
ČÍSLO 02/NOVEMBER 2015 

Erasmus + projekt Can you tell me the 

way to... (Môžete mi ukázať cestu... ) me-

dzinárodný projekt, do ktorého sú zapojené 

školy z deviatich európskych krajín 

(Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Španiel-

sko, Švédsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, 

Chorvátsko). Cieľom projektu je posilniť 

európsku identitu, zlepšiť komunikačné 

a IKT zručnosti študentov prostredníctvom 

oboznamovania sa s európskym prírodným 

i historickým dedičstvom, najmä objavova-

ním starých historických ciest.  Naše kroky 

už v rámci pro-

jektu viedli do 

Švédska 

a Talianska. Už 

teraz sa však 

tešíme i na 

návštevu  Por-

tugalska, Špa-

nielska 

a Chorvátska, 

ale taktiež 

i Slovenska.  

Školský 
 magazín 

Súkromnej strednej odbornej školy                

        Giraltovce 



Úvodník 

Uvažujme s Braňom 

 Slová spolupráca a solidarita vo mne vyvolávajú silné dojmy... Keď sa 

pozriem na svet, cítim z neho strašný chlad. Ľudia ako keby zabudli, že na tomto 

svete nie sú sami, že nie všetko sa točí okolo nich, že nie všetko stojí len na nich. 

Každý si myslí, že presadením seba vyhrá nejakú súťaž. Súťaž, kde je každý proti 

každému.  

 

Svet mi niekedy pripadá skôr ako boxerský ring než ako miesto, kde ľudia žijú. Je 

to miesto, kde sa bojuje. Bojuje sa o to, kto bude mať väčšiu prestíž, kto si kúpi krajšie auto, krajší dom, kto bude mať 

viac peňazí, drahé šperky. Všetko sú to mamony dnešnej doby, z ktorých si ľudia urobili bôžikov...  

 

Myslím si, že človečenstvu chýba tímový/kolektívny duch. Zabúdame na to, že človek vedľa nás nám môže pomôcť, 

alebo my jemu. Prirovnal by som to azda k situácii v našej škole.  Zaráža ma, keď idem po chodbe a vidím, ako sú nie-

ktoré triedy „poskupinkované“...  Jedni sú cool, iní nie, jedni sú dôležití, a tí druhí nie. Niekto sa silou-mocou snaží 

dostať k tým, ktorých obdivuje.  

 

 Nie všetko je však o tom byť cool. Nie je to o tom ukazovať na seba - aha, tu som, len ja som dôležitý, ostatní nie. 

Priznávam, je to skvelý pocit patriť do takej skupiny, kde ste nadradený a ostatní vám nemôžu nič, ešte lepšie, ak ste 

líder skupiny. Smutné je najmä to, že kolektív sa postupne rozbíja a ľudia, ktorí by mali držať pokope, namiesto pomo-

ci potopia tých slabších.  Kolektív má v živote človeka veľkú úlohu. Všetci máme rodinu, priateľov či kolegov, už to sú 

kolektívy ľudí, do ktorých sme začlenení.  

 

Človek sa celý život učí. Celý život niečo objavuje. A učiť sa musíme aj solidarite a spolupráci. Naučme sa rešpektovať 

jeden druhého, pracovať spoločne, jeden s druhým.       

  

 A ako?  Ponúkam zopár rád. 
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1. Naučme sa vypočuť si názor druhých!  

Ak budeme presadzovať iba svoj názor mysliac si, že ten náš je najlepší a nikto nám nič nemôže, nedosiahneme uspo-

kojivé výsledky. Naša práca nebude nikdy efektívna a tak ani ľudia v skupine nebudú mať chuť s nami pracovať, 

a bude to, ako keby sme pracovali sami. Presadzujme svoj názor  do takej miery, aby sme neboli arogantní voči ostat-

ným.  

 

2. Chcime nájsť kompromis!  

Nie je to len o tom nechať niekoho prehovoriť, ale počúvajme pozorne a skúsme nájsť spoločnú myšlienku. Nikdy 

nikoho neodsudzujme. Snažme sa zapojiť každého člena kolektívu či skupiny. Aj keď jeho názor nie je najlepší, tak 

ho hneď nezmetajme zo stola. Zamyslime sa a zoberme si z neho aspoň trošíčku. Aby sme dali tomu človeku pocit, 

že je súčasťou kolektívu. Nech sa necíti zbytočný, lebo nikto nie je zbytočný!  

 

3.  Rozhodujme spoločne a v prospech všetkých (celého kolektívu), nielen nás samých!  

Človek sa musí naučiť pre život mnoho vecí. Jednou z najdôležitejších je práve rozhodovanie. O to zvlášť to platí 

v kolektíve, v rodine atď. Vypočujme si každého názor na riešenie a ako by danú situáciu riešil, prednesme samozrej-

me aj to svoje. No a nakoniec sa snažme o takú alternatívu, aby vyhovovala všetkým alebo väčšine.  

 

4. Buďme voči svojmu kolektívu, skupine, či triede úprimní a lojálni!  

Ak nás niečo voči niekomu trápi a chceli by sme to povedať, neváhajme a povedzme to! Je lepšie vyriešiť to spoločne 

hneď a zaraz, ako by sme to mali riešiť poza chrbát členov nášho kolektívu. Neriešme to cez druhých ľudí, ktorí by 

o tom nemuseli vôbec vedieť. Kazí to symbiózu a dôveru v kolektíve. Svoj názor samozrejme vyjadrime asertívne.  

 

5. Pomáhajme si a buďme solidárni!  

Každý človek potreboval, potrebuje alebo bude niekedy potrebovať pomoc. Preto neodoprime pomoc nikomu 

z nášho kolektívu. Nikdy nevieme, kedy tú pomoc budeme potrebovať my sami. Správajme sa tak, aby ak budeme 

potrebovať pomoc, sme neodišli so smutnou tvárou.  

 

Byť súdržný, byť kolektívny som sa učil už od mala. Futbal bol 

mojou školou. Žiadny futbalista by nič nedokázal sám, bez    

pomoci ostatných. Celé je to o tom byť tímový, byť človekom 

dobroprajným a ochotným pomôcť. Lebo to, čo robíme, sa nám 

naspäť vracia. Nemusí sa to vrátiť zajtra. Môže to prísť 

o mesiac, o rok, o dva, ale my to jednoznačne pocítime. A aká tá 

odozva bude, či bude dobrá alebo zlá, záleží len a len na nás. 

Ako povedal jeden slovenský hudobný umelec: „Celé je to jed-

noduchšie, ak je to tímová hra, raz na to dôjdeš, jak som na to 

došiel ja.“ Alebo ako hovorí Majk Spirit v skladbe Ypsilon: Tímový hráč – prospej. Buď originál – niečím prispej!    

 
 

Braňo Vojtko, 3.A  
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Výchovný poradca radí 

Ako na vysokú školu 

Informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách 

  

 Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom 
veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa aj naši študenti a absolventi roz-
hodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky. 

Dokedy treba podať prihlášku na vysokú školu? 

