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Pohár
zručnosti 2009
Desatoro pre
absolventov
Gotika
a neogotika
na dejepise
Slečna
Matematika
Najčastejšie
mená na škole

Trendom v školských osnovách až na výnimky sa stalo postupné obmedzovanie pracovného vyučovania. Nahrádza ho počítačová
výchova, dizajn či „technológie". Pomer teórie a praktických zručností sa v týchto nových predmetoch prudko vychýlil k prvému
na úkor druhého. Práve rozvíjanie zručností, fantázie a realizácia nápadov je umožnená na súťažiach. Pričom výber súťažiacich
bol neobmedzovaný na najlepších žiakov. Záujem o účasť bol veľký. Študenti našli pochopenie u MOV.

Pohár zručnosti 2009
Medzinárodné majstrovstvá dospelých a žiakov v účesovej
tvorbe, dekoratívnej kozmetike a nechtovom dizajne sa
uskutočnili 22. 3. 2009 v Miškolci. Súťaže sa zúčastnilo 5 žiakov
v odbore kaderník, ktorí nás reprezentovali v týchto
disciplínách:
1.

Pánsky klasický strih a účes
a.
Deáková Gréta (1.NSA) - 5. miesto (MOV
Zeťáková, Boboková)

Balogová Romana
Tanciková Lenka - dielo

b.

2.
3.
4.

Balogová Romana (3.D) - 7. miesto (MOV
Boboková, Zeťáková)
Dámsky denný a večerný účes:
a. Tanciková Lenka (1.NSA) (MOV Sedláková)
Dámsky ľubovoľný účes:
a. Spišáková Klaudia (1. F) (MOV Sedláková)
Extrémne dámske strihanie:
a. Očenáš Lukáš (1. F) (MOV Sedláková)

Očenáš Lukáš
Očenáš Lukáš - dielo

postretlo. Prečítate si? Zaujíma Vás to, čo si
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a nezabudnite o nich napísať príspevok. Ak si

otázku - Ako ďalej? V minulom čísle časopisu
Mladý štýl, sme Vám avizovali rozhovor
-

športovkyňou

ktorej

fotografiu

sme

neprišla žiadna reakcia, ale položili sme zopár
otázok a odpovede si prečítajte v tomto čísle

aby sme zistili koľko sa učili ostatní a ákú
máme šancu v konkurencii. Informácie zo

budúci rok nebudú v radoch študentov ale
zaradia sa do radov absolventov aj to je

možno

pre

niektorých

najkrajšia

časť

školského roka - letné prázdniny. Oddýchnite

zo sebou nezabudnete zobrať ani fotoaparát
alebo kvalitný mobilný telefón s možnosťou
fotografovania - neváhajte! Pochváľte sa tým

Učím sa, UČÍŠ sa, učíme sa.

čo ste videli, zažili! Redakcia časopisu Mladý
štýl

môže

vytvárať

časopis,

len

vďaka

Učíme sa celý život. Čo je to učiť sa? Musíme sa učiť? Koľko

príspevkom. Všetkým ktorí pomohli vytvoriť

zvedavých otázok musíme položiť, aby sme dostali odpoveď na

ďalšie číslo ďakujeme!

to čo nás zaujíma. Ak už sme pri otázkach... zopár sme ich
položili absolventom strednej školy, aby sme zistili ich názory

redakcia

na školu, život po škole, ale aj to čo by radi zmenili alebo čo ich
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Správy z Gemerskej
Dňa 27.11.2008 sme spolu s našim
učiteľom angličtiny pánom Novák
navštívili Vyšné Opátske, ke sa pre
postihnuté deti realizoval WORKSHOP.
Na
tejto
návšteve
boli
okrem
kozmetičiek - vizážistiek aj kaderníčky.

Deti a vychovávateľky si najskôr
vypočuli postup líčenia, ktoré im
vysvetlila kozmetička. Starostlivosť o
vlasy im predstavili kaderníčky. Po
prezentácií nasledoval priestor na
diskusiu a otázky. Najviac otázok mali
vychovávateľky. Po zodpovedaní otázok
sa začalo strihať a líčiť. Deti ako aj
vychovávateľky mali radosť, kozmeticky
začali líčiť a kaderníčky strihať. Od pani
riaditeľky našej školy, sme mali požičaný
kufrík s kozmetickými a kaderníckymi
pomôckami. Deti ako aj vychovávateľky,
mali radosť z našej návštevy. Bolo to
úžasné...baby ako aj chalani. Líčili sme
však iba dievčatá. Každá kozmetička
dostala od svojho „zákazníka" peknú
odmenu vo forme čokoládovej koruny.

sme
boli
pozvaní
na
besedu
s cestovateľom a moderátorom v jednej
osobe pánom Rasťom Eckertom. Beseda
sa uskutočnila v prirestoroch MČ JUH.

Počas tohto stretnutia mali možnosť
študenti
precestovať za 80 dni
legendárnu cestu okolo sveta. Stretnutie
moderoval
šéfredaktor
časopisu
Cestovateľ pán Červenka.
Dňa 5.3.2009 sa uskutočnilo školské
kolo dejepisnej súťaže Košice - moje
mesto,
ktorú
zorganizovali
PhDr.
PaedDr. Fertaľová a PaedDr. Liptáková.
Porotu doplnil JUDr. Minárik. Súperili
medzi
sebou
trojčlenné
družstvá
prváckych tried. Suverénnym spôsobom
zvíťazila 1.1, na ďalších miestach boli
l.G, l.J a l.A. Víťazi, ale aj všetci
súťažiaci si odniesli okrem nových
vedomostí aj malé darčeky.
Dňa 9. 3. 2009 v rámci SAŠS sa naša
škola zúčastnila volejbalového turnaja
regionálneho kola v Košiciach, kde
dievčatá dosiahli 3. miesto v skupine.
Reprezentovali
nás:
Margecanská,
Raptová,
Brancova,
Čepeľová,
Hlucháňová,
Štecová,
Sedláčková,
Kováčova,
Hodemarská,
Palková,
Pribičková a Pavlišivnová. © Blanár
Vojtech
10. - 12. 3. 2009 sa realizoval zimný
SCOOL CUP.
Športová
súťaž
sa

Táto akcia však nebola jediná vo
Vyšnom Opátskom! Ďalšia návšteva bola
v znamení karnevalu, kde bolo okrem
nás aj konzervatórium. Deťom sme
vytvorili masky v ktorých sa potom
súťažili. Samozrejme, všetci boli pekní.
Bola tam veľmi príjemná atmosféra. Tak
ako každý karneval, tak aj tento mal
súťaže, hry, zábavu, ktorá nesmie
chýbať. Ak však znovu zavítame do
týchto končín tak vy sa o tom určite
dozviete zo školského časopisu. ©RYŽA
29. 1. 2009
V rámci akcií, ktoré usporiadal hlavný
organizátor výstavy cestovného ruchu

realizovala
v troch
základných
disciplínách
kategórie
chlapci,
dievčatá: 1. Beh na lyžiach, 2. Obrovský
slalom lyže a 3. Obrovský slalom
snoubord. Reprezentovali nás naše
študentky - Zahurancová Diana (2.J) umiestnenie 35. miesto, Spirčáková
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Šimona (1. I) - umiestnenie 37. miesto
a Kamzíková Ľubica (2. J) - umiestnenie
56. miesto. © Rosenberger
Centrum voľného času dňa 12. 3. 2009
na
Strojárskej
ulici
usporiadalo
basketbalový turnaj dievčat, v rámci
mesta. Naše dievčatá obsadili 5. miesto
v regionálnom kole. Reprezentovali nás:
Choborová, Sedláčková, Jamborová,
Krišková, Krupášová, Jaššová, Kováčova,
Čižmadiová, Gombošová, Novobilská
a Baniková. © Ballayová
13. 3. 2009 sa uskutočnilo stretnutie
predstaviteľov školy a starostov na

medzinárodnej úrovni. Na našu školu
zavítal starosta mestskej časti Budapešť
- XV. Obvodu - Rakos Palota pán Hajdu
László a riaditeľ partnerskej školy
Molnár István. Cieľom návštevy bolo
predstavenie školy pánu starostovi,
ktorý ešte nebol na našej škole a naša
partnerská škola sa nachádza v jeho
obvode. Súčasne sa starosta XV obvodu
stretol aj s pánom starostom MČ JUH
pánom Hlinkom v priestoroch úradu.
HVIEZDOSLAVOV
KUBÍN
súťaž
v prednese poézie a prózy sa na školách
koná každoročne na počesť jedného z
najväčších slovenských básnikov. Na
našej
škole
sa
školské
kolo
Hviezdoslavov Kubín uskutočnilo 1.
apríla 2009. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov z
1. ročníkov. V prednese prózy dve
súťažiace
ozvláštnili
a
zároveň
spríjemnili
prvoaprílové
popoludnie
piesňami ( rómske a populárne piesne ),
ktoré
korešpondovali
s
ich
prednesenými ukážkami. Najlepší boli
ocenení
knihami
a
diplomami.
Umiestnenie v poézií: 1. Palková Milada
(1. J) 2. Martinásek Jozef (1. G) 3.
Szucsová Zuzana (1. G) v próze: 1.
Bodnárová Kristína (1. J) /2. Gažiová
Andronika (1. A). © Mentová
Marec -Apríl 2009 Projekt EURO
EDUCATION
možnosti
tvorby
projektov
spojených
s čerpaním
finančných prostriedkov s európskych
Mladý štýl, 2/2008-2009

štrukturálnych fondov si vyskúšali aj naši
učitelia. V marci a apríli / 9.3. 6.4.2009) sa štyria naši učitelia : Ing.
Gunárová, Ing. Urbanova, Ing. Jac, Ing.
Maťašová
zúčastnili
vzdelávacieho
projektu
EURO
EDUCATION
organizovaného KSK, erpa,Sociálnou
implementačnou
agentúrou
a konzultačnou firmou timur & partners
vedeného lektorkou Mgr. Danielou
Holákovou, akreditovanou novinárkou
v sídle EU.
Účastníci projektu sa
oboznámili
ako
funguje
riadenie
orgánov a inštitúcií Európskej únie,
o zámeroch jednotlivých štrukturálnych
politík a hlavných stratégií, základných
princípoch tvorby rozpočtového rámca
na roky 2007 - 2013. Najviac pozornosti
sa dostalo programom regionálnej
konkurencieschopnosti
a zamestna
nosti. Účastníci sa zoznámili s tvorbou
skúšobného projektu a možnosťami
čerpania
finančných
prostriedkov
s európskych štrukturálnych fondov,
ktoré môžu využiť pri prácach na
školských projektoch so študentmi. ©
Ing. Jac
8. 4. 2009 sa uskutočnila v školskej
jedálni súťaž pod názvom "JAR NA
GEMERSKEJ".Scenár napísala
žiačka
Katarína Topolčanská z 3. A triedy a

organizačné záležitosti mala na starosti
pani učiteľka Mentová Veronika. Súťaže
sa zúčastnili žiačky našej školy, ktoré
súťažili v tímoch. Prihlásilo sa 8 tímov,
ktorých úlohu bolo danú modelku
nalíčiť,
učesať a
celkovo zladiť.
Oblečenie
a
doplnky
na
boli
pripravované na tému KLEOPATRA.
Jeden tím bol zložený z 1 - modelky z
odboru kaderník (1 ročník), 1 kozmetičky (3 ročník konkrétne 3.A), 1 kaderníčky (1 ročník). Umiestnenia
prvých troch úspešných tímov: 1

miesto: Kozmetik: Adriana Pribičková
3.A, Kaderník: Veronika Szucsová l.E,
Modelka: Martina Martínková l.E.
2.miesto: Kozmetik: Dominika Mikulová
3.A, Kaderník: Jana Juhasová l.F,
Modelka: Kornélia Šušnáková
l.F.
3.miesto: Kozmetik: Karin Fotová 3.A,
Kaderník: Stanislava Choborová l.D,
Modelka: Dominika Sajková l.E.
16.
4.
2009
vOA
Watsovnová
v Košiciach usporiadala regionálne kolo
v basketbale dievčat v rámci SAŠS, kde
sme dosiahli 3. miesto v skupine.
Reprezentovali nás: Jamborová Natália,
Jamborová
Nikola,
Krišková,
Stremeňová,
Riglerová,
Palková,
Vargová, Choborová a Čižmadiová. ©
Blanár
Výborné umiestnenie dosiahli naše
dievčatá na krajskom kole hádzanej, kde
sa umiestnili na peknom 4. mieste.
Reprezentovali nás: Klapková, Krišková,
Jamobová Natália, Jamoborová Nikola,
Paulišinová,
Semanová,
Bocková,
Maturkaničová, Takáčová a Krištofova.
© Rosenberger
23. 4. 2009 sa uskutočnila exkurzia umelecké maskérstvo v divadle pre

