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Exkurzia Maďarsko 

Žiačky našej školy sa zúčastnili v dňoch 18. – 22. októbra 2013 prvej medzinárodnej mobility 

v rámci projektu Comenius - Schüler als Wirtschaftsexperte (Žiaci ako hospodárski experti). 

Stretnutie sa konalo v meste Baktalorantháza v Maďarsku a zúčastnili sa ho žiaci z Poľska, 

Maďarska a zo Slovenska. Našu školu reprezentovali žiačky Kristína Leskovská, Natália 

Schmidtová (ll. L) a Patrícia Bednárová, Lenka Kešeľáková (lll. B). Dievčatá úspešne predstavili 

našu školu, jej históriu a pamätihodnosti Spiša a zároveň mali možnosť spoznať zaujímavosti 

ich regiónu. Tiež mali možnosť navštíviť množstvo pamiatok v Maďarsku, čo sa im aj 

podarilo. Opýtali sme sa  žiačok z II. L ako sa im tam páčilo. 

1. Páčilo sa vám tam?  

Všetko má svoje plusy aj mínusy. Ale 

páčilo sa nám tam. Určite by som to 

odporučila aj iným žiakom, pretože to je 

dobrá skúsenosť do života. 

2. Mali ste možnosť spoznať nejakých 

žiakov z Maďarska? A ako ste sa s nimi 

dohovárali? 

Samozrejme, že sme mali možnosť 

stretnúť sa so žiakmi z Maďarska, veď sme 

boli predsa v Maďarsku. A boli sme 

ubytovaní na internáte, takže sme sa 

s nimi mohli stretnúť nie len  

v rámci exkurzií po ich školách, ale aj na 

internáte.  Dohovárali sme sa s nimi 

v nemeckom jazyku. 

3. Kúpili ste si nejaké suveníry? Mali ste 

možnosť si popozerať mesto, v ktorom ste 

boli? 

Kúpili sme si suveníry. Počas rôznych 

exkurzií nám vždy dali možnosť rozchodu, 

takže sme mali čas. Navštívili sme 

množstvo pamiatok  v meste. 

4. Kde ste boli ubytovaní? 

Boli sme ubytovaní v školskom internáte 

školy a izbu sme mali pre štyroch, takže 

sme boli spolu aj s tretiačkami. 

5. Boli ste spokojní s maďarským jedlom? 

Veľmi nám nechutilo maďarské jedlo, ale 

varili aj iné jedlá. Keď nám nechutilo, zjedli 

sme niečo z vlastných zásob, alebo sme si 

niečo šli kúpiť. 

6. Ak by ste mali možnosť tam ísť ešte raz, 

išli by ste? 

Určite nám to niečo dalo do života, takže si 

myslím, že to bola dobrá skúsenosť, ale 

neviem, či by som išla ešte raz. Dala  by 

som príležitosť aj  iným žiakom, nakoľko 

počet žiakov je obmedzený. 

  

 

Schmidtová N., Leskovská K., Tomčányová 

T. – III. L) 

  



Spišskí hokejisti 

a hokejistky získali 

všetky cenné kovy 

BRONZOVÁ OSLAVA 

Počas celej sezóny (v dňoch od 14. 09. 2013 do 

03. 04. 2014) sa na Slovensku uskutočňovala 

extraliga dorastu. Počas nej dorastenci na 

sebe tvrdo pracovali a dosahovali úžasné 

výsledky. Excelovali najmä kapitán a útočník 

Roman Chmeľ (58B), útočník Branislav 

Zwick(63B), asistent a útočník Marko Ondov 

(67B), center Lukáš Ludányi (42B)a asistent a 

obranca Martin Bodák (27B,21A).Nezaostával 

brankár Filip Surák, či Dominik Hudáček, ktorý 

boli cennou oporou spišského tímu. 