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou ško-
lou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca 
november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva 
v štandardnom  termíne v mesiacoch  február až máj. Niektoré  fakulty prijí-
majú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september.  

Vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch: 

1.stupeň – bakalársky 

2.stupeň – magisterský, inžiniersky 

3.stupeň - doktorandský 

Záujemcovia o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike si môžu 
vybrať z 20 verejných, 3 štátnych, 13 súkromných a 4 pobočiek zahraničných 
vysokých škôl, ktoré majú spolu 118 fakúlt. 

Ako sa študuje na vysokej škole ? 

Štúdium na vysokých školách prebieha v dennej a externej forme štúdia v 
prezenčnej, distančnej alebo kombinovanej metóde. Dennú forma štúdia 
charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach. Externú 
formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie. Pre-
zenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učiteľ v pri-
amom kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa 
väčšinou uskutočnujú v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda na-
hrádza priamy kontakt učitela so študentom komunikáciou prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítacových sietí. 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto 
podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej 
skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. 

Ďalšou podmienkou je odoslanie prihlášky: 

Elektronická prihláška (ďalej len „e-prihláška“) sa podáva prostredníctvom 
webovej stránky danej fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štú-
dium rovnako ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou 
pre úspešné podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie 
(najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej          

e-prihlášky. Poplatok za podanie elektronicko-papierovej oproti klasickej   
papierovej prihláške je nižší o 2 až 25 €.  

Najlepšie VŠ na Slovensku (november 
2014): 

·  Technická: Fakulta chemickej a    
potravinárskej technológie, Slovenská 
technická univerzita, Bratislava  

·  Prírodovedná: Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky, Univerzita Komen-
ského, Bratislava  

·  Lekárska: Jesseniova lekárska fakulta 
v Martine, Univerzita Komenského,  
Bratislava  

·  Agrárna: Lesnícka fakulta, Technická 
univerzita vo Zvolene  

·  Ekonomická: Ekonomická fakulta, 
Technická univerzita v Košiciach  

·  Humanitná: Fakulta sociálnych a eko-
nomických vied, Univerzita Komenské-
ho Bratislava  

·  Filozofická: Fakulta humanitných a 
prírodných vied, Prešovská univerzita  

·  Právnická: Právnická fakulta,         
Trnavská univerzita  

·  Pedagogická: Pedagogická fakulta, 
Trnavská univerzita 

 
 

PaedDr. V. Kecerová  
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Financie bez rizika 

          Ako sa nezadĺžiť? 

Zopár dobrých rád 
 

Zvážte nasledovné otázky. 
 

1. Potrebujete a chcete si naozaj požičať? 

Zamyslite sa nad tým, či si pôžičku môžete vôbec dovoliť, t. j. či budete mať dostatok peňažných prostriedkov 
na to, aby ste boli schopní pôžičku splácať pravidelne a včas. 
 

Rada: Napíšte si prehľad svojich príjmov a po odpočítaní sumy na splátky  a bežných výdavkov vám musí zos-
tať dostatočná rezerva na riešenie prípadných nečakaných udalostí. 

 

2. Je vec, ktorú si kúpite za požičané peniaze, vhodnou investíciou? Naozaj to stojí za to? 

Uvedomte si, že jednotlivé splátky úveru vám znížia množstvo finančných prostriedkov, ktoré môžete použiť 
na nákup tovarov a služieb na uspokojovanie vašich potrieb. Nezabudnite, že vás budú zaťažovať počas celej 
doby splácania. Preto by vám to, na čo si požičiavate, malo prinášať úžitok aj po splatení pôžičky. 
 

Varovanie: Nesplácajte pôžičku tým, že si na splátky opäť požičiate. 

 

3. Od koho si požičať? 

Požičať si môžete od banky, nebankovej inštitúcie, ale aj napr. od známych či rodiny. 

Ak  si už naozaj neviete pomôcť a musíte si požičať, nehanbite sa a oslovte rodinu alebo známych. Nezabud-
nite však dodržať všetky pravidlá, na ktorých ste sa dohodli, udržujte dobré vzťahy a určite vám v núdzi radi 
pomôžu.  

Požičať si môžete aj od banky, rátajte však, že vás to bude niečo stáť a tiež, že to nemusíte vybaviť ihneď.  Ak 
ste nútený si požičať predsa len od nebankovej inštitúcie, musíte počítať, že je to najdrahší spôsob. Pozor si 
dávajte aj na úžerníkov. Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa im. 

 

4. Aký je úver drahý? Koľko vôbec zaň zaplatíme? 

Informujte sa na výšku ročnej úrokovej miery, poplatok za spravovanie úveru, poplatok za uzavretie zmluvy. 

Zaujímajte sa o výšku ročnej percentuálnej miery nákladov na úver, ktorý zahŕňa výšku úveru a ďalšie náklady. 

 

5. Odkiaľ získať všetky potrebné informácie? 

Často v našich poštových schránkach nájdeme leták, informácie sú aj na internete, ale v prvom rade najpres-
nejšie informácie sú uvedené v zmluve, preto si ju vždy pozorne prečítajte. Nehanbite sa, ak niečomu nerozu-
miete, spýtať sa na vysvetlenie, poprípade sa poraďte s odborníkom. Nechajte si pred podpisom dostatok času 
na premyslenie. 
 

V prvom rade sa však riaďte zdravým „gazdovským rozumom“, ktorý odporúča: 

„Skáčte len do výšky svojho platu!“ 
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S projektom na cestách Erasmus+ 

Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...) 

Sedem dní v severnom Taliansku 

Cestovný denník 

Prvý deň 

11. október 2015, 24,00 h 

Vyrážame do Budapešti. Pár hodín v aute a sme na letisku. Chvíľa čakania a už nastupujeme do lietadla. Smer Miláno. 
Ráno sa  prvýkrát nadýchneme  sviežeho talianskeho vzduchu. Stretnutie s partnermi z Poľska je príjemné 
a kamarátske. Pred dvanástou absolvujeme kurz zoznamovania v anglickom jazyku. Vítame sa so Švédmi, Litovcami, 
Chorvátmi, Španielmi, Portugalcami, Francúzmi a temperamentnou  Taliankou Rose, koordinátorkou projektu. Naše 
putovanie po historických cestách severného  Talianska môže začať.  

Podvečer cez okná autobusu pozorujeme krásu Álp.  Vchádzame do alpského údolia Valle d´Aosta. Ubytovanie 
v dedinke Chateau Verdun nás prenesie do čias, keď týmito miestami prechádzali stredovekí pútnici z Cantenbury do 
Ríma. Malé ubytovne im poskytovali jedlo a posteľ. Archeologička Stella Bertarione nám večer vo svojej prezentácii 
La Via delle Gallie predstavuje staré rímske cesty, ktoré viedli Alpami.   
 