študentov 4.1 triedy. 16. 10. 2008
absolvovali ekurziu aj študenti 4. J.
11. 5. 2009 sa naši študenti zúčastnili
v kultúrnom stredisku MČ JUH na
besede s cestovateľom. Za realizáciu
tejto
akcie,
ktorú
zabezpečovala
PaedDr.
Viera
Nepšinská,
vedúca
oddelenia kultúry, športu a mládeže Miestneho úradu MČ Košice, boli podľa
vyjadrení veľmi povďační. Príjemné
vystupovanie rečníka ako aj zaujímavý
výklad vysoko oceňovali nielen prítomní
študenti ale aj pedagogickí zbor.
Účastníci
sa
mohli
dozvedieť
zaujímavosti
z ciest
po
takých
destináciách ako: Thajsko, Nepál, India
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(informácie o malinkom výlete z Thajska
do Laosu a Mjarmarska, bývala Barma).
Naša škola sa zúčastnila 7. mája 2009
regionálneho kola v atletike stredných
škôl v Košiciach. Super výkon dosiahla:
Palková Milada v skoku do výšky, ktorý
vyhrala. V behu na 800 metrov dosiahla
3.
miesto
a v oboch
disciplínách
postúpila do krajského kola. Spoločne
s ňou postúpil aj Cichovlas Lukáš z 1. G
triedy, ktorý obsadil 3. miesto v behu na
1500 metrov. Aj Švédska štafeta našej
školy postúpila do krajského kola z 3.
miesta. Krajské kolo v atletike bolo
naplánované na 22. mája 2009. ©
Blanár
20. mája 2009 bolo dopoludnia v našej
školskej jedálni plno! Prečo? Pretože,
medzi necelú stovku študentov prišla
Ing. Homolová pracovníčka Reginálneho
a poradenského centra pre začínajúcich
podnikateľov v Košiciach so svojou
prezentáciou
o podpore
malých
a stredných podnikateľov v rámci celej
EÚ aj na Slovensku. Študenti druhého
a tretieho ročníka sa medzi iným
dozvedeli ako im stredisko môže
pomôcť pri zostavovaní podnikateľských
plánov, pri poskytnutí mikropôžičky
a mikroúveru pri podnikaní, a vôbec pri
rozbehu podnikania celé prvé dva roky,
ale aj o 1. týždni malého a stredného
podnikania v máji
2009 v Bruseli,
o činnosti Riaditeľstva pre podniky
a priemysel
EÚ
a o službách
poskytovaných info centrom EURÓPE
DIRECT v Košiciach. Aj táto akcia sa stala
príspevkom pre našich študentov ku
Dňu Európy, ktorý si pripomíname
každoročne 8.mája.
Pripravujú sa na Medzinárodnú súťaž
v tvorbe
školských
ekonomických
projektov. Zatiaľ dvaja študenti z krúžku
základov podnikania - S. Héžeľová 4.M,
P. Orenič 3.G sa rozhodli zapojiť do 8.
ročníka súťaže o cenu Michala Bosáka
2009. Spracovávajú projekty, ktoré by
mali doniesť reálny finančný výsledok.
Uzávierka školského kola je 15. jún
2009. Ceny pre víťazov nie sú
nezaujímavé : dvojtýždňový pobyt
v USA, týždenné pobyty v niektorej
zo svetových európskych metropol ako
sú Londýn, Moskva, Praha, ... Bližšie
informácie k tomuto projektu nájdete
na stránke www.bosak.sk a konzultácie
Vám rád poskytne náš učiteľ Ing. Jac.
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Desatoro p r e absolventov
1. Zamestnanie sa zaujímajte už pred prázdninami,
koncom štúdia
Zistite si, aké sú možnosti zamestnať sa vo vašom
odbore, aké sú ponuky.
2. Zistite si aké sú podmienky zamestnávateľov
Čím skôr sa dozviete, čo zamestnávatelia požadujú,
tým skôr môžete na tom pracovať. Navštevujte burzy
práce.
3. Premyslite si, čo chcete
Ešte predtým, ako si začnete hľadať prácu, zamyslite
sa nad tým, čo vlastne chcete. Či chcete zostať v meste,
alebo ste ochotní za prácou sa aj odsťahovať.
4. Zvážte, či sa chcete usadiť, alebo sa ešte vybrať do
sveta na skusy
V prípade, že to chcete skúsiť v zahraničí, snažte sa
získať čo najviac informácií aj od agentúr, ktoré si overíte
na úradoch práce.
5. Napíšte si dobrý životopis
Správne napísaný životopis vám môže otvoriť dvere
do vysnívanej firmy, preto si na ňom dajte záležať. Je
vašou „vizitkou" pri oslovovaní zamestnávateľov.
6. Nezabudnite poslať aj sprievodný list
V prípade, že budete reagovať na konkrétnu
pracovnú ponuku, nezabudnite k životopisu pripojiť aj
sprievodný - motivačný list. Ten musí adresátovi podať
informáciu, prečo mu posielate životopis a žiadosť o
prijatie. Preto v ňom neuvádzame to, čo už máme
napísané v životopise.
7. Hľadajte dôsledne
Pri hľadaní zamestnania využite všetky možnosti,
ktoré na trhu práce existujú. Pravidelne kontrolujte
ponuky na úrade práce. Využite kontakty, vďaka ktorým
sa môžete dozvedieť, že sa uvoľnilo pracovné miesto.
8. Hľadajte si reálnu pozíciu
Uvedomte si „na čo máte" a svojim schopnostiam,
možnostiam a vedomostiam prispôsobte aj požadovanú
pracovnú pozíciu.
9. Na pracovný pohovor sa dobre pripravte

Na mnoho súčastí sa dá vopred pripraviť. Zistite si
informácie o firme, pripravte sa na otázky týkajúce sa
vašich plánov do budúcnosti. Zistite si, aká je mzda na
trhu práce, aby ste vedeli vysloviť reálnu požiadavku
vami požadovanej mzdy.
10. Prvé dni v zamestnaní sú dôležité
Predtým ako podpíšete pracovnú zmluvu, dobre si ju
prečítajte, v prípade nejasností, poraďte sa s právnikom.
Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia
maturitnej skúšky, a to na gymnáziách, stredných
odborných školách, stredných odborných učilištiach a
nadstavbových štúdiách.
K evidencii na ÚPSVaR potrebujete:
• platný občiansky preukaz
• fotokópiu maturitného vysvedčenia, výučného listu
(k nahliadnutiu doniesť originál)
• potvrdenie o návšteve školy (od - do bol žiakom)
K zdravotnému poisteniu potrebujete:
Poistné za vás platí štát najdlhšie do konca školského
roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené (do 31.8.)
Všetky zmeny platiteľa si povinný oznámiť do ôsmych
dní od zmeny platiteľa (napr.: evidovanie na Úrade práce
a podobne) urobiť tak môžeš v ktorejkoľvek pobočke
alebo expozitúre zdravotnej poisťovne. Potrebujete k
tomu:
• doklad o ukončení štúdia na strednej škole (napr.:
doklady vystavené školou alebo kópia maturitného
vysvedčenia a podobne),
• potvrdenie o nástupe na VŠ, ak by štúdium
pokračovalo ďalej v štúdiu na VŠ.
Ak nastúpiš do zamestnania po maturite je povinný
zamestnávateľ za teba splniť oznamovaciu povinnosť pri
zmene platiteľa poistného a to do 8 dní od nástupu do
zamestnania. Nie je však povinný oznámiť ukončenie
štúdia.
Z. Liptáková, výchovný poradca

Chcete si nájsť prácu?
Ako na to radil denník Pravda
2. mája 2009
Hľadať prácu je dnes pre finančnú
krízu oveľa zložitejšie, nie však
beznádejné. O pracovné ponuky sa
treba zaujímať aktívne, nespoliehať
sa iba na úrad práce či personálnu
agentúru. Vhodné je prehliadať
špecializované internetové stránky s
pracovnými ponukami aj listovať v
novinách.
Najlepším spôsobom, ako reagovať
na pracovnú ponuku, je e-mail.

Zvládnete v krátkom čase a za
rovnaké
peniaze
odpovedať
viacerým firmám. Navyše ukážete
potenciálnemu zamestnávateľovi, že
viete pracovať s počítačom.
Nie je to však tak dávno, čo sa na
inzeráty s pracovnými ponukami
odpovedalo
poštou
alebo
telefonicky. V súčasnosti väčšina ľudí
posiela svoje životopisy a motivačné
listy e-mailom.
Posielať životopis poštou sa dokonca
vyslovene neodporúča. Dnes už je e-
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mailová odpoveď samozrejmosťou.
Poslať žiadosť o prijatie na danú
pracovnú pozíciu zašlite poštou iba v
prípade, že si to firma vyslovene
žiada.
Či pošlete jeden e-mail alebo päť,
stojí
to
rovnaké
peniaze.
Záujemcovia o prácu teda nad
inzerátmi veľmi nerozmýšľajú a
posielajú svoje životopisy hlavanehlava na oveľa viac e-mailových
adries, ako by odpovedali pri
poštovej korešpondencii.
Mladý štýl, 2/2008-2009

Personalisti sú tak oveľa viac
vyťažení
a
nezvládajú
nápor
záujemcov. Často neodpovedajú na
zaslané žiadosti o prijatie do
zamestnania, v poslednom období
dokonca
neposielajú
ani
automatickú odpoveď o prijatí vášho
životopisu a zaradení do evidencie
uchádzačov o
danú
pracovnú
pozíciu. Odporúča sa preto, aby ste
nikdy nezabudli k odosielanej správe
požadovať oznámenie o doručení.
Budete tak mať istotu, že váš e-mail
prišiel tam, kam mal a firma či
personalista ho prijali.
Živelné posielanie životopisov na
všetky možné avizované pracovné
ponuky má aj ďalšiu nevýhodu. Ak
ich záujemca o prácu pošle 100
denne, stratí prehľad, komu svoj
životopis poslal a komu nie. Nie je to
dobrá vizitka, ak ich jednej firme

pošlete viac. Takisto dochádza k
omylom a motivačný list, ktorým
máte
vlastne
zamestnávateľovi
objasniť, prečo by ste chceli práve
túto ponúkanú prácu, sa napríklad
na prácu redaktora v novinách
začínal oslovením
"Vážení
pracovníci
ministerstva
hospodárstva". Kedy na inzeráty
odpovedať? Ideálne je v prípade, ak
si v pondelok alebo utorok kúpite
noviny alebo prezriete novú ponuku
na pracovnom portáli a na inzeráty v
nich odpoviete hneď. Odpoveď od
potenciálneho zamestnávateľa tak
môžete získať už v priebehu týždňa.
Určite sa neodporúča posielať email personalistom cez víkend,
pretože pošta sa počas voľných dní
nahromadí vo väčšom množstve a v
pondelok
váš
životopis
môže
personalista ľahšie prehliadnuť.

Takisto by ste svoj životopis mali
odoslať zo serióznej e-mailovej
adresy. Životopis zaslaný z adresy
mucinko@hotmail.
com
alebo
xantypa@gmail. com v agentúrach
ani vo firmách veľmi seriózne
nepôsobí. Znižujete si tak svoje
šance, že vás vôbec pozvú na
pohovor. Odporúča sa adresa s
menom a priezviskom na portále,
ktorý je verejne dostupný. Svoju
schránku by ste si mali tiež
pravidelne kontrolovať, a to aj
niekoľkokrát za týždeň. Používajte,
ak je to možné, stále rovnaký email, nie je dobré, ak životopis
pošlete z jednej adresy a na
pozvanie na pohovor reagujete z inej
adresy. Personalista by si ich
nemusel správne spojiť.

During a visit to the mental hospital, I asked the Director: „How do you determine whether or not a patient
should be admitted to the hospital?",, Well,"said the Director, „wefill up a bathtub, then we give a teaspoon,
a teacup and a bucket to the patient and ask him to empty the bathtub. "„Oh, I understand," I said. „A normál
person would use the bucket because iťs bigger than the spoon or the teacup. "„No. "said the Director, „A
normál person would pull the drain plug. Well

Do you want a bed near the window? "ARE YOU GOING

TO PASS THIS ON. OR DO YOU WANT THE BED NEXT TO MÍNE?"