V tímových štatistikách dorastenci vynikali 

v streľbe na bránu (1792). Do play off sa 

prebojovali aj kvôli ich trénerom(Martin 

Šiška, Ľudomil Ondov). Prvým súperom boli 

dorastenci z MHk 32Liptovský Mikuláš, a.s.,  

ktorých zaslúžene prekonali v troch zápasoch. 

Ako druhý ich čakali dorastenci z HK Trnava, 

ktorým sa podarilo postúpiť do finále 

a spišským hokejistom ostala hra o tretie 

miesto, v ktorej ich čakal HC Slovan Bratislava. 

Po tvrdom boji porazili Slovan vo všetkých 

zápasoch a oprávnene získali tretie miesto, 

z ktorého sa neuveriteľne tešili. Posledný 

zápas dorast odohral na zimnom štadióne 

v Spišskej Novej Vsi pred zaplnenou tribúnou. 

Prvá tretina sa im nevydarila, pretože 

prehrávali. No v druhej tretine stretnutie 

otočili a s veľkým nadšením sa pustili do tretej 

tretiny, v ktorej vsietil rozhodujúci posledný 

gól kapitán Roman Chmeľ. 

Komentáre po zisku 

bronzových medailí: 

Roman Chmeľ – kapitán bronzových 
chlapcov: 

„ Celú sezónu hodnotím z mojej pozície 
veľmi kladne. Podľa mňa sme si medailu 
zaslúžili, chlapci bojovali , potili sme krv , 
každý bojoval srdiečkom, stáli sme jeden 
za druhým, podľa mňa to bola veľmi 
vydarená dorastenecká sezóna. K tretiemu 
miestu nám veľmi pomohli tréneri, vedia 
aj povtipkovať, ale keď ide do tuhého, tak 
vedia pokričať. Prísnejší bol prvý tréner 
Martin Šiška, pán Ondov bol veľmi dobrý 
hokejista a veľmi nám pomohli jeho veľmi 
bohaté skúsenosti. Bez nich by sme 
nedosiahli to, čo dnes oslavujeme.“ 

Filip Surák – brankár HK Spišská Nová 
Ves: 

„ Sme radi , že sme získali tretie miesto 
v najvyššej dorasteneckej súťaži na 
Slovensku. Bol to náš cieľ, keď sme 
vstupovali do play off a ja som veľmi rád, 
že sme získali medailu a ja som bol pri 
tom.“ 

Martin Šiška – tréner HK Spišská Nová 
Ves: 

„Nie nadarmo sa vraví, že ten posledný 
krôčik je najťažší, tak tomu bolo aj v tomto 
zápase. Dovolím si tvrdiť, že v prvej tretine 
bol Slovan lepším mužstvom, ako sme boli 
my. Dokázal si vytvoriť veľa streleckých  aj 
gólových príležitostí, bol lepší v pohybe, v 
kombinácii a zaslúžene vyhral prvú tretinu 
dva ku jeden. V prvej  prestávke sme 
chlapcom dohovorili, zmenili sme určité 
veci v našej hre. Asi to padlo na úrodnú 
pôdu, podarilo sa nám skórovať a túto 
tretinu sme vyhrali tri ku nule. Otočili sme 
tak skóre zápasu na našu stranu. V 
poslednej tretine sme sa snažili chlapcov 
nabádať, aby sme udržali tento  výsledok a 
to sa nám aj podarilo. Chcel by som týmto 
posledným komentárom v sezóne 
poďakovať všetkým chlapcom za 
odvedenú  prácu a rovnako tak  i svojim 
kolegom. Som veľmi spokojný a ešte raz 

 
 
 
 



im všetkým ďakujem. To čo sme dosiahli je 
veľkým úspechom. Myslím si, že všetko sa 
začína mravenčou prácou na začiatku 
sezóny. Ak je nám šťastena naklonená, tak 
sa môže dostaviť takýto malilinký úspech , 
z ktorého sa tešíme  a od zajtra znova 
začíname pracovať a myslieť na 
nadchádzajúcu sezónu. Veľmi si cením 
prácu pána Ondova, bol to prínos pre 
mužstvo  a preto sa mu chcem aj cez 
média poďakovať. “ 