Druhý deň 

12.október 2015,  8,30 h 

Autobus nás vezie nádhernou alpskou krajinou. Špirálou úzkych ciest sa dostávame do  Veľkého priesmyku  svätého 
Bernarda, ležiaceho 2472 metrov nad morom. Vchádzame do hospicu, ktorý bol vybudovaný na mieste bývalého Ju-
piterovho chrámu a slúži ako útočisko pre cestujúcich a pútnikov po náročných cestách medzi Talianskom 
a Švajčiarskom. Tisícročnú históriu hospicu nám priblíži zhovorčivý mních. Ďalej už kráčame po vlastných.  Putuje-
me po  Via Francigena. V starovekom Ríme bola táto cesta dôležitým spojením medzi Rímskou ríšou a severnou Eu-
rópou, v stredoveku sa stala dôležitou obchodnou a pútnickou cestou. Ak existuje Bohu blízke miesto, tak to musí 
byť práve toto, hovorím si v duchu a snažím sa „ukradnúť“ si pre seba čo najviac z čarovnej atmosféry. 

Večer vyberáme logo projektu spomedzi mnohých návrhov a spoznávame svojich partnerov prostredníctvom pre-
zentácií. 
 

Tretí deň 

13.október 2015, 7, 30 h 

Balíme batožinu. Odchádzame do Aosty, hlavného mesta provincie.  Pred archeologickým múzeom sa stretávame 
s talianskymi študentmi z lýcea v meste Courmayer.  Absolvujeme prehliadku mesta a spoznávame pamiatky z rímskej 
doby. Zastavujeme sa pri  mestských hradbách i mestskej bráne Porta Praetoria. V archeologickom múzeu si vyskúša-
me spôsob, akým starovekí Rimania merali cesty.  

Konečne vybaľujeme kufre v hoteli Turin. Otestujeme svoje znalosti anglického jazyka a v pokoji môžeme vychutná-
vať obraz Aosty v noci. 
 

Štvrtý deň 

14.október 2015, 7,30 

Nanovo zbalené kufre nechávame v autobuse. My odchádzame  na taliansko - francúzske hranice do Malého prie-
smyku svätého Bernarda. Opäť putujeme po Via delle Gallia´s a pomocou archeologičky Caterine Pizzato spoznáva-
me pamiatky prehistorického a rímskeho obdobia. Šálmi a čiapkami bojujeme so snehom a ľadom. Ale krajina je zno-
va nádherná. V mestečku Courmayer, do ktorého prichádzame po horskej túre, je slnečné počasie. Študenti miestne-
ho lýcea nás prevedú mestom a spoločne si urobíme veselú fotografiu z balkóna    školy.  

Podvečer prichádzame do Machaby. Polhodinová cesta kamennou cestičkou nás privedie k pôvabnému hotelu. Maji-
teľ nám džípom privezie kufre. Sme unavení, ale ešte zvládame film,  ktorý bol nakrútený v Aoste. 
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Piaty deň 

15. október 2015, 9,00 h 

Prší. Počasie nepraje túre. Odchádzame do dedinky  Bard. Pevnosť nad dedinou sa zdá nedobytná, ale pomocou 
kabínkovej lanovky ju dobyjeme a môžeme si tak pozrieť moderné alpské múzeum.  Po starej vojenskej rímskej 
ceste sa dostaneme  do mestečka Donnas k Mostu svätého Martina. Stretnutie s miestnym vinárom je príjemné 
a privedie nás na myšlienku kúpiť v neďalekom obchodíku fľašu dobrého talianskeho vína ako darček domov.  
 

Šiesty deň 

16. október 2015, 8,30 h 

Opúšťame krásny hotelík a v Miláne sa lúčime s partnermi. Staré rímske a stredoveké cesty vymeníme za cesty iné, 
súčasné.  Ideme si pozrieť výstavu Expo 2015 s témou "Uživiť planétu, energia pre život“. ("Feeding the planet, 
energy for life") Hoci ústrednou témou je výživa ľudstva, výstava sa zameriava aj na starostlivosť o životné prostre-
die a miesta, odkiaľ potraviny prichádzajú. Slovenský pavilón nás zaujal. Pomocou 3D okuliarov sme  sa mohli vy-
brať na digitálnu prehliadku  vybraných lokalít našej krajiny. A tak sme navštívili Košice, Spišský hrad... 
 

Siedmy deň 

17. október 2015, 8,30 h 

Začíname pred Milánskou katedrálou. Putujeme po milánskych pamiatkach. Chceme toho vidieť čo najviac a tak 
nasadáme na autobus. Zapneme slúchadlá a snažíme sa zachytiť výklad i urobiť fotografiu na pamiatku. Unavení, ale 
šťastní večer odlietame domov. Naše putovanie skončilo. Škoda.   
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       Mgr. J. Kopčák, Mgr. A. Kalafová, Soňa Nováková, 3.A,  

       Michal Baran, 4.A František Šebeš, 4.A 



Internet pod lupou 

Bezpečnosť na internete 

Internet je bohatým zdrojom informácií, ale má aj svoje temné stránky. Ví-

rusy, trójske kone, spyware, krádeže identity, to všetko číha na neskúsených 

používateľov a práve deti sú najzraniteľnejšie. Prieskumy ukázali, že rodičia 

nevedia svoje deti chrániť, následkom čoho sa deti môžu stať terčom krimi-

nálnikov alebo kyberšikany, čo môže mať dlhodobé negatívne následky. 

Pred negatívami internetu  môžu rodičia svoje deti chrániť len je potrebné, 

aby mali správne informácie o možnostiach ochrany pred nebezpečenstva-

mi internetu. 

 

      Desatoro pre rodičov s deťmi na internete, ktoré uvádzajú odborníci:  

 

1. Surfujte po internete spolu s deťmi, zistíte tak, aké stránky navštevujú a aj sami sa určite naučíte pár  

nových vecí. 

2. Dohodnite si s deťmi pravidlá používania internetu. 

3. Upozornite dieťa na to, aby si dávalo pozor, keď niekomu zveruje svoje osobné informácie a vysvetlite mu, čo 

nesmie povedať nikomu.  

4. Porozprávajte sa s deťmi o rizikách stretnutia on-line kamaráta v reálnom svete a presvedčte ho, že ak by sa 

s takouto osobou chceli stretnúť, pôjdete s nimi. 

5. Naučte deti, aby  neverili všetkému, čo sa na internete dočítajú. 

6. Sadnite si s deťmi k počítaču a naučte ich rozoznávať reklamy. 

7. Nezabudnite, že internet je podobný televízii a ani obsah v televízii nie je vhodný pre všetky deti. 

8. Vždy majte prehľad o tom, ako vaše deti internet používajú. 

9. Nikdy nezabúdajte na to, že pozitívne aspekty internetu prevažujú nad tými negatívnymi. 

10. Podporujte deti v dodržiavaní správnej etikety. 

Dávid Vojček, 2.A 
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Internet pod lupou 

Bezpečnosť na internete 

 Nebezpečenstiev na internete je veľmi veľa. Každý z nás sa už 

s niečím nebezpečným stretol a pritom si to možno ani neuvedomil. Veľmi 

nebezpečné je otváranie stránok, v ktorých sa môžu nachádzať vírusy, tie sa 

dokážu šíriť bez vedomia používateľa.   Svoj počítač však môžeme do istej 

miery pred nimi chrániť antivírusmi.   

