
 

 

 

 

 

 

V novom školskom roku s novým číslom časopisu. 

Nech sa páči, začíname! 
 

 

 

 

 

 

 



Na začiatok prinášame niečo pre našich prvákov   

 

Rady od nás, starších:      

- aj ty máš svoje práva, ale aj povinnosti  

- učíš sa pre seba, nie pre rodičov 

a učiteľov 

- učenie z hodiny na hodinu je fajn 

(po prvej na druhú, po druhej na 

tretiu) 

- počúvaj pedagógov a zamestnancov školy a aj oni 

budú počúvať teba 

- buď milý ku kaţdému, odzdrav,  ak ti niekto pozdraví, pomôţ kaţdému, 

kto ťa o to poţiada a ak si frajer, pomôţ aj tomu, koho nemáš rád 

- ťaháky si stráţ ako oko v hlave, ak ti ich nájdu máš jednoducho 0 bodov  

- keď uţ fakt nič nevieš pri odpovedi, tak si aspoň vymýšľaj 

- vţdy môţe byť ešte horšie neţ si práve myslíš 

- kaţdá účasť na nejakej súťaţi ti len pomôţe 
- ak fajčíš, tak nie v priestoroch školy, aţ za bránou to máš povolené 
- ak by si si našiel poviazané(pouzlené) šnúrky na topánkach, to len tretiaci sa 

zabávali (pretoţe uchaľák nebudete mať) 

 

Ak by ste nevedeli, tak na škole u nás 

- pôsobí školská rada – oznámte členovi ŠR z vašej triedy, ak sa vám niečo nepáči  

- zabezpečuje sa teoretické a praktické vyučovanie 

- najlepšie na škole sú lyţiarske výcviky, plesy, exkurzie, školské výlety, návštevy 

spoločenských podujatí, KOŢaZ a i. 

- okrem toho sa konajú tieţ rôzne akcie a recepcie (KDO), deň otvorených dverí, fungujú 

cvičné firmy, študentská spoločnosť 

- máš problém? Rieš ho s výchovným poradcom 

- na zábavu je tieţ vţdy čas, preto sa kaţdoročne organizuje ples pre študentov školy 

-  ak si si nedopísal ešte všetky poznámky, tak si ich môţeš skopírovať na vrátnici 

(0,05€/1 str.) 

- v bufete si môţeš kúpiť niečo sladké za lacný peniaz 

 

Tak nech sa Vám darí! 



Udialo sa – neušlo nám 

1. KOŢaz 

Dňa 26. 9. 2012 aţ 28. 9. 2012 sa konal v rekreačnom stredisku Drienica, Kurz ochrany 

ţivota a zdravia. Kurzu sa zúčastnilo 43 ţiakov tretieho ročníka, ktorí boli ubytovaní v 

hoteli Javorna. Program kurzu: 

- turistický pochod na Lysú horu (11km), 

- branný pretek, 

- návšteva wellnes centra,  

- návšteva plavárne, 

- prednáška o prvej pomoci, 

- prednáška CO, 

- športové hry, 

- streľba zo vzduchových pušiek, 

- večerný program: rôzne hry a diskotéka. 

Aj keď celé stretnutie trvalo iba tri dni, 

medzi všetkými študentmi sa vytvorili nové 

kamarátstva, zaţili sme mnoţstvo záţitkov 

a nazbierali nové skúsenosti. Uţ teraz sa tešíme na KOŢaZ 2013. 

        ©Mgr. Branislav Popik 

 

2. Deň študentstva 

Piatok 16. 11. 2012 bol dňom aktivít pri príleţitosti 

osláv dňa študentstva (17. 11.). Deň študentstva je 

jediný deň, ktorý patrí, patril a bude patriť študentom. 

Ţiaci našej školy si tento deň pripomenuli tým, ţe 

nezasadli ako obyčajne do školských lavíc, ale čakal ich 

bohatý program, diskusie a záţitkové aktivity 

organizované ţiackou školskou radou (ŢŠR) pôsobiacou 

pri OA. Aktivity boli rôznorodé, oddychové, športové 

aj vzdelávacie a kaţdý si mohol vybrať tú, ktorá ho najviac zaujala. V malej telocvični si 

ţiaci zmerali sily aj pohotovosť reakcií v stolnom tenise, vo veľkej telocvični zase 

zápolili zmiešané druţstvá ţiakov vo volejbale. Pre tých hĺbavejších bola v školskej 

jedálni k dispozícii spoločenská hra Business 

master a pre pohodlnejších sa v dvoch triedach 

premietali filmy zo školského prostredia. 