Ľudomil Ondov – tréner HK Spišská Nová 
Ves: 

„ Tretie miesto je pre Spišskú Novú Ves 
úspechom. S trénerom pánom Šiškom 
spolupracujem druhý rok, v prvom roku 
sme hrali play off, v druhom roku sme tretí 
na Slovensku. Podľa mňa je to jeden z top 
trénerov  Spišskej Novej Vsi.“ 

zdroj: stez 

Káder Spišskej Novej Vsi: 

Surák Filip, Hudáček Dominik, Vartovník 
Samuel, Dušenka Jozef, Bodák Martin, 
Chmeľ Roman, Kyčák Jakub, Štrauch René, 
Zwick Branislav, Gavalier Dalibor, Ludányi 
Lukáš, Ondov Marko, Polomský Adam, 
Rákoczy Matej, Gavalier Tomáš, Karaffa 
Dávid, Knižka Ľubomír, Lesňák Kamil, 
Volčko Ľubomír, Bdžoch Martin, Dzurilla 
Daniel, Hoščuk Erik, Kavalec Martin, Šegla 
Dávid, Pavol Erik, Mintál Peter, Forrai 
František, Pícha Dávid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zlato z Easter cup 

Nielen dorastu sa tohto roku darilo. 
Deviatakom, ktorí skončili tretí v Orange 
lige starších žiakov 9 vyhrali hokejový 
turnaj Easter cup 2014, ktorého sa 
zúčastnilo desať mužstiev zo siedmych 
rozličných krajín. Nielen v turnaji, ale aj 
v Orange lige vynikali kapitán a ľavý 
obranca František Forrai (30B,17A), 
útočník Kristián Horváth (79B),center 
Roman Karaffa (90B), ktorý získal ocenenie 

pre najproduktívnejšieho hráča.  

 

Strieborný úspech žien 

Tak ako naši seniori, alebo juniori sa aj 
ženy snažili vykonať úspech, čo sa im aj 
podarilo. Celú sezónu (od 07. 09. 2013 do 

08. 03. 2014) tak ako dorast na sebe osy 
tvrdo pracovali. V prvej lige žien boli 
favorizovaným súperom všetkých tímov, 
tak ako aj Popradčanky, ktorým podľahli 
v poslednom finálovom zápase doma 
v Spišskej Novej Vsi. Zo začiatku boli 
smutné z toho, že nevyhrali zlato, ale 
museli sa uspokojiť aj so striebrom, ktoré 
si prevzali po zápase. Počas sezóny žiarila 
útočníčka Petra Jurčová (62B), centerky 
Miriam Mikesková (54B) a Lenka Sroková 
(32B,20G), útočníčka Patrícia Gorecká 
(33B,19G) a obrankyňa Iveta Klimášová 
(31B,30 +/-). V tímových štatistikách 

nezaostávali, naopak, vynikali. 
Vyznamenali sa hlavne v počte strelených 
gólov, ktorých nastrieľali 143, a takisto ako 
dorast aj v streľbe na bránu (1026).,,Som 
rád, že sme mohli ukázať, že ženský hokej 
na Slovensku má svoju kvalitu.“P.Findura 
(tréner strieborných . 

Simona Krauzsová 



Rozhovor s Paľom Skalickým  

 

Si mladý hokejista no máš za sebou 

mnoho úspechov. Hral si za HK Spišská 

Nová Ves a pôsobil si aj v Gelnici. 

Napadlo Ti niekedy, že by si mohol hrať 

v repre a na MS „20“? 