 

Na internete striehnu  na užívateľov rôzne riziká, a to platí dvojnásobne aj o 

najväčšej sociálnej sieti Facebook. Nie všetci záujemcovia o priateľstvo totiž 

musia byť skutoční a mať najčistejšie úmysly. Reč je o falošných profiloch, 

ktoré podvodníci používajú, aby sa dostali k informáciám o ostatných užívateľoch. Podvodníci tiež veľmi trvajú na 

stretnutí, čo môže ohrozovať aj život. 

 

Ako ďalšie je závislosť na internete a na PC. Ľudia sa fixujú na rôzne hry a aplikácie. Vžívajú sa do virtuálnych 

postáv, napodobňujú ich a o ničom inom nerozprávajú.  Závislosť od PC však nie je závislosť od počítačových 

hier. Návykové sú hry, kde si človek vytvára svoju postavu, vylepšuje jej schopnosti, zbrane, hrá za ňu, pomenuje 

ju podľa seba. Ľudia závislí od počítačových hier si vytvárajú svoj vlastný svet, žijú v ňom. 

 

Závislosť od internetu je niečo úplne iné. V tomto prípade sú ľudia závislí od chatovania a rôznych internetových 

stránok. Na webe môže mať každý svoju vlastnú identitu, nemusí ihneď reagovať na podnety, ale má čas si pre-

myslieť, čo spraví. Takto väčšina ľudí ukrýva svoje hendikepy, ktoré sú pri bežnom rozhovore viditeľné. Takýmto 

ľuďom treba čo najskôr podať pomocnú ruku a "prinútiť" ich k náprave. ľuďom treba čo najskôr podať pomoc-

nú ruku a "prinútiť" ich k náprave.  

              Soňa Nováková, 2.A 
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Eurocup 2015 ukázal zručnosť 

našich študentov 

 

 

 V dňoch 11. – 13. novembra 2015 sa uskutočnila medzinárodná bar-

manská súťaž juniorov EUROCUP 2015, ktorú organizovala Hotelová akadé-

mia v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 27 slovenských a 9 zahraničných škôl. SSOŠ 

Giraltovce reprezentovali študenti Ivana Partilová a Jaroslav  Štefaník. Hneď po 

príchode do Prešova sa konala registrácia súťažných družstiev a ubytovanie v 

hoteli Lineas. Samotný program začal prednáškou prezidenta Slovenskej bar-

manskej asociácie  Jána Šuchtu. Po prednáške nasledoval test, ktorý bol súčas-

ťou súťaže. Pobyt v hoteli spestrili prednášky o aktuálnych barmanských tren-

doch, produktoch MONIN a taktiež Londom Dry Gin.  Štvrtok nastal deň D 

a súťažiaci  sa chystali zmerať si svoje sily a zručnosti  za barom. Súťažiacich 

hodnotila prísna komisia, ktorá sa zameria-

vala na techniku, dojem barmana a tiež aj 

chuť koktailu. V atmosfére bolo cítiť ra-

dosť,  ale aj  napätie a stres. Barmani mali 

na prípravu  drinkov vyhradený časový   

limit. 20 minút na odšťavenie a prípravu 

dekorácie, za ktorú sa udeľovali body,        

5 minút na Before dinner drink a  6 minút 

na Soft drink. Taktiež bol vyhradený čas na 

prípravu a upratanie baru. Všetko to bolo 

časovo veľmi náročné.  

 

Before dinner drink 

BOMBAY IS KING 

3 cl Bombay Spphire Gin 

2 cl Martini Rosso 

1,5 cl Demänovka brusnica 

3 cl pomaranč. šťava – čerstvá 

0,5 K.L. zázvor – čerstvý 
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 Moja príprava v zákulisí bola veľmi stresujúca, pretože odšťavenie 

a  dekorácie mi zobrali veľa času. Hneď po skončení prác v zákulisí som si 

išla pripravovať svoj bar. Po spustení časomiery sa spustil aj  „boj“ medzi  

barmanmi na pódiu, pretože každý chcel ukázať len to najlepšie. Tréma bola 

stále väčšia, ale pohľad do publika a povzbudenie našich žiakov mi dodalo 

silu a povedala som si, že to dám, veď nejde o život. S úsmevom na tvári  

a pokojom na duši som prezentovala svoje drinky. V tom momente mi spadol 

kameň zo srdca a ja som si mohla vydýchnuť. Od komisárky, ktorá dbala na 

hodnotenie mojej práce, som dostala pozitívne vyjadrenie,  ale aj pochvalu či 

upozornenie na drobné chybičky. Celá šťastná  som odišla do zákulisia, kde 

bol Jaroslav, ktorý ešte čakal na to, aby mohol komisárom predviesť svoje 

zručnosti. Navzájom sme sa povzbudzovali a vraveli si, že to  zvládneme.  

 

  Táto súťaž nás obohatila o nové skúsenosti, trendy 
v barmanstve, ale aj o nových priateľov.  

Sme radi, že sme sa tejto súťaže mohli zúčastniť a  ďakuje-
me riaditeľovi školy PaedDr. M. Koššalovi a  pani učiteľke 
Mgr. Ľudmile Halekovej, ktorá nás na súťaž pripravovala.  

Soft Drink 

MELONE BOMB 

1 cl Monin sirup uhorka 

1 cl Monin sirup watermelon 

4 cl pomaranč. šťava – čerstvá 

1 cl Ccitrónová šťava – čerstvá  

Márka – biele hrozno  - doliať 

1 ks uhorková kôra  - vložka 

 

                               Ivana Partilová, 1. E 
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Osvienčim 
          Tábor smrti 

 V októbri sme absolvovali školský výlet do koncentračného tábora Os-

vienčim. Cesta autobusom bola nekonečná, trvala skoro 7 hodín. Keď sme tam 

konečne dorazili, museli sme ešte čakať, pretože sme neboli na rade. Aj napriek 

tomu som sa tešil na prehliadku.  

 Na parkovisku bolo plno autobusov a ľudí. Bolo vidieť, že ich tento kú-

sok histórie zaujíma. Pred vchodom nastala veľká tlačenica. Ľudia sa strkali 

a tlačili dopredu. Pripadal som si ako sardinka v konzerve, ale poďme ďalej. 

      Pri vstupe do základného tábora sme museli prejsť prísnejšou kontrolou, ktorá sa podobala kontrole na letisku. Ne-

chýbal ani detektor kovov. Po kontrole sme sa konečne dostali dovnútra. Objekt pozostával z niekoľko desiatok tehlo-

vých blokov, zopár strážnych veží a nejakých administratívnych budov. Celý tábor bol veľmi dobre oplotený a aj 

„obytné“ budovy boli od tých administratívnych oddelené dvojitým radom plotov lemovaných ostnatým drôtom. Cesty 

boli vysypané štrkom. Vládla tam zvláštna atmosféra. 

      Do niektorých budov sa dalo vojsť. Každá budova bola niečo ako malé múzeum. Vo vnútri sa nachádzali rôzne 

miestnosti, každá prezrádzala niečo iné. Jedna ukazuje kanceláriu, druhá zase „spálňu“ pre väzňov, i keď slovo spálňa 

asi nie je ten správny výraz. Bola to malá izba so štyrmi stenami, jedno okno a na zemi zopár matracov, ba niekde do-

konca len plachty.  

