tich rokov, 
možno by už bolo treba ísť 
do dôchodku. 
vieme, že ste stolný tenis 
hrávali aj súťažne. máte s 
ním spojené aj zážitky, na 
ktoré nikdy nezabudnete? 
- Sú to zápasy, ktoré som 
odohral s trojnásobným  
majstrom EURÓPY Milanom 
Orlowskim a dvojnásob-
ným vicemajstrom SVETA 
Jindrichom  Pánskym a ma-
jstrom sveta Ing. Jaroslavom 
Stanekom. A reprezentovať 
ČSSR na majstrovstvách Európy 
juniorov Topoľčany 1978.
športovci mávajú často svoje 
rituály. Dodržiavate ich aj vy?
- Ničím sa neodlišujem od 
ostatných, žijem každodenným 
zhonom a povinnosťami.
mali ste v detstve svoj idol?
- Moje ideály  sa časom aj 
vekom menili, ale vždy to boli 
športovci.
aký bol alebo prípadne ešte 
stále je váš veľký sen?
- Účasť na veľkých športových 
podujatiach. 

Atmosféra rozhovoru je 
uvoľnená a ja by som sa rád doz-
vedel niečo viac o profesorovom 

súkromí, prianiach či 
túžbach.

ak by ste si mohli 
vybrať, ktoré miesto by 
ste najradšej navštívili? 
prípadne sa tam usadili?
- Rožňava mi prirástla k 
srdcu, ťažko by som sa s 
ňou lúčil.
čo pre vás znamená 
relax?
- Po každodenných po-
vinnostiach sa najradšej 
natiahnem v posteli. Rád 
trávim čas s kolektívom 
športovcov a so svojimi 
rodičmi. 

ak by ste mohli niečo v živote 
zmeniť, čo by to bolo?
- Nemám takú silu a moc, a 
preto sa tým ani nezaoberám.
akú vlastnosť máte na sebe 
najradšej a naopak, ktorej by 
ste sa najradšej zbavili?
- Najviac si na sebe cením 
úprimnosť a toleranciu, čo oko-
lie niekedy zneužíva. A naopak, 
najradšej by som sa zbavil svo-
jich zlozvykov, ale tie si radšej 
nechám pre seba. Pracujem 
však na nich.
akým mottom sa riadite?
- Ži a nechaj žiť!
kedy ste spoznali svoju prvú 
lásku a ako dlho tento vzťah 
trval?
-Stretol som ju na strednej 
škole a ťahalo sa to až po 
vysokú. Na toto obdobie mám 
krásne spomienky. 

Nástojčivý zvonček, ktorý oz-
namuje koniec veľkej prestávky, 
mi nedovolí položiť viac otázok. 
Aj keď prof. Kováč učí na našej 
škole už nejeden rok, rozhovor 
s ním mi poskytol nový pohľad. 
Nie je iba dobrým trénerom 
a učiteľom, je to aj vášnivý 
stolný tenista, pozitívny a sym-
patický človek. Pán prof. Kováč, 
ďakujem za rozhovor. 

Ramon
foto: Kevin Baláž, 

archív pána prof. Kováča

Mgr. Ján Kováč
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- FašianGy - FašianGy - FašianGy - FašianGy - FašianGy -
V našej obchodnej akadémii fašiangy oslavujeme 

veľmi radi. Je to deň, keď môžeme ukázať svoju 
kreativitu, nadanie a hlavne je to deň, keď môžeme 
prezentovať samých seba. Tento rok sme sa rozhodli 
zobrať Fašiangy z iného uhla ako po minulé roky. 

Však ich bolo potrebné ozvláštniť, práve preto sme 
sa rozhodli stvárniť krajiny a historické obdobia. Na 
fotkách vidíte, že máme úžasných profesorov, ktorí 
sa vedia zabávať s nami v tento bláznivý deň.

Pripravila: Barbie

Najlepšie triedy: III.B, I.A, II.A
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Cez vyhodnotenie o najlepšiu triedu sme si zatancovali na všetkým známu hitovku Gangnam style.

Najlepšie masky učiteľov:
PaedDr. Iveta Emödiová,  Mgr. Denisa Kováčová,

Ing. Stanislava Lukáčová, PaedDr. Diana Mešťanová
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Školská jedáleň pod paľbou

Od začiatku školského roka 
sa mi dostalo do uší veľa klebi-
et a dokonca aj kritiky na našu 
školskú jedáleň. Rozhodol som 
sa, že si jej opodstatnenosť 
overím priamo v teréne a v 
tomto čísle SRŠŇA vám ponúkam 
výsledky nášho prieskumu.

Z ankety, na ktorú mi 
odpovedali 32 žiaci, vyplynulo, 
že väčšina z nás vníma za pod-
statné negatívum dlhé rady 
pred výdajovým okienkom a 
nedostatočný počet stolov.  Z 
rozhovoru s vedúcou ŠJ pani 
Cirbusovou som zistil, že ve-
denie si je nedostatku vedo-
mé. Kuchyňa, ale aj samotná 
jedáleň je zastaraná a často 
nestíha pokrývať obedňajší nával 
študentov. Potrebovala by väčšiu 
rekonštrukciu.  Financie však 
chýbajú, na dočasné zlepšenie 
súčasného stavu by mohli 
pomôcť príspevky od stravníkov.

Energiu, ktorú vydáme pri zá-
pasení o stoličku pri obedňajšom 
stole, môže doplniť len dobré 
jedlo. Chutí nám však školský 
obed? Vyše 40 % študentov sa 
vyjadrilo negatívne. Z jedálneho 
lístka by ste vypustili kapustové 
fliačky, grenadírsky pochod, 
ale aj paradajkovú polievku. 
Naopak, na tanieri by ste si želali 

mať častejšie 
pečené stehno, 
rybu, čevapčiči 
či buchty na 
pare. Kapus-
tové halušky by 
ste nahradili 
š p a g e t a m i , 
vyprážaným sy-
rom, knedľami 
a hranolkami. 
Väčšina by 
ocenila viac 
oblohovej zeleniny a najmä 
výberový lístok. Ten naša ve-
dúca vidí v nedohľadne práve 
kvôli nedostatočnému zariadeniu 
kuchyne. Kuchárky sa nám však 
snažia v rámci možností vyjsť v 
ústrety a pravidelne usporadúva-
jú porady so študentmi z interná-
tu. Na kvalitu jedla zatiaľ nemali 
žiadne negatívne ohlasy, ale 
každý väčší či menší prob-
lém sa snažia vyriešiť 
k spokojnosti oboch 
strán.

Aj keď nie je 
možné vyhovieť 
v š e t k ý m 
s t ravn íkom, 
š k o l s k e j 
jedálni ste 
udelili dobrú 
známku 2,6. 

Pozitívne hodnotíte najmä efek-
tívny systém vydávania obedov, 
neobmedzené branie čaju a 
extra ovocie, sladkú tyčinku či 
jogurt, ktorú často dostávame k 
hlavnému jedlu. 

V súčasnosti je podstatná 
zmena v jedálni v nedohľadne. 
Všetci však musíme oceniť milý 
personál kuchyne, ktorý sa nám 
aj napriek sťaženým podmien-

kam snaží chutne a zdravo 
navariť. Želám vám 

preto dostatok trpe-
zlivosti v dlhých 

radoch v jedálni a 
dobrú chuť!

Za poskytnu-
tie rozhovoru 
ďakujem ve-
dúcej ŠJ, pani 
Márii Cirbusovej. 

Ramón

Mária Cirbusová,
vedúca ŠJ
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Čo sa patrí a čo nie

Veríte mi, 
že dobrý riadiaci pracovník, 
manažér, ekonóm musí 
zvládať všetky nástrahy 
spoločenského života?

Ako vstupujete na cestu 
životom, tak vstupujete  aj 
do sveta protokolárnych 
skutočností. Sú nám potrebné? 
Určite menej, ak náš životný cieľ je sedieť v po-
hostinstve, kde sa spoločenský protokol topí v po-
hári piva. 

Ale ak chceme riadiť ľudí, mať úspechy v práci, 
byť uznávaní v spoločenskom živote medzi spo-
lupracovníkmi, priateľmi, vašimi nadriadenými, 
tak potrebujeme okrem odborných vedomostí  
zvládnuť aj „čo sa patrí a čo nie“. Že by to bolo v 
súčasnosti medzi  mladými ľuďmi „out“? 

Možno. Spoločenský protokol je však systém pra-
vidiel, ktorý tu bol 
a bez ohľadu na 
náš osobný názor, 
aj bude.  Ako sa 
máme správať, 
to by nemalo 
byť pre mladého 
človeka cudzie. 
Komu môžeme 
ruku podať, ako 

sa máme pozdraviť, ako sa 
máme obliecť, čo je diploma-
cia, ako máme riešiť konflik..
atď, to sú oblasti, s ktorými 
sa stretávame každodennne. 
Raz  týždenne aj na pred-
mete spoločenská komuniká-
cia, v odbore MRCR v pred-
mete sociálna komunikácia. 

Každý manažér,  zamestnanci firiem dodržiavaním 
spoločenského protokolu vytvárajú prostredníc-
tvom svojho osobného pôsobenia pozitívny imidž 
seba a firmy, ktorú prezentujú.

Do protokolárneho štandardu určite patrí aj 
etiketa konzumácie jedál, nápojov a stolovanie. 
Je to trochu netradičné, že na obchodnej akadémii 
sa stretávame s učivom ako je stolovanie, ale aj 
to patrí k všeobecnej vzdelanosti človeka. A že to 
našim žiakom ide, to ukázali aj praktické cvičenia 

zo stolovania, z ktorého fotozábery môžete  
vidieť.

text a foto: PaedDr. Viktor Baláž
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požičať si, či nie?

Polovica naších chýb v živote pochádza z citov tam, kde sme mali rozmýšať 
a z premýšľania tam, kde sme mali použiť cit.

- dobrá myšlienka -

Vždy si pýtajte zľavu na tovar, alebo služby.

- tip na šetrenie -

Ilustrácia: Ladislav Tverďák

Finančná kríza, áno, presná táto „potvorka“ za-
siahla aj náš malý štát Slovensko. Stále viac a viac 
ľudí má veľké problémy s financiami. V kritických 
situáciách si požičiavajú peniaze od nebankových 
inštitúcií. Ponúkajú im ich súkromné spoločnosti, 
alebo aj jednotlivci, ktorí sa na požičiavanie 
peňazí špecializujú. 

Nebankové pôžičky vznikli z rôznych príčin, ale 
najmä z toho dôvodu, že klienti so zamietnutou 
žiadosťou v  bankách sa obracajú na ne-
bankové spoločnosti alebo investorov, 
prípadne z iných príčin nemajú záu-
jem o pôžičku od bánk. Nebankové 
spoločnosti sa snažia spraviť svoje 
produkty lákavými pre klientov, a 
to hlavne jednoduchším spôsobom, 
akým klient úver môže získať. Vy-
bavenie nebankového úveru je spo-
jené hlavne s menším papierovaním a 
zväčša klientovi k vybaveniu stačia dva 
doklady totožnosti. Na rozdiel od bánk nebankové 
spoločnosti často posielajú aj svojho zástupcu 
priamo ku klientovi domov. Takýto zástupca vybaví  
zmluvu v pohodlí domova a informuje o jednot-
livých podmienkach. No aj za takýto komfort si 
klient musí priplatiť. Zvýšené náklady, ktoré pri 
nebankových pôžičkách vznikajú, sa premietajú 
do vyššieho úroku za poskytnutie pôžičky. Pri 
uzatváraní nebankovej pôžičky je  veľmi dôležité 
naštudovať si obchodné podmienky a zmluvu o 
pôžičke. Vyhneme sa tak prípadným problémom 
a  nedorozumeniam. V  Rožňave môžeme nájsť 
pobočky rôznych nebankových spoločností, ako 
napríklad Quatro, Triangel, Cetelem či Provident. 
Nebanková pôžička je v súčasnosti veľmi  aktuálna 
téma. Preto som sa rozhodla preskúmať prostred-
níctvom dotazníka, aký názor majú ľudia z okresu 
Rožňava na túto problematiku. Zistila som, že až 
30 % respondentov, ktorým bol dotazník rozdaný, 
si požičiava peniaze od  nebankových inštitúcií, 
pričom ich celkový príjem rodiny je najčastejšie do 
800€/mesačne.  Z opýtaných , ktorí si už požičali od  
nebankovej inštitúcie (čiže 30%),  by si pri finančnej 
potrebe či pri potrebe spotrebičov vypožičali  zno-

va od nebankovej spoločnosti. Tí, ktorí si peniaze 
od nebankovej inštitúcie nepožičali (čiže 70 %),  
by si až pri nadpolovičnej väčšine nikdy nepožičali 
peniaze, no zvyšní by si v prípade núdze potrebné 
peniaze požičali. Najväčším triumfom bola otázka, 
ktorou som sa pýtala na percentá úrokov, ktoré  
nám nebanková inštitúcia môže prideliť. Niektoré 
percentá úrokov sa približujú až k 40, no respon-
denti najčastejšie uvádzali od 10 – 20%, čo je pri 

niektorých pôžičkách dosť nízke percento. 
Respondenti, ktorí si požičali peniaze 
od nebankovej inštitúcie, alebo respon-
denti, ktorí si plánujú požičať peniaze od 
nebankovej spoločnosti, by boli schopní 
splácať pôžičku pri nadpolovičnej väčšine 
len do 75 €/ mesačne. Mojím výskumom 
som zistila, že zo všetkých známych ne-
bankových spoločností je najvýhodnejšie 
požičať si od firmy Cetelem a naopak,  

najmenej výhodné od spoločnosti Quatro. 
Tak čo? Vy by ste si požičali od nebankovej inšti-

túcie?                                            
Raduš
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prežije euro?

