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Ze života školy

Všudybyl Papír
Troufám si tvrdit, že na naší škole neexis-
tuje člověk, který by ho neznal. Jste u učeb-
ny REDAKCE ve „věži“, je tam i on. Jste v 
prvním patře u nástěnky s rozvrhy, je tam 
s vámi. Stojíte před ÓBKáčkem, stojí tam 
také. Jdete kolem automatů a CK, jde tudy 
také. Přesně to je on, všudypřítomný Michal 
Papiernik z 3. A.  Kromě toho, že je studen-
tem naší školy, je také novým předsedou 
Studentského parlamentu, reprezentantem 
obchodky v krajském kole Prezentiády či 
jedním z koordinátorů mezinárodního pro-
jektu „Spojení teorie s praxí v zahraničí“ z 
programu Leonardo da Vinci. Kdo je však 
Michal Papiernik doopravdy? A tak jsem 
mu položil  několik otázek, abychom se o 
něm dozvěděli více.
Bezesporu jsi velmi komunikativní a přá-
telský. Kdo nebo co za to může? Nebo je to 
ve vaší rodině dědičné?
U nás jsou všichni takoví ukecaní. Od ma-
lých až po staré. Mám rád společnost a při-
jde mi normální nebýt uzavřený. To co cítím, 
prostě na rovinu řeknu.
Jak by ses charakterizoval?
Taková celkem složitá otázka. No, někdy 
jako debila. (směje se) Ale jinak jako osobu, 
která je ráda středem pozornosti, ráda zařizu-
je nějaké věci a tak...
Máš nějaké životní motto, kterým se řídíš?
Ne, nemám žádné motto. (nechápavý po-
hled) Myslím motto jako citát, ne takové, jak 
má Martin Bartoš. Jaké má Bartoš? Hondu 
tuším. A jo! (směje se) Ne, já nemám žádné 
motto, nehraju si prostě na citáty.
Rozhodně jsi velmi energický. Jak nebo 
čím se dobíjíš?
Spánkem. Hned jak se ráno probudím, jsem 
nabitý, a když mi náhodou energie dochází, 
tak mě dobíjí lidi.
Málokdo na škole tě nezná a někteří tě 
vnímají jako školní „hvězdu“. Vnímáš se 
tak i ty?
Nepřipadám si, že bych byl taková hvězda 
jako ty. Ty seš ten, kterého každý zná a stačí 
jenom říct Olda a hned každý ví, že je to ten 
s tím „páčem, brýlema a šálou“, ale když se 
řekne Papír, tak to se většinou vybaví „ten 
s tou zlomenou rukou“, alespoň dřív tomu 
tak bylo. Dneska jsem pro všechny spíše ten, 
co je všude, už jsem jak ty a lidi mě k tobě 
i srovnávají. Vždycky říkají: „Ty už jsi jak 
Olda, taky musíš být v každé pr*!“ Ale asi to 
tak bude, že mě všichni chtějí a mají mě rádi. 
Třeba si to ale jen myslím a nenávidí mě. 