Vždy som dúfal, že sa tam dostanem, ale 

je tam ťažká cesta a hlavne kopu driny 

a odriekania si iných vecí a sústrediť sa na 

jeden cieľ. Mne sa to vyplatilo. Úspech to 

je, ale nemôžem sa uspokojiť. Musím 

pracovať na sebe ďalej. 

  

1. Aké boli tvoje pocity, keď si ťa 

tréner E. Bokroš vybral, aby si šiel 

hrať za jeho tím? 

-  Najprv som bol prekvapený, 

pretože predsa len tam boli lepší 

hráči, ktorí si už odskúšali iné 

hokejové ligy, ale veľmi ma to 

potešilo a dúfam, že som trénera 

nesklamal a splnil som jeho plány, 

ktoré mal so mnou v tíme.  

 

- MS „20“ sa konali vo Švédskom 

Malmö a odlietali ste tam 

24.decembra 2013. Stihol si 

ešte pred tým osláviť vianočné 

sviatky so svojou rodinou? 

- Áno. 22. decembra sa skončil 

kemp pred MS a na otočku 

sme šli domov. Štedrá večera 

bola, ale hneď 23. decembra 

som musel byť naspäť 

v Bratislave, čiže bolo to také 

na rýchlo.  

- Obliekol si si už aj dres lídra 

Tipsport extraligy HC Košice. 

Plní sa ti tvoj hokejový sen? 

- No dá sa povedať, že sa mi 

plní hokejový sen, lebo Košice 

sú momentálne najlepším 

klubom na Slovensku, ktorý hrá 

Extraligu, čiže ma to veľmi 

potešilo. 

 

2. Nejaké ambície pre tvoj budúci 

hokejový život? 

- A tak mám to všetko pred 

sebou, čiže to sa ešte ukáže 

časom, ale chcel by som sa 

baviť hokejom a robiť to tak, 

aby som sa tým mohol živiť. 

 

3. Popri hokeju toho máš veľa. Ako 

zvládaš školu? 

- So školou to mám ťažké, 

pretože keď som bol v projekte, 

tak som nechodil do školy 5 

mesiacov a nemal som čas učiť 

sa, ale škola mi pomohla 

a umožnila mi to robiť tak, aby 

som to všetko stíhal a za to 

patrí všetkým veľké ĎAKUJEM, 

ale hlavne pani zástupkyni 

Minďášovej.  

 

4. Čo by si odkázal svojim 

obdivovateľom? 

- A tak čo by som im odkázal. 

Možno ich ani nemám, ale tak 

dúfam, že ich nesklamem 

a moja hra ich bude baviť aj 

naďalej.  

 

 

(Vadelová T., Šimová N. – III. L) 

 

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6


Interview s telocvikármi

1.Máte radi šport? 

Halasová: Samozrejme. 

Hamrák: Áno. 

 

2. Aký je váš najobľúbenejší šport? 

Halasová: Hrala som dlhé roky volejbal, ale teraz je pre mňa zaujímavejší florbal. 

Hamrák: Je toho veľa, ale teraz v zime hlavne lyžovanie, hokej, plávanie..... 

 

3. Myslíte, že je na našej škole dostatok športových aktivít? 

Halasová: Áno. 

Hamrák: Neviem či dostatok, ale asi nie. 

 

4. Ste spokojní so športovými aktivitami našich žiakov či už v škole 

alebo aj mimo nej? 

Halasová: Som veľmi spokojná, hoci to neznamená, že sa nedá už nič zlepšovať. 

Hamrák: Mimo školy som spokojný, ale všetko v rámci možností. 

 

5. Má naša škola dostatok športových pomôcok? 

Halasová: Primerane, samozrejme túžime po novších a kvalitnejších pomôckach.  

Hamrák: Myslím, že áno, ale mohla by mať viac. 

 

6. Zaviedli by ste do školy ešte nejaký nový šport? 

Halasová: Veľmi radi by sme zriadili posilňovňu. 

Hamrák: Asi ani nie, ale posilňovňa by sa zišla. 