Oslava 14. narodenín eura je vhodným časom na 
špekuláciu o jeho budúcnosti. Dožije sa tento politický 
projekt puberty? Je faktom, že väčšina obyvateľov Eu-
rozóny si nikdy nepriala mať jednotnú menu. Napriek 
tomu euro máme, čo ukazuje, euro je kompletne poli-
tický projekt. A politické projekty majú ten problém, 
že o nich nerozhoduje trh (väčšina ľudí) ale politická 

elita, ktorej 
znalosti reality 
sú obmedzené. 
Preto väčšina 
z nich končí 
neúspešne a stojí 
obrovské nákla-

dy. Nemenej podobne je tomu aj s eurom. Nemôžeme 
sa preto čudovať, že sa stále otvárajú otázky ohľadom 
možného vyhostenia Grécka z eurozóny alebo vystú-
penia silného Nemecka. Zdá sa však, že takéto úvahy 
sú kompletne bezpredmetné. S eurom sme došli tak 
ďaleko, že prakticky nie je možné spraviť nič, iba v 
eurozóne fungovať aj naďalej.

Lucia Kiršfeldová II.C

prehľad krajín eurozóny a pôvodné meny

Krajina 
eurozóny pôvodná mena Dátum prijatia 

eura

Belgicko belgický frank 1. januára 1999

Holandsko holandský gulden 1. januára 1999

Luxembursko luxemburský frank 1. januára 1999

Nemecko nemecká marka 1. januára 1999

Taliansko talianska líra 1. januára 1999

Francúzsko francúzsky frank 1. januára 1999

Írsko írska libra 1. januára 1999

Grécko grécka drachma 1. januára 2001

Španielsko španielska peseta 1. januára 1999

Portugalsko portugalské escudo 1. januára 1999

Rakúsko rakúsky šiling 1. januára 1999

Fínsko fínska marka 1. januára 1999

Slovinsko slovinský toliar 1. januára 2007

Cyprus cyperská libra 1. januára 2008

Malta maltská líra 1. januára 2008

Slovensko slovenská koruna 1. januára 2009

Nadácia Slovenskej sporiteľne tretí rok v rámci 
súťaže Štúrovo pero odmeňuje stredoškolské časopisy, 
ktoré sa aspoň v jednej rubrike venovali oblasti 
finančného vzdelávania. Z 18 zapojených časopisov 
Sršeň získal 2. miesto a finančnú prémiu 100,- Eur 
za vytvorenie priestoru venovanému finančnému vzde-
lávaniu v každom čísle časopisu. Za vtipné a trefné 
ilustrácie Ladislava Tverďáka. Za vhodné zvolenie 
témy v jednom z čísel- porovnávanie priemerných pla-
tov na Slovensku v jednotlivých zamestnaniach ako 
jedného z kľúčových aspektov pri výbere vysokej školy.
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Niečo z Prírody

Portréty

timea SoltéSzová
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michaela Gajdošová

Petra UrbaNová
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aNett KoSzárová



študentský časopis sršeň vlastná tvorba 17

Bolesť...

Moje srdce pichá, bolí.
Moje srdce láskou horí, 
moje srdce patrí tebe, 

tak ho láska hneď chyť pevne. 
Moju lásku ti chcem dať, 

moju lásku ti chcem ukázať. 
Moja láska je len tvoja, 

tak nehovor už druhej láska moja... 

Prosím, láska, 
nerob mi to viac 

a ukáž, že aj ty ma máš veľmi rád...

Barbie

Už je pozde...

Už je pozde, 
tvoju lásku mi ukazovať, 

je pozde, 
je pozde, 

našu lásku obnovovať. 
Našej láske už odzvonil zvonec, 

tak teraz už vieme, 
že jej už je koniec. 

Pozerám do neba, 
čítam tam riadky krásne, 

ktoré sú napísané z veľkej vášne. 
Zrazu v diaľke vidím tam práve teba, 
no cez tieto mračná veľmi slabúčko,

ledva vidno tie lúče tvojej tváre z neba.

Ja som bez teba 
a moja láska je bez tej tvojej. 

Mojou krvou láska k tebe preteká, 
počítam už len kvapky aj tej poslednej slzy,

ktorá padá k zemi. 

Barbie
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Aj vy sa občas radi bojíte? Práve vtedy pracuje naša fantázia na plné obrátky.
Takto si ju popustili žiaci I.B a vytvorili niekoľko mysterióznych príbehov.

Raz neďaleko malej dedinky Pápežovo stál na 
poli osamotený dom. V dome sa nikde nesvietilo 
iba v jednej miestnosti. Povrávala sa, že tam ke-
dysi žila rodina, ktorá zahynula počas druhej sve-
tovej vojny. 

Teraz tam žije miestny sedliak. Každé ráno si v 
obchode kúpi to isté – 3 rožky, vajíčko a reďkovku. 
V dedine sa o ňom šíria kadejaké reči. Niektorí 
hovoria, že v miestnosti, v ktorej sa svieti, je 
mučiareň a posteľ s jeho mŕtvou 
ženou. Každé ráno jej mení 
posteľné prádlo a prezlieka ju. No 
raz sedliak zomrel. V dedine sa 
začali diať hrozné veci. V obchode 
bezdôvodne zhaslo svetlo, rozsy-
pali sa rožky, zhnili reďkovky. Na 
cintoríne niekto vypílil stromy, no 
nikto nevie kto.

Raz podvečer sa miestny farár 
vybral skontrolovať hroby a uvi-
del, že hrob sedliaka je prázdny. 
Zhrozil sa ! Večer nevedel zaspať. 
Vŕzgali mu dvere, okná pukali od 
žiaľu, aj všetka úroda mu vymre-
la. Tak sa farár rozhodol, že s tým 

skoncuje. A tak zašiel na hrob sedliaka a odrezal si 
palce na rukách. Každý deň bol viac a viac zdep-
taný. V dedine sa bezdôvodne začali strácať ľudia. 
Farár sa po nekonečnom trápení obesil  v miest-
nom kostole. Veci sa prestali diať a všetko bolo 
ako predtým. A povráva sa, že farár bol milenec 
sedliakovej ženy...

Autori:
Barbora Lipničková a Beáta Sakalová I.B

Martin pochádzal  z  Rožňavy. Bol to 14-ročný 
chlapec, býval len s mamou, lebo jeho otec zom-
rel pri havárii. Stalo sa to v jeden horúci augus-
tový deň. Prechádzal cez Sorošku na svojej novej 
Audine, keď  v  neprehľadnej zákrute nabúral do 
kamióna. 

V piatok popoludní sa Martin a jeho štyria ka-
maráti  vybrali upiecť  si slaninu k 
storočnému ohnisku, ktoré sa nachád-
za v blízkosti miestneho  sanatória. Z 
ohniska zostalo  už len pár kameňov. 
Objavil  ich Martin. Kamaráti staré ohnisko obno-
vili kameňmi z neďalekého potoka. Práve v tento 
večer bol spln mesiaca. Jeho svetlo dopadalo aj 
na nové ohnisko.Tiene tancovali okolo ako divé.. 
Chlapci si začali piecť slaninu. V tom si jeden z 
nich spomenul na starú legendu, tá  hovorí o ma-
lom dievčatku menom Miriam, ktoré bolo zavreté 
v sanatóriu na 4. poschodí v izbe  číslo 13. Bolo 
známe  svojou nespavosťou. A už len pohľad do jej 
sivých očí naháňal strach. Prístup do 4. poschodia 
bol blokovaný a mohli sem chodiť  iba ľudia so 
zvláštnym povolením. Boli to lekári, ktorí skúmali 
nespavosť a počas niekoľkých mesiacov všetci 

umreli za záhadných okolností. Ostal iba jediný 
. Ako posledný zanechal dokumenty o existencii 
dievčaťa. Volal sa Dr. Hans Morgen. Tieto doku-
menty nikto nikdy nenašiel a doktor skončil v psy-
chiatrickom ústave.  Nakoniec zmizla aj Miriam. 
Nikto si nevedel vysvetliť príčinu týchto záhad-
ných udalostí. Po čase pacientov previezli do 

novo vybudovanej liečebne a sanatórium 
postupne schátralo. Podľa poslednej 
vôle Dr. Morgena ho pochovali v parku 
sanatória. 

Kamaráti nabudení adrenalínom sa vybrali na 
prieskum sanatória a jeho okolia. Po pár desiat-
kach metrov lesnou cestičkou lemovanou  starý-
mi kameňmi našiel  Maroš obzvlášť veľkú skalu s 
nečitateľným nápisom. Vo svetle baterky rozlúšili 
meno Morgen. V tom sa zdvihol vietor, zašumeli 
stromy, začalo sa blýskať a spustil sa lejak. Pred 
dažďom sa chlapci  utekali  skryť do sanatória. 
Otvorili staré dubové dvere a vošli do veľkej 
haly. Všade bol neporiadok, prevrátené regále, 
povaľujúce sa papiere, prach a pavučiny. Stuch-
nutý vzduch, miestami priam až hnilobný zápach 
im dráždil nos. S veľkou zvedavosťou a trochu 

Osamotený dom

Sanatórium
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chvejúcim sa žalúdkom sa vybrali po širokých 
mramorových schodoch na prvé poschodie. Mies-
tnosti boli prázdne, len blesky cez vysoké okná 
vrhali svetlo na stôl, kde bola položená kartotéka. 
Opatrne ju otvorili a zistili, že to nie je zdravotný 
záznam, ale niekoľko dokumentov podpísaných Dr. 
Morgenom. Predpokladali, že to budú tie stratené 
zápisy. Boli v latinčine, nič z toho nerozumeli, tak 
sa vybrali rovno na 4. poschodie.