Každopádně nejsem pyšný ani namyšlený a 
chovám se normálně.
Jaké jsou tvoje plány do budoucna po ma-
turitě?
Chtěl bych odletět za prací do zahraničí, 
konkrétně do Londýna nebo do USA. Jeli-
kož zjišťuji, že studovat mě nebaví a na vy-
sokou školu se mi nechce. Ale nejradši bych 
jen běhal za holkama. (směje se) Uvidíme, 
co bude za rok.
Jaké jsou tvoje záliby?
Rodina, konkrétně teda sourozenci (pozn.: 
dva bratři, starší a mladší, a sestra), hodně 
se věnuji florbalu, který hraji za muže a za-
čal jsem trénovat mládež, rád si zaběhám, 
zkouknu nějaký film, zajímám se o ženu - do 
závorky ženy (směje se) a začal jsem sbírat 
kešky, což je sbírání pokladů podle GPS sou-
řadnic.
Co nesnášíš? 
Když mi někdo lže nebo když si někdo hraje 
na kamaráda, a faleš.
Jak se cítíš ve své nové funkci? 
(směje se) Ještě jsem to nějak nezaregistro-
val, že bych v té funkci byl, takže mi to nijak 
moc nepřijde. Ještě v tom nejsem zažitý.
Máš nějaký životní sen nebo cíl, za kterým 
si jdeš?
Nevím, jestli si za tím jdu, 
ale vždycky jsem chtěl 
krásnou ženu, která na 
mě bude hodná. Budu s ní 
mít syna, dceru a luxusní 
dům. Budu dělat to, co mě 
baví, v byznysu nebo ob-
chodování.
Které věci jsou podle 
tebe nejdůležitější  pro 
život?
Těžko říct, ale myslím 
si, že pro každého jinak. 
Někdo je šťastný s deset 
tisíci na kontě a jiný zase 
potřebuje tisíců sto, je to 
individuální. Hlavně, aby 
si člověk koupil, co potře-
buje a ne, co chce, a aby 
si ten život užil. Samo-
zřejmě také zdraví, taky 
trochu toho štěstíčka a v 
dnešní době především ty 
peníze.
Prozradíš nám něco, co 
o tobě ještě nevíme?
Spousta lidí si myslí, že 

když nosím křížek na řetízku, že jsem věří-
cí, ale není to pravda. Líbí se mi to jen jako 
doplněk.
Na závěr něco pro tvé případné obdivo-
vatelky: Jak by měla vypadat tvá ideální 
přítelkyně?
Měla by se mi líbit, být sympatická, hodná a 
milá. Aby si mě vážila, nelhala mi, nebrala 
mě jako samozřejmost a nebyla na mě závis-
lá. Tuto otázku nesnáším, protože nevím, jak 
mám odpovědět. Vím, jak si ji představuji, 
ale nevím, jak ji popsat! (směje se)
Abychom se o Michalovi dozvěděli ještě něco 
více, položil jsem několik otázek tomu nej-
povolanějšímu. Jeho spolusedícímu a BFF 
(Best Friend Forever), což znamená nejlepší-
mu příteli navždy, Martinu Bartošovi:
Kterou z Michalových vlastností máš nej-
raději?
Na Michalovi se mi nejvíc zamlouvá upřím-
nost. Kdykoliv se nemohu rozhodnout, vá-
hám, tak za ním mohu přijít, obrátit se na 
něho s otázkou a vím, že mi poradí vždy s 
nejlepšími úmysly a i když třeba pravda bolí, 
jsem přesvědčený, že mi ji pokaždé řekne.
Kterou naopak nesnášíš?
Když se zamyslím nad naším kamarádstvím, 
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tak mi na něm vadí jenom jedna jediná věc, 
a to, že je stejně tvrdohlavý jako já, takže 
při našich hádkách není ani jeden schopný 
ustoupit.
Charakterizuj Michala třemi slovy:
Michal je blázen, správný člověk a nejlepší 
kamarád.
Je prototypem správného kamaráda?
Ano, Papír není prototypem, on doopravdy je 
tzv. BFF. I kdybych mu zavolal ve čtyři ráno, 

že trčím třeba v Liberci, nemám ani korunu 
a nemám se jak dostat domů, tak vím, že na-
skočí do auta a hned pro mě jede. Je to ten 
kamarád, s kterým se pohádáte a po chvíli to 
přejde, protože vám chybí. Mám ho rád jako 
vlastního bratra.
Jaký myslíš, že bude předseda?
Papír je sebevědomý, když si dá cíl, tak si jde 
za ním. Podle mého názoru bude výborným 
předsedou a i kdyby ne, tak bude minimálně 

na naší škole zábava.
Práskneš nám na něj něco?
Je to těžké, když o něm vím úplně všechno. 
Přemýšlím, kterou historku bych mohl prás-
knout, aniž by se naštval. (směje se) Takže 
radši předejdu hádce a budu mlčet.