Pracovníčky CPPaP vo Svidníku predostreli ţiakom 

drogovú problematiku aj problematiku 

partnerských vzťahov, čo bolo pre nich nielen 

veľmi zaujímavé, ale zároveň aj prínosné. Pani 

doktorka z DOST-u sa zasa venovala aktuálnemu 



problému mladých – akné, jeho vzniku, následnej liečbe a prevencii. Študentkám poradila 

ako si správnou starostlivosťou dlho zachovať mladú a svieţu pleť a ako sa voči nej 

nedopúšťať prehreškov nezdravým ţivotným štýlom. Účastníčky prednášky si ako 

pozornosť odniesli aj pár vzoriek krémov a dekoratívnej kozmetiky. Študentom sa tento 

nezvyčajný deň páčil a všetci sa uţ tešia, čo si pre nich ŢŠR pripraví budúci rok. 

        ©Mgr. Tatiana Braslavská 

 

3. Cvičné firmy v KE 

Svoje manaţérske zručnosti otestovali študenti 

4. ročníka OA na 10. Medzinárodnom veľtrhu 

cvičných firiem v Košiciach. Študenti Vladislav 

Zajac, Dávid Vaňko a Lukáš 

Ondocsko prezentovali svoju cvičnú 

firmu CompFusion, s.r.o. Svidník. Predmetom 

podnikania firmy sú poradenské sluţby k 

technickému vybaveniu počítača (hardware) a 

sluţieb súvisiacich s predajom a prevádzkou počítačov. Študenti spolupracujú s reálnymi 

firmami v praxi, preto ich vystupovanie a prezentácia je na vysokej profesionálnej 

úrovni. Z medzinárodného veľtrhu si odniesli pochvalné uznanie a vecnú odmenu 

od Nadácie F. A. Hayeka v Bratislave, ktorú zastupoval Martin Menšík. 

        ©Ing. Jana Drábová 

 

4. Human Body exhibition 

Bratislava 

26. 10. 2012 študenti Spojenej 

školy, takpovediac vybočili zo 

štúdia hotelierstva a 

obchodného biznisu a naţivo 

"nahliadli" do zaujímavostí 

ľudského tela. Jedinečná 

výstava The Human body 

exhibition v Bratislave prilákala 

aj nás východniarov. 

Vzdialenosť je to vskutku náročná na čas, ale výsledný efekt stál za to. Názornosť 

exponátov bola absolútne dostatočná na to, aby kaţdý laik mohol spoznať tajomstvá 

skladby ľudského tela a mohol si na ozajstných preparátoch pozrieť napr. dôsledky 

fajčenia, alebo iného poškodzovania vlastného organizmu. V neposlednom rade sme 

samozrejme navštívili Bratislavský hrad a Národnú radu. Spoločná fotografia s 

poslancom NR SR bude pre nás pamiatkou návštevy Bratislavy. Veľké nákupné centrá sa 

tieţ nedalo akosi "obísť". Takţe návšteva hlavného mesta mala svoj pozitívny prínos. 

        ©Mgr. Slavomíra Čabrejová 



5. Deň otvorených dverí 

V dňoch 20.-22. 11. 2012 sme na našej 

Spojenej škole vo Svidníku privítali 370 

ţiakov 9. ročníkov z 13 základných škôl zo 

svidníckeho i stropkovského okresu. 

My - obchodňáci a hoteláci sme prítomným 

hosťom predstavili naše aktivity. Vo forme 

prezentácie sme priblíţili informácie o 

moţnostiach štúdia v jednotlivých študijných odboroch. Naša pani riaditeľka M. 