Keď prekročili prah, ťažké dvere sa za nimi 
zabuchli. Na konci chodby sa objavilo dievča 
v nočnej košeli a ozval sa ohlušujúci výkrik. Od 

strachu sa im rozbúchalo srdce a snažili sa dostať 
naspäť cez dvere, ktoré sa ani nepohli. Keďže inú 
možnosť nemali, chceli sa skryť v jednej z miest-
ností. Bola to operačná sála. Na stoloch sa zablysli 
staré chirurgické nástroje, ktoré sa v tom mo-
mente  zodvihli a namierili rovno na nich. Pokúsili 
sa utiecť. Marek a Peter to nestihli  a skalpely sa im 
zabodli rovno do očí. Martin a dvaja jeho kamaráti 
utekali bočnou chodbou. Jano vbehol do kúpeľne. 
Prišiel bližšie k umývadlu, aby si kúsok prepláchol 
vystrašenú tvár a pri pohľade do zrkadla zbledol. 
Miesto jeho odrazu tam bola Miriam. Priestor 
na druhej strane zrkadla sa vôbec nepodobal na 
miestnosť, do ktorej Jano vošiel. Dlaždice boli 
vyleštené a namiesto rozpadnutej sprchy tam 
videl steny pomaľované, akoby ich maľoval ne-

jaký uletený maliar. Prekvapene pokrútil hlavou 
a pretrel si oči. Scéna za zrkadlom sa zmenila. Za 
Miriam stálo niekoľko tvorov s idiotským výrazom. 
Odraz v zrkadle ho ukazovákom lákal k sebe. Mal 
sucho v hrdle a cítil, že Miriam ho vťahuje do svoj-
ho temného sveta a od strachu mu roztrhlo srdce. 
Martin a Maroš utekali ďalej  bočnou chodbou, až 
kým nezačuli detský smiech. Zrazu sa pred nimi 
objavila silueta Miriam a teraz jej lepšie videli do 
tváre. Maroš pri pohľade do jej sivých studených 
očí v momente ošedivel, zvráskavel a jeho bezv-
ládne telo spadlo na studený mramor. V tej chvíli 

sa objavil duch Martinovho otca a odviedol ho von 
zo sanatória. Martin v zúfalstve  vôbec nevnímal, 
kde je, a vbehol rovno pod rútiaci sa kamión. 
Hľadel na svoje telo a vodiča kamiónu. Pokúšal sa 
ho  prebrať. 

Keď konečne otvoril oči, uvidel nad sebou svoju 
mamu, ktorá ho volala na raňajky. Bol celý spo-
tený a srdce cítil až niekde  v krku. Ona sa ho 
spýtala, čo sa deje. Odpovedal,  že  mal  iba  zlý 
sen. Pomaly schádzal po schodoch, keď mu zazvo-
nil mobil. Zdvihol. 

„Ráno sme sa dohodli s partiou, že sa vy-
berieme k sanatóriu na výlet. Ideš s nami? ...”

Zdalo sa mu, že Janov hlas prichádza z veľmi, 
veľmi ďaleka. Akoby z iného sveta ...

Autor: Róbert Bozó I.B
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ROŽŇAVSKÉ NÁMESTIE V PRACHU
Sedieť len tak na terase a  cez 

neónovú slamku pomaly sŕkať kofo-
lu - idylka dlhých letných večerov, 
či nutné obedňajšie osvieženie 
počas horúceho dňa. Bude to 
však Rožňavčanom umožnené 
už toto leto?  

Rachot zbíjačiek na 
rožňavskom námestí 
neustáva. Povolenie na 
jeho rekonštrukciu bolo 
vydané 16. marca ešte v 
roku 2009, keď Minister-
stvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR vydalo súhlasné 
áno. Súťaž o dodávateľa stavby 
vyhrala miestna firma J. P. STAV 
Rožňava. Začiatok stavebných prác 
bol naplánovaný na október 2011, 
avšak archeologický výskum rekonštrukciu oddialil. 

Za najvýznamnejší nález je možné považovať 
priekopu, ktorá predpokladá prítomnosť 
staršieho mestského jadra – centra v okolí ka-
tedrály Nanebovzatia Panny Márie. Nájdené boli 
aj menšie úlomky črepov, kamenné základy kašne 
z prelomu 18. až 19. storočia, či bronzová minca, 
ktorá je predmetom identifikácie a vyhodnocova-
nia. 

Momentálne sú stavebné práce opäť v plnom 
prúde. Okrem vykladania zámkovej dlažby a 
pokrývania cestnej komunikácie čadičovými kock-
ami sa na západnej časti vysádzala zeleň, budo-
vali sa fontánky, osádzali nové lavičky a odpadkové 
koše. Mesto taktiež zrekonštruovalo verejné os-
vetlenie. 

celková cena projektu sa vyšplhala na 960 511€. 

Z tejto sumy tvoria stavebné práce 
drvivú väčšinu (899 722,86€). 

Rekonštrukcia je z 85 % finan-
covaná z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, 10% 
ostatných financií tečie zo 

štátneho rozpočtu. Sa-
motné mesto Rožňava 

sa zaviazalo uhradiť 
5% z celkovej sumy. 

Aj keď je na 
námestí ešte veľa 

práce, predpokladané 
dokončenie rekonštrukcie 

je stanovené už na tento 
júl. Milí spolužiaci, dúfajme 

teda, že po skončení školského 
roku si pred bagetériou posedíme 

už na nových lavičkách s vanilkovou 
zmrzlinou v ruke. 

Za sprostredkovanie informácií ďakujeme 
Petrovi Hrivňákovi, (poverenému vedením oddele-
nia regionálneho rozvoja a investícií).

Ramón
Pred rekonštrukciou.
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Najkrajšie sviatky jari sú už za nami, vráťme sa však 
týmto príspevkom späť. Tak ako každý rok, aj v tomto  
sme v internáte pripravili veľkonočné tvorivé dielne, 
v ktorých využili svoju tvorivosť  dievčatá i chlapci. 
Rozvíjali svoju kreativitu na základe vlastnoručných 
námetov a prác. Vyrábali  dekorácie z farebného 
papiera, veľkonočné kraslice, ktoré  zdobili rôznymi 
technikami, korbáče z prútia a rôzne veľkonočné oz-
doby. Týmito dekoráciami  skrášlili vestibul nášho in-
ternátu a navodili príjemnú atmosféru blížiacich sa 
veľkonočných sviatkov.

Aktuálne z internátu

V rámci športových aktivít sme usporiadali 1. ročník stolno-
tenisového turnaja o putovný pohár riaditeľa ŠI. Do turnaja sa 
zapojili chlapci a odohrali vzájomné zápasy spôsobom každý 
s každým. Zvíťazil Lukáš Kasper, ktorý sa stal majiteľom put-
ovného pohára riaditeľa ŠI. Na druhom mieste bol Radovan 
Mičky a tretia priečka patrila Marekovi Fabovi. Títo hráči boli 
odmenení aj medailami. 

Za snahu a účasť na turnaji získali ostatní hráči sladkú od-
menu. Nevyhrali iba tí, ktorí boli odmenení cenami, víťazmi sa 
stali všetci hráči, ktorí si prišli zašportovať, zlepšiť si kondíciu a 
v príjemnej atmosfére urobiť niečo pre svoje zdravie. 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník stolno-tenisového turnaja.
Mgr. Lýdia Mezeiová
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Chudnutie, chudnutie, ááách to chudnutie!!!

1. „mesiac budem jesť len ovocie a zeleninu, 
schudnem 10 kíl a potom môžem jesť zase všetko.“ 
Zle, zle, zle, celé zle. Tým, že budete mesiac ako 
zajačik hryzkať len šalátiky a mrkvičky, popri tom 
nejaké to jabĺčko síce zhodíte pár kíl, ale myslím, 
že váš metabolizmus sa akurát  zblázni a akonáhle sa 

vrátite k pôvod-
nému stra-
vovaniu, dá 
vám to pocítiť 
nielen nabratím 
zhodených kíl 
naspäť, ale ešte 
vám aj  uštedrí 
čo to naviac.

2. „ak nebudem jesť po 18-stej hodine, schudnem.“
Hm... Nevravím, že sa máte najesť 10 minút pred 
spánkom, ale skúste sa najesť o 18-tej, a potom ak 
sa idete niekde zabávať, tak nejesť až do rána. Nie, 
nie! Vhodné je jesť posledné jedlo tak 2 – 3 hodiny 
pred spánkom, takže áno, pochopili ste dobre. Ak 
pôjdete spať o polnoci, tak pokojne o tej 21. hodine 
si môžete zobnúť niečo menšie. Nemyslím tým 0,5 
kg  údenej slaniny!!! Ale taká miešaná zeleninka s 
tuniakom vám určite neuškodí.

3. „čím menej za deň zjem, tým viac schudnem.“
Určite ak si za deň dáte jedno jabĺčko s bielym jogur-
tom, tak čo to zhodíte. Ale ako som už spomínala 
vyššie, jojo efekt na seba nedá dlho čakať. Tento 
omyl mnohé ženy vedie k nezmyselným diétam, po 
ktorých sú ešte viac zúfalé zo svojej postavy, ako 
tomu bolo doposiaľ.

4. „Do Fitka nechodím, lebo keď začnem cvičiť, 
budem vyzerať ako svalnatý kulturista.“
Omyl, milé dámy. Toto je najhoršia výhovorka na 
svete, akú môžete ponúknuť ľuďom okolo. Vy ako 
kulturisti nikdy vyzerať nebudete!!! My ženy totiž 

nemáme v tele hormón, ktorý mužom pomáha nabrať 
toľko svalovej hmoty, koľko jej majú a rozvinúť ju 
až do takých rozmerov – testosterón. Žena nikdy bez 
užívania tohto hormónu nebude vyzerať ako svalnatý 
muž.

5. „Za deň si dám dve veľké porcie jedla, to mi stačí.“ 
Toto je veľká chyba, ktorú robí veľa ľudí. Naše 
telo potrebuje dopĺňať energiu viac-krát za deň v 
menších dávkach. Ak mu dáme dvakrát za deň naraz 
veľkú porciu jedla, nie je schopné ho naraz všetko 
stráviť a tak množstvo potravy sa uloží práve ako 
naše tukové zásoby na horšie obdobia.

6. „ neraňajkujem lebo nestíham.“
Nikto nehovorí, že si máte raňajky pripravovať 
hodinu. Na raňajky by ste si čas nájsť mali, aj keď 
nie doma, tak po ceste do roboty, resp. v robote. 
Raňajky sú veľmi dôležitým jedlom, ktorým vlastne 
naštartujeme náš organizmus do nového dňa, takže 
by sme ich nemali podceňovať.

7. „počas chudnutia nesmiem sladké a ani vyprážané.“
Teraz vás možno kúsok prekvapím, ale aj počas vašej 
cesty za vysnívanou postavou si môžete z času na 
čas pomaškrtiť na nejakej tej sladkosti či dať ham-
burger z Mc Donaldu. Pýtate sa, ako je to možné? 
Ak zmeníte stravovanie, telo si postupne zvyká na 
svoje nové a zdravšie fungovanie. Tým, že si raz za 
týždeň dáte nejakú tú čokoládovú tyčinku, alebo raz 
za mesiac poriadny hamburger, metabolizmus kúsok 
vyvediete zo zvyku, a verte či nie, pomôže to vášmu 
metabolizmu zrýchliť svoju činnosť trávenia, čo je 
pri chudnutí dôležité. 
Avšak nehovorím, že 
sa máte napchávať 
hamburgermi a 
zákuskami pri každej 
príležitosti a hlavne, 
všetko s mierou!!!

Prichádza leto! Blížia sa horúce dni, slnko 
celý deň žiariace na modrej oblohe bez jediného 
mráčika, ľudia čľapkajúci sa na kúpaliskách či 
vyvaľujúci svoje sexi telá na 
piesočnatých plážach. S letom 
prichádzajú aj hriešne chúťky 
na studené drinky, pár desiatok 
kopčekov zmrzliny či jumbo piz-
ze skákajúce do našich brušiek 
pri posedení na letnej terase v 
pizzériách.

Na svete okrem Jessici Alby a 
Megan Fox nenájdete ženu, ktorá 
by bola so svojou postavou úplne spokojná. Jedna 
chce pribrať vyššie, druhá nižšie, každá tam, kde 
to  práve potrebuje . Toto chce asi tak 1 z 10 
žien. Ostatných 9 bytostí nežného pohlavia chce 

jediné, schudnúť. Bruško, stehná, boky, zadok, 
atď...Každá chce čo to zhodiť z niektorej časti 
svojho tela. Tak špeciálne nežnému pohlaviu som 

sa rozhodla venovať tento 
článok.