      Ďalej nájdeme množstvo artefaktov, ktoré tu ostali po väzňoch, napr. kufre, oblečenie, nádoby a mnoho ďalšieho, 

čo si väzni so sebou doniesli netušiac, čo ich čaká. Po stenách chodieb visia fotografie ľudí, ktorých spájal jeden osud. 

Smrť. Všetko na mňa pôsobilo veľmi zvláštnym, emocionálnym dojmom.  

      Na okraji objektu sa nachádzala spaľovňa. Už zďaleka ju bolo možné spozorovať. Vyzerala ako kopec s vysokým 

komínom. Vo vnútri sa nachádzalo niekoľko prázdnych miestností, kde pravdepodobne skladovali telá pred spaľova-

ním. Uprostred boli dve pece. Tu spaľovali telá. Tu bol koniec trápenia. 

      Úplne inak vyzerá druhý tábor nachádzajúci sa neďaleko. Pretína ho  železničná trať, ktorou sa tu privážali väzni. 

Tento tábor bol určený pre židov, Rómov...  

      Po obidvoch stranách sú stovky drevených budov, podobných stajniam a vysoké ploty s ostnatým drôtom, ktoré 

nemajú koniec. Nesmú chýbať strážne veže,  jedna od druhej vzdialené približne 50 metrov.  

      Podmienky sú otrasné. Spalo sa na zemi, hygiena na minimálnej úrovni, zima, číslo namiesto mena... Neviem si 

predstaviť, ako by som dokázal v takým podmienka existovať. Pri pohľade na to som sa opäť cítil zvláštne, bezbranne 

a to som bol len turista. Neviem si predstaviť, čo museli prežívať ľudia, ktorých sem uväznili. Strašné! 

 

     Návšteva Osvienčimu bola pre mňa veľmi silným a nezabudnuteľným zážitkom. Každý by mal aspoň raz v živote 

navštíviť tieto miesta a vzdať tak úctu tým, ktorí sa stali obeťami nezmyselného fašizmu. 
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Čítame s Mirom 

Kniha? Si normálny? Veď je 21. storočie! 

 Popadané gaštany, šum suchých listov, vôňa škorice a jesenný vánok ako predzvesť zimy otáča listy strán 

knihy. Píše sa október 2015. Vývoj vedy a techniky sa násilne tlačí do popredia. Čo bude zajtra? O mesiac? O rok? 

Neviem. Jediné, čo si dovolím tvrdiť je, že zlaté časy kníh sú preč. 

 

 Niekto tvrdí, že „kniha je množstvo popísaného a zviazaného papiera“. Blbý názor, však? Mnohí vidíme 

v knihe čosi viac. Vidíme v nej odpovede na množstvo nezodpovedaných otázok, vlastný svet, ale aj dobrého pria-

teľa. Osobne si myslím, že každý človek by mal za život prečítať aspoň jednu jedinú knihu. Množstvo kníh má čita-

teľovi čo povedať aj po desiatkach rokov. Určite stojí za zváženie prečítať si napríklad román Chrám Matky Božej 

v Paríži (V. Hugo), ktorá skrýva v sebe neskutočnú silu a čaro. Zámerom autora nebolo opísať len krásy Paríža, ška-

redého Quasimoda a krásnu Esmeraldu, ale poukázať na to, že škaredý vonkajšok nerobí človeka zlým  aj vo vnútri. 

Aj človek ako Quasimodo môže mať dobré srdce a dokázať ľúbiť.  

 

 S knihou si nekupujeme obal a popísané zväzky strán. Kupujeme si jej príbeh, jej dej, ktorý ťa žiada, aby si 

sa aspoň na maličký okamih stal jeho súčasťou. Sám som prečítal zopár kníh. Nebolo ich veľa. Od historických ro-

mánov, cez sociálne, až po dobrodružné romány. Najviac ma zaujali, štylisticky ale aj obsahovo, dobrodružný prí-

beh Papierové mestá (J. Green), historický román Prorok (S.J. Parissová), sociálny román Najdlhšia cesta (Nicholas 

Sparks), Anjeli a démoni (D. Brown), alebo autobiografický román Moja ruská babka a jej americký vysávač (Meir 

Shalev).  

 

 Letné prázdniny, Summer Holidays, alebo ako len chcete. Niekto ich strávil pri mori, jazere, v práci. Alebo 

čítal knihu? Žeby? Ja sám som okrem iných činností prečítal zopár kníh.  

 

 Najdlhšia cesta. Priznávam, zo začiatku som si myslel, že kniha bude nudná, nezaujímavá a po piatich prečí-

taných stranách zapadne prachom na poličke na veky vekov. A ako je u mňa zvykom, mýlil som sa. Pri čítaní po-

sledných strán mi prešiel až mráz po chrbte. Ale nepredbiehajme.  
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 Deväťdesiatjedenročný Ira Levinson uviazne po dopravnej nehode mimo 

odľahlej cesty v snehovom závoji. Aj napriek početným zraneniam ho z mdlôb 

prebúdza akýsi nejasný obrys ženy, ktorý sa postupne rozjasňuje.  

Je to jeho manželka Ruth, ktorá zomrela pred deviatimi rokmi. Ruth sa snaží udr-

žať Iru pri vedomí, rozpráva mu príbehy, ktoré spolu prežili, ako sa zoznámili, 

hovorí o vzácnych obrazoch, ktoré dlhé roky zbierali, a najmä  o negatívnych spo-

mienkach na druhú svetovú vojnu, ktorá poznačila životy oboch rodín. 

 

 O niekoľko kilometrov ďalej žije mladý Luke so svojou matkou na ranči, 

ktorý je ich život. Ranč má vážne finančné problémy a hrozí, že pre dlhy prepadne 

banke. Práve preto sa Luke zúčastňuje býčích zápasov a snaží sa zarobiť peniaze 

a splatiť dlh, aj keď vie, že má vážny zdravotný problém. Jedného dňa sa pri sto-

dole stretne so Sophiou, študentkou umenia na univerzite vo Wake Forest. Rovnako ako je nadšená Sophia životným 

štýlom Luka, je aj Luke nadšený životom Sophie. Po nejakom čase sa začnú stretávať, aj keď sa vždy nejaké problémy 

vyskytnú. Neskôr Sophia   zisťuje, že toto nie je život, ktorý chce žiť. 

 

 Ira, Ruth, Sophia, Luke. Čo majú tieto dvojice spoločné? Až do polovice príbehu som to nechápal. Osamelý 

starček Ira ktorému mladý Luke a Sophia pri návrate z horskej chaty zachránili život, sa im za to oplatil. Bohužiaľ, po 

smrti. 