Makutová vo svojom príhovore stručne popísala moţnosti štúdia na OA a HA. Všetkých 

príjemne prekvapila informáciou o novej športovej triede obchodnej akadémie so 

zameraním na volejbal s dôrazom na úzku spoluprácu s VK Slávia Svidník a Centrom 

talentovanej mládeţe. Súčasne predstavila nový odbor - 

manaţment regionálneho cestovného ruchu. Ţiakov veľmi 

zaujal projekt IMAGINE, v rámci ktorého sa naši ţiaci 

pravidelne zúčastňovali výmenných poznávacích pobytov v 

Turecku, Litve, Anglicku a podobne. V neposlednom rade 

ostali i aktivity študentských spoločností a cvičných 

firiem, ktoré figurujú na OA. Pani zástupkyňa Z. Bilá 

ţiakov previedla priestormi školy, navštívili odborné i 

jazykové učebne a veľmi pozorne si vypočuli program, 

ktorý sme pre nich pripravili. Pani H. Čepanová 

potenciálnym ţiakom našej školy zaujímavo predstavila 

činnosť HA. Priblíţila im rôzne techniky stolovania i 

moţnosti účasti ţiakov na významných súťaţiach - Danubia 

Gastro Cup, Eurocup, Callebaut a i. Následne sa skupina 

našich hostí premiestnila do školskej klubovne, kde pre 

nich ţiaci HA pripravili jazykové chuťovky v podobe výstavných tabúľ s ochutnávkami 

jedál. Kaţdá prezentácia bola predstavená v príslušnom jazyku - slovenskom, anglickom, 

ruskom, nemeckom a čo-to sa dozvedeli aj o histórii kuchyne v danom štáte. Deviatakov 

milo prekvapili drobné pochutiny z medzinárodnej kuchyne a netradičné dezerty, na 

ktorých si mohli pochutiť a ktoré boli pripravené tímom ţiakov z HA. Techniku carving- 

fruitu, flambovania a ukáţky slávnostného stolovania predviedli šikovní ţiaci HA.  

Veríme, ţe sme naším dlho pripravovaným programom deviatakov zaujali a dúfame, ţe čo 

najväčší počet z nich zasadne v budúcom školskom roku do našich lavíc. 

        ©E. Lapčáková, E. Saloňová 

 

6. Comenius – Imagine, Anglicko 

Študenti pracujúci v projekte Comenius Imagine 

však mali radosť na konci šk. roka dvojnásobnú, 

pretoţe ho strávili na týţdennom projektovom 

stretnutí v Anglicku. Opäť sa stretli ţiaci rôznych 



krajín a kultúr s cieľom spoznať ďalšiu krajinu a 

zlepšiť svoje jazykové znalosti. Keďţe sme bývali 

v rodinách, ktoré nás veľmi milo a srdečne 

privítali, mali sme moţnosť lepšie spoznať 

anglickú kultúru a ich zvyky. Jún bol v celom 

Anglicku spätý s oslavami diamantového jubilea 

kráľovnej Alţbety. Do osláv sme sa zapojili aj my 

prezentovaním nášho tradičného umenia v rámci 

tvorivých dielní. Pri návšteve Anglicka sme 

nemohli vynechať ani hlavné mesto Londýn, ktoré dýcha v týchto dňoch prípravou na 

olympiádu. Aj napriek tomu, ţe Anglicko je známe daţdivým počasím, Londýn nás privítal 

slnkom a vysokými teplotami. Pre všetkých zúčastnených to bol určite nezabudnuteľný 

výlet a mnohí z nás by sa chceli do Anglicka vrátiť znova. Aj keď sa projekt Imagine 

touto návštevou skončil, priniesol nám mnoho záţitkov, zanechal v nás nezabudnuteľné 

spomienky a vytvoril nové priateľstvá. 

  ©Mgr. Lenka Feckaninová  

 

7. Európsky deň jazykov 

Dňa 3.10.12 sa ţiaci Spojenej školy vo Svidníku 

zapojili do aktivít Európskeho dňa jazykov, ktorý 

sa kaţdoročne oslavuje vo všetkých krajinách 

Európskej únie. Európska únia disponuje 

skutočným jazykovým bohatstvom, pouţíva sa v 

nej 23 úradných jazykov a viac ako 60 

regionálnych alebo menšinových jazykov 

pôvodných komunít. Nesmieme zabudnúť ani na jazyky, ktorými hovoria občania 

pochádzajúci z iných krajín. S cieľom upozorniť na toto nezmerné jazykové bohatstvo 