 

7. Na ktorý školský úspech ste najviac pyšní? 

Halasová: 1. miesto Dlhodobých športových súťaži o pohár predsedu KSK v školskom roku 2009/2010 

a 2. miesto na Majstrovstvách SR vo florbale dievčat   v školskom roku 2013/2014. 

Hamrák: Momentálne na 1. miesto Dlhodobých športových súťaži o pohár predsedu        

                           KSK v školskom roku 2009/2010 pretože tam bolo vyše 200 stredných škôl. 

 

8. Ako dlho učíte na tejto škole, a kde ste učili predtým? 

Halasová: Učím tu od roku 1988 a pred tým som učila na ZŠ Štefana Kluberta v Levoči. 

Hamrák: Som tu od roku 2000 a pred tým som učil na SOŠ Poľnohospodárskej  

                           v Levoči. 

 

(Javorská V., Richnavská N. – II. L) 

  



Muzikál DA VIOR v Prešove  

 

V utorok 11.februára 2014 sa naša škola zúčastnila muzikálu Da Vior v Prešove. V tomto muzikáli 

poukázali aké sú vzťahy medzi kresťanmi a neveriacimi. Ráno o 8:00 sme sa stretli pri dekáči v SNV 

a čakali sme na svoj autobus. Hľadali sme autobus, ktorý je určený pre nás. Zabavili sme sa cestou tam 

a nachytali sme si výbornú náladičku. Branisko bola najväčšia srandička. Keď sme dorazili na to 

správne miesto ,tak sme dostali 15 minútový rozchod po supermarkete oproti divadlu. Mali sme ešte 

štvrť hodinky času do začiatku predstavenia. Potom sme si odložili kabáty a bundy do veľkej šatne, 

ktorá bola určená pre školy, ktoré sa zúčastnia na muzikáli. Tlieskali sme o život, aby sme povzbudili 

hercov. Keď to už začalo, vypli sa svetlá a bum..v tom sa objavili herci na javisku a začalo to 

. Niektoré scény boli dosť kruté na môj vkus. Začal boj medzi veriacimi v iného boha verzus kresťania. 

A toto všetko sa odohralo v cirkuse, ktorý vlastnil jeden z členov neveriacich. Dostali kresťanov 

z väzenia do klietky a stiahli oponu. Potom ju znovu dvihli a už sme videli len roztrhané oblečenie 

s červenými škvrnami. Bol to hnus, ten pohľad na tie kusy oblečenia. Niekedy mi bolo dosť mäkko, keď 

v tom príbehu sa ukázalo ako zomierali nevinní ľudia nebrali ohľady na to, či sú to ženy alebo deti. Bolo 

im to tak akurát jedno. Bol to muzikál, ktorý hrali herci z Prešova. Veľmi sa mi to páčilo.. Trvalo viac ako 

2 hodiny. Zobrala som si ja a dúfam, že aj ostatní ponaučenie s toho, že nie vždy je pravdou ,,podľa 

seba súdim teba,,. Po skončení prestavenia sme dostali rozchod po Maxe. Mali sme na to 2,5 hodiny 

a ubehlo to dosť rýchlo. Akurát sme sa stihli najesť vo fastfoode a prejsť niekoľko obchodov. Cesta späť 

bola asi zo všetkých chvíľ najlepšia. Podarilo sa nám dostať lízatko do vlasov a snehulky na podlahu. 

Poriadne sme sa zasmiali a to až tak, že nás boleli bruchá. A vyronili sme nielen jednu slzu od smiechu. 

Tak takto sme prežili výlet do Prešova a za tento úžasný zážitok ďakujeme profesorom, ktorí nám to 

umožnili. Samozrejme aj mojim spolužiakom, že som zistila, že sa vieme spolu zabaviť aj takýmto 

štýlom. A tí, ktorí neboli, môžu tak jedine ľutovať. Tak ja sa s vami lúčim. Čaute Elkáčikovia. .  