Poďme na to pekne po po-
riadku. Schudnúť chce každá 
slečna či dáma, ktorá uzná, 
že má nejaké to kilečko či dve 
naviac. Každá žena počas svoj-
ho života vyskúša aspoň jednu 
diétu, aj keď jej sama neverí 
a skočí tým do kolotoča diét, 

odriekaní a večerných vyjedaní chladničky. Tomu 
práve odzvonilo, milé dámy! Najprv vám pred-
stavím 7 najčastejších chýb, ktoré robíme v boji s 
nadbytočnými kilami.
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Maľovátka ozdobou a nie trapasom!
Každá z nás chce vyzerať čo najlepšie. Chceme 

sa páčiť, možno upútať pozornosť sympatic- 
kého chlapca. Iné líčenie volíme v piatok na dis-
kotéku, inak sa upravíme na maturitnú skúšku. 
Make-upom zakryjeme drobné chybičky krásy, ce-
ruzkou či očnými tieňami vyzdvihneme to, čo je 
pekné. Vhodná voľba celkovej vizáže, ktorá lichotí 
typu tváre a postavy, dokáže mladú ženu pekne 
zvýrazniť a cítime sa sebavedomejšie. Mnohé z nás 
však pri úprave zovňajška robia množstvo chýb a 
miesto dobre upravenej dámy vytvoríme iba lacný 
efekt. Prečítajte si nasledujúce rady a vyhnite sa 
tak módnemu faux-pas.  

Snažte sa upútať pozornosť na tú časť tváre, 
ktorú máte prirodzene peknú. Ak sú vaše pery plné 
a krásne krojené, vsaďte na výraznejší rúž. V tom-
to prípade voľte jemné očné tiene, poprípade iba 
zvýraznite mihalnice riasenkou.

Pri líčení očí platí niekoľko pravidiel. 
Najsvetlejšiu farbu (krémovú až bielu) nanášame 
až po oblúk obočia. Na horné viečko následne nane-
sieme ľubovoľný odtieň, ktorý vďaka svetlému pod-

kladu vynikne. 
Tmavou očnou 
linkou nakres-
lenou na vrchnom 

aj spodnom viečku dokážeme oko krásne zväčšiť. 
Rýchly tip – pred strúhaním vložte ceruzku na pár 
minút do chladničky, predídete tak lámaniu tuhy. 
Dievčatá, ktoré majú dovnútra vsadené oči, by 
mali radšej používať tekutú linku. Konečný efekt 
dosiahneme riasenkou. Ak chceme očiam dodať 
extra objem, riasenku nanášame najskôr zvon a 
potom zvnútra mihalnice.   

Naša pleť tiež nie je dokonalá, mnohé z nás trá-
pi akné, pehy, drobné jazvičky. Make-up, ktorý má 
odtieň vašej pokožky, poprípade je o jeden stupeň 
tmavší, dokáže prekryť malé chybičky krásy. 10 
minút pred jeho nanesením je vhodné ošetriť 
pleť kvalitným hydratačným krémom. Make-up 
nanášame po líčení očí a zafixujeme ho púdrom. Na 
zvýraznenie líc volíme staroružovú až marhuľovú 
farbu.Rozhodne sa však vyhýbame okrúhlemu 
efektu farby. Líčenku nanášame smerom od líc k 
spánkom.

Každý večer je nutné make-up odstrániť 
odličovacím tampónom a pleť dôkladne ošetriť. 
Používajte iba čerstvú kozmetiku. Skontrolovali ste 
si niekedy dátum spotreby vašich maľovátok? Koz-
metické prípravky po dátume spotreby môžu pleť 
vysúšať, vyvolať jej začervenanie, dokonca aj aler-
gickú reakciu či infekciu. 

Dúfam, že vám moje rady pomôžu a docielite 
požadovaný efekt. Nezabúdajte však na posled-
né a najdôležitejšie pravidlo ženského make-
upu, ktoré znie – menej je niekedy viac. 

Barbie

a teraZ by som vám chcela ponúknuť 
pár tipov ZDravšieho jeDálnička:

raŇajky - celozrnné pečivo, miešané vajíčka, čerstvá 
zelenina, káva/čaj // cereálie s mliekom // ovocie s 
bielym jogurtom, káva/čaj

Desiata/olovrant – ovocie, biely jogurt // celozrnné 
pečivo, zelenina, 100% džús

OBeD - kuracie prsia na prírodno, ryža, zelenina // ryba 
na masle, opekané zemiaky, zelenina // tuniakový šalát, 
toast // šalát s kuracím mäsom 

večera – kuracie prsia na prírodno, zelenina // tunia-
kový šalát

Takže už viete, že niektoré ženské frázy 
o chudnutí sú len nezmysly. Zhodiť nejaké 
to kilečko a udržať si aj novú váhu sa dá, 
dokáže to každý. Potrebujete len jediné, 
pevnú vôľu. Ani kvietok, ktorý posadíte, 
nevykvitne za jeden deň, tak nečakajte, 
že vám sa podarí za pár týždňov nemožné. 
A tak ako kvietok neostane krásny, ak sa 
o neho nebudete starať, tak isto je to aj 
s naším telom. Ak už budete v cieli, stále 
musíte čo to robiť, aby ste si udržali novo 
získanú figúru.  

Simuš
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Študenti obchodnej akadémie bilingválneho odbo-
ru kevin baláž, simuš valachová, aďa leštáchová, 
lucy tiščenkovová, eva prcúchová, michal Ďurišin, 
lea potocká, majka peniašková, juraj oravec, vanda 
szappanošová a hlavný administrátor tomáš szanyi 
v minulom školskom roku aktívne spolupracovali na 
medzinárodnom projekte "A DiaryofOurCulture" so 
strednými školami na Novom Zélande, Filipínach, In-
dii, Švédsku a Maďarsku a získali certifikát riaditeľa 
ZhangHongtie z asia-europe FounDation, Singapur.

Certifikát riaditeľa z ASIA-EUROPE FOUNDATION

Začiatkom kalendárneho roka sa vo filozofii školy 
veľa zmenilo. Okrem toho, že OA Rožňava bola vyhod-
notená ako škola s výbornými výchovno-vzdelávacími 
výsledkami v porovnaní škôl Slovenska, dochádza k 
rozšíreniu medzinárodnej spolupráce školy s odborný-
mi školami a zamestnávateľmi z rôznych častí Európy: 
rakúska, holandska, maďarska, slovinska.

OA Rožňava rozširuje svoju cestu do Európy

Delegácia z Rožňavy s riaditeľom SOŠ v Szöcsénypuszta a grófkou Sechényi (rod zakladateľ školy).

Súťaže sa zúčastnilo 17 súťažných prác v 6 odboroch.
Do regionálneho kola v Spišskej Novej Vsi (26. 03. 2013) postúpilo 10 prác:
Kevin Baláž III.A (odbor 08), Martin Czmorik III.A (01), Vanda Szappanosová III.A 
(17), PetranaŠagúlová III.A (13), Simona Valachová III.A (17), Marcel Ferdinand 
III.B (01) Nikoleta Pipolyová III.B (08), Radka Mikolajová III.B (15), Natália Bar-
cziová III.B (15), Miroslav Labuda III.C (03)

Dňa 12. 02. 2013 sa uskutočnilo školské kolo SOČ

Dňa 14. februára 2013 sme sa zúčastnili v Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach na krajskom kole 
súťaže žiakov v spracovaní informácií na počítači. Našu školu reprezentovali Dominika belányiová a 
victoria štefániková zo IV. A a radovan mike z II. B pod vedením PaedDr. Emílie Gajdošovej a Ing. Anity 
Sáreníkovej. Súťažilo sa v 3 disciplínach: 10-minútový odpis, úprava textu na počítači a wordprocessing. 
Na základe najlepších výsledkov v rámci Slovenska všetci 
traja postúpili do celoslovenského kola SIP.

Celoštátne kolo v Spracovaní informácií na PC 
- Zvolen 21. - 22. 3. 2013
Žiaci našej školy úspešne reprezentovali Košický kraj aj 
Obchodnú akadémiu v Rožňave na celoštátnej súťaži v 
Spracovaní informácií na počítači. Žiak radovan mike z 
II. B triedy skončil v kategórii "úprava textu na počítači" 
na 3. mieste. Žiačky viktória štefániková zo IV. A 
skončila v tej istej disciplíne na 6. mieste a monika be-
lányiová zo IV. B na 9. mieste.

Súťaže žiakov v spracovaní informácií na počítači

foto: D. Žiaková
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Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košického samosprávneho kraja udelil 
predseda ksk juDr. Zdenko trebuľa 
plaketu predsedu ksk riaditeľovi 
našej školy paedDr. viktorovi balážovi 
za významný prínos k rozvoju a moder-
nizácii vzdelávania mladej generácie.

plaketa predsedu ksk 
riaditeľovi našej školy, 

paedDr. viktorovi balážovi

Regionálne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 26. 03. 2013 v spišskej novej vsi.
Zo žiakov OA Rožňava postúpili do krajského kola títo žiaci:
Simona Valachová (III. A) - Odbor 17, PetranaŠagúlová (III. A) - Odbor 13, Kevin Baláž (III. A) - Odbor 08
Vanda Szappanošová (III. A) - Odbor 17, Natália Barcziová (III. B) - Odbor 15, Radka Mikolajová (III. B) - 
Odbor 15, Martin Czmorik (III.A) - Odbor 01, Marcel Ferdinand (III.B) - Odbor 01

Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Poézia:
1. miesto - Mária Bálintová (I. A)

2. miesto - Dávid Danko (II. B)
3. miesto - Beáta Sakalová (I. B)

Próza:
1. miesto - Diana Zatrochová (I. C)

2. miesto - Simona Valachová (III. A)
3. miesto - Lucia Tiščenkovová (III. A)

Okresné kolo - v prednese prózy sa na 1. mieste
umiestnila Diana Zatrochová a postúpila na krajské kolo.

Hviezdoslavov Kubín

Regionálne kolo SOČ

V dňoch 26. a 27. apríla 2013 sa uskutočnilo vyhodnotenie 18. ročníka celoslovenskej novinár-
skej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2012. Do tohto ročníka sa prihlásilo 84 
stredoškolských časopisov. Aj naša OA sa do tejto súťaže zapojila so svojím školským časopisom sršeň.

ŠTÚROVO PERO 2012

foto: Sima
foto:
archív Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene

foto: D. Žiaková
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„Ten nezabudnuteľný“

Každý učiteľ má iný prístup k študentom, k 
niektorým lepší, k niektorým horší. Často krát 
to však záleží hlavne na správaní sa a prístupe 

práve študenta k učiteľovi. 
V niektorých prípadoch je to 
negatívny prístup k učeniu 
z obidvoch strán. Je však 
isté, že študenti presadzujú 
skôr učenie „ŠKOLA HROU“ 
ako násilné nútenie doslova 
nabifliť sa niečo, o čo naozaj 
nemá študent žiadny záu-
jem . Učitelia by  teda mohli 
využívať aj voľnejšiu formu 
učenia, priateľskejší  prístup 
k žiakom a mali by byť ochot-

ní pomôcť im, ak vidia, že študent daný predmet 
nezvláda.

Naty

Nepríjemný, nesympatický, príliš náročný, netrpezlivý, despota, arogantný, nervózny, nepriateľský, 
hysterický, zaujatý voči niekomu. Aj takýmito prídavnými menami niekedy študenti označujú svojich 
učiteľov, nie vždy si však zaslúžia práve takéto prívlastky, a to najmä  tí, ktorí svoju prácu zvládajú s ús-
mevom na tvári a svoju mieru trpezlivosti na žiakov majú poriadne vysoko nasadenú. Opýtali sme sa našich 
študentov, či mali, poprípade ešte stále majú toho svojho „NAJ UČITEĽA“, na ktorého nikdy nezabudnú.

Lucia,  II. C
Učiteľky zo škôlky boli všetky 
veľmi milé, ale najviac sa mi 
vryla do pamäti naša pani 
učiteľka a zároveň najlepšia 
vychovávateľka Qannika. Aj v 
dnešných dňoch na ňu spomínam 
len v dobrom, keď ju stretnem 
vždy ju objímem a dám jej pusu 
na líce. Pomáhala mi, keď som 
mala zdravotné problémy a 
môj zdravotný stav mi skom-
plikoval život prežitý v ma-
terskej škole. No kamaráti 
a pani vychovávateľka mi 
spríjemňovali každý deň. 
Nikdy na ňu nezabudnem. 