 

 Človek je niekedy vôbec nezaujímavý pre spoločnosť. Ako sa hovorí „Nikto si o neho ani bicykel neoprie“, 

až do istého okamihu... Je to správne, ak aj hrdina príbehu Ira bol sám, nemal deti, priatelia boli mŕtvi a nikoho neza-

ujímal jeho život, a čo s ním bude ďalej, až do okamihu, kým zvedavá novinárka nevypustila informáciu, že disponuje 

vzácnymi umeleckými dielami? Môže aj v súčasnosti človek žiť dôstojný život bez klamstiev a podvodov? Odpovedz-

me si sami... životný príbeh Iru, určite stojí za prečítanie. Niekedy je ťažké nájsť tú pravú knihu, ale ak ju nájdeš, tak 

to pochopíš, a možno ti dokonca aj zmení život. Nie každého priťahuje rovnaký žáner, to je fakt. V tomto prípade 

platí „ povedz mi čo čítaš, a ja ti poviem kto si“. 

 

 Slnko pomaly zapadá. Čím ďalej, tým viac mi začína byť väčšia zima, ale zvedavosť po rozuzlení zápletky je 

silnejšia. Aj keď poriadne nevidím na písmená, snažím sa prečítať čo najviac. Dajme teda fantázii priestor 

a spríjemnime si dlhé jesenné a zimné večery dobrou knihou. Je to len o nás, o našich predstavách, ako si dej vykreslí-

me.  

 

Na oblohe sa rozžiarila prvá hviezda, a myslím, že sa mi páči, ako jej žiara blikoce do tmy. 

The End. 

13 

Miro Tarabčák, 3.A 



ROZHOVOR s absolventom 

  Vieme o tebe,  že si pred troma rokmi maturoval v SSOŠ Giraltovce v odbore škola podnikania. Prečo 
si sa ako deviatak rozhodol  študovať práve v našej škole?  

 

Študovať v tejto škole som sa rozhodol z toho dôvodu, že som mal  menší strach ísť mimo Giraltoviec, ísť na inter-
nát, a tak som zostal  verný svojmu mestu. Rozhodovanie medzi gymnáziom a školou podnikania nebolo jednoduché. 
Ešte pár hodín pred tým, ako som musel ísť na zápis, som sa nevedel rozhodnúť. Asi som dieťa šťasteny a vybral som 
si práve školu podnikania. Moja sestra študovala na gymnáziu, čiže na druhej strane. Bál som sa ísť na gymnázium 
z toho dôvodu, že sestra na gymnáziu excelovala. Mala samé jednotky. Ja som sa bál toho, že je tam potrebné sa veľa 
učiť, čo sa mi popravde nechcelo. Chcel som tiež konkrétne zameranie, nie všeobecné vzdelanie. Podnikanie bolo mo-
jou voľbou aj preto, lebo môj strýko podniká, nadchlo ma  to, že má pod sebou ľudí, ktorých vedie, má niečo vlastné, 
čo vybudoval od nuly, dáva prácu ľuďom, plní si vlastný sen a je pánom sebe samému a svojmu času. Toto ma silno 
povzbudilo a aj vďaka tomu som si vybral štúdium podnikania.  

 

Si už vysokoškolák, máš za sebou štúdium v inom prostredí a inom type školy. Ako by si s odstupom času 
zhodnotil štúdium v SSOŠ?  

Pomohli ti znalosti získané počas stredoškolského štúdia aj na vysokej škole? 

 

Čerpám z toho, že som bol veľakrát zaangažovaný do školských aktivít, či už dobrovoľne alebo nie. Klamal by som, 
ak by som sa vyjadril, že som sa vždy do toho vrhol bezhlavo. Boli  tam polemiky, nechuť, vyčítanie či sklamania. Vý-
sledný efekt bol vždy takpovediac prekvapujúci. Prekonal to negatívne. Veľmi mi pomohlo písanie desaťprstovou me-
tódou na programe ATF. Odteraz mi pri písaní seminárky netrvá písanie jednej strany 30 minút, ale zaberie to trikrát 
menej času. Takže naozaj, ak by som mal teraz písať dvoma prstami, ako to robí väčšina študentov, tak to už nedoká-
žem. Už  som zabudol písať dvoma prstami. Preto si to veľmi vážim. Je to zaiste maličkosť, no pri písaní bakalárskej 
práce to ocení nejeden študent. Ďalej čerpám výhody z učenia účtovníctva. Vidím to na svojich spolužiakoch na vyso-
kej škole, ktorí poprichádzali z gymnázií  a títo účtovníctvo vôbec nemali. Z účtovníctva mám pevné základy a nemal 
som a ani nemám s ním ťažkosti. Ďalej čerpám z toho, že som bol zapojený do projektov z anglického jazyka. Pomoh-
lo mi to v dorozumievaní a v otvorenosti – nebyť uzavretý, nebáť sa šíreho sveta a vycestovať či zapojiť sa do rôz-
nych aktivít. Aj keď sa musím priznať, že na vysokej škole nie som zapojený do žiadneho projektu (Erazmus, Aiesec). 
Na jednej strane si za to môžem dať facku a na druhej už na to nemám čas. Avšak spolužiak, ktorý sa tomu venuje 
naplno, mi núkal účasť, ale ja som slušne odmietol. Stačilo mi to na strednej škole. Ak by som mal teraz cestovať po 
svete, tak viem, že by som mal celé štúdium rozhádzané a môj priemer by bol horší, ako je teraz. Na strednej učitelia 
vedeli účasť na projekte prihliadnuť. Na vysokej sú učitelia nekompromisní, tam ich to nezaujíma, že si bol na projek-
te, pozerajú na svoj predmet. Aj keď projekty nie sú celé na škodu a nájdu sa aj učitelia, ktorí to ocenia.     

 

Si študentom Prešovskej univerzity v Prešove, konkrétne fakulty manažmentu. Ako vyzerá tvoj  bežný škol-
ský deň a čo je v ňom najťažšie?  

 

- Tak napríklad, tento semester mám utorky a stredy voľno a po zvyšok týždňa mám školu, resp. prednášky 
a semináre. Pondelky hodnotím ako najťažšie, pretože musím vstávať o 5:00 ráno, aby som sa vedel dostať do školy 
a končím o 16:00, na čo som doteraz nebol zvyknutý. A pauzu mám asi dve hodiny dokopy. Nasledujú štyri semináre 
za sebou, kedy nemám ani prestávku. Ľahšie veci si prezerám aj v autobuse cestou domov, ak nezaspím. Takto vyzerá 
pondelok. Utorok a streda je voľno. Vtedy si snažím zresetovať hlavu  a večer sa vrátiť k štúdiu – k písaniu prác a k 
príprave na zvyšok týždňa. Najlepšie sa mi učí večer. Som taký typ človeka, ktorý funguje na obed a večer. Vtedy naj-
viac dostávam do seba a vydávam zo seba . Je normálne, keď idem spať o 1:00 alebo o 2:00 ráno a nemám s tým prob-
lém. Čo sa týka zvyšných dní, je to klasika ako aj na strednej škole. V nedeľu znova nasleduje príprava na nasledujúci 
deň. Dôležité je urobiť si v tom poriadok a zorganizovať si čas. 
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Vráťme sa ešte do stredoškolských čias. Ktoré predmety alebo vyučovacie hodiny boli pre teba najťažšie a 
prečo?  
 