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Fedorová 2.A 



Návšteva 

televízie Reduta 

Naša návšteva sa niesla v dobrej nálade. Dozvedeli sme sa niečo aj o histórií televízie. Napríklad aj 
to, že Televízia Reduta začala vysielať 16. októbra 1994. Dňa 16.11.2001 bola udelená TV Redute 
Radou pre vysielanie a retransmisiu SR vlastná licencia na vysielanie v káblových rozvodoch. 
Televízia Reduta začala 9. júla 2003 vysielať taktiež terestriálne z vlastného vysielača. Vysielanie je 
nepretržité 24 hodín. Dominantným obsahom vysielania sú aktuality zo spoločenského, kultúrneho 
a športového diania v meste Spišská Nová Ves a blízkeho regiónu. Signálom pokrýva mesto Spišská 
Nová Ves, obec Smižany a priľahlé obce. Sledovať ju má možnosť približne 55 000 divákov.  

Taktiež sme sa v nej dozvedeli veľa o nakrúcaní a realizovaní médií v praxi. Oboznámili nás 
s možnosťou stať sa moderátorom. Asi sa teraz 
pýtate ako? Na získanie tohto postu je potrebné, 
aby sa človek tomu venoval. Samozrejme nesmú 
chýbať ani chuť do natáčania a  nejaké 
predispozície, ale taktiež je samozrejme dôležitý 
prehľad o udalostiach. Moderátor tejto televízie 
musí ovládať náš rodný teda slovenský jazyk a je 
taktiež veľkým plusom ovládať cudzie jazyky. 
Minimálne jeden. Niektorí  z nás si dokonca mohli 
aspoň na chvíľu vyskúšať moderovanie. 
Popasovať sa s artikuláciou a slovenčinou pred 
kamerami.  Zoznámili sme sa taktiež so 
známejšími moderátormi, ktorí už nakrútili 
mnoho zaujímavých reportáži. Videli sme 
priestory, v ktorých sa nakrúcali niektoré z  
reportáží. Nakrúcali začiatok a koniec školského 
roka na základných, stredných školách 
a gymnáziách  v našom meste, mnoho 
športových aktivít a doteraz nám prinášajú stále 
nové informácie. Ponúkajú zábery zo stredných 
odborných škôl v SNV a jej okolia, ale 
samozrejme aj z iných oblastí ako kultúrne podujatia, súťaže, a podobne. Každý z pracovníkov 
televízie má za sebou nejaké skúsenosti. Každý pracovník televízie má svoje vlastné miesto, ktoré 
obsahuje počítač a mobilný telefón, ktoré im pomáhajú pri zháňaní zaujímavostí z nášho mesta 
a jeho okolia. Ale samozrejme moderátori majú skvelé vybavenie v štúdiách. Taktiež tu sú ľudia, 
ktorí obsluhujú kamery. Každé štúdio má vlastné strihové kamery. Z tejto televízie sa veľa ľudí 
dostalo do celoslovenskej televízie TV Markíza. 

Vypracovali: Miroslava Bartková,  Simona Salanciová  

 Anna Mazurová (II.L) 



Oddychová zóna na našej 

škole 
V našej škole si môžu študenti oddýchnuť v miestnosti, ktorá je na to 

určená. Nachádza sa hneď pri 

vstupe do školy po pravej 

strane (č. dverí 7). Je tam 

počítač pre študentov ak si 

niečo potrebujú vyhľadať, 

televízor na spríjemnenie 

chvíle a kreslá pre približne 10 

ľudí. Počas prestávok sa tam 

predávajú bagety zo sun 

foodu a z babala.  

Táto miestnosť je určená pre 

tých študentov, ktorí majú voľnú hodinu. Aj vy môžete prispieť na 

skrášlenie tejto miestnosti. Ak máte doma starší, zachovalý nábytok 

(kreslá, sedačky, stoly...) 

po dohode so zástupkyňou 

školy ho môžete priniesť 

a aj takto pomôcť našej 

škole.  