Súťaž MESE

Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice

Predmetová
komisia
ekonomických
predmetov pripravila 18. 3. 2009 súťaž pre
študentov tretích ročníkov ekonomických
odborov na Turgenevovej ulici. Súťaž
prebiehala v troch kolách. Prvé kolo hrali
študenti v rámci svojich tried a hľadali sa
najúspešnejší
manažéri
simulovaných
firiem medzi 3.G a 3. M. Po dvoch
úspešných kolách nasledovala ročníková
súťaž tímov. Program MESE, môže súčasne
simulovať existenciu 8 firiem na trhu
a umožní študentom spoznávať zákonitosti
trhu, vplyv ceny na dopyt ako aj
investovanie do výskumu či dostatok
prostriedkov na reklamu. Absolútnym
víťazom súťaže sa stal Peter Orenič z 3. G.
Všetci súťažiaci boli odmenení nákupnou
poukážkou v hodnote 0,10 €, ktorú mohli
použiť v študentskej predajni spoločnosti
Emking.
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eVzdelávanie
Internet, to nie je len chát, youtube
alebo len zábava. Internet je sieť, ktorá
v sebe skrýva oveľa viac.
Pred 30 rokmi by ste sa márne pýtali
ľudí na ich skúsenosti s internetom
a významom internetu pre ich život...
Len
máloktorí by Vám
správne
odpovedali na otázku čo je to internet.
Nie veľa z nich, by malo emailovú
adresu a o web stránkach sa ešte
„nesnívalo" Skúste dnes malým ľudom
na chvíľu v počítačovej učebni povedať,
že dnes internet nebude... Nemožné?!
A čo tak ich motivovať, aby okrem
zábavy
v
tomto
modernom
komunikačnom
prostredí
riešili
napríklad svoje vzdelávanie. Nemáme
na mysli iba stiahnutie referátov, či
prezentácie, ktoré bez rešpektovania
autorského zákona vhodne použijú,
neuvedomujúc si dosahy takéhoto
správania. Internet sa však okrem
mnohých iných činností dá využiť aj na
vzdelávanie.
Označenie
e-learning
alebo
eVzdelávanie by sme veľmi jednoducho
mohli označiť za vzdelávanie s využitím
elektronických nosičov a internet tu hrá
dôležitú úlohu. Aby mohlo eVzdelávanie
existovať musia existovať učitelia, ktorí
budú pripravovať vzdelávací obsah,
nástroje na internete ktoré tento obsah
dokážu sprístupniť a študenti, ktorí
tento obsah prejavia záujem. Spoločnosť
Microsoft vytvorila systém Microsoft
Class Server, ktorý na škole môžeme
vďaka zapojeniu do projektu Škola
budúcnosti využívať. Na škole sa
realizovalo viacero školení k tomuto
systému predovšetkým pre učiteľov

iných škôl, ktorí o tento systém prejavili
záujem. Aj na Slovensku však badať aj
vznik rôznych www sídiel, ktoré sa
snažia „prilákať" učiteľov a študentov
k sebe
s cieľom
využívania
nimi
odporúčaného
systému
na
eVzdelávanie. Predstavíme si niektoré
z nich:
Zborovňa
Virtuálna knižnica je internetový systém
slúžiaci na ukladanie, vyhľadávanie,
výber a výmenu učebných materiálov,
prípadne
iných
elektronických
materiálov potrebných pri učebnom
procese. Používateľmi knižnice sú
učitelia. V knižnici sú učebné materiály
rozdelené podľa predmetov a ročníkov,
učiteľ má k dispozícii nástroje na
efektívne vyhľadávanie. Materiály, ktoré
si vyberie môže „kopírovať" do
vlastného priečinka a používať počas
prípravy na výučbu i počas samotnej
výučby.
Virtuálna
knižnica
je
projektom
prevádzkovaným prostredníctvom siete
Internet. V knižnici sa nachádzajú
najrôznejšie
druhy
učebných
a
podporných materiálov, od učebných
textov a prezentácií, cez pracovné listy,
cvičenia, úlohy, až po testy a písomky.
Tieto materiály môžu mať najrôznejšie
formy, napríklad: textové dokumenty,
prezentácie, zvukové záznamy, videá,
obrázky,
schémy,
fotografie,
či
interaktívne
diela
vytvorené
v
niektorom z výukových programov.
V priebehu piatich mesiacov sa do
systému www.zborovna.sk zapojilo vyše
8300 pedagógov z 318 škôl zo všetkých

krajov Slovenska a počet príspevkov
(ktoré pravidelne - denne pribúdajú do
knižnice) dosiahol k dnešnému dňu
(apríl 2009) viac ako 9000.
Svet vzdelávania
Portál:
www.svetvzdelavania.sk
pozostáva z 3 sekcii: študentskej,
firemnej a učiteľskej a slúži ako trvalo
udržateľná platforma na komunikáciu a
spoluprácu všetkých troch skupín.
V
učiteľskej
časti
nájdete:
aktualizovanú učebnicu v elektronickej
podobe, testy pre študentov
didakticky pripravene alebo možnosť
generovania podľa vami zadefinovaných
kritérií, e-Triedu - virtuálna trieda, kde
je možné študentom pridávať pred
pripravene poznámky, domáce úlohy,
materiály...,
jazykové
testy
pre
otestovanie
jazykových
zručnosti
(pripravene
podľa
jednotného
európskeho
rámca),
vzdelávacie
materiály
pre
učiteľov,
ponuky
konferencii, ponuky prednášok na
školách, ponuky spolupráce, súťaži a
mnoho ďalších ponúk, blog, diskusne
fórum, a mnoho ďalších zaujímavých
veci.
Užívateľský manuál sa zobrazí po
kliknutí na ikonu I (blikajúca ikona vedľa
ikony domčeka a tlačiarne). Pre
študentov je na portáli pripravených
množstvo
zaujímavých
vzdelávacích
aktivít, ako napr. podnikateľská hra
(študenti sa hrajú a učia naraz).
Najaktívnejší užívatelia e-Tried,
autori
blogov
budú
pravidelne
odmeňovaní zaujímavou literatúrou.

Odzvoní písaniu kriedou po ibuliach ?
Aj
na
našej
škole
rozširujeme
interaktívne
vzdelávanie
študentov.
Keďže
v najbližšom

období
pribudne
k nainštalovanej
interaktívnej tabuli eBeam v budove na
Gemerskej ulici aj niekoľko ďalších

takýchto
tabuli
necelá
tridsiatka
učiteľov,
vrátane
vedenia
školy
absolvovala v mesiacoch apríl a máj
niekoľko krát v týždni školenie práce
s interaktívnou tabuľou vedené Ing.
Emilom Markuškom, externým lektorom
spoločnosti Nová Trading s. r. o.
v spolupráci s Národným úradom práce.
Postupne v našich triedach ubudne
písanie s kriedou na klasické tabule. To
čo sa na tabuľu eBeam
zapíše a
premieta sa môže ihneď uložiť na
pamäťové médium v počítači, dokonca
si to môžu prezerať aj žiaci a študenti
v iných triedach, ba aj pani riaditeľka na
počítači v riaditeľní. Učiteľom to určite
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ušetrí čas pri
testov
a aj
študentov.

príprave
skúšaní

prezentácií,
vedomostí
(c) Jac
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Absolventi

Meno, Priezvisko, titul:
Miss Terézia Turová Vek: 21
)):
Bydlisko (stačí, obec alebo mesto):
Košice SR, momentálne Luton (GB)
ná
Máte
rodinu:
Šťastne
slobodná
a bezdetná
Rok ukončenia štúdia: 2007
Odbor: Obchod a podnikanie
/o
Kde ste strávili prvý rok po škole? - Vo
m
Veľkej
Británii,
kde
otravujem
doposiaľ... ©
ni
Ste v kontakte so svojimi spolužiačkami
ne
- spolužiakmi? - Áno komunikujeme
ílu
pomocou
internetového
portálu
'ej
„pokec" a „facebook" a nasej webovej
stránky.
ne
Pracujete/študujete?
- Momentálne
pracujem ako Au - pair v rodine s 3ko
ročnym chlapcom menom James a ako
;li.
housekeeperka
(chyžná)
v hoteli.
na
Študujem druhy rok Angličtinu na
miestnej college a ukončila som IT
course.
JU
Ako ste spokojná - spokojný so svojou
prácou? - Rodina v ktorej pracujem je
je
äť.
super, a môžem zároveň aj študovať.
i/o
Práca v hoteli mi vyhovuje časovo
la
popri škole a keďže som už pracovala
m
ako housekeeperka predtým, nemám
m
stým problém, ale určite nechcem

Meno, Priezvisko, titul: Jana Nohajová.
Vek: 24.

vykonávať
ani
jednu
z mojich
pracovných pozícii dlhodobo, nakoľko
začínam byt alergická na deti a topánky,
ktoré musím nosiť k uniforme v hoteli
ma zabíjajú... ©
Ako ste s odstupom času spokojný
s tým čo ste sa naučili v škole? Úprimné, znalosti z odboru, ktorý som
študovala,
som
zatiaľ
poriadne
nevyužila, ak nerátam nulové výpisy
z môjho bankového účtu, ale plánujem
si urobiť kurz „Manažment v cestovnom
ruchu" doma na Slovensku, ktorý by mal
moje znalosti z obchodu a podnikania
rozšíriť a zároveň by mi mal pomôcť
„oprášiť moje staré vedomosti", ktoré
som nadobudla počas štúdia.
Čo by ste odkázali študentom ktorí
dnes študujú? - Nie som ta pravá osoba
na rady, ale myslím si, že nie je dôležité,
čo sa v škole naučíte, ale čo z toho
dokážete využiť v živote po škole.
Ak by ste si mohli vybrať znovu
študovať na strednej škole, aký odbor
by ste si vybrali? - Pravdepodobne ten
istý odbor ako som študovala, čo je
„obchod a podnikanie", možno ak by to
bolo možné tak niečo s cestovným
ruchom.
Na čo radi zo školy spomínate? - Asi na
všetko, od profesorov, spolužiakov a
milé pani upratovačky cez problémy
v ktorých som mala skoro vždy prsty
a návštevu
riaditeľne...
samozrejme
školské výlety, športové podujatia a pre
mňa nezabudnuteľnú Stužkovú,
Na čo by ste najradšej zabudli alebo si
nerada spomínate v súvislosti so
školou? - Jeden jediný moment, keď
sme sa dozvedeli, že nie cela naša trieda
zmaturovala v Máji. Bolo ťažké sa
radovať, keď nie každý mal na to dôvod.

Ak ste zamestnaná - zamestnaný
postihla Vás nejakým spôsobom kríza?
- Kríza ma postihla, ale nie finančná...
Mali ste možnosť pracovať v zahraničí,
ak áno kde a čo Vám to dalo - vzalo? Vo Veľkej Británii som od Júla 2007, ale
v Júli tohto roku sa vraciam naspäť
domov. Pobyt vo VB mi dal veľa, mala
som možnosť zlepšiť svoju Angličtinu,
získať medzinárodné certifikáty. Žijem
nezávislá od svojich rodičov, videla som
miesta vo Veľkej Británii, o ktorej som
predtým len čítala, spoznala nových
ľudí, prestala som byť naivka a začala
veriť samej sebe. Na druhej strane mi to
vzalo to najcennejšie a to moju rodinu
a kamarátov, ktorých nemôžem vidieť
tak často ako by som chcela.
Používate www.spoluziaci.sk prípadne
podobné miesto na internete? - Naša
trieda ma vytvorenú webovú stránku
www.gemersacikovia.estranky.cz , kde
sú
informácie o nás ako triede
a samozrejme aj
sekciu s názvom
„Novinky", kde by mal postupne každý
pridávať čo ma nove v súkromnom
alebo
profesionálnom
živote,
ale
samozrejme, nie vždy je čas, takže občas
nie sú novinky pravé najaktuálnejšie.. ©
Čo by ste radi napísali a nebolo
obsiahnuté v žiadnej otázke? - Asi len
toľko, že mi bolo potešením odpovedať
na Vaše otázky, teším sa na vydanie
časopisu, som rada že som mala
možnosť študovať pravé na našej škole.
Poslali by ste nám aktuálnu fotografiu
tváre na uverejnenie v školskom
časopise k textu? - No ja nemám
problém Vám ju poslať, ale dúfam, že si
uvedomujete, že riskujete stratu Vašich
čitateľov... ©

Bydlisko : Rozhanovce.
Máte rodinu? nie, nemám.
Rok ukončenia štúdia? 2004.
Odbor:
umelecko-remeselná
spracúvanie textilu -gobelinárske práce
Kde ste strávili prvý rok po škole?
V zahraničí - Anglicko.
Ste v kontakte so svojimi spolužiačkami
- spolužiakmi? Nie, nevychádzalo mi to
časovo.
Pracujete/študujete? Som študentka
vysokej školy (UPJŠ) a pracujem ako
lektor v jazykovej škole.
Ako ste spokojná so svojou prácou?
Práca
nie je
finančne
najlepšie

ohodnotená, skúsenosť je to však
nenahraditeľná.
Ako ste s odstupom času spokojný
s tým čo ste sa naučili v škole? Aj keď
ma môj odbor bavil, keďže mal toho
veľa spoločného s umením, kreativitu
a tvorivosťou, vo svojej branži ho
nevyužívam, skôr okrajovo v rámci
záľub.
Čo by ste odkázali študentom ktorí
dnes študujú? Všetko je to otázkou
motivácie, každý by si mal nájsť tú svoju,
potom to v živote ide oveľa ľahšie ©.
Ak by ste si mohli vybrať znovu
študovať na strednej škole, aký odbor
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by ste si vybrali? Stredná škola
s vyučovacím jazykom anglickým.
Na čo radi zo školy spomínate? Mám
veľa dobrých a veselých spomienok na
spolužiačky, vyučujúcich. Jedna z veľmi
živých,
je
tá
strávená
v triede
informatiky na internete © to bol snáď
môj prvý kontakt so zahraničím
a virtuálnym svetom so spolužiačkou
sme tam trávili hodiny a hodiny. Na to si
vždy rada spomeniem.