Veronika, I. B
Áno, mám jedného učiteľa, na 
ktorého budem spomínať dlho. 
Bol to náš telocvikár v základnej 
škole, ktorý nás zároveň učil aj 
zemepis. Mám ho veľmi rada, 
pretože s ním bola vždy sranda a 
vedel mi pomôcť vo všetkom, čo 
som potrebovala, a mám s ním 
veľa zážitkov. 
Gabriel, I. B
Učiteľka angličtiny na základnej 

škole. Nie žeby som ju nemal rád, 
ale stále, keď prišla na hodinu 
a skúšala, tak povedala jedno 
číslo, no nech bolo akékoľvek, 
stále som to bol ja. Po čase som 
sa už začal učiť na jej hodiny, no 
keď som bol naučený, tak nikdy 
neskúšala. Bola síce prísna, ale 

mal som ju rád, pretože ma toho 
naučila za jeden rok toľko, koľko 
iné učiteľky nezvládli za osem 
rokov.
Dávid, I. B
Volá sa Mária Mikolajová, bola 
to moja triedna od 7. ročníka,  

pretože naša bývalá triedna 
odišla na materskú. Naša nová 
triedna sa javila zo začiatku nie 
príliš najlepšie, ale po čase a s 
ňou prežitých zážitkoch spomí-
nam na ňu len v dobrom. Snažila 
sa nás nielen čo najviac naučiť, a 
to aj ako sa slušne správať, dala 
nám veľa rád do života a mnoho 
skúseností. Táto učiteľka mi zos-
tane v srdci veľmi dlho. Aj keď 

to s nami vždy nebolo ľahké, 
ona si vždy poradila. 
 

Dostali sme však aj zopár 
vtipných odpovedí, ktoré 

nás dosť pobavili 

Martin, II. C
Na každej hodine sme s našou 

učiteľkou fyziky písali tri písom-
ky. Prišla do triedy a my sme už 
vyberali papier.
Anonymus
Učiteľka matematiky, vždy nás 
bila pri tabuli. 
Michaela, I.B
Učiteľka slovenčiny. Hodiny s ňou 
boli dosť nudné, veľa kričala, 
bola trošku od veci. 
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spojme sa Znova
Aj v roku 2013 sa naša škola 

zapojila do projektu SPOJ-
ME SA ZNOVU.  Projekt sa 
skladal z troch častí: stretnu-
tie študentov na Hrádku, deň 
s primátorom mesta Rožňava 
a poobedie s rožňavskými pos-
lancami. 

Cieľom projektu bolo učiť sa 
spolu komunikovať a navzájom 
sa tolerovať. My obchoďáci 
sme mali možnosť debatovať 
so študentmi zo zdravotnej 
školy aj z rožňavského gympla. 
Keďže niektorí z nás si názor 
presadzujú tvrdšie, no ťažšie 
druhým načúvajú, rozhodli sme 
sa, že si určíme pravidlá. Každý, 
kto ich porušil, bol spravodlivo 
potrestaný. Tresty a trestíky boli 
hlavne vtipné. Niektorí nám museli 
povedať vtip, iní spievali alebo urobili 
pár drepov.

Komunikovať sme sa učili pomocou hier. 
Zistili sme, čo znamená mať predsudky a aké 
hlavné chyby pri komunikácií robíme. Pre mňa 
najzaujímavejšou aktivitou bolo kreslenie vlast-
ného erbu. Hra nás nútila zamyslieť sa nad priori-
tami a zároveň sme rýchlo zistili, ktorí spolužiaci 

zdieľajú rovnaké záľuby či 
životné krédo. Skúste si svoj 
erb vyplniť aj vy a porovnajte 
si ho s ostatnými spolužiakmi. 
Možno zistíte šokujúce odhale-
nie práve o vašom spolusedia-
com kamarátovi.   

Program pokračoval stret-
nutím s primátorom mesta 
Rožňava. Mali sme možnosť 
klásť mu rôzne otázky. Načreli 
sme do ekonomiky, životného 
prostredia, rekonštrukcie ná-
mestia i stavby Kauflandu. Pán 
primátor nám na každú zvedavú 
otázku pohotovo odpovedal a 

dozvedeli sme sa mnoho zau-
jímavých informácií. Súčasťou 
stretnutia bola aj návšteva základ-

nej školy, mestskej polície aj RVTV. 
Nemenej zaujímavým a inšpiratívnym 

bolo aj stretnutie s mestskými poslan-
cami.
Touto cestou chcem v mene všetkých 

študentov z našej školy poďakovať CVČ za zorgani-
zovanie zaujímavej aktivity a taktiež nášmu pánovi 
riaditeľovi, že nás uvoľnil z vyučovania a podporo-
val nás v tomto vzdelávacom programe. 

Pripravila: Barbie

Fotky: CVČ

Meno:

Moja práca Záľuby, hobby

Najväčší úspech 
v mojom živote

Najväčší poklad 
v mojom živote

Životné krédo, ktorým sa riadim 
v mojom živote



Na tomto krásnom mieste 
neďaleko Jelšavy môžete 
robiť veľa vecí. Od turis-

tiky, vďaka ktorej spoznáte krásy Gemera, cez 
plávanie až po relax v horúcej fínskej sauni 
– to všetko ponúka Hrádok. Navštívte vzácnu 
aragonitovú jaskyňu. Je jedinou na Slovensku 
a jednou z mála na svete. Pokračujte krátk-
ou túrou v hustých gemerských lesoch a deň 
ukončite relaxáciou v bazéne pri Hoteli Hrá-
dok. 
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slovenské 
leto

Každý z nás sa už teší na 
leto. Tieto dva letné mesiace 

sú najvytúženejšími prázdninami 
študentov. Krásne počasie, kúpaliská a 

hlavne žiadne učenie. Po dňoch driny v školský 
laviciach určite každý z vás premýšľa, kam na 
dovolenku. Minulý rok sme vám v Sršňi predstavili 

najznámejšie dovolenkové destinácie vo svete. 
Čo tak sa tento rok poobzerať po Sloven-

sku? Určite aj u nás doma nájdeme 
mnoho zaujímavých miest. 

HRáDok

Za skvostnými pamiatkami nemusíme chodiť 
ďaleko. Iba 4 km od Rožňavy sa nachádza honosný 
betliarsky kaštieľ. Bohaté interiéry vás očaria a vďaka 
zaujímavému výkladu sa dozviete mnoho zaujímavostí 
o našom regióne. Aj keď bol historický park sčasti 
zničený silným vetrom, stále má svoje čaro. Prejdite 
sa k veľkému jazeru. Zrelaxujete telo aj dušu. 
Betliar ponúka aj vyžitie pre športovcov. V miest-
nom športovom centre si môžete 

zahrať tenis, squash či bowling.   BetliaR



Aj keď Slovensko nemá vlastné more, v jednom z mnohých aquaparkov  si môžete dobre 
zaplávať či vyšantiť sa na tobogánoch. Odporúčame navštíviť Aquacity Poprad, Tatralandiu v Lip-
tovskom Mikuláši, krytú plaváreň v Senici, letné kúpalisko v Bojniciach. Bližšie k domovu máme 
novovybudovaný Aquatermal Strehová.  
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Adrenalínovým nadšencom odporúčame splaviť Dunajec 
na severovýchode Slovenska. Plte i rafty začínajú svoju trasu 
v Červenom Kláštore. Podľa stavu rieky plavba  zvyčajne trvá 
60 – 90 minút. Je to neopísateľný zážitok. Takto napumpo-
vaní adrenalínom môžete preskúmať turistické trasy v Pie-
ninách, a to na slovenskej aj poľskej strane. Pozor! Pri vstupe 
do poľského národného parku sa platí drobný poplatok. 
Odporúčame navštíviť aj Červený kláštor. Viete, že práve tu 
mních Cyprián zostrojil lietajúci stroj, pravdepodobne na 
základe kresieb Leonarda da Vinciho?

okRužný výletík...

kúpaliská...

Pripravila: Barbie
Fotografie: Barbie



študentský časopis sršeň30

Rozlúčka so štvrtákmi
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foto: D. Žiaková, K. Baláž
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V iničky  v ínovaté

S kuframi ako na dovolenku sa terigať ráno pred 
siedmou v pondelok, keď každý má ešte oči za-
lepené snami a spomienkami z víkendu,  je easy.

Ale to je len malá daň, za ten fajný týždeň 
prežitý vo „víne“. 

Odvaha profesoriek Kováčovej a Mešťanovej 
bola mocnejšia než ich strach o ich zdravie, a tak 
nás 23 študentov vzali na  prax,  respektíve pozná-
vací výlet po TOKAJI. 

Nemyslite si, že sme celý týždeň len degustovali 
vínečká, to nie! Mali sme prednášky o vinohradníc-
tve, vinárstve a víne, veď si to len predstavte: tri 
hodiny počúvate o chuti a o kvalite vína, slinky vám 
už tečú a napiť sa môžete akurát tak ochutenej 
vody...

Ale prišlo aj na degus-
táciu. Najprv nás naučili 
správne držať pohár v ruke, 
potom vínko voňať a potom 
okoštovať. To nie je len 
tak!!!

Ale videli sme veľa, to 
nemôžem povedať že nie, 
taký kostol a také pekné  malé a  tmavé pivničky a 
sudy, hromadu sudov plných vín, múzeum  a všetko 
pekné v Tokaji. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili 
absolvovať  cestu na Viničky!

Biba

Nedočkavo stojíme pred pivničkou

Pani profesorky spoločne pózujú v daždi :D 

To všetko na nás čakalo! (žááártujem)  

Tu sme ešte v pohode celkom :D  

Chutilo nám. Však zadarmo bolo   



Ach, bol to skvelý pocit budiť sa uprostred 
týždňa s vedomím, že sa nejde do školy, ale na 
výlet. Výletom bola poznávacia exkurzia do Slov-
enského raja. Bolo to vlastne vyučovanie priamo v 
teréne. Zúčastnili sa ho žiaci  II. C odboru MRCR a 
žiaci I. C triedy so svojou vyučujúcou Ing. Zuzanou 
Šivecovou a dozorom, ktorý tvorili triedni týchto 
tried Ing. Anita Sáreníková a Mgr. Ladislav Rášši. 

Trasa sa začínala ráno na autobusovej stanici v 
Rožňave. Bolo krásne slnečné počasie.  Objednaný 
autobus vyrazil s nami na Biele Vody. Pri vstupe do 
Zejmarskej rokliny nám Ing. Šivecová zopakovala 
údaje o lokalite, v ktorej sme sa nachádzali. Pri 
vstupe je informačná tabuľa aj v anglickom jazyku. 
A informácie pre Vás, naši spolužiaci: „ Vstup do 
rokliny je spoplatnený od 18 rokov. Platí sa 0,50 €. 
Určite potrebuje mať pevnú obuv!“

Po úvodných informáciách sme sa vy-
dali zdolať Zejmarskú roklinu. Asi 30 m 
to bola prechádzka lesom, ale potom 
chodník vedie už po potôčiku, pretože 
v rokline už pre chodník miesto nie je. 
Museli sme preskakovať vodu, skákať zo 
skaly na skalu. Miestami to bol boj o život. 
Zabudli sme aj na smartphony, mobily a 
mp3. Najnáročnejšie boli rebríky, ktorých 
tam bolo niekoľko. Našťastie sa nikomu 
nič nestalo. Po zdolaní Zejmarskej rokliny 
sme si chvíľku oddýchli. Niektorí si sušili 

svoje mokré botasy alebo sa 
občerstvovali.  Naším cieľom 
bol kopec Geravy. Na vrchu je 
krásna lúka, ktorá je ako oáza 
na púšti. Je tam hotel Geravy, 
v ktorom sa dá občerstviť a aj 
ubytovať. Sú tam aj atrakcie, 
a to voľne sa pohybujúce kone. 
V ohrade sú diviaky a kozy. 
Oddýchli sme si, nabrali nové 
sily a po  hodinovej prestávke 
sme sa vydali na zostup po ze-
lenej značke. Dozvedeli sme 
sa, že pred pár rokmi na Gera-
vy šla aj lanovka. Táto momen-

tálne nefunguje a videli sme ju 
nad hlavami pri zostupe z kopca. 
Chodník viedol miestami tiež po 
strmých svahoch  a zvážniciach. 
Doviedol nás do Dediniek. Tam sa 
naša trasa končila. Pozreli sme 
si aj priehradu Dedinky. Slniečko 
prilákalo na hladinu kačky. 