 

 

 

Adam Slamený, Pavol Lender III. L 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po náročných kolách sa naše žiačky prebojovali až na majstrovstvá Slovenska vo florbale, 

ktoré sa konali v Dunajskej Strede.  

V skorých ranných hodinách sa všetky naše žiačky, ktoré sa zúčastnili týchto majstrovstiev, 

cestovali do Bratislavy. Cesta bola dlhá. Najprv niekoľko hodín spali, ale keď už boli ako tak 

vyspaté, začala sa zábava vo vlaku.  Smiali sa, rozprávali a dúfali že naspäť domov prídu zo 

zlatom. Keď už konečne dorazili do Bratislavy, museli čakať na vlak do Dunajskej Stredy. Vo 

vlaku postretávali aj svoje súperky.  Na stanici v Dunajskej vystúpilo veľa dievčat, ľudí ani 

spomedzi nich nebolo vidieť. Zapadli k nim. Cesta do športovej haly mala trvať pár minút, ale 

z tých pár minút  

to bola skoro pol hodina. Dievčatá už nevládali, mali zo sebou  cestovné tašky,  

boli unavené z cesty, a ešte k tomu mali aj v ten deň hrať. Aj napriek 

týmto ťažkostiam sa našim žiačkam podarilo vyhrať všetky zápasy v skupine. 

Dievčatá boli ubytované na školskom internáte, v ktorom sa aj stravovali. Z vonku nevyzeral 

až tak dobre, ale keď prišli do izieb, boli milo prekvapené. Dievčatá sa večer na izbách 

zabávali. Keď už bol čas ísť spať, každá sa pobrala do svojej izby. Ráno šli na raňajky a hneď 

po nich do športovej haly. Do zápasov dávali všetko. Na ihrisku vydali zo seba maximum, 

bolo vidieť že dievčatá si rozumejú. Stále držali spolu či prehrávali alebo vyhrávali. Ak dostali 

gól, hneď nato sa to snažili otočiť,  neprestávali hrať a to všetko sa vyplatilo. Dievčatá sa 

prebojovali až do finále, v ktorom prehrali na nájazdy. Zápas bol veľmi napínavý, stretli sa 

tam dva najlepšie tímy z celého Slovenska. Dievčatá po tomto zápase boli veľmi smutné. 

Niektoré si aj poplakali. Vtedy si ešte neuvedomovali aký úspech dosiahli. Neskôr sa z toho 

tešili. Cesta domov bola veľmi náročná. Vlaky z Dunajskej Stredy meškali kvôli oprave 

železničnej trate.  Nakoniec prišiel autobus, ktorý ich odviezol do dediny neďaleko Bratislavy. 

Tam už čakal vlak a ten ich doviezol do Bratislavy. Zmeškali vlak o 15°° , preto museli čakať 

ďalšie dve hodiny na vlak domov. Jedna naša žiačka bola šikovná a vo vlaku zabudla  

bundu a hodinky. Tie sa však už nenašli. Keď prišiel čas odchodu domov,  



každý už bol rád. Vo vlaku si poriadne pospali. Tesne pred Spišskou  

Novou Vsou ich začali budiť učitelia. Dievčatá boli rady, že sú už doma.  

 

Dievčatám ďakujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov v športe, v škole. 

(Monika Hlucháňová, Timea Jeremiášová – III. L) 



RozhovoR  so zuzkou Šmídovou 
Zuzka je žiačkou 2.L triedy.  Svojimi výtvarnými prácami nám spríjemnila posledné 

školské dni. Rozhovor s ňou nám  pootvoril dvere do jej umeleckého vnútra. 

1. Čo Ťa inšpiruje pri práci? 

Zuzka: Okolie 

2.Tvoja prvá kresba? 