Připravil Oldřich Bělka

Celostátní soutěž v účetnictví
Na konci ledna 2013 se tři naši žáci ze 4. 
A zúčastnili 7. ročníku celostátní soutěže v 
účetnictví s názvem MÁ DÁTI DAL Jakub 
Osička a Zdeněk Kořínek postoupili jako ví-
tězové školního kola v účetnictví, Jiří Rotter 
byl nominován díky čtvrtému místu z další 
celostátní soutěže v účetnictví Středoškolák 
roku. 
MD DAL je prestižní náročná soutěž, jejímž 
organizátorem je SVŠE ve Znojmě. První 
den letošního klání se uskutečnila tzv. certi-
fikovaná část, ve které žáci čtyři hodiny účto-
vali příklady z jednotlivých oblastí a mohli 
získat 100 bodů. Druhý den absolvovali 

90minutový elektronický test hodnocený 
maximálně 50 body. Za nesprávné odpovědi 
se body odečítaly. 
Mezi 165 nejlepšími účtaři ze 74 středních 
škol obsadil Rotter osmé místo, Kořínek 
třinácté a Osička byl šedesátý třetí. Kluky 
mrzelo, že neudrželi, případně nevylepšili, 
průběžné čtvrté a sedmé místo z prvního dne. 
Zklamání bylo o to větší, když z výsledkové 
listiny zjistili, že mezi třetím a Jirkovým os-
mým místem byl rozdíl 2,85 bodu. Jen tolik 
mu chybělo k získání soutěžní ceny 10 000 
Kč. Přesto jsme na jejich výsledky právem 
hrdí. Všichni tři dostali jedničku do klasifi-

kace v předmětu účetnictví a při předávání 
maturitních vysvědčení budou oceněni ještě 
pochvalou ředitele školy.
Dobře jsme dopadli i v soutěži škol. Do té 
jsme museli předem nominovat pouze dva 
žáky. Zvolili jsme s ohledem na dosavadní 
výsledky Kořínka a Osičku. Tato taktika se 
nám však nevyplatila. Škola sice dosáhla 
pěkného 13. místa, ale kdybychom vybrali 
sestavu Rotter, Kořínek mohli jsme být po 
součtu bodů celkově třetí. Nevadí, snad příš-
tě… 

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

Komponovaný program o účincích marihuany
Dne 13. 3. 2013 se  žáci 1.a 2. ročníků v 
rámci preventivního programu zúčastni-
li besedy se zástupci občanského sdružení 
Podané ruce. Cílem této akce bylo seznámit 
studenty s riziky užívání konopných drog. 
Kromě základních informací o marihuaně 
bylo hlavním přínosem vystoupení abstinu-
jícího uživatele této drogy. Během besedy 
byl promítnut film, který ukázal různé po-
hledy na problematiku užívání návykových 
látek, a to jak samotných uživatelů, tak 
i jejich rodičů a přátel. Tento film byl za-
jímavý, líbil se mi nejvíc z celého pořadu. 
Občanskému sdružení patří poděkování za 
profesionální úroveň celé akce.

 (M. Dufková)
Z názorů dalších studentů vybíráme:
Na začátku přednášky se mi pomalu zavíra-
ly oči, ale při představení člověka, který byl 
kvůli užívání drog v léčebně, jsem zbystřila. 
Vyprávěl zajímavé věci o svém životě s dro-
gami. Myslím, že to zajímalo více lidí, nejen 
mě.

(R. Dřímalová)
Je možné, že díky této přednášce někdo už 

žádné návykové látky neužije. Já si ale mys-
lím, že pro většinu žáků byly tato přednáška 
zbytečná, protože je od užívání drog neod-
radí.