odštartovala v roku 2001 EÚ a Rada Európy projekt s názvom 

Európskeho roka jazykov. Jeho cieľmi sú – zlepšiť informovanosť 

o viacjazyčnosti v Európe, rozvíjať jazykovú a kultúrnu 

rôznorodosť a podporovať štúdium jazykov v školách a vo voľnom 

čase. Kaţdý rok prebiehajú pri príleţitosti tohto dňa stovky akcií 

po celej Európe a aj ţiaci Spojenej školy vo Svidníku si pripravili 

zaujímavý program pre svojich spoluţiakov, ktorí si mohli 

napríklad vypočuť známu rozprávku o Červenej čiapočke v 3 

jazykoch alebo niektoré 

úryvky básni anglických, 

ruských či slovenských 

spisovateľov. Nechýbala 

zaujímavá video-prezentácia o 

cudzích jazykoch, ktoré sa ţiaci učia na škole a 

súťaţ o najkrajší plagát na tému „Európske jazyky a 

my“. Na záver mohli ţiaci preukázať svoje vedomosti 



zo slovenského jazyka a cudzích jazykov v kvízoch, za ktoré mohli byť ocenení ţolíkom, 

ktorý slúţi na ospravedlnenie nepripravenosti na hodinu v prípade skúšania alebo 

neohlásenej previerky. Veríme, ţe tento deň priniesol študentom mnoho nových 

poznatkov o krajinách Európy a ich jazykoch a pevne veríme, ţe budú naďalej motivovaní 

k usilovnému štúdiu cudzích jazykov. 

        ©Mgr. Lenka Feckaninová 

 

8. Ustanovujúce valné zhromaţdenie 

Dňa 5. 12. 2012 sa na pôde školy konalo Ustanovujúce valné zhromaţdenie študentskej 

spoločnosti FREE-S, ktorá vznikla v rámci programu Aplikovaná ekonómia, ktorý je 

súčasťou výučbového balíka programov pre ţiakov a študentov neziskovej organizácie 

Junior Achievement Slovensko, n. o. Spoločnosť zaloţilo zdruţenie študentov 3. ročníka 

OA a ich predmetom činnosti bude: výroba biţutérie, výroba tričiek s potlačou, 

prevádzka bufetu, organizácia študentského plesu a charitatívnych akcií. Všetci študenti 

sa na prácu v spoločnosti tešia a veria, ţe získajú mnoţstvo cenných skúseností a 

vedomostí, ktoré im nemôţe ponúknuť ţiadne teoretické vyučovanie. 

        ©Ing. Zdena Koţlejová 

 

9. Mikuláš 

Dňa 6. decembra oslavuje meniny Mikuláš.  V tento deň zavítal uţ tradične aj medzi 

ţiakov a učiteľov Spojenej školy v sprievode svojej anjelskej druţiny a rozkošných 



čertov, ktorí čiernymi uhlíkmi skrášlili 

nejedného študenta i učiteľa. Počas vyučovania 

prechádzal triedami strednej školy a na veľkú 

radosť ţiakov rozdával za asistencie svojich 

pomocníkov sladkosti z prúteného koša. Nebolo 

to však zadarmo, od študentov si vypočul 

niekoľko básní a piesní. Mikuláš neopomenul ani 

učiteľský zbor a pani riaditeľku, ktorých 

povzbudil v ich ušľachtilej práci a počastoval 

ich sladkou maškrtou. Mal však naponáhlo, veď 

takých dobrých ţiakov ako tu je na svete ešte 

veľa… A tak nám neostáva nič iné, ako sa mu 

pekne poďakovať a dúfať, ţe o rok príde 

znova medzi nás    

      

  ©Mgr. Tatiana Braslavská 

 

10.Študentská kvapka krvi 

Aj tento rok sa Spojená škola Svidník 

zúčastnila kampane Študentská kvapka krvi. 

Túto kampaň kaţdoročne organizuje Slovenský 

Červený kríţ (SČK). Kampaň trvala od  

15. októbra do 16. novembra a jej cieľom bolo 

primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať 

krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v 

našom zdravotníctve. Táto náborová kampaň je 

druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje SČK 

v spolupráci s Národnou transfúznou sluţbou SR a 

hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. 