Keď tak lovím v pamäti, tak za najťažšie predmety považujem slovenčinu a matematiku. No kto nemal ťažkosti 
s naším materinským jazykom? Zvláštne bolo, že som sa diktátov neobával. Naopak, literatúru som si obľúbil. Straši-
delný predmet matematiku nemám rád do dnešných dní, aj keď som skúšky z matematiky a štatistiky úspešne zvládol. 
Je to pre moje asi kreatívne myslenie dosť zložitý odbor. Medzi tie pre mňa prevažne ľahké patrili: angličtina - ozaj 
jediný seminár, na ktorý sa teším, je práve z angličtiny. To ma nesmierne napĺňa. (ďalej je to už mimo otázky) Moju 
záľubu k jazykom podnietili aj tie projekty, do ktorých som bol zaangažovaný. To ma aj motivovalo. Hanbil som sa ísť 
do sveta a dorozumievať sa rukami nohami. Je príjemné, keď sa rozprávaš s cudzincom v cudzom jazyku bez problé-
mov a on ti rozumie. To ma motivovalo učiť sa jazyky. Musím apelovať na študentov, že vedieť jazyk v dnešnej dobe 
je veľké plus. Poučky sa dajú naučiť, ale naučiť sa angličtinu a nemčinu vyžaduje hodiny a hodiny. Je to aj o tom, ako 
sa človek jazyky učí. Môže to robiť  hravou formou, napríklad pri sledovaní filmov a seriálov, vtedy sa dobre učí, ale 
každému vyhovuje niečo iné. Tiež pomáha písanie si s úplne cudzími ľuďmi, kde nezáleží, o čom alebo či je to grama-
ticky správne.  

 

Ako by si charakterizoval časy, keď si študoval v  SSOŠ? 
 

Musím sa priznať, že som na začiatku očakával niečo iné. Očakával som skutočnú disciplínu, kde budeme poslušní, 
plní morálky a rešpektu. Dočkal som sa však iného – bolo to skôr ležérne. Samozrejme, vinu je potrebné sčasti hádzať 
aj na stranu študentov. Pre mňa to boli časy, kedy som si užíval mladosť. Lepšie si spomínam na stredoškolské časy 
ako na tie na základnej škole. Stredná škola mi dala veľa. Netuším ani len to, ako by som zvládal gymnázium, ale na 
SSOŠ som objavil samého seba a dalo mi to viac než dosť do života.  

 

Vieme o tebe, že si sa aktívne zapájal do školských projektov? Ktoré krajiny si v rámci projektov navštívil?   
 

Z projektov som navštívil krajiny: Rumunsko, Poľsko a Španielsko (Barcelonu). Vo štvrtom ročníku mi bol ponúknutý 
návrh, aby som si predlžil štúdium o jeden rok a tým vyskúšal výmenný pobyt v Taliansku, konkrétne v Turíne na tri 
mesiace. Neskôr by sa to vymenilo a ten študent by prišiel ku mne. Hneď mi to zatrhli rodičia. Chceli ma vidieť skôr 
na vysokej škole ako niekde v Taliansku. Podľa mňa bola asi lepšia voľba to, že som išiel na vysokú školu. Ten odklad 
jedného roka by bol problémový. Stáva sa, že po jednom roku voľna sa už študentovi nechcel pokračovať v štúdiu. 
A tak som bol presvedčený rodičmi ísť na vysokú školu. A čo sa týka projektov bolo to niečo úžasné a fascinujúce. 
Nemožno spochybňovať, že tam hral rolu strach,  a obavy. Nevedeli sme, do čoho sa vrháme. Musím povedať, že je 
to niečo, čo zmenilo môj pohľad na svet. Keby som mohol vrátiť čas a byť na škole podnikania, tak by som neváhal 
ísť hoci aj do Japonska alebo Kanady. Nevedel som jazyk úplne najlepšie, ale na tých výletoch to človeka silno motivu-
je učiť sa. A pomaly zistí, že angličtina mu  len vynáša a zistí aj, že s ňou sa dorozumie všade a s hocikým. Musím pre-
kvapivo a s úctou pochváliť Rumunsko. Mali sme predsudky, že ideme do ,,diery“. Stalo sa jednou z najlepších uspo-
riadateľských krajín. Rumunsko bolo lepšie ako Španielsko a prečkalo to všetky moje očakávania. V Rumunsku 
a Španielsku som strávil cirka 10 dní. V Poľsku iba víkend na chate a po Slovensku sme toho tiež nachodili.  

 

Niektoré priateľstvá zo školských čias trvajú celý život, iné zas sa rýchlo strácajú Ako je to s tebou, udržiavaš 
kontakt  so svojimi spolužiakmi s triedy?   
 

Naša trieda bola zvláštna tým, že som poznal takmer viac ako polovicu spolužiakov. S malým úsmevom musím kon-
štatovať, že sa nemôžem zbaviť jednej mojej spolužiačky, ktorá študuje v tej istej skupine ako ja. S ňou som strávil 1-4, 
potom počas 5-9 ju preradili vedľa do triedy. Nasledovala celá stredná škola a teraz budeme spolu  asi aj celé vysoko-
školské štúdium. Nedá sa udržiavať kontakt so všetkými. Po strednej škole sa to tak rozbije, že časť tých ľudí, ktorých 
som videl každý deň, som  od strednej nestretol  a ani neviem, čo sa s nimi deje.  Zrazu sa človek dopočuje, že henten 
podniká, tamten vycestoval, tá sa ide vydávať a podobné prípady. A doteraz nemôžem nájsť relevantný dôvod na od-
poveď niektorých spolužiakov, ktorých sa pýtam, či po skončení maturity navštevujú strednú školu. A oni mi odpove-
dajú, že od maturity tam ešte neboli. Naozaj je zarážajúce prežiť kdesi  štyri roky zo svojho života a po maturite tam 
ani nenazrieť. Aj samotní učitelia registrujú, že ich  chodí „otravovať“ partia študentov, ktorá sa do školy často a rada 
vracia. Treba si pospomínať na tie pekné a pozitívne veci.  
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Čo by si odkázal súčasným  študentom SSOŠ v Giraltovciach? A čo by si poradil budúcim stredoškolákom 
pri výbere strednej školy?  

 

 Čo odkázať mladým ľuďom? Nie som nejaká osobnosť, aby som im dával posolstvá, ale z vlastnej skúsenosti môžem 
odporučiť, aby sa vo svojich aktivitách zameriavali prevažne na to, kam ich to ťahá a ak budú robiť to, čo ich baví, 
s radosťou a horlivosťou, zvládnu všetky ťažkosti a prehryzú sa aj vecami, ktoré ich nebavia. Aby boli ambiciózni 
a aktívni vo veciach, ktoré ich bavia. Je dobré mať víziu, predstavu, čo chcem v živote dosiahnuť. Podotýkam, že 
možno sa  nesplní do bodky, na sto percent to, čo majú vysnívané, ale aspoň sčasti. Človek je šťastnejší, ak robí aspoň 
čiastočne to, čo si vysníval. Byť nejakým radovým zamestnancom a stáť za pásom, niekde mimo Slovenska, 
v Nemecku alebo Anglicku. Neviem, či by som chcel, aby toto bol údel v živote. Naozaj chcem robiť to, čo ma baví. 
Samozrejme prídu ťažkosti, ale keď to budem robiť s láskou a horlivosťou, prekonám všetko. Aj tie ťažkosti ťa budú 
tak formovať, že stále budeš lepší a lepší.  
 