(Z. Bělochová)
Čekala nás další nudná přednáška o marihu-
aně. S téměř nulovým očekáváním jsme se 
postupně natlačili do sálu a posadili se.  Pár 
minut jsme jen tak seděli a čekali, než po-
řadatelé vyřešili drobné technické nedostat-
ky. Tajné občerstvení v hledišti na zahnání  
nudy bylo už připraveno. Konečně to začalo! 
Pánové na pódiu začali vyprávět opravdové 
příběhy opravdových lidí, vše bylo doprová-
zeno prezentací fotodokumentace. Nebyly to 
jen statistiky a články, byly to životy a sku-
tečné problémy lidí, kteří podlehli návykové 
látce. Postupně se zaposlouchali i ti největší 
ignoranti. Po dvouhodinové přednášce od-
cházeli všichni s něčím navíc. Byla to možná 
jen hrstka nových informací, a možná i před-
sevzetí s drogou si nic nezačínat. Já sama, 
ačkoliv jsem se zúčastnila už dvou školních 
přednášek o marihuaně, jsem byla překvape-
ná, kolik jsem toho o ní ještě nevěděla.

(K. Jahodová)
Z počátku jsem brala přednášku jako dobré 
„ulití“ se ze školy, ale pak se stala docela za-
jímavou. Vystupoval tam totiž kluk, který se 
ze závislosti „dostal“, teď se snaží zapojit do 
normálního života a k tomu mu pomáhá do-
léčovací léčebna. Nechtěla bych se ocitnout 
v jeho kůži. Musí to pro něj být nehorázně 
těžké.

(D. Křivková)
Neříkám, že by přednášející nebyli dobří a 
neuměli to podat, ale nejvíce mě zajímaly 
odpovědi pětadvacetiletého Jirky, který měl 
zkušenosti snad se všemi možnými drogami.

 (M. Nejezchleba)
Mám kamarádku, která má s drogami zkuše-
nosti. Ale mě přednáška přesvědčila, abych 
se marihuany nebo jiné návykové látky nikdy 
nedotkla. Už proto, že bych nechtěla být zá-
vislá nebo nějak nemocná. Myslím, že kaž-
dý, kdo je zdravý, by měl být rád a neměl by 
se ničit dobrovolně.

(D. Barvířová)
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Tak my už jdeme finále a za všechno vážně dík...
„...a poslední smaže tabuli, zved-
ne židle a zavře za sebou dveře.“ 
(Oldřich Bělka, poslední služba)
Faktem je, že celé čtyři (pět) roky 
jsme si denně říkali: „Ať už jsem 
odtud pryč!“ Když však ta chvíle 
přišla a my opouštíme naše lavi-
ce, tak nejeden z nás zamáčkne 
slzu při všech těch vzpomínkách 
na léta strávená na této škole. Po-
čínaje „Startovákem“ a „Posled-
ní zvoněním“ konče. Sice jsme 
tu zažili chvíle stresu, strachu a 
naštvání. Na druhou stranu jsme 
si tu však užili mnoho zábavy, ra-
dosti a smíchu. Prostě a jednodu-
še, všichni budeme na tuto školu 
a všechny v ní vzpomínat jako na 
čtyři (pět) roky, které nás připravily na budoucí život. Především 
pak já, ten „věčný student“, kterému se ani po čtyřech letech ne-
chtělo tento ústav opustit, a tak si tu ten život prodloužil. O to hůře 
se mi odtud odchází, protože tato škola mi byla jakýmsi druhým 
domovem a všichni v ní druhou rodinou, bez které si život neumím 
představit. Ať však chci či ne, musím zdi této školy opustit a po-
sunout se v životě zase o něco dále. Nikdy ovšem nezapomenu na 
TU Obchodní akademii Břeclav, která mi toho dala tolik do života, 

především pak ty nejlepší přátele a zkušenosti, které se mi v dalších 
životních etapách jistě budou hodit. Teď už mi nezbývá nic jiného 
než říci: „Sbohem, má milovaná obchodko a všichni přátelé v ní. 
Navždy pro mě budeš ta, ve které jsem strávil zatím ty nejlepší a 
nejkrásnější  roky svého života. S láskou na tebe budu vzpomínat.“
Mějte se všichni krásně, učte se a v dobrém na mě vzpomínejte. 
Loučím se s vámi moji milí.