Zuzka: Detská klasika- domček, slniečko v rohu 

výkresu... 

3.Koľko rokov sa venuješ výtvarnému umeniu? 

Zuzka: Kreslím od 5 rokov... 

4. Ako najdlhšie si tvorila nejakú prácu? 

Zuzka: Hm...tuším 7 hodín 

5. Budeš ďalej pokračovať vo svojej tvorbe? 

Zuzka: Verím, že áno... 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa inšpiratívnych 

chvíľ 

 

 



Rozhovor s pánom riaditeľom  
 
 
 
AKO STE SA DOSTALI NA FUNKCIU RIADITEĽA ? 
Na funkciu riaditeľa som sa dostal výberovým konaním.  
 
BOLI STE NAJPRV UČITEĽ ? 
Áno najprv som bol učiteľ. 
 
AKÉ PREDMETY STE UČILI ? 
Veľmi som nemal na výber. Učil som to, čo mi dali. 
 
AKO DLHO PRACUJETE NA TEJTO ŠKOLE ? 
Na tejto škole učím od roku 1985. 
 
ČO CHCETE ĎALEJ UROBIŤ PRE TÚTO ŠKOLU ? 
Pre túto školu chcem urobiť všetko čo bude v mojich silách. Chcem udržať prácu ľuďom na tejto škole 
a žiakom materiálne vybaviť školu. 
 
AKO SA OBRACIATE NA POMOC RODIČOV? 
Osobne sa na pomoc rodičov neobraciam, ale obraciam sa na nich pomocou triednych učiteľov -   
2% z dane, alebo sponzorský príspevok na č. účtu 1682830953/0200. 
 
ZAPÁJA SA ŠKOLA DO NEJAKÝCH SÚŤAŽÍ?  
Musí prísť výzva z ministerstva školstva SR alebo KSK. My potom musíme vypracovať projekt, ktorý 
nám musia schváliť. 
 
MÁME DOSTATOČNE KVALIFIKOVANÝCH UČITEĽOV VŠETKÝCH PREDMETOV? 
100% kvalifikácia. 
 
PREČO NEMAJÚ ŽIACI VIAC PRAXE AKO TEÓRIE? 
Musíme spĺňať normy stanovené vzdelávacím programom. Ekonomické lýceum aj obchodná 
akadémia majú 2 týždne praxe  v treťom aj štvrtom ročníku. 
(prax  odbor agroturistika ) 
 
PREČO SA NEVARÍ NA NAŠEJ ŠKOLE? 
Pretože kuchyňa bola zrušená bývalou p. riaditeľkou. Momentálne je na našej škole málo stravníkov, 
takže do budúcna sa varenie na škole neplánuje. 
 
(Farkašovská V., Kolesárová L. – III. L) 
 



ROZHOVOR S PRVÁKMI 

 

Ako každý rok aj tento rok k nám prišli noví prváci. Keďže sú tu už pol roka, zaujímali sme sa aké 

majú názory a pocity z našej školy. 

Ako sa ti páči na našej škole?  

Páči sa mi tu. 

Sú tu dobré počítače, v mnohých triedach je dataprojektor. 

 

Ktorý učiteľ ti nevyhovuje a prečo?  

- Všetci nám vyhovujú. 

- Všetci vedia dobre vysvetliť látku. 

 

Aký predmet ťa nezaujal?  

- Matematika, pretože je to ťažký predmet, ktorý v živote nevyužijeme. 

 

Ktorý predmet máš najradšej? 

- Chémiu, pretože pán učiteľ nám ukazuje rôzne pokusy, ktoré nás bavia. 

- Mediálna výchova, pretože je to hodina na ktorej si oddýchneme a robíme vtipné 

a zaujímavé veci. 

- Ekonomika, pretože je to zaujímavý predmet, ktorý v živote využijeme. 

 

 

(Gondeková N., Valachová A., Kačenková P., Hojdová K. – III. L) 
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