Meno, Priezvisko, titul: Jana Lešková,
Bc.
Vek: 25
Bydlisko: Košice - mesto
Máte rodinu: Nie, som slobodná, bez
záväzkov.
Rok ukončenia štúdia: ukončenie štúdia
na strednej škole: 2003, ukončenie
štúdia na VS: 2009
Odbor:
stredná
škola:
Obchod
a podnikanie, VS: Geoturizmus
Kde ste strávili prvý rok po škole? Po
ukončení strednej školy som nastúpila
na inžinierske štúdium na VS Fakultu
BERG, kde som zotrvala 3 mesiace.
Nakoľko ma toto štúdium nebavilo
a nemala
som
potrebné
základy
z matematiky a technického kreslenia

Na čo by ste najradšej zabudli alebo si
nerada - nerád spomínate v súvislosti
so školou? Možno na šarvátky, ktoré
sme medzi sebou ako čisto dievčenský
kolektív občas mávali.
Ak ste zamestnaná, postihla Vás
nejakým spôsobom kríza? Ani nie,
v našej práci to nie je citeľný problém.
Mali ste možnosť pracovať v zahraničí,
ak áno kde a čo Vám to dalo - vzalo?
Áno, v zahraničí som strávila celkovo 2
roky, konkrétne v Londýne. Dalo mi to

veľmi veľa, hlavne čo sa týka mojich
jazykových
zručností,
dodalo
sebavedomie, naučilo samostatnosti
a naučilo ma to brať veci s nadhľadom,
je to jedna neoceniteľná skúsenosť.
Používate www.spoluziaci.sk prípadne
podobné miesto na internete? Skype,
Facebook, Azet.
Čo by ste radi napísali a nebolo
obsiahnuté v žiadnej otázke? Nič ma
momentálne nenapadá.

štúdium
som zanechala a po 3
mesiacoch na úrade práce som sa vďaka
vlastnej iniciatíve zamestnala.
Ste v kontakte so svojimi spolužiačkami
- spolužiakmi? Áno, s niektorými som
v osobnom
kontakte,
s niektorými
prostredníctvom stránok
na chatovanie.
Pracujete/študujete? 5 rokov pracujem
v súkromnej firme ako sekretárka a 3
roky popri zamestnaní externe študujem
naVS.
Ako ste spokojná so svojou prácou?
S prácou som spokojná. Pracujem
v oblasti, na ktorú bolo zamerané
štúdium na strednej škole.
Ako ste s odstupom času spokojný
s tým čo ste sa naučili v škole? Chýbajú
mi matematické znalosti, ktoré mi
štúdium na strednej škole neposkytlo
v dostatočnej miere. Na vysokých
školách sú matematické predmety, a to
hlavne matematika, ktorá sa bez
doučovania nedá zvládnuť len so
znalosťami z našej strednej školy. Som
spokojná so znalosťami a zručnosťami,
ktoré mi poskytli predmety ako Strojopis
a Informatika.
Čo by ste odkázali študentom ktorí
dnes študujú? Škola dá dobrý základ
a rozhľad pokiaľ ide o humanitárne
vedy, napr. sociálna práca, psychológia
a pod...
Ak by ste si mohli vybrať znovu
študovať na strednej škole, aký odbor
by ste si vybrali? Myslím, že som si
odbor zvolila dobre. Znova by som si
zvolila odbor súvisiaci s ekonomikou
a financiami, prípadne by som sa
rozhodla pre gymnázium. Veľmi dôležité
je v súčasnosti ovládať aj cudzí jazyk,
hlavne angličtinu. Ak by sa dal vrátiť čas,
tak by som sa viac venovala cudzím
jazykom, alebo by som si zvolila školu
s jazykovými triedami.

Na čo radi zo školy spomínate? Rada
spomínam na lyžiarsky a turistický
výcvik.
Na čo by ste najradšej zabudli alebo si
nerada - nerád spomínate v súvislosti
so školou? Na večné tlačenice pri
šatniach po skončení vyučovania a na
dlhú pol hodinovú obednú prestávku
pre tých, ktorí na obedy nechodievali.
Nerada spomínam aj na zlé vzťahy
v triede, ktoré sa zo začiatku štúdia
prejavovali. No postupom času sa to
zlepšilo a vo 4. ročníku sme už boli
dobrá partia.
Ak ste zamestnaná, postihla Vás
nejakým spôsobom kríza? Kríza mňa,
ani firmu v ktorej pracujem nijakým
spôsobom nepostihla.
Mali ste možnosť pracovať v zahraničí,
ak áno kde a čo Vám to dalo - vzalo?
Možnosť pracovať v zahraničí som
nevyužila. Myslím si, že práca v zahraničí
obohatí ak už o nič iné, tak aspoň
o znalosť
cudzieho
jazyka
a jeho
následné
uplatnenie
v pracovnom
procese na Slovensku.
Používate www.spoluziaci.sk prípadne
podobné miesto na internete? Áno,
používam stánku spoluziaci.sk, som
správnom našej triedy. Žiaľ, na túto
stránku
nechodieva
veľa
mojich
spolužiakov. Chodievajú tam len tí
skalní. Aj napriek tomu túto stránku
využívam na podávanie najnovších
informácií o spolužiakoch, ako napr. kto
sa kedy vydáva a pod.
Čo by ste radi napísali a nebolo
obsiahnuté v žiadnej otázke? Rada by
som v mene celej 4.G triedy (ročník
ukončenia
2003)
pozdravila
našu
triednu učiteľku Ing. Kerestúriovú.
Ďakujeme jej, že nás priviedla až
k maturite a dúfame, že sa s ňou na
ďalšom pomaturitnom stretnutí (r.2013)
uvidíme. ©
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Meno, Priezvisko, titul: Veronika
Prokopová
Vek: 20
Bydlisko: Bretejovce
Máte rodinu: nie
Rok ukončenia štúdia: 2008
Odbor:
obchod
a podnikanie
(v
cestovnom ruchu)
Kde ste strávili prvý rok po škole? Môj
prvý rok po škole som strávila na ďalšej
škole a to na vysokej škole v Prešove.
Ste v kontakte so svojimi spolužiačkami
- spolužiakmi? Jednoznačne áno!

Meno, Priezvisko, titul: Patrik Vitališ
Vek: 20
Bydlisko: Košice
Máte rodinu: Nie
Rok ukončenia štúdia: 2008
Odbor:
Obchod
a podnikanie
v cestovnom ruchu
Kde ste strávili prvý rok po škole? Na
vysokej škole, TU KE - FEI
Ste v kontakte so svojimi spolužiačkami
- spolužiakmi? Áno, ale nie zo všetkými.
Pracujete/študujete?
Študujem
na
Technike. Je pravda, že to nie je to čo
som chcel študovať, ale nevyšlo mi to
podľa mojich predstav. Na druhej strane

Pracujete/študujete? Študujem a popri
tom aj pracujem.
Ako ste spokojná - spokojný so svojou
prácou? V súčasnosti mi to vyhovuje
kvôli škole, ale do budúcna mám záujem
o prácu, v ktorej sa budem môcť
rozvíjať.
Ako ste s odstupom času spokojný
s tým čo ste sa naučili v škole? Tieto
vedomosti zo školy mi vo veľkej miere
pomáhajú pri mojom štúdiu, ale aj pri
práci.
Čo by ste odkázali študentom ktorí
dnes študujú? „Bez komentára"
Ak by ste si mohli vybrať znovu
študovať na strednej škole, aký odbor
by ste si vybrali? Ak by som sa mala
ešte raz rozhodovať aký odbor si mám
zvoliť bol by to rovnaký odbor aký som
študovala, teda obchod a podnikanie.
Na čo radi zo školy spomínate? (na
prázdniny :D) Na super kolektív v triede,
učiteľov ktorí nás miestami hrozne drvili
(ale predsa to bolo pre naše dobro).
Na čo by ste najradšej zabudli alebo si
nerada - nerád spomínate v súvislosti
so školou? Určite sa v škole odohrali aj
veci, ktoré neboli veľmi príjemné no
odstupom času to neberiem ako niečo

na čo sa musí zabudnúť. Malo to tak byť,
aby nás to posunulo niekam inam.
Ak ste zamestnaná - zamestnaný
postihla Vás nejakým spôsobom kríza?
Pri hľadaní si práce /brigády/ som mala
spočiatku veľké problémy pri hľadaní si
práce, no nakoniec sa to podarilo.
Postihnutie krízou je teda z mojej strany
minimálne.
Mali ste možnosť pracovať v zahraničí,
ak áno kde a čo Vám to dalo - vzalo?
Zatiaľ som nemala možnosť pracovať
v zahraničí, no v blízkej budúcnosti sa
tam chystám.
Používate www.spoluziaci.sk prípadne
podobné miesto na internete? Nie,
myslím si, že pri našom kolektíve to nie
je potrebné. My ako kolektív sa
stretávame takmer pravidelne, či už
osobne alebo na internete.
Čo by ste radi napísali a nebolo
obsiahnuté
v žiadnej
otázke?
V podstate sú otázky položené tak, aby
sa z nich študenti dozvedeli všetko
potrebné a preto nie je nutné niečo
dodávať.:-)

som si povedal, že keď som to už raz
začal, tak to chcem dokončiť.
Ako ste spokojná -spokojný so svojou
prácou? Tak na škole zatiaľ sa mi darí
ale to ešte neprišli skúšky v letnom
semestri. Sám som niekedy prekvapený,
že zvládnem také veci, ktoré by som si
pred rokom povedal, že je to pre mňa
nereálne. Na druhej strane sú veci,
ktoré nezvládam, dôvodom je hlavne to,
že nemám z tých oborov žiadne základy.
Ako ste s odstupom času spokojný
s tým čo ste sa naučili v škole? Ťažko mi
je odpovedať na túto otázku, lebo
nepokračujem vtom odbore, ktorý som
študoval na strednej. Ale určite sú tam
plusy a mínusy.
Čo by ste odkázali študentom ktorí
dnes študujú? Hlavne buďte kreatívny a
zapájajte sa do rôznych projektov
a akcií. Nebojte sa povedať vlastný
názor. PS: Prosím diplomaticky!!!
Ak by ste si mohli vybrať znovu
študovať na strednej škole, aký odbor
by ste si vybrali? Asi by som ostal pri
tom Cestovnom ruchu.
Na čo radi zo školy spomínate? Na našu
Textilnú. Na učiteľov na ktorých sa nedá
zabudnúť, študentov, rôzne akcie,
„trapasy", príhody a podobne. Je toho

strašne veľa čo sa udialo za tri roky.
A hlavne na našu super stužkovú.
Na čo by ste najradšej zabudli alebo si
nerada - nerád spomínate v súvislosti
so školou? Hlavne ten štvrtý ročník,
nove prostredie ktoré bolo pre mňa
veľmi neprispôsobivé, a veľmi nerád
som tam chodil.
Ak ste zamestnaná - zamestnaný
postihla Vás nejakým spôsobom kríza?
Bez komentára.
Mali ste možnosť pracovať v zahraničí,
ak áno kde a čo Vám to dalo - vzalo?
Nie nebol som v zahraničí, aspoň nie
pracovne;)
Používate www.spoluziaci.sk prípadne
podobné miesto na internete? Nie
nepoužívame.
Čo by ste radi napísali a nebolo
obsiahnuté v žiadnej otázke? Hlavne
pozdravujem všetkých tých, ktorí ma
poznali.
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Meno,
Priezvisko,
titul:
Karajošová
Vek: 27
Bydlisko: Trstené pri Hornáde
Máte rodinu: nie
Rok ukončenia štúdia: 1999

Meno
Priezvisko,
Jadvidžáková
Vek: 21

titul:

Zuzana

Karin

Bydlisko: Košice
Máte rodinu: slobodná
Rok ukončenia štúdia: 2007
Odbor: obchod a podnikanie
Kde ste strávili prvý rok po škole?
V Košiciach.