Oldřich „Olu“ Bělka

Výročí narození T. G. Masaryka
Dne 7. 3. 2013 si břeclavská veřejnost připomněla 163. výročí naro-
zení prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Pietního 

aktu se zúčastnili i studenti 1. A obchodní akademie.Vyfotografoval 
se s nimi i poslanec Parlamentu ČR ing. J. Petrů.

Ze života školy

Sportovní výsledky
Silový čtyřboj
9. dubna se v Brně konalo mistrovství středních škol JM kraje v 
silovém čtyřboji družstev.
Naše děvčata (Ivana Kneeová z 2. B, Denisa Doležalová ze 3. A, De-
nisa Wunschová z 2. A a Petra Marková ze SOU) se umístila na 6. 

místě.
Chlapci (Tomáš Konečný z 2. A, Tomáš Svoboda z 3. B, Radel Lesák 
ze 4. A a Tomáš Příborský z SOU) skončili  na  7. místě.
Blahopřejeme.

KM



5máj 2013

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

Akce školy

Školní ples
Tradiční školní ples se konal 19. ledna 2013 v Domě kultury Delta 
v Břeclavi. Letos poprvé to byl společný ples obchodní akademie, 
střední průmyslové školy a středního odborného učiliště. Jeho or-
ganizace plesu se ujali studentky a studenti třetích ročníků oboru 
obchodní akademie pod vedením prof. H. Brejchové. 
Třikrát týdně jsme se scházeli v předmětu aplikovaná ekonomie a 
debatovali o tom, jak by měl letošní ples probíhat. Rozhodli jsme se 
obohatit večer tím, že si každý účastník plesu měl přinést škrabošku. 
Nevěděli jsme však, co to obnáší, nemohli jsme spoléhat na to, že 
budou škrabošky k dostání v dostatečném množství, a tak jsme se 
jejich výroby ujali sami. V lednu propukla panika!  Měli jsme necelé 
dva týdny na to, abychom vše dodělali. Sháněly se ceny do tomboly. 
Hledali se vinaři, kteří by nám věnovali sedmičku vína do koštu. Po 
dvou vyčerpávajících týdnech přišel den D. Měli jsme pocit, že nic 
nevychází a vše je špatně. Hádali jsme se a byli jsme na sebe zlí. Ale 
i tak jsme se rozhodli dát do toho večera vše.
Ples byl zahájen tradiční polonézou, kterou  nacvičili a vedli  Barbo-
ra Čápková a Mirek Kosík. Polonéza byla krátká, taneční a jiná než 
ty předchozí. Jedenáct párů tančilo na píseň zpěvačky Adele. Celým 
večerem nás v hlavním sále provázela hudební skupina The Teachers, 

která  nenechala návštěvníky plesu ani chvíli sedět. Ve foyer  hrála 
cimbálová muzika, na své si přišli i milovníci diskotéky.
 Zpestřením plesu bylo taneční vystoupení skupiny Actiwity D.C., la-
tinskoamerické tance, módní přehlídka mladé návrhářky z Moravské 
Nové Vsi a přehlídka účesů, které vytvořily budoucí kadeřnice, nyní 
ještě žákyně SOU. 
V prvním patře kulturního domu probíhal bohatý košt vína, kde se 
sešlo na 70 vzorků vín z Břeclavska, v tombole bylo 300 cen. 
Musím říct, že pro nás to byla skvělá zkušenost. Teď už vím, co bych 
udělala líp a co by šlo vylepšit. Ale i tak si myslím, že se nám to 
povedlo a úkol jsme splnili. Když připravujete akci, musíte počítat 
s tím, že se tam nejdete bavit vy, ale že jdete bavit lidi, pro které ji 
připravujete. Nejkrásnější odměnou za veškerou tu snahu a vynalo-
ženou energii bylo, když se na druhý den o plese mluvilo v dobrém. 
Znamenalo to, že se ples líbil a snad všichni si ho užili. A pro nás je 
to důkaz toho, že jsme to zvládli. Samozřejmě tam bylo pár chyb, 
nic není dokonalé. A nebýt tak skvělého týmu a vytrvalých lidí, jako 
byla třeba naše prezidentka Kristýna Sokolová, určitě bychom to tak 
dobře  nezvládli. 