Zo Spojenej školy sa jej zúčastnilo 23 študentov, 

pričom ich svojou účasťou podporil aj ich učiteľ 

Ing. Milan Tchir. Všetkým darcom chceme vyjadriť 

vďaku, pretoţe sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí 

sa ocitli v ohrození ţivota. Veríme, ţe tento ich čin 

sa bude opakovať a ţe sa stanú inšpiráciou pre 

ostatných študentov. 

   ©Mgr. Milan Tchir 
 

 

 

 



Obchodná v praxi  

Aplikovaná ekonómia, cvičné firmy a podnikanie v cestovnom ruchu sú tri povinné 

predmety ţiakov tretích ročníkov na obchodnej akadémii. Vďaka tomu študenti získavajú  

informácie a prax v danej firme. 

AUTOCOMFORT – cvičná firma 

Cvičná firma AUTOCOMFORT sa 12. 12. 2012 zúčastnila prehliadky cvičných firiem vo 

Vranove. Tento magický dátum im priniesol prvé miesto za najlepší katalóg. Predmetom 

činností je predaj tovarov pre spotrebiteľa, ktorý má rád kvalitné a moderné trendy na 

svojom aute. V ponuke majú pneumatiky, hliníkové disky vyrobené z kvalitných 

materiálov, svetlá, zamerané na najnovšie trendy (xenonové svetlá, xenonové čočky HID, 

zostavy SUPER SLIM DIGITAL 12v, ţiarovky LED a výbojky LED), radiace páky a 

výfuky.  

V auto doplnkoch sme sa zamerali aj na kamerový systém vo vnútri autá. Môţte si tieţ 

kúpiť rôzne podlahové rohoţe a poťahy, ktoré ochránia a ozdobia interiér vášho auta. 

 

Free-s, š. s. – študentská spoločnosť 

Študentská spoločnosť /š. s/ FREE-S pôsobí na OA vo Svidníku v rámci vzdelávacieho 

programu Aplikovaná ekonómia /AE/, ktorý stredným školám ponúka a garantuje 

nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko – Mládeţ pre budúcnosť. Naša 

spoločnosť chce na trhu zaujať svojich 

potenciálnych klientov hlavne originálnou 

biţutériou určenou na beţné nosenie, ako aj na 

slávnostné príleţitosti. Keďţe študentská 

spoločnosť je simuláciou akciovej spoločnosti, 

základné imanie budú tvoriť vklady akcionárov. 

Vybrali si 5-členné predstavenstvo, ktoré je 

zároveň vrcholovým manaţmentom firmy.  

Spoločnosť FREE-S š. s. sa na základe prieskumu 

trhu rozhodla pouţiť kapitál na výrobu a predaj 

týchto výrobkov: 

 Tričká s potlačou  

 Biţutéria 

 Prívesky na mobilné telefóny 

 Študentský ples 

 Bufet 

 Charitatívne akcie 



Nie je dôleţité sa zúčastniť, ale vyhrať  

Volejbalový turnaj o pohár J. Opletala Stropkov 

Počas dní 14. – 15. novembra sa ţiaci a ţiačky Spojenej školy zo Svidníka 

zúčastnili volejbalového turnaja o Putovný pohár J. Opletala na Gymnáziu v Stropkove. 

Kaţdý hral s kaţdým a víťazi si odniesli poháre.  

V prvý deň sa snaţili o čo najlepší výkon dievčatá. Zápas proti Gymnáziu Stropkov 

ich dosť potrápil. V prvom sete naše volejbalistky vyhrali len s dvojbodovým rozdielom, 

ten si uţ však v druhom sete Stropkovčanky nedali zobrať a tak s prehľadom zvíťazili. 

V tajbrejku zvíťazili súperky. Zápas proti ţiačkam z II. Základnej školy pre naše 

reprezentantky začal prehrou, v druhom sete sa však poriadne vyhecovali a skóre otočili. 

O víťazovi zápasu sa opäť rozhodlo v tajbrejku, kde naše dievčatá vyhrali. V treťom, 

poslednom zápase proti Gymnáziu Svidník sa dievčatá hlavne potrápili v prvom sete, no 

v druhom ich uţ zdolali hladko a s dvomi výhrami sa dostali na solídne druhé miesto!  