Náš autobus nás čakal na 
dohodnutom mieste. S cennými 
skúsenosťami o Slovenskom raji 
sme doň nasadli. Bol to nádherný 
deň.

HaHa 
foto: Šivecová, Rášši
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POZNÁVACIA ExKURZIA 
Slovenský raj – Zejmarská roklina – 

Geravy – Dedinky

V Raji takmer ako v raji
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 • ako sa vám páči na slovensku?
 - Táto krajina má množstvo krás, ktoré ma zaujali.

• ktoré napríklad?
 - Máte krásnu prírodu, množstvo zelene, Vysoké Tatry som 
videl zďaleka, a keďže mám rád turistiku, tak by som ich 
chcel bližšie spoznať.

• a iné krásy?
 - Ktoré myslíte?

• slovenky a tak.
 Sú pekné, milé, ale ja už som zadaný. 
Mám priateľku Žofi z Maďarska.

• a čo vaša rodina?
 - Mám dve sestry, obe žijú v Škótsku, majú sa fajn.

• a aké sú vaše ďalšie koníčky?
 - Rád cestujem, spoznávam nové krajiny, mentalitu ľudí a 
rád fotím. 

• koľko krajín ste zatiaľ navštívili?
 - 10, 12. Nepočítam to. 

• chceli by ste navštíviť aj ďalšie?
 - Áno, určite. 

• keďže ste tu už nejaký ten 
čas, máte nejaké „problémy“ 
tu na slovensku ?
 - Nie, vôbec. Spoznal som pár 
ľudí z Rožňavy a jej okolia a aj z 
Košíc. Nemám žiadne problémy, 
páči sa mi táto škola a aj ľudia 
sú priateľskí. 

• budete nás učiť aj budúci 
rok?
 - Nie, v lete odchádzam domov 
a potom pôjdem možno učiť na 
ďalší školský rok do Maďarska.

• tak ďakujeme za rozhovor.

Aďa Leštáková, M. Nezbeda
foto: Michal Nezbeda 

Tento rok naša škola privítala návštevu zo Škótska, ktorá sa nám tu akosi pozabudla a ostala nás tu 
vyučovať angličtinu – je to anglický lektor thomas hamilton. Nedalo nám, a tak sme s ním spravili 
menšie „intervijú“, ako si  u nás žije a tak. Jeho odpovede boli dosť krátke a výstižné, no bojovali 
sme , aby sme niečo z neho vytiahli, lebo o Škótoch sa všeobecne vie, že sú dosť rezervovaní.

Na Slovensku sa mu páčilo

Na lyžiarskom výcviku 
2013
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Bol to
 

iba se
n?

V minulom čísle: Lenka a Naty išli spolu na koncert skupiny Rock Reunion. Je to známa kapela z Banskej Bystrice. 
Obe baby sa do muzikantov zamilovali už len pri pohľade na ich fotografie. Uvidíme, ako dopadne ich dobrodružstvo...

Barbie
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ZVEROKRUH PRE ŠTUDENTOV OA OD „ASTROLOGIČKY“ BARBIE

baran: 
(21.3. – 20.4.)
Tento mesiac 
bude pre teba 
ka ta s t ro fou . 
Radšej sa po-
riadne uč, 
pretože budeš vyvolaný skoro na 
každej hodine a budeš tam suro-
vo trapošiť. Vo vzťahu sa ti dariť 
nebude, pretože bude to skôr o 
hádzaní črepníkov po partnerovi.

býk:
(21.4. – 21.5.)
Si tvrdohlavec, 
len to veľmi 
neukazuj, lebo 
učka ti hneď 
ukáže, kde býk 
býva. No vieš, ako sa povie NO 
STRES, tak nestresuj, prejde to 
a ak nie, tak sa nezabiješ. Po-
pros radšej kamaráta a trošku 
sa poguľujte, ale jedine keď s 
ľadovými kockami z mraziaka. 
Srdce máš ľadové, tak ho nechaj 
rozpustiť, nech tak ako kvitnú 
lúky, rozkvitne i tvoje srdce. 

blíženci:
(22.5. – 21.6.)
So srdiečkom v 
ruke nájdeš tú 
pravú, len po-
zor na to, ktorú 
si vyberieš, aby 
ti ho nezlomila. Pozor hlavne na 
kamarátov, lebo ťa do niečoho 
zatiahnu, čo nie je ani pravda. 
V škole to bude super. Písomky 
budú za jedna a skúšanie tiež, 
len spolužiaci ťa budú trápiť. 
Dávaj si pozor na stoličku, aby si 
sa neprilepil. Žuvačka na stoličke 
bude tvoj nepriateľ. 

rak:
(22. 6. – 22. 7.)
Si haluzák, len 
toľko nehaluz, 
lebo prehaluzíš 
všetkých a 
oni sa z teba  
zbláznia, tak haluz len s mie-
rou. Budeš chcieť ísť na nejaký 
večierok, oslavu, svadbu, zába-
vu, no nakoniec si nebudeš mať 
čo obliecť, tak to vzdáš. Takže 
hor sa na nákupy. Baby, pozor 
na koláče, aby vám neskončili 
vo výstrihu a vy chalani, pozor, 
aby ste boli gentlemani, takí sa 
babám páčia.

lev:
(23.7. – 23.8.)
Veľmi nevys-
trkuj rožky, 
lebo ti ich 
učitelia pris-
trihnú. Na 
hodinách buď sústredený, ako 
sova sa uč! Však sme nejakí 
bifľoši, no nie? Verte či neverte, 
škola nie je všetko a maturita 
pre niektorých Levov  ešte chva-
labohu ďaleko. Rodičia ťa budú 
vo všetkom podporovať a pustia 
ťa, kam len budeš chcieť, ale 
pozor, nevymýšľaj toho veľa, 
lebo si to pohnojíš. 

panna:
(24.8. – 23.9.)
Pre teba je 
život malina, 
tak sa neohad-
zuj ovocím. 
Škoda ho, 
radšej tie maliny zjedz. Tak načo 
čakáš?   No veľmi  to neprežeň s 
ničím , škodí to. 

váhy:
(24.9. – 23.10.)
Váha, ty si 
váhavá, tak 
neváhaj už 
toľko. Choď na 
brigádu, dobre 
si zarobíš, však ťa čaká leto. V 
škole bude fajn, aj keď sa stresu 
nevyhneš. 

škorpión: 
(24.10. – 22.11.)
Nerozčuľuj sa 
toľko, však tie-
to nastávajúce  
mesiace sa ti 
budú páčiť, 
budeš sa mať skvele. Ak máš 
partnera, bude to fajn, žiadne 
taniere na hlave nehrozia. Tak čo 
sa bojíš? Ak partnera  nemáš, tak 
si ho určite nájdeš. Škola bude 
prechádzka ružovou záhradou, 
len sa snaž nesklamať rodičov, 
lebo ak ich sklameš, mesiac 
určite von nepôjdeš!

strelec: 
(23.11. – 21.12.)
Nestrieľaj už 
amorove  šípy, 
vyber si jednu 
lásku, ktorú 
budeš milovať, 

bude to pre teba jednoduchšie. 
Tak dostrieľaj už a nestriedaj 
partnerov, lebo sa ti to totálne vy-
pomstí. Kúp si nejaké CD a choď 
so svojou láskou k vám. Vypočujte 
si ho,  rozprávajte sa, prežite deň 
vo dvojici so všetkým, čo k tomu 
patrí, ale pozor na rodičov, lebo 
ti sľúbia, že prídu až o pol noci a 
doma budú už skoro o deviatej.  
Uč sa, aby bolo dobré vysvečko. 
Keďže to bude u teba teraz dosť 
rušné , tak pohni rozumom. 

koZorožec:
(22.12. - 20.1.)
Pravdepodobne 
sa nájde 
niekto, kto ti 
nasľubuje hory- 
doly a budeš 
mu veriť. Never zbytočne, lebo 
sa sklameš. Nájdeš si síce lásku, 
no vzťah vám prekazí rafinovaná 
kráska v Adidas oblečku. Ty sa do 
nej zamiluješ, priateľku necháš, 
no táto misska sa ti bude páčiť 
dovtedy, kým nebudete tráviť 
spoločné chvíle, potom sa to 
pokazí... Tak nenechávaj lásku 
kvôli kráske. 

voDnár:
(21.1. – 19.2.)
Dobre sa okúp 
a zmy zo seba 
všetko, čo ťa 
trápi. Tak hor 
sa do toho. S 
láskou to bude ťažšie. Získaš 
vytúžené ovocie. Doma si ťa 
budú rodičia menej všímať , ale 
veľmi to nevyužívaj, lebo ak sa 
dozvedia, čo ty nechceš, budú u 
vás aj skrine lietať.

ryby:
(20.2. – 20.3.)
Si znamenie 
s veľkým srd-
com a aj teraz 
to ukážeš. 
Budeš sa snažiť 
zachrániť strapošeného Barana 
pred odpoveďou, no ešte viac 
strápniš seba, preto len ticho seď 
a nikto si ťa ani nevšimne. V láske 
bude oblačno až polooblačno. No 
niekedy sa vyskytnú i búrky, ale 
nehádž ihlu do sena, pretože ju 
nenájdeš a možno sa to v lete 
zmení a keď nie, tak sa nič nede-
je.

Pripravila: Barbie
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VŠETKO JE TO LEN V TVOJEJ HLAVE

Koniec školského roka sa blíži. Napriek víziám, že prvý letný deň stráviš na kúpalisku, sa tvoja myseľ 
upína k rôznym testom, písomkám a koncoročným známkam. „Koncentrácia, sústreď sa,“ vravíš si, keď 
sa ortuť teplomera znovu vyšplhá o stupeň vyššie. Sladké mámenie dlhých večerov ťa neraz zláka. 
Známka z pokašľaného testu na druhý deň sa však postará o chladnú sprchu. Nezúfaj. Prečítaj si nasledu-
júci príbeh, možno v ňom nájdeš inšpiráciu. 

Keď kamarát prechádzal okolo 
slonov, zarazil ho fakt, že týmto ob-
rovským zvieratám bránil v pohybe 
iba kúsok tenkého lana uviazaného 
okolo silných nôh. Samozrejme, že by 
sa slon mohol kedykoľvek oslobodiť, 
ale z nejakého neznámeho dôvodu to 
ani neskúsil. Jeho začudovaný výraz 
neunikol krotiteľovi. Na otázku, prečo 
sú tieto majestátne zvieratá také 
bezmocné, odpovedal: „Viete, ešte v 
mladom veku slonom okolo nohy uvä-
zujeme rovnaký špagát. Vtedy je dosť 
pevný na to, aby ich udržal. Zviera je 
tak podmienené veriť tomu, že sa nikdy nemôže 
oslobodiť. Domnieva sa, že lano ho aj teraz za-
staví. Takto nám nikdy neutečie.“ 

 Kamarát zostal zaskočený. Iba 
kvôli tomu, že slon VERIL, zostával 
nehybne stáť na prikázanom mieste. 
Mocný a obrovský tvor si SÁM stanovil 
hranice svojich súčasných schopností 
LEN na základe predošlých skúseností.

Koľkí z nás, tak ako tieto slony, 
si ešte stále myslia, že keď sa im 
niečo nepodarilo na prvýkrát, ani  
zajtra to nevyjde? Aj keď ti pokus hneď 
nevyšiel, nikdy sa nevzdávaj skúšať  
znovu. Rozhodni sa neakceptovať li-
mity, ktoré si si v mysli  sám vytvoril.

Takto nabudený chceš teraz skúsiť 
niečo nové. Túžiš po výzve. Radšej ako umárať sa 
nešťastnými známkami, leto PRECESTUJ. 

Zuzka

Vedz, že cestovanie nebýva vždy bezproblémové. Teraz vezmeš batoh na plecia a ....

...zvolíš netradičný dopravný prostriedok

Vedz, že aspoň raz sa určite stratíš. Domáci ti našťastie 
ukážu správny smer.

Aj s GPS.

Aj tak zakotvíš niekde úplne inde, 
ako si pôvodne plánoval.

Snažíš sa zapadnúť medzi miestnych.