Barbora Čápková, 3.C

Matematika nás baví
Dne 28. 2. 2013 proběhlo na obchodce školní kolo Matematické 
soutěže středních odborných škol. Soutěže se zúčastnilo celkem 26 
studentů.
V kategorii 1. ročníků zvítězila Dominika Křivková (1. A), na 2. mís-
tě byla Dominika Bauerová (1. A) a bronzovou příčku obsadil Tibor 
Novotný (1. B). V kategorii 2. ročníků obsadil 1. místo Ondřej Šoška 
z 2. B, druhý byl Petr Veselský a třetí  Veronika Hudcová (oba 2. 
A). V kategorii 3. ročníků se o první a druhou příčku dělily Marie 
Backová a Veronika Halmová, obě totiž dosáhly stejného počtu bodů, 
3. místo si vybojoval Petr Blažek (všichni 3. A). Studenti, kteří se 
umístili na 1. a 2. místě, postoupili do celostátního kola, jež se ko-
nalo 5. dubna v Brně na Střední škole informatiky, poštovnictví a 
finančnictví. Při vstupu do školy dostali studenti startovní číslo, po-
dle kterého pak byli rozděleni do dvou místností. Každý měl předem 
určené místo u svého stolu. Náplní soutěže bylo vyřešit pět příkladů 
učiva předchozího ročníku v čase 90 minut. Úspěšnou řešitelkou se 
v kategorii 1. ročníků stala Dominika Bauerová z 1. A, která dosáhla 
14 bodů a celkově se umístnila na 97. místě z 216 úspěšných, což 
je velký úspěch. Ostatní žáci bohužel nedosáhli dostatečného počtu 

bodů, aby se také stali úspěšnými řešiteli. Nejen studenti, ale i učitelé 
z ostatních škol se shodli v tom, že letos byla soutěž ve srovnání s 
předchozími ročníky velmi obtížná. 

Maruška Backová, 3. A

Soutěž Klokan
Mezinárodní soutěž Matematický klokan  vznikla na začátku de-
vadesátých let v Austrálii, dnes se jí účastní téměř tři miliony sou-
těžících. Před několika lety dokonce náš žák  Oleg Vitrovyj, tehdy 
3. ročník EL, obsadil 1. místo v kategorii juniorů, což byl dosud 
nejlepší výsledek. Matematický klokan se koná ve stejný den na 
školách v Česku i v zahraničí. A tady jsou výsledky naší školy:
Kategorie JUNIOR:
1. Kristýna Osišková – 79 bodů; celkově třetí ve své kategorii!
2. Julie Junaštíková – 59 bodů

3. Veronika Hudcová – 59 bodů
Všechny  z 2. A.
Kategorie STUDENT:
1. Anna Adamcová – 56 bodů; celkově druhá ve své kategorii!
2. Marie Backová – 52 bodů
3. Petr Blažek – 49 bodů
Všichni ze 3. A.
Blahopřejeme. A zajímavé je, že nám matematiku ovládly dívky.