 

Zostava dievčatá: 

M. Mihaľová, Z. Migová, P. Pundţáková, S. Gajdošová, M. Zavodová, M. Bochmačová, N. 

Bochmačová, S. Pariláková, D. Bochmačová. 

 

Chlapci skončili suverénne na prvom mieste po opakovaných výhrach 2:0 nad 

Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Stropkove (tesla), Gymnáziom v 

Stropkove a Strednou priemyselnou školou vo Svidníku (tiska). Tieto zápasy mali rýchly 

priebeh, a tak pred zápasom proti GDH, kde si zahrali asi najviac, to bola ako rozcvička. 

V tomto poslednom zápase porazili  gymnazistov zo Svidníka s prehľadom 3:0. 

 

Zostava chlapci: 

P. Ščerba, L. Koudelka, D. Kimák, M. Regrut, M. Krivka, J. Jurko, M. Čupka, P. Lamanec. 

 

     Vianočný turnaj 
 

 Tak ako kaţdý rok sa na našej škole 

organizoval Vianočný volejbalový turnaj. Turnaja 

sa zúčastnili školy zo Svidníka a Stropkova. V 

pondelok (17. 12. 2012) hrali dievčatá. Na prvom 

mieste skončili ţiačky Spojenej školy, ktorým k 

ich úspechu gratulujeme. Druhé miesto patrí 

dievčatám z Gymnázia Stropkov a tretie miesto 

obsadili študentky z Gymnázia duklianskych hrdinovv našom okresnom meste Svidník.   

 Hneď na druhý deň (utorok - 18. 12. 2012) hrali chlapci. Prvé miesto patrí ţiakom 

zo Slávie Svidník, ktorí vyhrali bez straty setu. Naši volejbalisti sa umiestnili na peknom 

druhom mieste, po prehre vo finále nad Sláviou. Tretie miesto patrí študentom z 

Gymnázia Svidník.                 Taktieţ gratulujeme  



Gaudeamus igitur... 

Tešme sa, kým sme ešte mladí - znie preklad latinskej študentskej hymny Gaudeamus 

igitur. Je čas stuţkových slávností, jednej z najvýznamnejších udalostí stredoškolského 

štúdia. Stuţková je slávnosťou odovzdávania stuţiek... posledný náš ples... posledná 

stuţková...  

 

IV. A  

Som vďačný za všetkých,     

         

ktorí mi povedali NIE,      

         

pretoţe vďaka nim                                                           

        

som to zvládol SÁM.                                                         

         

[Albert Einstein]       IV. B 

  

                     Zatvorme si knihu s rozprávkami, 

  a dajme zbohom detský hrám, 

 

  musíme skúsiť kráčať sami, 

  musíme to skúsiť kaţdý sám. 

 

 

V. HA           
   

Skúšaj znovu, padaj znovu, 

 

skúšaj lepšie, vstaň a bojuj! 

 

Ver v krásu svojich snov 

 

a nikdy sa nevzdávaj! 

 

Lebo stratené je len to, 

 

čoho sa sami vzdáme. 



Štvrtákom uţ prihára 
 

 

 

Písomné maturity pre študentov 4. ročníkov OA a 

5. ročníka HA: 

 

12. marec 2013- slovenský jazyk a literatúra, slovenský 

jazyk a slovenská literatúra 

13. marec 2013- anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 

14. marec 2013- matematika 

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 16. - 19. apríla 2013 

  

 

 

Ústne maturity pre študentov 4. ročníkov OA a 

5. ročníka HA: 

 

 

20. máj 2013- 07. jún 2013 
 

 

V priebehu medzi ústnymi a písomnými skúškami budú študenti 

preverení aj v praktických maturitných skúškach. 

 

 

Všetky aktuálne informácie nájdete aj na stránke školy v sekcii 

Štúdium, Maturita 
 

 

 

 

 



Ukáţ, čo je v tebe  

1.Výherné číslo 

 "Oci, vieš aké čísla vylosovali tento týţdeň v lotérii?" 

spýtal sa v nedeľu večer Ferko. 

"Viem! Však len mi ukáţ na aké čísla si vsadil a ja ti poviem, 

či si vyhral alebo nie," ponúkol sa otec. 