 Aby pri výbere strednej školy sa nenechali ovplyvniť rečami spolužiakov, rodičov, súrodencov. Treba dbať aj na slovo 
rodičov, brať si ho k srdcu, ale neriadiť sa ním, a vybrať si to, čo ti hovorí vlastné srdce a kam ťa to ťahá. Je to roz-
hodnutie na celý život, ktoré ovplyvní zbytok tvojho života. A kto by sa chcel rozhodnúť zle? Naozaj každý chce pre 
seba len to najlepšie.  Tráviť štyri roky, niekedy aj päť rokov štúdiom, ktoré ma nebaví, by bola  pre mňa strata času. 
Jasné, dá sa prestupovať, ale lepšie je zobrať to vážne, seriózne a vybrať si s rozumom to, čo ma baví.  

 

Predpokladám, že štúdium na vysokej škole je pre teba len odrazovým mostíkom k takej práci, ktorá ťa bude 
baviť a bude tiež finančne dobre ohodnotená. Možno sa však mýlim. Máš predstavy o tom, čo chceš robiť po 
skončení vysokej školy? 
 

Čo budeš robiť po skončení vysokej školy? To je tá záludná otázka, ktorá straší a nedá spávať väčšine absolventov VŠ. 
Asi tam, kde ma vietor zaveje, tam pôjdem. Tá vhodná príležitosť príde  často vtedy, keď to nečakáme. Už teraz by 
som mohol spolupracovať / participovať na jednom biznise s mojím spolužiakom, ale je  ťažké popri štúdiu spolupra-
covať na niečom takom. Po vysokej škole chcem robiť niečo, čo má spojitosť aj s odborom, ktorý mám v hlave už tri 
roky - marketing. Niečo, čo som sa naučil, aby som to mohol aj využívať. Ktovie? Možno začať aj s vlastným podnika-
ním. Neviem, je to také silné slovo, že „začať podnikať“. V dnešnej dobe podnikať na Slovensku je ťažký boj, je ťaž-
ké v takýchto podmienkach začať podnikať. Netreba byť skeptický a znechutený, ale naozaj snažiť sa byť odlišným. 
Dokázať, že aj na Slovensku sa dajú robiť biznisy, ktoré stoja za to. Študujem na fakulte manažmentu a zaoberáme sa 
nápadmi, ktoré sú naozaj výnimočné a hovorím, že sa neodlišujeme. Študenti sú rovnakí všade vo svete, lenže nám tu 
chýba motivácia. Taká výnimočná idea, ktorá vznikne na podnikanie v Amerike, môže skrsnúť v hlave aj tu.  

 

 

Ďakujem za rozhovor a prajem ti, aby sa tvoje predstavy naplnili. 
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                           Braňo Vojtko, 3.A 



Z našej tvorby 

Bájka o mačke a levovi 

  

 Mačka sa jedného dňa rozhodla, že sa vyberie do džungle a zistí, čo tam je. Ešte nikdy v živote v džungli 
nebola a ani len netušila, aké zvieratá tam žijú.  

Ani jej na um nezišlo, že by mala byť opatrná.  

V jej domove ju pokladali za super lovkyňu myší. Bola si istá, že takto to bude aj v džungli.  

Onedlho uvidela pred sebou leva.  

Troška sa ho zľakla, ale nepodliehala panike.  

Chvíľu kráčala za levom. Tesne pred levom sa pripravila na skok.  

Vtedy sa majestátne zviera obrátilo a uprelo pohľad na svoju protivníčku.  

Čosi ju varovalo, že zver, ktorá stojí pred ňou, je oveľa silnejšia ako zvieratá, ktoré doposiaľ stretla.  

Potom lev otvoril papuľu a zareval.  

Mačka sa od strachu nevládala ani len pohnúť, nemohla odtrhnúť zrak od tých hrozných tesákov.  

Uvedomila si tiež, akú má lev mohutnú hruď.  

Mala iba jedno želanie - aby bola čo najďalej od zvieraťa, ktoré tak hrôzostrašne reve a má také strašné zuby.  

Líška, ktorá toto všetko sledovala, sa iba nahlas zasmiala a zvolala: „Veľa ti nebolo treba, aby si zutekala, milá mo-
ja.” 

 

 

Ponaučenie: Skôr, ako sa pustíme do zápasu, mali by sme o súperovi vedieť, čo najviac.  
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   Soňa Šestáková, 1.C 



ČÍSLO 02/NOVEMBER 2015 

Vianočná pošta 

už prináša prvú správu. Prišiel čas Vianočnej akadémie 2015. Hudobná 

skupina už ladí svoje nástroje, tanečníci cvičia kroky, speváci chránia hrdlo 

šálom, recitátori zháňajú texty. Stromček v kabinete sa trasie od nedočka-

vosti... 

Naše tradičné školské vianočné stretnutie sa uskutoční pred odchodom na 

zimné prázdniny.  

Autori: 

PaedDr. Viera Kecerová 

Ing. Viera Sotáková 

Martin Hudák                           Soňa Šestáková 

Soňa Nováková                        Miroslav Tarabčák 

Branislav Vojtko                       Dávid Vojček 

Ivana Partilová                          Branislav Vojtko     

               

Jazyková a grafická úprava: 

Mgr. Anna Kalafová 

RNDr. Katarína Kocová Mičkaninová, PhD. 

Vážení rodičia, milí deviataci a ôsmaci, 
 

srdečne Vás pozývame na  Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 

v priestoroch SSOŠ Giraltovce 16.12. 2015. 

Tu je náš  recept na pekne a užitočne strávené decembrové dopoludnie. 

Zaujímavé aktivity doplníme prehliadkou odborných učební, pridáme 
prezentáciu projektovej činnosti a výsledkov študentov, primiešame 
ukážky praktickej prípravy žiakov, okoreníme stretnutiami s pedagógmi 
a študentmi školy. Všetko dochutíme príjemnou atmosférou. A ako   
nápoj podávame neobmedzené množstvo dobrej nálady. 

Cez víkend,  4. – 6. decembra 2015, 

si naši študenti budú mať možnosť 

opäť zlepšiť svoje jazykové schopnos-

ti v praxi. Na tri dni nás totiž prídu 

navštíviť študenti a učitelia 

z Chorvátska, ktorí nám prostredníc-

tvom  zaujímavých workshopov     

predstavia projekt, na ktorom pracujú 

a rovnako i svoju krajinu.  Pre našich 

žiakov to bude opäť príležitosť nad-

viazať medzinárodné kontakty 

a jedinečným spôsobom spoznať novú 

kultúru. Welcome Croatians! 

Pripravujeme 