KM
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Stalo sa

Stalo sa...
Stredoškolská odborná činnosť
Školská prehliadka SOČ na SPŠE v Piešťanoch sa konala 27. febru-
ára 2013. Do krajského kola SOČ postúpili prví dvaja z jednotlivých 
kategórií.
Kategória 11 – Informatika: 1. Martin Kotúček, 4.C, Web Cisco Aca-
demy(konzultant Ing. J. Tříska), 2. Marek Urban, 4.D, www.photo.
pmd.sk  (konzultant Ing. D. Bačová.).
Kategória 12 – Elektrotechnika a hardware: 1. Jozef Meluš, 4.D, 
CNC fréza (konzultant Ing. J.  Nitran), 2. Martin Danko, 4.B, Symet-
rický stabilizovaný zdroj (konzultant Ing. D. Solovic).
Kategória 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: 
1. Lukáš Rendvanský, 4.C, Technická dokumentácia k CISCO rou-
ter(konzultant Ing. J. Tříska), 2. Michal Klčo, 4.C, Cisco router 2500 
Series(konzultant Ing. J. Tříska).
Kategória 15 – Ekonomika a riadenie: 1. Eva Sirakovová, 4.A, Pod-
nikateľský plán „Eva Event s.r.o.“ (konzultant Ing.B. Ďuračková), 2. 
Barbora Cagalová, 4.A, Fotografický ateliér(konzultant Ing.E. Rolin-
cová).
Krajské kolo SOČ sa konalo v Trnave. Víťazom vo svojej kategórii 
sa stal Jozef Meluš z SPŠE Piešťany a postúpil do celoštátneho kola. 
Jozef Meluš z SPŠE Piešťany sa stal víťazom aj celoštátneho kola 
SOČ, ktoré sa uskutočnilo v Nových Zámkoch.
Biblická olympiáda stredných škôl v okrese Piešťany
Dekanátne kolo biblickej olympiády sa uskutočnilo v Cirkevnom 
gymnáziu sv. Michala Archanjela v Piešťanoch dňa 20. marca 2013. 
Zúčastnili sa ho 3-členné družstvá zo štyroch stredných škôl z Piešťan 
a dvoch z Vrbového.
Témou súťaže boli 2 vybrané biblické knihy, ktoré predtým študenti 
naštudovali.
Družstvo SPŠE v Piešťanoch v zložení Marek Jankech, 3.D, Daniel 
Filo, 2.B a Matúš Martinka, 2.B obsadili 2. miesto. Na súťaž sa pri-
pravovali pod vedením laického teológa Mgr. Andreja Šintála.

Športové úspechy riaditeľa SPŠE v Piešťanoch
Dňa 5.mája 2013 sa v Komjaticiach uskutočnilo 1.kolo Slovenského 
pohára 2013 veteránov Masters v cestnej cyklistike.
Tejto súťaže sa zúčastňujú cyklisti z celej SR a súťaž prebieha počas 
celého roka od mája až do októbra. Na pretekoch v Komjaticiach sa 
na 1.mieste v kategórii D umiestnil riaditeľ SPŠE v Piešťanoch Ing. 
Milan Tupý.
V pretekoch Trnavskej cyklistickej ligy si Ing. Milan Tupý dňa 
8.mája 2013 na okruhu Borová – Budmerice – Štefanová – Doľany – 
Dlhá - Borová vybojoval 1.miesto. V roku 2013 preteká v kategórii 
Masters D za Cyklistický klub Piešťany. Počas pretekov sa skupina 
cyklistov CK Trnava snažila uniknúť z pelotónu. Ing. Milan Tupý ich 
nástup zachytil a v cieli finišoval ako prvý.

Kultúrno-spoločenské podujatia
V dňoch 22. až 24. apríla sa na SPŠE v Piešťanoch konali praktické 
maturitné skúšky.
Pre študentov 1.,2. a 3. ročníka zorganizovala škola v tomto období 
viaceré zaujímavé podujatia.
 22. apríla sa študenti zúčastnili divadelného predstavenia v KSC 
Fontána.