Napriek tomu stretneš 
tých najčudnejších, no 
najlepších kamarátov.
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Pád nebolí, je to iba nepríjemné!!!
Bolo pol deviatej ráno. 

Čakali sme už len na pár 
študentov, ktorí asi neve-
dia, čo sú to hodiny a 
na pána profesora 
Kováča, ktorý na 
poslednú chvíľu bral 
lyže, svoj kufor a tak 
nastúpil do autobusu.     
Vyrazili sme. Takto sa 
začal týždeň plný zážitkov 
a prekvapení.

Po dlhej jazde autobu-
som sme konečne dorazili na 
určené miesto. Všetkým  aj 
napriek tomu, že sme boli 
hrozne unavení z cesty, sa 
nám v tom momente ako 
sme uvideli vrchy, lyžiarske 
vleky a hlavne hotel, rozžiarili 
oči. Hneď zrazu sme všetci ožili. 
Na chvíľu zavládol chaos, keď sme 
si každý hľadali svoju izbu. Ja som 
býval ešte s ďalšími dvomi mojimi 
spolužiakmi. Hneď ako sme sa vybalili, zobrali sme 
si lyže a výstroj a pobrali sme sa na vlek. Celý deň 
sme lyžovali. A večer? Keď si myslíte, že sme si 
pekne išli ľahnúť do postele už o desiatej, ste na 
veľkom omyle. Každý chodil z izby do izby, znela  
hudba, hrali sa spoločenské hry a dievčatá si pekne 
poklebetili. Takto sme ostali hore až do pol tretej  
do rána. „Na druhý deň ráno sme boli hrozne  
unavení, a preto sme nocovačku veľmi ľutovali, 
no aj napriek tomu sme ponocovali aj ďalšie dni. 
Jeden večer naše plány skoro stroskotali. Pán pro-
fesor Hlaváč a Kováč si z nás perfektne vystrelili. 
Všetkých nás zamkli do svojich izieb. Chvalabohu, 

niektorých študentov nezamkli, a tí nás následne 
vyslobodili. Ďalšia noc mohla pokračovať v plnom 

prúde.
Na kopci bolo pár pádov, našťastie ani 

jeden neskončil tragicky. Mňa však najviac 
pobavil pád profesora Hlaváča, po kto-
rom si niekto nevedel odpustiť štipľavú 

poznámku: „Pán profesor, pád nebolí, je 
to iba nepríjemné!“. Našťastie pán pro-

fesor to zobral z tej lepšej stránky a mohlo 
sa pokračovať v lyžovaní. Išlo sa aj do 

plavárne, kde sme si oddýchli buď v ba-
zéne, alebo v pekelne horúcej saune. 

Posledný večer bol asi ten najvtipnejší. 
Niektorí  študenti napodobňovali 

niektorých profesorov z našej školy. 
Jeden nemenovaný študent si však 
dovolil napodobniť aj pána profe-

sora Hlaváča. Nebol by však prob-
lém, keby nenapodobňoval pána pro-

fesora, ako keby bol opitý. 
Aj napriek tomu, že si to na tomto 

lyžiarskom odniesol z profesorských radov 
hlavne pán profesor Hlaváč, myslím si, že aj 

on sa nasmial a nebral tieto žarty študentov vážne, 
práve naopak. Posledný deň mi bolo pri balení vecí 
do kufra aj trochu ľúto za týždňom stráveným s 
fantastickými ľuďmi a zážitkov, na ktoré nikdy ne-
zabudnem. 

Ramón
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~ Skvelý plavecký ~
Na tohtoročnom plaveckom výcviku, ktorý 

sme absolvovali na Zemplínskej šírave, sme 
boli pomenej. Napriek tomu, že sme boli 
ubytovaní vo vojenskej ubytovni, nes-
tretli sme tam žiadnych vojakov.  

Bazén bol veľký s príjemne teplou 
vodou. Učili sme sa rôzne štýly pláva-
nia, a pritom sme mali pľúca o liter 
vody ťažšie, ale v pohode sme to 
rozdýchali. Miestami sme led-
va vládali, ale dnes sme radi, 
pretože naše techniky plávania 
sú určite na vyššej úrovni, ako 
boli. 

Na jedlo sme sa sťažovať nikdy  nemuseli. 
Fakt bolo také ako z reštiky, chutné a bolo 
toho vždy dosť. Horšie to bolo, keď sme  v 
zásobách z domu nemali už sladkosti. 

Pozbierali sme 

sa a 
i š l i 
s m e 
do ob-
chodu. Samozre-
jme  bol už  za-
vretý, pretože 
sme sa motali, 
cestou  sme 
totiž ob-
d i v o v a l i 
o k o l i t ú 
prírodu. 
My sme sa ale  vynašli. Pozháňali 
sme číslo na šéfku. Podarilo sa nám to, prišla 
nám otvoriť. Vykúpili sme jej polku obcho-
du. Určite bola rada.

Večer sme zvykli mať zábavné aktivity, 
na ktorých sme sa vždy veľa nasmiali. Ale 
najlepšie bolo, keď sme sa začali hádať na 
úplných prkotinách. Hádky vznikali preto, 
lebo sme boli rozdelení na dve skupiny. 
Samozrejme, každý mal svoju pravdu.

Celý plavecký prešiel veľmi rýchlo, nikomu sa 
nechcelo baliť a už vôbec nie odchádzať. Počasie 
nám nejak extra neprialo, doslova besnelo. Takže 
keď sme išli z ubytovne už na busku so všetkými 
kuframi, vážne nás to „tornádo“   
 

 
 

 
 

 
 

 
s k o r o 

odfúklo. Ale nesťažujeme sa, 
lebo sme si náš plavecký naozaj 

poriadne užili.
Kinga Fehérová

~ Na chvíľu vodníkmi ~
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som brankár...  

Vrele vám odporúčam, aby ste sa na 
neho prišli pozrieť, či už na mestskú ligu 
alebo na zápasy rožňavského dorastu. Nie 
žeby som mu robil nejakú reklamu a lákal 
mu fanúšikov, to určite nie, ale myslím, že 
pri tom akú dosahuje slovenská extraliga 
kvalitu v posledných rokoch, to pre neho 
nebude problém dostať sa tam čo najskôr. 
No a nechceli by ste byť pri tom, ako sa z 
rožňavského brankára možno stane budúca 
hviezda Košíc, Zvolena či Nitry, ba možno aj 
nejakého veľkého zahraničného klubu?

Mirec
foto: Miroslava Fafráková

Je to môj veľmi dobrý kamarát a zároveň skvelý hoke-
jový brankár. Po prvýkrát som sa s ním stretol za nie najpríjemnejších okolností. 
Spolu sme pálili sviečky pred rožňavským hokejovým štadiónom za legendu 
slovenského hokeja Paľa Demitru. Odvtedy sme s Lukym v kontakte a raz mi 
len tak napísal, či sa neprídem pozrieť na zápas dorastu Rožňava-Sabinov. Tak 
som ho prišiel podporiť a pozrieť sa, čo vlastne dokáže. No poviem vám, ten 
chlapec je fakt TALENT s veľkým T. Tak som ho teda pre náš časopis vyspovedal 
o jeho hokejovej minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

kedy si začal s hokejom?
- Keď som nastúpil do 1. triedy 
na základke.
aké boli tvoje hokejové 
začiatky?
- Začínal som s korčuľami, ru-
kavicami a hokejkou. Iba s tými 
základnými vecami. A začiatky 
boli naozaj ťažké.
na akej pozícii hrávaš?
- Som brankár, na inom poste si 
sám seba ani neviem predstaviť.
Za aké tímy hrávaš?
- Oficiálne ešte za HKM 98 
Rožňava, ale trénujem v Hoke-
jovej akadémii Igora Libu v 
Košiciach a ešte v GAHL (Ge-
mersko-amatérska hokejová 
liga – mestská liga v Rožňave) za 
LADUX.
tvoj obľúbený tím?
- Pittsburgh Penguins. Fandí im 
naša celá rodina, takže už od 
narodenia som bol ich fanúšik.
tvoj obľúbený hráč?
- Marc-Andre Fleury. Brankár v 
Pittsburghu. Má dokonalú tech-
niku a neskutočne rýchle nohy, a 

to obdivujem.
bol si v nejakom campe 
alebo hokejovej aka-
démii?
- Minulé leto som bol v 
Hokejovej škole J. Filca 
a R. Jurčenka. Je to 
najlepší prípravný camp 
v strednej Európe a 
chystám sa tam aj tento 
rok.
máš z tejto hokejovej 
školy nejakú vtipnú 
príhodu?
Taký najzábavnejší zážitok bol, 
keď sme so spolubývajúcimi 
brankármi zo Zvolena a Micha-
loviec natáčali horor na chodbe 
okolo tretej ráno a stretli sme 
hlavného trénera našej skupiny. 
Zasmial sa a išiel spať. Mysleli 
sme si, že je všetko v pohode, 
no už ráno o 6-tej nás na ľade 
tak zničil, že na blbosti sme až 
dokonca campu čas a ani chuť 
nemali.
kam by si to chcel dotiahnuť?
- Tak ako každý hokejista, samo-

zrejme do NHL. Ale keď sa na 
to pozriem realisticky, tak slo-
venská extraliga alebo 1. liga. 
Možno niekde ešte do Európy. 
Švajčiarsko, Nemecko, Česko a 
tak ďalej.
ako vidíš svoju hokejovú 
budúcnosť?
- Určite nie v Rožňave. Tu hokej 
upadá. A mám to šťastie, že 
moji rodičia pre mňa spravia 
všetko. Ešte som mladý, uvidí 
sa, čo zo mňa bude, ale spravím 
všetko preto, aby som splnil 
svoje ciele.

Znamenie: Váhy
Záľuby: Okrem hokeja futbal a florbal. 
Iné záľuby ako šport nemá.
obľúbené jedlo: syrové cestoviny
obľúbený nápoj: hruškový džús
obľúbený film: Max Payne
obľúbený seriál: Dva a pol chlapa, 
Walking dead, Simpsonovci, Griffinovci
obľúbená hudba: Všetko čo je dobré, 
nemá vyhranený štýl. 
obľúbený spevák: Serj Tankian, 
obľúbená skupina: Three Days Grace

P R O F I L 

lukáš Fafrák 
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Americký futbal
Európa si o USA myslí, že ich národným športom je bas-

ketbal  alebo hokej, no mýlia sa. Športom číslo 1 v Sever-
nej Amerike je americký futbal. Predstavím vám základné 
pravidlá tohto športu a ak o tento šport máte záujem a 
chceli by ste s ním začať, poviem vám, kde na Slovensku 
sa tento šport hrá.

Prvým jasne viditeľným rozdie-
lom medzi americkým futbalom 

a inými loptovými športmi je práve ihrisko alebo hracia 
plocha. Má tvar obdĺžnika dĺžky 120 yardov (109,7 m) a 
šírky 53,3 yardov (48,8 m). Hracia plocha je ohraničená 
bielymi čiarami. Čiara vyznačujúca boky ihriska sa nazýva 
sideline. Blízko koncov ihriska sú tzv. goal lines, ktoré sú 
od seba 100 yardov (91 m). Územie od goal line (domácky 
„gól lajny“) po koncovú čiaru (end line) je zvyšných 10 
yardov. Toto územie sa volá end zóna (end zone). Takže 
tvarom ihriska tu zatiaľ nie je veľká odlišnosť ani od fut-
balu. Lenže ihrisko je rozdelené na dvanásť území po 10 
yardoch (9,1 m). Koncové sú, ako sme si už spomenuli, end 
zóny a zvyšných desať tvorí hlavnú hraciu plochu. Každé 
desaťyardové územie je označené príslušným číslom de-
siatky. V strede ihriska je 50 a nasleduje znova číslovanie 
smerom dole k 10. Okrem týchto čiar, ktoré sú výraznejšie, 
je každé 10 yardové územie rozdelené v polovici užšou 
čiarou. Krátkymi čiarkami sú zvýraznené aj jednotlivé yar-
dy v každej štvrtine šírky. Na obrázku je prehľadne vidieť 
celý náhľad na rozdelenie ihriska.