Odbor: ZSŠ - Obchod a podnikanie.
Kde ste strávili prvý rok po škole? 0511/1999 - Úrad práce, potom som bola
zamestnaná a tak je to doteraz.
Ste v kontakte so svojimi spolužiačkami
- spolužiakmi? ÁNO - hoci nie so
všetkými.
Pracujete/študujete? Pracujem.
Ako ste spokojná so svojou prácou?
Som spokojná hoci človek asi nie je
nikdy 100%tne spokojný, ale je to
motivácia.
Ako ste s odstupom času spokojná
stým čo ste sa naučili v škole? Super,
hoci v praxi to vyzerá inak...ale využila
som veľa zo školy.
Čo by ste odkázali študentom ktorí
dnes študujú? Učiť sa - škola je dôležitá,
ale aj celý život je potrebné učiť sa.
Ak by ste si mohli vybrať znovu
študovať na strednej škole, aký odbor

by ste si vybrali? Možno nejaký
umelecký smer.
Na čo radi zo školy spomínate? Na
super kolektív.
Na čo by ste najradšej zabudli alebo si
nerada - nerád spomínate v súvislosti
so
školou?
Na
nespravodlivé
hodnotenie žiakov.
Ak ste zamestnaná - zamestnaný
postihla Vás nejakým spôsobom kríza?
V podstate nie.
Mali ste možnosť pracovať v zahraničí,
ak áno kde a čo Vám to dalo - vzalo?
Nepracovala som v zahraničí.
Používate www.spoluziaci.sk prípadne
podobné miesto na internete? ÁNO
používam uvedenú webstránku, ako aj
www.facebook.com.
Čo by ste radi napísali a nebolo
obsiahnuté v žiadnej otázke? Bez
pripomienok.

Ste
v kontakte
so
svojimi
spolužiačkami
spolužiakmi?
Priebežne.
Pracujete/študujete? Pracujem.

Na čo by ste najradšej zabudli alebo
si nerada - nerád spomínate
v súvislosti so školou? Nie je nič, na
čo by som spomínala v zlom.

Ako ste spokojná
so svojou
prácou? Veľmi spokojná.
Ako ste s odstupom času spokojná
s tým čo ste sa naučili v škole? Škola
ma naučila základy, ktoré som

Ak ste zamestnaná - zamestnaný
postihla Vás nejakým spôsobom
kríza? Kríza mňa a firmu, v ktorej
som zamestnaná postihla ozaj veľmi

potrebovala do práce, takže som
veľmi spokojná.
Čo by ste odkázali študentom ktorí
dnes
študujú?
Študovať treba,
časom zistíte že je to určite
potrebné.
Ak by ste si mohli vybrať znovu
študovať na strednej škole, aký
odbor by ste si vybrali? Ostala by
som pri obchode a podnikaní
(ekonomika, účtovníctvo).
Na čo radi zo školy spomínate? Na
spoločné aktivity.

minimálne.
Mali
ste
možnosť
pracovať
v zahraničí, ak áno kde a čo Vám to
dalo - vzalo? Nepracovala som
v zahraničí.
Používate
www.spoluziaci.sk
prípadne
podobné
miesto
na
internete? Facebook, a našu triednu
stránku.
Čo by ste radi napísali a nebolo
obsiahnuté
v žiadnej
otázke?
Momentálne ma nič nenapadá.

Radi by ste si zlepšili postavu? Máte pocit, že máte
málo pohybu? Chcete začať cvičiť a neviete ako na
to? Preukáže sa týmto kupónom na bezplatnú
ukážkovú lekciu - tréning! Dohodnite si termín
na tel. čísle: 0904 932 992 alebo 0905 109 994.
Značka: ROLO
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Sydney
- mesto, ktoré mnohí z nás poznajú iba z fotografií mal
možnosť osobne navštíviť náš študent z 3. G. Prinášame
Vám jeho postrehy.

lebo je to aj veľký duchovný a dobrodružný zážitok, ktorý
by som odporúčal každému Aspoň jedno stretnutie
v rámci svetových dní mládeže je určite zaujímavé
absolvovať! Mňa zaujalo mnoho momentov, hlavne
stretnutie mladých so Svätým otcom, a potom aj
veľkolepá
budova
opery
v Sydney.
Nemôžem
nespomenúť výlet loďou, ktorý sa uskutočnil spolu so
Svätým otcom, pápežom Benediktom XVI.

Mal som možnosť zúčastniť sa stretnutia
mladých v rámci akcie - SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE SYDNEY 2008. Akcia sa konala približne od 30.júna do
30.júla. Cestovali sme letecky trvalo to 32hodin čistého
letu a z prestávkami 42 hodín, jednosmerne. Cesta späť

bola za rovnakých časových podmienok. Časový posun je
10 hodín. Ak by bola príležitosť, na tuto cestu by som sa
vybral znova. Svetový deň mládeže sa koná každé 3 roky
a najbližšie bude v Barcelone. Určite sa ho zúčastním,
© Peter Orenič

Internet a náboženská výchova
www.kbs.sk

www.monasteria.org

www.katechizmus.sk

www.emauz.sk

počítači a na internete.

www.youtube.com - catolic

www.vira.cz

Ako učiteľka náboženskej výchovy

www.youtube.com - vatican

www.animator.sk

chcem vám ponúknuť niekoľko

www.youtube.com-gospel music

www.modlitba.sk

typov. Je veľa dobrých stránok, tak

www.sekty.sk

aspoň niektoré z nich:

www.billings.sk

www.biblia.sk/sk/1/index.html

www.misie.sk

Nielen študenti, ale aj iná veková
kategória, strávi dosť času pri

Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice

sr. Fabiola Orviská

13

Mladý štýl, 2/2008-2009

Slečna Matematika a jej „rcmdenie" so študentmi na súťažiach
Študenti našej školy sa so slečnou Matematikou stretli
na dvoch stretnutiach.
Prvé rande so slečnou Matematikou si naplánovalo 29
študentov a určili si termín 19. marec 2009. V t o m t o
čase však slečnu Matematiku a štyroch študentov
nečakane
navštívila
pani
chrípka,
preto
slečna
Matematika navrhla netradičné stretnutie online t . j . cez
počítače. Medzinárodného stretnutia pod názvom
Génius Logicus sa nakoniec zúčastnilo 25 študentov z
l.G, 2.G. a 3.MDI. Pomocou počítačov sa na stretnutí
riešilo pár zaujímavých logických úloh. S logickými
úlohami sa najviac skamarátili Petry: Petra Estočínová
( 1 . G) a Petra Pribulová (3. MDI). Týmto svojim
kamarátkam so šikovnými hlavičkami venovala slečna
Matematika ako prejav obdivu 2 GB USB kľúčik. Slečna
Matematika pozdravuje t o u t o cestou aj ďalšie svoje
„Géniusky": 2. Miesto - Bordigová Miroslava ( 1 . G), 3
miesto - Szucsová Zuzana ( 1 . G), Straková Zuzana (2. G),
Brutovská Zuzana (2. G), Aneta Golierová ( 1 . G).
Druhé rande so šarmantnými krivkami matematických
úloh si dali študenti l.G, 2.G. 3.MDI a 4.MB dňa 26.
marca 2009 na medzinárodnej súťaži Matematický
Klokan, kde súťažili v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu
s názvom Kadet - 0 1 2 tvorili prváci a druháci a o niečo
skúsenejší tretiaci a štvrtáci súťažili v kategórii Junior 0 3 4 . Študenti prišli na rande v presile, bolo ich 15, ale
slečna Matematika sa nezľakla. Na stretnutie si pripravila

sériu 24 zaujímavých úloh. Príjemné a hlavne tvorivé
stretnutie trvalo 70 minút. Najväčšiu radosť zo stretnutia
mali traja študenti, ktorí sa do slečny Matematiky ihneď
zamilovali Stančíková Erika (4. M ) , Ullrichová Daniela
( 1 . G), Ridilová Miroslava (4. M ) . Týmto svojim
obdivovateľom venovala slečna Matematika ako prejav
vďaky tiež 2 GB USB kľúčik. Slečna Matematika
pozdravuje touto cestou aj ďalších svojich kamarátov: 2.
Miesto - Bordigová Miroslava ( 1 . G), Tóthová Monika
(l.G), Vaľová Andrea (2.G), 3 miesto - Jakuková Slávka
(3.MDI) a Popovičová Šimona (l.G).
© Mgr. Školiaková

Žiaci budú bez školy takmer 100 dní
Žiaci základných a stredných škôl budú v
školskom roku 2009/2010 oddychovať
spolu 31 dní, ďalšie dva mesiace strávia
bez školy v lete. Spolu si teda užijú 93
dní voľna. Informácie o organizácii
budúceho školského
termínov
prázdnin
Ministerstvo
školstva
gremiálnej porade.
Žiakom v nadchádzajúcom
roku otvoria školy brány prvýkrát v
stredu 2. septembra 2010, prvý polrok
školy sa im skončí v piatok 29. januára.
V druhom polroku sa vyučovanie začne

v utorok 2. februára, trvať bude do
stredy 30. júna.
Najbližšie prázdniny - jesenné, si žiaci
vychutnajú krátko po nástupe do školy
počas dvoch dní 29. a 30. októbra. Zo
sviatočných vianočných dní oddychu sa
môžu tešiť až 17 dní, od 21. decembra
do 6. januára. Krátko potom, v pondelok
1. februára, si budú môcť oddýchnuť po
odovzdávaní polročných vysvedčení (v
piatok 29. januára).
Jarné prázdniny trvajúce týždeň sa
začnú najskôr žiakom na východe v
Košickom a Prešovskom kraji v pondelok
15. februára. O týždeň neskôr, od 22.

februára, sa z nich môžu tešiť aj školáci z
Banskobystrického,
Žilinského
a
Trenčianskeho kraja. Ich kamaráti z
Bratislavského,
Nitrianskeho
a
Trnavského kraja nastúpia na prázdniny
ako poslední, 1. marca.
V apríli prázdninujú školáci opäť počas
veľkonočných sviatkov v termíne od 1.
do 6. apríla. Najdlhší, dvojmesačný
oddych sa školopovinným deťom a
mládeži začne 1. júla po tom, čo
dostanú koncoročné vysvedčenia. Bez
školy budú celé dva mesiace, teda 62
dní.

CHYSTÁTE SA NA ZAHRANIČNÚ DOVOLENKU ALEBO SLUŽOBNÚ CESTU?
CESTUJTE S ALUANZ-SLOVENSKOU POISŤOVŇOU.
V c e s t o v n o m poistení m a j ú klienti Allianz - Slovenskej poisťovne z a h r n u t é :
• poistenie liečebných nákladov • úrazové poistenie
• poistenie batožiny • poistenie z o d p o v e d n o s t i za škodu
• d o p l n k o v é služby asistenčnej spoločnosti M O N D I A L Assistance
Bližšie i n f o r m á c i e aj o iných d r u h o c h poistenia: Eva M a č i n g o v á , Štúrova 7, Košice, t. č. 0 9 0 5 6 3 5 0 9 8
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Najfrekventovanejšie mená i
Osem mien, ktoré v informačnom
systéme školy spolu vytvoria skupinu
takmer 230 študentiek stojí za to, aby
sme si ich podrobnejšie všimli. Túto
zaujímavú informáciu a tip nám dala pani
riaditeľka Mgr. Ingrid Sedláková.
Lenka 4. Jún - 33 študentiek
Ženské meno Lenka je pomerne
obľúbené. Je odvodené od mena Helena,
ktorého význam je "svetlo", alebo z mena
Magdaléna,
ktorého
význam
je
"pochádzajúca z palestínskeho mesta
Magdaly".
Lenky,
majú
sklon
k
pohodlnosti, majú tendenciu odkladať
veľa záležitostí a povinností na zajtra. A
tak aj študujú. Ak sa im štúdium zapáči,
je to preto, lebo profesor má romantické
oči. Zameriavajú sa skôr na klasické
predmety. Ich inteligencia je syntetická,
chápu všetko globálne a neobťažujú sa
podrobnosťami. Ak niečo nepochopia,
pustia to z hlavy. Nemožno povedať, že
by mali pevnú vôľu. Lenky však vedia, čo
chcú a aj to šikovne dosiahnu. Chcú viesť
ľahký a nezávislý život. Životná sila týchto
žien nie je celkom uspokojivá. Mali by si
dávať pozor hlavne na obličky a chrbticu.
Ich obľúbené farby sú červená, modrá a
sivá. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor a
levanduľa, ochranné kamene tigrie oko a
topás.
Veronika -4. Február - 33 študentiek
Ženské meno Veronika má grécky pôvod
a v preklade znamená "prinášajúca
víťazstvo". Nositeľky tohto pomerne
obľúbeného mena oslovujeme Nika,
Veronka. Veroniky majú sklon uzatvárať
sa do seba a nepokladajú vždy za vhodné
prejaviť všetky svoje myšlienky a city.
Dokážu sa zavčasu rozhodnúť. Zvyčajne
sú skvelé študentky. Obľubujú klasické
štúdium a priťahuje ich povolanie, v
ktorom treba odovzdávať veľa zo seba.
Za najkrajšie zo všetkého pokladajú
poslanie matky a patria medzi tie, ktoré
všetko zvládajú. Väčšinou smerujú k
povolaniam, ktoré im umožnia kontakt s
deťmi a chorými. Majú hlboký zmysel pre
priateľstvo, ale priateľov si starostlivo
vyberajú. Dokážu aj s malou finančnou
sumou robiť zázraky. Ich tienisté stránky
sú tvrdohlavosť, náladovosť a impulzívne
reakcie. Ľahko sa tiež urazia. Ich farby sú
hnedozelená, pomarančová a biela.
Ochranné rastliny čakanka a slnečnica,
ochranné kamene jaspis, nefrit a zafír.
Zuzana 11. August - 30 študentiek
Meno je v súčasnosti menej časté, aj keď
v minulosti bolo veľmi obľúbené. Má
hebrejský pôvod a v preklade znamená