Ferko ukázal otcovi lístok, na ktorom mal zaznačených 6 

rôznych čísiel, na ktoré vsadil (kaţdý riadok bol jeden 

jeho tip). Lístok vyzeral asi takto: 

 

 

 

Otec si čísla dôkladne prezrel a takto riekol: "Vieš čo, 

nevyhral si nič, ale poviem ti, ţe v kaţdom stĺpci máš jednu 

číslicu, ktorá je zhodná s číslicou na rovnakej pozícii vo 

víťaznom čísle." 

"Hm, tak vďaka," zamrmlal Ferko a išiel preč. 

Cestou však narazil na dedka: "Dedko, nevieš aké čísla boli vylosované v lotérii? Lebo 

keď som sa opýtal otca, povedal, ţe..." a zopakoval dedkovi celý otcov výrok. 

Dedko sa tieţ pozrel na lístok s číslami a hovorí: "Áno, tvoj otec má pravdu, v kaţdom 

stĺpci máš jednu číslicu, ktorá je zhodná s číslicou z rovnakej pozície vo víťaznom čísle." 

"Aha, tak uţ mi je to jasné," natešene povedal Ferko a utekal preč. 

 

2.Dedičstvo 

 

 Starý muţ zomrel a zanechal po sebe 10.000€, ktoré sa mali rozdeliť medzi 6 dedičov - 

jeho troch synov s manţelkami. V záveti nadelil kaţdému z dedičov čiastku podľa zásluh 

a to nasledovne: 

 

Manţelky dostali spolu 3960 €, pričom Jana dostala o 100 € viac ako Renáta a Henrieta 

dostala o 100€ viac ako Jana. 

 

František dostal 2x viac ako jeho ţena, Erik dostal rovnakú sumu ako jeho manţelka a 

Samuel dostal o polovicu viac ako jeho ţena. 

 

Kto je s kým zosobášený? 
 

 



Vtipovisko 

 

Umrie rockový bubeník, do neba ho nepustia a tak mu ostáva ísť do pekla. Otvorí mu 

Lucifer a vraví: 

- Choď rovno okolo pódia do skúšobne číslo 5! 

Dobehne tam, otvorí dvere a tam v jednom rohu Jimi Hendrix, vedľa Freddie Mercury a 

Jaco Pastorius. Za nimi stoja opustené bicie a rockeri kričia: 

- Kde si kurnik bol, človeče? Čakáme tu na teba. 

Bubeník je v šoku a vraví si: 

- Toto ţe má byť peklo? Veď to je raj na zemi! 

Sadá k bicím, Hendrix berie gitaru a hovorí: 

- Tak, páni, ideme! Tri, šty-ri: ... „Ţijeme len raz, práve tu a práve teraz...“ 

 

Na domácej párty príde chlap ku krásnej 

kočke: 

- Serus, s tobu nichto ňetancuje? 

- Ňe... 

- Ta by ši mohla pozbirac prazdne 

fľašky. 

 

 

 

- Deţo! Čom ľitaš po stavbe s 

prazdnym furikom? 

- Jooj pan majster... teľo roboty, 

ţe aňi naloţic ňesciham... 

 

 

 

 

 

Dvojo chlopi idu na bicygľoch:  

- Čerči ci blatňik..... 

- Co?... 

- Ţe ci čerči blatňik...! 

- Hmm?! 

- Ţe ci čerči blatňik!!! 

- Ňečujem bo mi čerči blatnik! 

 

Štreťňu še dvojo kamaraci : 

- Nazdar , ty skadzi idzeš taky 

vyobľikany ??? 

- Nooo , zo Silvestra. 

- Zo Silvestra ???! ... teraz začatkom 

apriľa ??? 

- No vidziš ... a ešte i ty me strimuj ! 



Na slovíčko z IUVENTY 
 

Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“   

Uţ na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený na kariéru murára 

a to sa so mnou tiahlo aţ do deviatky. Bol som...Ako to vraví moja dcéra? „Looser?“... 

Lenţe, prešlo pár rokov a je zo mňa celkom iný 

človek. Ľudia si ma váţia, volajú ma na 

konferencie, píšem do rôznych odborných 

i laických časopisov, robím speakera, 

prednášam, hodnotím projekty, s priateľmi 

zakladám vlastnú školu, rozbieham s jedným 

bláznom iniciatívu iní-alternatíva k rutine 

(www.ini.sk) a dokonca mi čochvíľa vyjde 

rozprávková kniţka. Predstavte si tú absurditu. 