Sa nachádza na obidvoch 
koncových čiarach (end 

line) ihriska. Bránka má veľmi odlišný tvar od futbalu, 
tvorí ju konštrukcia tvaru dvoch žrdí spojených na spodku 
ďalšou a z jej stredu ukotvené do zeme. Podporná žrď 
má byť vysoká 10 stôp (3,05 m). Hlavné žrde sú od seba 
5,64 m. 

Pointou hry je dostať sa cez celé 
ihrisko do end zóny súpera. Každý 

tím má na ihrisku 11 hráčov. Na začiatku sa vhodením 
mince vylosuje tím, ktorý začne hru útokom (offense). 
Brániaci tím (defense) rozohrá tak, že tzv. „kicker“ kopne 
loptu zo svojej 30-yardovej čiary cez celé ihrisko k súpero-
vi. Útočiaci tím ju zachytí a snaží sa dostať čo najbližšie 
k súperovej end zóne. V momente kedy ho obrancovia 
zastavia a hráč bežiaci s loptou padne sa hra preruší. Tu 
končí rozohrávka a začína hra.
Útočiaci tím má štyri pokusy na to, aby sa posunul o 10 
yardov. Každý pokus sa nazýva "down" a končí sa pádom 
hráča s loptou alebo jeho vybehnutím mimo hraciu plochu. 
V prípade, že sa útočiacemu tímu nepodarí ani na štvrtý 
pokus prejsť 10 yardov, loptu získava druhý tím a začína 
tam kde skončil súper. No, ale aby to nebolo až také jed-
noduché, útočiaci tím štvrtý pokus riskuje len málokedy 
a radšej loptu počas neho odkopne čo najďalej smerom 
k súperovi (punt). Akonáhle ju súper zachytí a padne celý 
proces sa začne odznova.
Ako som už spomenul vyššie, cieľom hry je dobehnúť s 
loptou do end zóny alebo ju aspoň vo vzduchu dostať nad 
ňu. V prípade, že sa to útočiacemu tímu podarí, získavajú 
šesť bodov (touchdown) a má ešte tzv. „try“ alebo „con-
version“ (potvrdenie touchdownu). Toto „potvrdenie“ sa 
väčšinou kope z 3- yardovej čiary od end zóny do bránky. 
Za úspešný kop tím získava jeden bod naviac, čiže sedem 
bodov za touchdown. V prípade, že tím nekope, ale ro-

zhodne sa s loptou dôjsť do end zóny, získa za „potvrde-
nie“ dva body (čiže 6 za touchdown +2 za potvrdenie). 
Následne tím, ktorý skóroval, rozohrá loptu kopom zo svo-
jej 30 yardovej čiary.
Ďalšou možnosťou ako skórovať je dostať sa k súperovmu 
goalpostu (bráne) na vzdialenosť kopu. K takejto situá-
cii dochádza väčšinou vtedy, keď útočiaci tím má už svoj 
štvrtý pokus na prejdenie 10 yardov a nachádza sa na 
súperovej polovici ihriska. Namiesto posunutia neriskujú 
a pokúsia sa kopnúť tzv. field goal. Ak z toho miesta loptu 
trafia do goalpostu (brány) získavajú tri body. Ak netrafia, 
súper získa loptu tam, kde skončil útočiaci tím.
Existuje ešte jeden spôsob ako skórovať, ale dochádza 
k nemu len zriedkakedy. Ak napríklad tím zachytí loptu 
veľmi blízko svojej end zóny, potom rozohráva a hráč s 
loptou padne vo svojej end zóne alebo ho zhodia, súper 
získa dva body.

Hrací zápas trvá štandardne štyri 
pätnásťminútové štvrtiny. Po každej 

štvrtine si tímy menia strany. Po druhej štvrtine nasleduje 
polčas, ktorý zvyčajne trvá dvanásť minút. Po polčase 
začína tím, ktorý sa na začiatku zápasu bránil. Z toho 
vyplýva, že tím s loptou sa pred koncom druhej štvrtiny 
snaží skórovať, lebo po polčase stratia svoju pozíciu. Na 
rozdiel od konca prvej a tretej štvrtiny, kedy si po ich 
skončení tím s loptou pozíciu ponechá, len sa presunie na 
opačnú stranu ihriska (otočenie strán). Každý tím má tri 
timeouty na polčas. V NFL sú aj tzv. reklamné timeouty, 
keď v televízii bežia reklamy a hráči majú prestávku na 
oddych. Pokiaľ sa zápas po štvrtej štvrtine končí remízou, 
nasleduje predĺženie, v ktorom sa hrá spôsobom „rýchla 
smrť“ – tím, ktorý ako prvý akýmkoľvek spôsobom skóruje, 
vyhral.

V americkom futbale majú tresty formu 
posunutia sa tímu po ihrisku alebo stratu/

opakovanie pokusu podľa závažnosti. V najhoršom prípade 
vylúčenie hráča. Priestupky voči pravidlám sa trestajú 
stratou (ak sa previnil hráč útočiaceho tímu) alebo zís-
kaním (ak sa previnil obranca) za menšie priestupky pi-
atich yardov, závažnejšie aj pätnástich.

slovenská liGa saaF:

Nitra Knights

Smolenice Eagles

Trnava Bulldogs

Žilina Warriors

Bratislava Monarchs

Banská Bystrica Deamons

Zvolen Patriots

Topoľčany Kings

Zdroje:
http://saaf.sk/
http://nfljunkfood.meu.zoznam.sk/hra/
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Úspech dievčat v basketbale

Aká nálada vládla v šatni pred začiatkom zápasu?
aurÉlia: „Nálada bola super už od začiatku, 
tešili sme sa na tento turnaj a verili sme si, že to 
vyhráme.“
nikoleta: „Normálna, trošku tréma, ale hlavne 
sme boli radi, že sa nemusíme učiť.“ 
richarDa: „U nás v šatni vládne vždy dobrá 
nálada pred každým zápasom a inak tomu nebolo 
ani teraz.“
Ako hodnotíš svoj výkon v tomto zápase?
aurÉlia: „Osobne sa mi hralo veľmi dobre, 
snažila som sa dať do toho maximum, síce 
niektoré akcie sa mi nepodarili, ale aj to patrí k 
tomu.“ 
nikoleta: „Žiadna sláva.“ (smiech)
richarDa: „Stále sa snažím hrať čo najlepšie, aj 
keď nie vždy mám svoj deň. Myslím, že všetky sa 
snažia dať zo seba maximum, aby mal každý na 
konci zápasu dobrý pocit.
Aké pocity si mala  bezprostredne po skončení 
zápasu?
aurÉlia: „Po skončení zápasu som mala pocit 
šťastia, lebo sme ho vyhrali a tešila som sa na 
krajské kolo.“
nikoleta: „Tešila som sa z víťazstva a aj z toho, 
že sme postúpili ďalej.“ 
richarDa: „Mala som fajn pocit, pretože bol 
každý spokojný s naším výkonom, zase  sme raz 
ukázali, že je nás ťažké poraziť .“
Čo vám povedal tréner po tom, ako ste postú-
pili do ďalšieho kola?
aurÉlia: „Tréner sa tešil s nami, bol rád, že sme 

ho vyhrali, a poďakoval nám za výkon.“   
nikoleta: „Všetkým nám podal ruky, poďakoval 
sa za dobrú hru a tešil sa s nami z víťazstva.“
richarDa: „Tréner sa tešil spolu s nami, 
poďakoval nám za naše výkony, a že sa teší na 
krajské kolo.“
Ako prebieha príprava na krajské kolo?
aurÉlia: „Chodíme na basketbalový krúžok a 
my čo hrávame basketbal ligovo, tak na tréningy 
chodíme.“
nikoleta: „Nepripravujeme sa nijak zvláštne, 
možno sa stretneme a zahráme si medzi sebou 
alebo si aspoň zahádžeme v telocvični.“ 
richarDa: „Pred každým turnajom máme 
spoločný tréning, kde sa zohráme, občas hráme 
aj na telesnej výchove a tie, ktoré chodíme hrať 
basketbal,  trénujeme aj tam.“
Ako vidíš šance nášho tímu na krajskom kole?
aurÉlia: „Krajské kolo je stále ťažké, ale hádam 
tento rok sa nám podarí umiestniť sa  aspoň na 4 
mieste.“
nikoleta: „Netrúfam si povedať , aké máme 
šance, neviem, aké družstvá sa turnaja zúčastnia, 
a koľko basketbalistiek bude hrať. Musím priznať, 
že sme celkom dobré družstvo a budem rada, ak 
sa nám podarí niečo vyhrať, ale hlavne sa teším 
na to, že si zahráme.“
richarDa: „Myslím, že máme šancu na dobré um-
iestnenie, už to záleží len na nás, ako odohráme 
všetky zápasy, dúfam, že skončíme čo najlepšie, 
aj keď je na krajskom kole vždy veľká konkuren-
cia, budeme sa snažiť čo najviac “

Mirec

Ako už iste viete, našim basketbalistkám sa podaril úžasný výsledok, keď  26. februára vyhrali regio-
nálne finále a prebojovali sa na krajskú olympiádu. Tento tím v zložení Nikoleta Suchá (III.C), Aurélia 
Pistikidis (III.B), Petra Baštáková (III.B), Andrea Urbánová (IV.B), Richarda Lučková (II.A), Kimberley 
Jobbágyová (II.A), Dominika Erdélyiová (II.A), Jaroslava Bernárová (II.B), Nikoleta Černajová (II.C) a 

Miroslava Lacová (II.C) dosiahol veľký úspech. Tak som teda 3 z nich vyspovedal.
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žiaci oa excelovali na krajskej športovej olympiáde

výsleDky súťaží ksk
15.1. Semifinále volejbal dievčat 

 1. miesto (OARV) -> postup do regionálneho finále

17. 1. Semifinále basketbal chlapcov
3. miesto (Mestská športová hala) -> postup do  

regionálneho finále

22. 1. Okresné kolo basketbal dievčat 
1. miesto

26.2. Regionálne finále basketbal dievčat 
1. miesto (OARV) -> postup na krajskú olympiádu

27. 2. Regionálne kolo vo florbale dievčat
4. miesto

1. 3. Regionálne finále stolný tenis: 
 Trojan III. C, Bokroš I.B, Lesňák I.B  

1. miesto (SNV) -> postup na krajskú olympiádu

4. 3. Regionálne finále volejbal dievčat
4. miesto (SNV)

14. 3. Regionálne finále basketbal chlapcov
2. miesto (Mestská športová hala)

14. 3. Okresné kolo basketbal chlapcov
2. miesto

26. 3. Regionálne kolo volejal chlapcov
4. miesto

17. 4. Regionálne kolo vo futsale chlapcov
3. miesto

3. 5. Krajská olympiáda stolný tenis chlapci
1. miesto

6. 5. Krajská olympiáda basketbal dievčatá
2. miesto

výsleDky súťaží saŠŠ
5. 3. Krajské kolo stolný tenis chlapcov

2. miesto (KE)

21. 3. Okresné kolo volejbal dievčat
1. miesto  (Zdravotnícka škola RV)

30. 4. Okresné kolo vo futbale chlapcov
4. miesto

Mirec

Chlapci získali 1. miesto a stali sa 
majstrami Košického kraja 
v stolnom tenise.

V súťaži jednotlivcov z 32 súťažiacich 
získal 1. miesto ján letanovský.

Dievčatá obsadili 2. miesto na Krajskej 
olympiáde stredných škôl v basketbale,

na ktorú postúpili po víťazstve 
v regionálnom kole.

Najlepšou strelkyňou turnaja bola 
aurélia pistikidis.

Žiaci Obchodnej akadémie v Rožňave dosiahli mimoriadne úspechy na Krajskej športovej olympiáde 
stredných škôl, ktorá sa uskutočnili začiatkom mája tohto roku v Košiciach.

Chlapci hrali v zložení Ján Letanovský, 
Gabriel Bokroš, Michal Trojan, Peter Lesňák.

O tento mimoriadny úspech našich farieb sa zaslúžili Nikoleta Suchá, Jaroslava Bernárová, Dominika Erdélyová, Miroslava 
Lacová, Petra Baštáková, Andrea Urbanová, Aurélia Pistikidis, Richarda Lučková,  Nikoleta Černajová, Kimberly Jobbágyová.
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