a našej škole

"ľalia",
"lotos".
Jeho
nositeľky
oslovujeme Zuza, Zuzka, Zuzička, Zuzuľa.
Nie sú veľmi prispôsobivé. Majú rýchle
reakcie a k ich povahe patrí aj to, že sú
priame. V citovom živote sú oddané a
láskyplné. Zároveň sú panovačné a chcú
byť všade prvé. Sú spoločenské a
neúnavné.
Rodičov,
príbuzných,
priateľov, či partnerov celkom uťahajú.
Našťastie majú železné zdravie, aj keď
nemajú ani potuchy o pravidelnom
spánku. Zuzany by sa mali stravovať
pravidelne. V ich jedálnom lístku by
nemali chýbať výrobky zo sóje a morské
ryby. Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich
farby sú modrá a biela. Ochranné rastliny
rebarbora a fialka, ochranné kamene
záhneda a achát.
Katarína 25. November - 29 študentiek
Krstné meno Katarína je gréckeho
pôvodu a znamená "čistá", "mravná". Na
Slovensku patrí toto meno medzi Katka,
Katarínka,
Katuška
medzi
bežne
zaužívané. U nositeliek krstného mena
Katarína
prevláda
inteligencia,
reaktívnosť, emotívnosť a dynamizmus.
Kataríny či Katky sa nedajú len tak
ovplyvniť.
Sú
introvertky
so
vzťahovačnými sklonmi, majú relatívne
dobrú vôľu, ale nevedia veci dotiahnuť
do konca. Sú natoľko emotívne, že si
nestihnú veci ani premyslieť. Veľmi ľahko
sa
prispôsobujú.
Dobre
znášajú
neúspechy, lebo vinu väčšinou zvaľujú na
iných. Ak sa Kataríny rozhodujú o
budúcom povolaní, zvažujú profesiu
novinárky, obchodníčky, podnikateľky,
alebo političky. Kataríny sa rýchlo unavia
a prepracujú. Ich životaschopnosť je
veľmi dobrá, ale zdravie nestále, priveľmi
ovplyvňované
náladami.
Kataríny
potrebujú uvoľnenie, odpočinok a veľa
spánku. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich
šťastné farby sú zlatá, hnedá a žltá.
Ochranné rastliny ľubovník a mak,
ochranné kamene jantár a olivín.
Michaela 29. September - 28 študentiek
Ženská podoba mena Michael je
Michaela. Mužské meno Michal má
hebrejský pôvod a v preklade znamená
"ako Boh", Bohu podobný". Toto
starozákonné biblické meno patrí na
našom území k obľúbeným a jeho
nositeľov oslovujeme Mišo, Miško,
Michalko.
Tí, čo súdia. Tak by sa dala v stručnosti
charakterizovať osobnosť týchto ľudí. Ich
dominantnými vlastnosťami sú vôľa,
aktívnosť, zmyselnosť a životaschopnosť.
Michal i Michaela majú sklon k
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introvertnosti. Sú to subjektívni ľudia, iba
zriedkavo sa pokúšajú vžiť do pozície
iných. Väčšmi dôverujú cieľavedomému
postupu pri práci ako intuícii. Ťažko sa
prispôsobujú okolnostiam a sú len málo
ovplyvniteľní. Sú viac skúmaví než
zvedaví. Pracujú, aby dosiahli svoj cieľ, a
nie pre radosť z nečakaného objavu.
Priateľov si vyberajú uvážene a išli by za
nimi aj do ohňa. Sú dominantní a dokážu
byť dosť tvrdí k podriadeným. Majú
výbornú životaschopnosť, sú skoro
nezničiteľní. Ich zdravie je vynikajúce,
zvyčajne sú od prírody silní, nepodľahnú
ani únave, ani chorobe. Sú ale náchylní
na horúčky. Ovplyvňujú ich planéty
Merkúr a Venuša. Ich šťastné farby sú
sivá, biela, zelená. Ochranné rastliny
palina, čakanka, nechtík, ochranné
kamene smaragd, ruženín, zafír.
Martina 9. September - 28 študentiek
Ženské meno Martina má latinský pôvod
a v preklade znamená "zasvätená
rímskemu
bohu
vojny
Martovi",
"bojovná".
Nositeľky
tohto
mena
oslovujeme Martinka, Maťa, Maťka,
Tinka.
Na Slovensku
patrí medzi
obľúbené.
Martiny, ktoré oslavujú meniny 9.
septembra, majú úroveň a vzbudzujú
sympatie. Radšej sa vyjadrujú skutkami
ako slovami. Martiny neúspechy veľmi
nerozrušia. Majú sklon potláčať city a len
málokedy sa dajú ovplyvniť. Sú dobré
študentky, aj keď sa s obľubou s
vyučujúcimi škriepia. Výber povolania je
pre nejasný, priťahujú ich tie, pri ktorých
možno zadávať úlohy, riadiť iných, a kde
sa skrýva aj isté riziko. Zdravie majú
priemerné, za predpokladu, že sa vyhnú
prepracovanosti. Prospeje im vyvážená
životospráva a dostatok spánku. Do
svojho jedálneho lístka by mali zaradiť
najmä ryby, neúdené syry, uhorky a
orechy. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a
Neptún.
Ich
šťastné
farby
sú
modrozelená a biela. Ochranné rastliny
skorocel a ruža, kamene akvamarín,
ametyst a smaragd.
Dominika 4. August - 24 študentiek
Meno Dominika je ženskou podobou
mena Dominik. Meno Dominik je
svätecké meno, latinského pôvodu a jeho
význam je "pánov." Obidve mená sú na
Slovensku v súčasnosti veľmi obľúbené.
Oslovujeme ich Domin, Domino, Niko,
Domina, Dina, Nika. Sú to prevažne
spoločenskí ľudia s prehľadom a svoje
vedomosti radi rozdávajú širokému
okruhu ľudí. Štúdium im nerobí žiadne
Mladý štýl, 2/2008-2009

problémy, akoby sa im nové informácie
samé ukladali do pamäti. V živote je pre
nich dôležité, aby ich blízki milovali. Sú
veľmi citovo založení, a ako priatelia
môžu veľa dať. Ak sa im ale do cesty
pripletú neúspechy, sú nešťastní a
potláčajú svoje city. Dominiky sú ženy,
ktoré vedia doviesť do konca aj tie
najtajnejšie plány. Na ľudí pôsobia sviežo
a vzbudzujú sympatie. V citovej oblasti sú
zdržanlivé. Snažia sa svoje problémy
riešiť po svojom a nerady sa zverujú,
Tieto ženy dokážu zachovať mlčanlivosť a
obratne viesť tím ľudí. Dominiky
ovplyvňujú planéty Jupiter a Neptún. Ich
šťastné farby sú svetlozelená, biela,

modrá a žltá. Ochranné rastliny pľúcnik a
ruža, kamene akvamarín, ametyst a
smaragd.
Nikola 29. August - 24 študentiek
Ženské a mužské meno Nikola, Nikolaj
majú francúzsky pôvod a v preklade
znamenajú "víťazstvo". Ak sa stretneme s
nositeľmi týchto pomerne obľúbených
mien, oslovujeme ich Niki, Nika, a Nik,
Nikino. Ľudia s týmto menom pôsobia
ako flegmatici. Nevedeli by žiť bez
pevného cieľa. Sú stále bojovne naladení,
ide však o ich vnútorný boj, bojujú najmä
sami so sebou. Na Nikoly, treba už od
raného detstva
pôsobiť,
aby sa
neuzatvárali do seba a brali do úvahy aj

svoje okolie. Nedávajú najavo svoje city,
a priateliť sa s nimi je ťažké. V dospelosti
ich nájdeme na vedúcich postoch v
súdnictve, obchode či vo vojenských
funkciách. Ide o veľmi inteligentné
bytosti, no nemajú veľký záujem v
spoločnosti sa blysnúť. Aj oni ako každý
majú svoje slabé stránky, ktorými sú kosti
a pečeň. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a
Mesiac. Ich šťastné farby sú modrá, biela,
svetlozelená. Ochranné rastliny slez,
šalvia, medovka, ochranné kamene
granát, perla a nefrit
Zdroje: informačný systém školy,
www.tasr.sk, povodna.rodinka.sk

Gotika a neogotika na dejepise
líčením. Dievčatá ukázali svoju šikovnosť

vreckovky. K doplnkom dámy patrili aj
rukavice, kapsa na rozdávanie almužny,

14.1.2009 vl.J a 28.1.2009 v 1.1 sa
uskutočnili otvorené hodiny dejepisu, na
ktorých
sa
dievčatá
predviedli
v gotickom a neogotickom štýle. Gotika
od polovice 12. st. priniesla z Francúzska
ideál rytierskeho hrdinu a jemnej
a štíhlej ženy. V oblasti odievania sa
rozšírilo veľa druhov strihov s čím
súvisel
nebývalý
rozmach
cechu
krajčírov. Prvý krát sa do módy dostal
útly pás, ktorý sa mohol dosiahnuť len
pevným zošnurovaním, odhalil sa krk a
rukávy voľne viseli niekedy až po zem.
Medzi novinky patril napr. kožušinový
golier,
alebo
ozdobné

a je potešujúce, že sa tieto schopnosti
a zručnosti budú rozvíjať aj odbore
odevného dizajnu, ktorý sa opäť otvorí
na budúci školský rok.
PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová

či množstvo prikrývok hlavy, napr.
hennin - vysoký špicatý čepiec so
závojom na konci. Neogotický štýl,
ktorým sa inšpirujú aj niektoré z vás, je
charakteristický
čiernou
farbou,
striebornými doplnkami a svojským
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Poznáme sa navzájom?
V popoludňajších
hodinách
na
Turgenevovej začína svoju službu na
vrátnici sympatická pani. Rozhovor
s ňou si môžete prečítať v nasledujúcich
riadkoch.

Meno a priezvisko: Zuzana Vaňová
(rodená Lehotayová)
Ako dlho pracujete na našej škole? Od
roku 2006.
Kde ste pracovali predtým? Predtým
som
pracovala
ako
ekonómka
v súkromnej firme. Počas aktívneho
pracovného života som vystriedala
niekoľko zamestnaní. Bola som aj
zákazkárkou na projekcii v Inžinierskych
stavbách.
Na akých školách ste študovali? Na
základnú školu som chodila v Košiciach
do I. národnej školy, Ferka Urbánka, kde
som absolvovala prvých 5 tried
v slovenčine a potom som študovala
v maďarčine až do maturity. Mam
ukončenú strednú školu, ktorá sídlila na
Kuzmányho ulici - jej vtedajší názov bol
IV. JSŠ - (Jedenásťročná Stredná Škola),
ak by som to porovnávala so súčasným
školským systémom je to ako terajšie
gymnázium, alebo všeobecná stredná
škola.
Ako si spomínate na stredoškolské
štúdium? Joj, to bolo fajn. čo by som
Vám povedala., boli sme veľmi dobrá
trieda. Každých 5 rokov od maturity sa
stretávame. Aj teraz v roku 2011 sa
stretneme po 50 rokoch! Končili sme
v roku 1961. Stretnutia pripravujem organizujem spolu s dvomi spolužiakmi.
Predtým sme to pripravovali so
spolužiačkou, ale ona, bohužiaľ zomrela.
Musím podotknúť, že nie všetci
maturanti sa stretávajú tak pravidelne
ako my. Minule nás bolo 38, lebo sme