Triedny hlupák a „outsider“ sa stane uznávaným, váţeným a úspešným človekom. Svet je 

celý naruby! 

„Ako je to moţné?“ spýtal by sa jeden. Nuţ, stalo sa to celkom náhodou a neplánovane. 

Vo svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové a kultúrne podujatia, 

realizoval som s deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal cesty, ako decká zaujať 

netradičnými prejavmi počas vyučovania i mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané 

aktivity rozvíjali moje komunikačné a prezentačné schopnosti, tieţ ma nútili efektívne 

pracovať s ľuďmi a organizovať ich prácu, aby sme všetko stihli (čo sa nám prirodzene 

nie vţdy podarilo :), oprášil som svoju detskú fantáziu a prezliekol ju do odevu s názvom 

kreativita, no a napokon to hlavné, naučil som sa motivovať seba i druhých, aby sme ako 

tím, v konečnom dôsledku podali nadľudské výkony. A dnes som tým, kým som ;) 

Prečo vám toto všetko rozprávam(píšem)? Lebo práve tie zručnosti, ktoré som ja získal v 

beţnom ţivote, máte vy moţnosť nadobudnúť v rámci národného projektu KomPrax – 

Kompetencie pre prax (www.komprax.sk). Pravdepodobne tajne dúfam, ţe vás môj príbeh 

bude inšpirovať...Drţím vám všetkým palce... (Sem si dopíšte svoj vlastný príbeh)... 

adios 

Mgr. Dávid Králik  

Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného projektu KomPrax – 
kompetencie pre prax, momentálne pracuje na vytvorení siete kvalitnejších stredných 
škôl.  

 

 

 

http://www.ini.sk/
http://www.komprax.sk/


Nudíš sa? Tak to zmeň! 

 

A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia a kde môţeš získať skúsenosti. 

Máme pre teba tri  hlavné projekty, ktoré zastrešujeme a do ktorých sa môţeš 

zapojiť, keďţe cieľovou skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov. 

Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax (Kompetencie pre prax)  sa snaţí zlepšiť 

kompetencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas školskej dochádzky. Mladí ľudia 

priamo tvoria a organizujú malé projekty. Všetky bliţšie informácie nájdete na 

www.komprax.sk alebo na interaktívnej FB stránke: http://www.facebook.com/komprax. 

 

Asi „najeurópskejším“ zo všetkých programov či akcií je práve Mládeţ v akcii. Bol 

zriadený Európskou komisiou aj parlamentom a členskými štátmi EÚ a  zameriava sa na 

podporu aktívneho občianstva mladých ľudí a pod. Na stránke www.mladezvakcii.sk si 

nájdete všetky informácie o tomto projekte. 

Posledný projekt, ktorý spomenieme je Eurodesk - európska informačná sieť, 

ktorá poskytuje nielen informácie o moţnostiach získania finančných prostriedkov na 

vzdelávacie, voľno časové aktivity, ale informuje aj o aktuálnych výzvach, súťaţiach, 

návodoch ako sa k týmto aktivitám dostanete. A ako sa dostanete k Eurodesku? Všetky 

informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo 

elektronickej ţiadosti. Niektoré z informácií môţete nájsť priamo na 

www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.komprax.sk/
http://www.facebook.com/komprax
http://www.mladezvakcii.sk/
http://www.eurodesk.sk/
http://www.eurodesk.eu/


 

Valentínsky ples 

Nezabudnite, ţe blíţi sa Valentínsky ples pre 

študentov Obchodnej akadémie a Hotelovej 

akadémie vo Svidníku. Dátum plesu je stanovený 

na 8. februára 2013 a predbeţná cena vstupenky 

je 15€. Predaj vstupeniek bude vopred ohlásený. 

Taktieţ budete mať moţnosť sa zapojiť aj do 

tomboly, ktorá kaţdoročne prináša zaujímavé 

ceny. Tešíme sa na Vás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Redakčná rada  /RR/ 
 

 

*Jakub Antoš 

*Tomáš Gido 

*Viktória Manduľová 

*Romana Pavelčaková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SpojenaSkolaSvidnik 