zavolali aj tých, čo s nami nepokračovali
na strednej škole. My sme mali v 8.
triede záverečné skúšky. Vtedy boli také
skúšky, niečo ako malá maturita.
Ak by ste porovnali život na strednej
škole dnes a vtedy v čom sú najväčšie
rozdiely?Predovšetkým to bol väčší
rešpekt voči učiteľom, nedovolili sme si
odvrávať, vážili sme si svojich učiteľov.
Dnes to nevidím., neviem... My sme boli
generácia športovcov, chodili sme na
súťaže, inak nevidím veľké rozdiely.
Ste spokojná so svojím životom?
Spokojná, áno. čo ja viem (smiech) ako
to myslíte ako mi prebehol život?
Čo mohlo byť lepšie? Detstvo som mala
super. Rodinu som mala výbornú. Áno spokojná! Podľa možností aké boli to
bolo dobré. Bolo to niekedy aj iné a ak
by bol človek teraz mladý tak by to
vnímal inak. Doba bola taká aká bola...
Tešili sme sa do školy. Nemuseli sme
platiť za športovanie, Ak sme išli na
preteky dostali sme diéty. Od klubu sme
dostali aj športové oblečenie. Dnes
športovci musia veľa platiť, napríklad
hokejisti. Potrebujú výstroj, oblečenie,
to stojí veľa peňazí. Nás to nestalo ani
korunu. Po tej stránke som spokojná.
V čom hľadáte zmysel života? V rodine,
v deťoch, človek žil a žije pre rodinu a
pre deti.
Koľko máte detí? Mám dvoch synov a 4
vnúčatá.
Aké jedlo máte najradšej? (smiech...)
Ešte aj toto? Neviem, nie som vyberavý
typ. Mastné jedlá nemám rada. Aj
sladké aj mäsové.. To všetko o mne
chcete vedieť? úsmev
Akú máte obľúbenú činnosť? Vyšívanie.
Rada lúštim krížovky a sudoku. Ako
divák rada pozerám hlavne
súťaže vplávaní, lyžovaní. Na
olympiádach
sledujem
gymnastiku a atletiku ale ja
krasokorčuľovanie..
Kým
som bola mladšia rada
som lyžovala, ale len
amatérsky. Viem však aj
korčuľovať.
Aké pesničky rada počúvate?
Pesničky... také, ktoré sú príjemné. Tie
moderné
nie veľmi....
Občas si
vypočujem vážnu hudbu.
Čo by ste ešte chceli v živote
dosiahnuť? Tak ja, čo by som ... čo už ja
môžem, ale predsa aby bolo v rodine
všetko v poriadku, aby boli všetci zdraví
a mali sa dobre.
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Ak by ste svoj život mali prežiť ešte raz
ktorú časť by ste zmenili? Myslím že
žiadnu!
Čo sa Vám na dnešnej mládeži páči? Že,
niektorí sú ctižiadostiví, priebojnejší ako
sme boli my, my sme boli skromnejší.
Ide to s napredovaním a životným
štýlom.
Čo závidíte mladým? Tak, snáď nič. Asi
nemám čo. Nemajú také detstvo ako
sme mali my. My sme si zašantili.
Nemajú sa kde hrať, ani priestory okolo
blokov... tak neviem... Asi by oni mohli
závidieť nám.
Koľko jazykov ovládate?
Plynulo
hovorím a píšem slovensky, maďarsky,
ale na škole sme sa učili aj nemčinu
a ruštinu.
Fotografia, ktorú ste poskytli do
predchádzaj
úceho čísla
časopisu
bola odkial?
Boli
to
školské
preteky,
chodili sme,
ak
boli
možnosti,
ale veľa ich
nebolo.
Chodili sme
po ČSR(Československá republika) na
Majstrovstvá juniorov, žien a mužov.
Boli sme aj v Maďarsku na pretekoch. To
bola taká družba - Maďari chodili sem a
my tam. Neboli možnosti chodiť ďalej,
do iných krajín. Ako plavkyňa som
plávala som kraula závodne.
Aký bol najväčší úspech, ktorý ste
dosiahli v plávaní? Preteky
SNP -vTrenčianskych
Tepliciach
3
miesto. Umiestnila
som sa aj na
celoštátnych
pretekoch
(ČSR)
v Prahe - 3 miesto.
Taktiež v Maďarsku
som vyhrala ceny.
Bola som na súťažiach
v Olomouci, kde súťažili tí, čo
nemali kryté plavárne. ( Vtom čase v KE
nebola krytá plaváreň). Mestá, ktoré
nemali krytú plaváreň, ale mali plavcov plávali v Olomouci, tam boli preteky ČSR
nekrytých plavárni a tam som bola prvá
- to bol tiež väčší úspech. Ale, to
očakával aj môj tréner... Cenné bolo pre
mňa aj to, že som plávala s Martou

Mladý štýl, 2/2008-2009

Skupilovou - ona bola jednotkou v ČSR,
plávala aj v Melbourne na olympiáde.
Ako často ste trénovali? Joj, keďže
nebola krytá plaváreň - tak taký malý
bazénik sme mali na Rastislavovej tak
tam sme trénovali 2x do týždňa.
V sobotou a nedeľu sme chodili na
tréningy do Prešova. Tú malú plaváreň

na Rastislavovej, oproti terajšej lekárni
tam pri starej bráne, sme volali
„pľuvatko" Keď som sa odrazila hneď
som bola na druhej strane... taká to bola
malá „nádrž". Dali nám mužské plavky
ňa boku zaviazali a plávali sme dopredu
a guma nás ťahala dozadu - niečo ako

dnešný protiprúd, aby sme mohli plávať
(smiech...).
Akú otázku ste čakali a nedostali počas
tohto
rozhovoru?
Všetky
boli...
(zamyslenie)
a
niektoré
boli
zo
súkromia, ktoré si človek chráni.
Ďakujeme za rozhovor.

Z fotoarchívu
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Maturitné práce

Afrika
(Rozprávanie)
Odišla som, hoci som mala
zostať. Táto veta mi každý deň chodí
po rozume a zviera moje srdce. So
slzami v očiach si spomínam na to
obdobie plné zážitkov, ktoré však
nedopadlo tak, ako som ho
plánovala.
Som vyštudovaná zdravotná
sestra. Toto povolanie ma vždy
bavilo a naplňovalo radosťou. Mama
mi vždy vravievala: „Lenka, vybrala
si si veľmi ťažké povolanie!". Mala

samozrejme pravdu, ale pre mňa je
mojou láskou. Snívala som o tom, že
by som sa mohla dostať do Afriky,
do krajiny chudoby a beznádeje
a pomôcť, ako sa len dá. Táto cesta
k snu bola ťažká, ale nakoniec sa mi
to podarilo. Prihlásila som sa do
výpravy lekárov a sestier a o mesiac
som dostala kladnú odpoveď. Keď
som sa dozvedela túto dobrú
novinu, ostala som celá bez seba
a začala sa pripravovať na dlhú cestu
za svojím snom. Počas cesty som sa
zoznámila s časťou nášho tímu,

Aj zima ma svoje čaro I.
(Umelecký opis)
V bielom rúchu odetá, sťa
mladucha, biela pani. V každom
rohu inou dlaňou pohladí svoj kraj.
Raz krásnou, hebkou rukou
rozsype biele guľôčky na pláne, na
hory i doliny, na mestá i dediny a zo
sveta je rázom bielučký raj. Inokedy
udrie celou silou na tú našu zemičku,
čo by bičom praskal, krutá, zimná
kráska. Máva veľa podôb a z nich

druhá časť nás čakala na mieste. Boli
to sympatickí ľudia. Počas celej cesty
sme všetci spoločne viedli zaujímavý
rozhovor. Bola som medzi nimi
najmladšia a jediná, ktorá ešte
s takou výpravou nemala žiadne
skúsenosti. Katka, doktorka, sediaca
vedľa mňa sa ma pýtala: „Si
pripravená? Zvládneš ten pohľad,
ktorý zazrieš, keď tam dorazíme?
„Bez váhania som jej povedala:
"Samozrejme, je to môj život a môj
sen . A ja si svoje sny chcem splniť."
Keď sme prišli na miesto , cítila som
sa spokojná a šťastná. Krajina bola
síce nehostinná, ľudia chudobní,
.:::..:..„;::«; smutní,
no
napriek
všetkému
ma
niečo
k tomu
miestu
neodolateľne priťahovalo .
Všetci sme sa ubytovali
v malých
biednych
domčekoch
tesne
pri
klinike. Na druhý deň ráno
nás oboznámili s prácou ,
ktorú máme vykonávať.
Prešla
som
sa
po
nemocnici, zoznámila sa s chorými
miestnymi ľuďmi. Najviac ma však
zaujalo malé
čierne dievčatko
s veľkými
ligotavými
očkami
a kučeravými vláskami. Sedelo vedľa
postele, pri svojich smrteľné chorých
rodičoch. Bolo smutné a ustráchané,
so slzami v očiach. O niekoľko dní na
to jej rodičia zomreli a ostala sama
ako prst. Nemala nikoho, kto by sa o
ňu postaral, a tak ostala spolu
s nami v nemocnici. Vyhradili sme jej
jednu malú izbičku. Bolo ťažké s ňou
komunikovať. Vôbec nerozprávala,

nejedia a vždy bola nahnevaná pod
posteľou. Každý z nás sa k nej
pokúšal nájsť cestu, ale nikomu sa to
nepodarilo. Jedného dňa večer prišla
za mnou a prihovorila sa mi: „Volám
sa Jamalá." S úsmevom na tvári som
ju objala. Od toho dňa sme si našli
k sebe cestu. Konečne ju každý videl
usmievať sa a radovať. Hrali sme sa,
chodili na prechádzky a učili sa.
Vedela som, že to nepotrvá dlho, ale
nečakala som ani, že sa to tak skoro
skončí. V nemocnici bolo čoraz
menej práce a postupne nás začali
odvolávať zo služby. Jedného dňa
prišiel rad aj na mňa. Jamalu som si
nemohla vziať so sebou, no ani
zostať som tam nemohla. Tak som
odišla. A ona tam ostala sama
s pocitom prázdnoty, že opäť
niekoho blízkeho stratila. Po návrate
domov som mala zmiešané pocity
a dodnes sa s tým neviem vyrovnať.
Verím,
že
našla
svoju
spriaznenú dušu a nie je sama. Raz
ju možno uvidím, ale nikdy si
neodpustím, že som ju opustila.
Zvoní budík. Zobudím sa
a chvíľu premýšľam, kde som a kto
som. Potom si uvedomím, že to
všetko bol len sen a ja musím zostať
a ísť do školy. Nie som zdravotná
sestra, ale študentka SOŠ, ktorá
dnes píše maturitný test.
L. Ujjobbágyiová 4.G

každú inú. Rozdáva úsmev deťom,
keď prehodí svoj plášť nad našu
krajinu. Rozdáva šťastie do nášho
srdiečka, keď zahreje nás úsmev
zubatého slniečka. Iskry vkladá do
očí, človek tají dych, keď biele
šťastie padá na zem z vysokého neba
ako hviezdny prach. A v duši každý
dospelý dieťaťom sa stane, guľujú
sa, vyťahuje staré lyže, staré sane.
A z bielej
periny
postavíš
si
snehuliaka. Na hlave hrniec a v ruke
vetva stromu dajaká. Namiesto nosa

mrkva z maminej kuchyne, tak
postavíš
guľatého
mužíčka
z bielučkej periny. Jedna vločka,
druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa
dočká. Mestom padá chladný sneh,
predsa počuť vôkol smiech. Strašná
zima na červeno vyfarbila naše líčka,
ako každá deva farbí šibačom
vajíčka. Na okenice, hniezdočká
každého, ako umelkyňa, prekrásne
čaruje, krásna a chladná pani zima.
A v snehu možno aj odtlačok cencúľa
začína zrieť. Ako som spadol?
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Prečože ho tu už viacej niet? Či
pohltil ho šíry svet? Na túto otázku
každá detská hlávka pozná jasnú
odpoveď. Stačí, ak sa vrátiš
v spomienkach do svojich detských
liet. Preletíš v mysli do svojej
mladosti, do času detskej hravosti.
Veď každé dieťatko zimu pozná.
Veď, nikdy nepovie ti, že je to pani
krutá a hrozná. Aj keď je pravdou
tohto sveta, že svojou silou nejedno
vtáča z hniezda zmietla. No všetky
deti ona ľúbi ako mať, však
ponecháva si rešpekt ľudí, vládu

chce ona mať. Najmenších ľúbi
a ľuďom praje, človeku rozsieva
svoje dary. Je to len na ňom, ako ich
príjme a čo si váži na pani zime. Ona
hoc-jaká krutá, hoc jaká chladná je,
vždy pýši sa svojou krásou ako každá
žena. Niekedy len na chvíľu prestrie
svoj závoj biely, niekedy na celý
zimný čas. No dôležitý je ten pocit,
pocit čo zima zanecháva v nás.
Prináša so sebou aj krásne Vianoce,
keď v každej izbičke sa stromček
ligoce. A veľa darčekov čo srdce
pohladia, ba aj koláčik medový

a možno aj rozprávku o dedovi
Mrázoví.
Na konci obdobia zvádza
s jarou tvrdý boj. Len ťažko opúšťa
chladný trón svoj. Spopod bielej
prikrývky snežienka vykukne ako pre
radosť a vtedy zima skloní svoju tvár,
vzdáva poctu jari. Ponecháva svoju
vládu pani jari.
No ako dobrá mati, o rok sa k vám
opäť v plnej kráse vráti.
Szucsová 4.G

Aj zima má svoje čaro II.

vydýchne a fúúúú. Celú krajinu
zaplaví chladný a studený vietor,
ktorý vynesie do vzduchu rozvírené
spiace vločky a všetko zahalí do
nepriehľadnej a štipľavej víchrice.

ochrannú náruč a svojim svitom
napomáha nájsť všetkým zblúdilým
vločkám cestu. Jediný kto sa
príchodom noci budí a celú noc bdie,
je neúnavný umelec mrázik, ktorý

Lenže Zima má väčšiu moc než on.
Usmeje sa na krajinu, všetok plač
ustúpi a v korunách stromov sa
slnečnými lúčmi rozozvučia do
veselého smiechu. Slnečné lúče
roztancujú v srieni na konároch
stromov farebnú dúhu a nádherné
krištáľové cencúle visiace zo striech
akoby znásobovali kráľovninu silu.
Všetko je nádherné pokojné a počuť
len tiché zurčanie potôčika. Keď si
slnko mení stráž s mesiacom, a vlády
sa ujíma noc, všetko spí. Len Mesiac
sa obzerá v obrovskom ľadovom
zrkadle, priehľadnom ako krištáľ
a drží nad celým kráľovstvom svoju

chystá prenádherné prekvapenia,
maličké
obrázky
na
ľadových
zrkadlách. Vločky pomaličky padajú,
akoby aj ony spali a túlili sa k sebe.
Studený
vetrík
im
pospevuje
jemnučkú,
zvučnú
melódiu,
uspávanku, ktorá má zázračnú moc.
S východom slnka sa všetko prebudí
a zima ďalej pokračuje vo svojom
snehovom kraľovaní.
Zima má svoje čaro vďaka
tým
nádherným,
jednoduchým
zázrakom, ktoré menia krajinu na
ľadové kráľovstvo.

(Umelecký opis)
V priebehu jedného roka sa
vystriedajú štyri ročné obdobia.
Každé z nich, či už je to jar, leto,
jeseň alebo zima, v sebe ukrýva
niečo krásne. Ale len jedno z nich je
očarujúce, plnej jednoduchej krásy
a mnohých tajomstiev.
Keď nás navštívi kráľovná
zima, je to ako dlhá veľkolepá
oslava. Všetko sa zmení akoby
šibnutím čarovného prútika. Začína
sa to jemnými a nežnými obrázkami,
zimnými kvetinkami, ktoré maľuje
mráz na okná. Akoby dával všetkým
na známosť jej veľkolepý príchod.
Potom milá
babička Perinbabka
pomaly rozhodí svoju ľahučkú
perinu, z ktorej ako keby radostne
vytancovali maličké víly, jej verné
služobníčky, drobné snehové vločky.
Pomaličky zakryjú celú krajinu pod
snehovú prikrývku a doprajú jej
nerušený spánok. Dokonca aj malé
jazierko uprostred lesa zaspí a zmení
sa na ľadové zrkadlo, v ktorom sa
kráľovná pýši svojou krásou, a dáva
najavo svoju nekonečnú silu a moc.
Zima má
však svojich dvoch verných sluhov,
Mesiac a Slnko, ktorí jej pomáhajú
dňom i nocou. Malé iskričky vločky
však majú okrem svojej kráľovnej aj
druhého vládcu, zlého a mocného
čarodejníka, ktorý občas preruší
nočné vládnutie krásnej a pokojnej
Zimy. Keď sa mu raz niečo nepáči,
zhlboka sa nadýchne, z plných pľúc
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VI. Otvorené majstrovská Slovenska v účesovej tvorbe „Rolandov hrebeň" 24. 4. 2009 v Bardejove
Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov a to 18 kaderníkov a 2 kozmetičky, ktorí nás reprezentovali v týchto disciplínách:
b. Očenáš Lukáš (l.F) 3 miesto (MOV
Dva účesy z jedného strihu (2vl)
a. Jesenská Marcela (2.NSA) MOV Zeťaková
Sedláková)
b. Bugárová Alexandra (3.E) MOV Zeťaková
5. Pánsky manažérsky účes „Takto do práce":
c. Revajová Michaela (3.E) MOV Zeťaková
a. Balogová Romana (3.D) 1. Miesto (MOV
2. Dámsky extravagantný účes na diskotéku „Kráľovná
Boboková)
diskotéky":
b. ONderko Matúš (2.D) MOV Boboková
a. Gajdošová Gabriela (2.D) 2 miesto MOV
6. Pánsky diskotékový účes „Kráľ diskotéky":
Zeťaková
a. Buchlová Nikola (3.E) 1 miesto (MOV
b. Deáková Greta (l.NSA) MOV Boboková
Štadlerová)
c. Lackova Miroslava (2.D) MOV Boboková
b. Kotelešová Alexandra (3.A) 2. Miesto (MOV
d. Mackaničová Miroslava (2.D) MOV
Zeťaková)
Boboková
c. Medvecová Mariana (3.D) MOV Bodnárová
e. Macková Veronika (3.D) MOV Ivanova
d. Jergová Monika (3. E) MOV Boboková
3. Dámsky extravagantný účes „Ples v opere":
7. Filmové líčenie „Televízna tanečná show STAR
a. Tancíková Lenka (1. NSA) MOV Sedláková
DANCE":
4. Dámsky extravagantný účes „Nevesta akú svet ešte
a. Mikuliková Dominka (3.A) MOV Bel. Matu
nevidel":
b. Pribičková Adriana (3.A)
a. Hurajová Lýdia (3.E) MOV Štadlerová
Súťaže sa zúčastnila aj naša bývalá žiačka Miriam Suchostavská, ktorá nás úspešne reprezentovala počas štúdia, kde získala
viaceré prvé miesta v kaderníckych disciplínách. Na tejto súťaže sa umiestnila na 1.mieste, ktorú pripravovala MOV Zeťaková.
1.

Jesenská Marcela

Očenáš Lukáš

Gajdošová Gabriela

Úspešní-*-

Kandidáti na absolventov v školskom roku 2008 - 2009
Trieda:3. D
manikér - pedikér,
kaderník
Tr. prof.: PhDr. Erika
Fertaľová
Bérešová Anna
Bičarová Dominika
Dobcsáková Klaudia
Dubecká Lucia
Hegedúsová Angelika
Hrebeňáková Tatiana
Kissová Gabriela
Krojerová Katarína
Lackova Lenka
Némethová Miriam
Sedláčeková Miriama
Schnúrerová Tímea
Slebodníková Lenka
Vargová Erika
Vokuličová Zuzana
Žolčáková Lenka
Balogová Romana
Bernát-Pástorová
Tímea
Dzureňová Mária
Gergeľová Monika
Hirschová Daniela
Horanská Martina
Horváthova Miroslava
Hovanová Zuzana
Hra š kov á Kristína
Kótelesová Alexandra
Kováčova Veronika
Macková Veronika
Medvecová Marianna
Mihal i k Patrik
Vojtko Imrich
Trieda: 3. E
kaderník
Tr. prof.: Mg r.
Kavečanská Mária
Bandorová Lýdia
Bugárová Alexandra
Buchlová Nikola
Cenknerová Katarína
Dugasová Ivana
Džubiková Anna
Gáspárová Ivana
Hlaváčová Dominika
Hurajová Lýdia
Jágerová Ľuboslava
Jakčiová Gabriela
Jánošíkova Lenka
Jergová Monika
Juranová Andrea
Kačmarová Petra
Kováčova Katarína

Lipánová Anita
Ogurčáková Renáta
Ondová Gabriela
Palšová Monika
Parizeková Michaela
Polnerová Adriana
Príščáková Lenka
Revajová Michaela
Rusnáková Štefánia
Sabová Michaela
Sceranková Katarína
Sokoliová Katarína
Szitásová Nikola
Tereskiewiczová Beáta
Vargová Jana
Trieda: 4. A
kozmetička
Tr. učiteľ.: Mg r. Mária
Jancusková
Bakšiová Veronika
Csájiová Valéria
Hutníková Eva
Jambríchová Martina
Kelbelová Sandra
Kentošová Dominika
Kozáková Ľudmila
Nemešová Dominika
Pacalajová Gabriela
Revajová Timea
Schmidtová Jessica
Szaboová Diana
Székelyová Katarína
Talpášová Katarína
Tomaškovičová Šimona
Tóthová Monika
Ungerová Ivana
Wienerová Šimona
Zbyňovcová Miriam
Žecová Lýdia
Vančáková Diana
Trieda: 4. Dl
odevný dizajn
Tr. prof: Ing. Agáta
Gunarová
Bujňáková Radoslava
Čo piková Mária
Doan Phuong Anh
Gazsiová Anita
Lackova Adriána
Luptáková Ivana
Matejova Viktória
Némethová Michaela
Pavlišinová Lucia
Rindošová Martina
Rontová Anita
Švihurová Ľudmila

Vargová Radoslava
Trieda: 4. G
obchod a podnikanie
Tr. Prof: Ing. Božena
Kovaľová
Baková Martina
Bašistová Anna
Dunová Eva
Dzurik Martin
Gondeková Gabriela
Grešová Zuzana
Hrobárova Miroslava
Horňáková Miriama
Jámborová Soňa
Kišš Gejza
Lászlóová Gabriela
Mesarošová Erika
Molnárová Marcela
Nemčíková Katarína
Oláhová Lucia
Orosová Katarína
Plavnická Jana
Popovičová Anita
Reforová Jozefína
Slovákova Františka
Stánková Patrícia
Szucsová Eva
Šipka František
Takáčová Ivana
Ujjobbágyová Lenka
Vargová Lýdia
ZubkováJana
Slepčíková Jarmila
Trieda: 4. H
obchod a podnikanie
Tr. Prof.: Ing. Eva
Moyzesova
Bartková Zuzana
Billá Dominika
Čigášová Martina
Gábrišová Ivana
Jámborová Natália
Jámborová Nikola
Janáčiková Marta
Janova Beáta
Kapušiová Andrea
Kiššová Šimona
Krišková Veronika
Krupská Štefánia
Mačajová Mária
Navalanyová Šimona
Petrovová Martina
Pipová Jana
Sirkovská Šimona
Smrečková Monika
Tresová Andrea

Valkovská Miroslava
Vargová Jana
Varhoľáková Jana
Vasiľová Veronika
Vikartovská Gabriela
Zvijáková Vladimíra
Trieda:4.1
kozmetička a vizážistka
Tr. učiteľ: Mgr. Erika
Kvet ková
Bábeľová Lenka
Berdisová Andrea
Čepeľová Emese
Drábiková Miroslava
Dubiňáková Šimona
Dudorová Veronika
Dunová Michaela
Hluchaňová Patrícia
CharítunováJana
Kacianová Andrea
Karnóková Zuzana
Kristianová Andrea
Kurucová Patrícia
Rákayová Tímea
Škotnárová Lenka
Šmelková Katarína
Štecová Dana
TakáčováJana
Tóthová Nikoleta
Zakuciová Zuzana
Trieda: 4. J
kozmetička - vizážistka
Tr. učiteľ: Ing.
Dulovičová Alena
Bartošova Tatiana
Biskupova Dominika
Brestovičová Radka
Brezinová Monika
Čarná Lucia
HudákováLenka
Ihrická Andrea
Kukolová Diana
Lukácsová Lucia
Novotná Veronika
Oravcov á Lucia
Oravcová Michaela
Paulišinová Iveta
Pitocká Emese
Pitocká Viktória
Polláková Lenka
Rybárová Lucia
Salajová Júlia
Saloňová Jaroslava
Senková Odetá

Trieda: 4. M
obchod a podnikanie
Tr. prof: Mgr. Silvia
Školiaková
Bednárová Jana
Brancova Nikola
Franková Petra
Gurbaľová Katarína
Hanis Ladislav
Héžeľová Silvia
Hlavatá Eva
Jacunská Darina
Kušniráková Iveta
Margecanská Dana
Matejova Katarína
Nagyova Marta
Petríková Veronika
Petrova Ivana
Prevužňáková Zuzana
Raptová Lucia
Ridilová Miroslava
Stančíková Erika
Šebeščáková Andrea
Šimonová Andrea
Štefanova Eva
Tirpáková Jana
Vargová Michaela
Vlasatá Lucia
Žigraiová Zdenka
Trieda: 2. NSA
vlasová kozmetika,
starostlivosť o ruky a
nohy
Tr. Prof: Ing.
Kerestúriová
Forgáčová Martina
Jágerová Veronika
Mihaľová Stanislava
Oravcová Lenka
Podracká Natália
Ry š ková Mária
Stupeňová Petra
Vargová Erika
Vasková Dominika
Žebiková Martina
Balogová Zuzana
Čonková Lucia
Gašková Lýdia
Jesenská Marcela
Juharová Katarína
Kolesárová Martina
Kurayová Soňa
Mitríková Stanislava
Szabová Františka
Štieberová Patrícia
Vašková Michaela
Žabecká Ivana