23. a 24. apríla absolvovali študenti exkurzie do Brezovej pod Brad-
lom. Navštívili mohylu gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle. 
Mohyla bola postavená v rokoch 1927- 1928 z travertínu podľa pro-
jektu architekta Dušana Jurkoviča. Na okraji Brezovej pod Bradlom 
sa nachádza aj menšia mohyla postavená na pamiatku prvej bitky 
slovenských dobrovoľníkov v revolučných rokoch 1848 – 1849. 
23. apríla sa výber študentov zúčastnil exkurzie do koncentračného 
tábora z 2.svetovej vojny v poľskom Oswienczyme.
V dňoch 23. a 24. apríla sa uskutočnili exkurzie študentov niektorých 
tried na Medzinárodný stavebný veľtrh v Brne.
23. apríla sa konalo účelové cvičenie študentov 2. ročníka na trase 
Piešťany – lesopark Červená veža – vrch Havran – vrch Ahoj nad 
Bankou – Piešťany. O ochrane prírody a miestnych zaujímavostiach 
hovoril študentom Mgr. Dušan Legenza.
24. apríla sa konalo účelové cvičenie študentov 1. ročníka na trase 
Piešťany – Kostolec – Piešťany. S históriou veľkomoravského dvorca 
študentov oboznámil Ing. Alexander Murín.

VI. ročník Župného festivalu stredoškolskej mládeže Trnavského 
samosprávneho kraja
Dňa 9. mája 2013 v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Win-
tera v Piešťanoch sa konal VI. ročník Župného festivalu TTSK, plný  
hudby, tanca a spevu. Na pódiu sa striedali talentovaní  speváci, hu-
dobníci, tanečníci a folkloristi zo stredných škôl.
V úplnom úvode programu vystúpil spevák, ktorý účinkoval v Super-
Star,  zaspieval tri pesničky a týmto  nás privítal.

Vystúpilo päť  folklórnych súborov, medzi nimi aj náš FS Slnečnica. 
Predviedli nám tance , ktoré pochádzali z rôznych kútov Slovenska. 
Potom nasledoval program, v ktorom predviedli študenti svoj talent 
na hudobných nástrojoch, ako sú klavír, flauta,  husle, gitara. Ďal-
šie vystúpenia boli o moderných tancoch a speve. Začínajúce kapely 
nám zahrali pesničky od rôznych interpretov. Dievčatá nám predvied-
li brušné tance, veľmi nás prekvapilo vystúpenie, v ktorom všetkých 
ohúrilo dievča so psom, s ktorým predvádzalo neuveriteľné kúsky. 
Ďalej nasledovali tance typu: valčík, hip-hop a moderný tanec na 
disko hudbu.
Po veľmi zaujímavých vystúpeniach sme išli domov a odniesli sme si 
znova pekné zážitky z tohto podujatia.

Patrícia Slamková 1.A
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Solárne dni, gravírovačka

Najmenšie tablo na Slovensku
Pred tromi rokmi zhotovili maturanti 4.C triedy SPŠE v Piešťanoch 
rekordne veľké tablo s rozmermi 8,42m x 1,3m.
V tomto roku maturanti 4.B triedy SPŠE v Piešťanoch zhotovili re-
kordne malé tablo na formáte A4 s veľkosťou 29,7cm x 21cm.
S návrhom na jeho zhotovenie prišli sami študenti. Zároveň sa roz-
hodli požiadať o zápis najmenšieho slovenského tabla do Knihy slo-
venských rekordov.

Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
Pri tejto príležitosti pripravilo mesto Piešťany bohatý program a 
množstvo podujatí. 30. mája sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, počas ktorého boli udelené 
Ceny mesta Piešťany a Čestné občianstvo mesta Piešťany.
Uskutočnila sa tiež výstava Kroniky Piešťan a dejiny samosprávy. Pri 
tejto príležitosti bola kronika mesta Piešťany sprístupnená verejnosti 
v elektronickej verzii.

Európske solárne dni
V prvej polovici mája 2013 v rámci celoeurópskej informačnej kam-
pane pod názvom Európske solárne  dni sa na Slovensku konalo 
množstvo podujatí objasňujúcich využitie solárnej (slnečnej) ener-
gie a jej hlavné výhody.
Patronát nad akciou mala opäť Slovenská agentúra pre obnoviteľné 
zdroje energie (Slovak RE Agency). Počas dvoch týždňov sa reali-
zovalo viac ako 80 dobrovoľníckych projektov venovaných využitiu 
solárnej energie.
Cieľom tejto kampane bolo jednak informovať o využiteľnosti solár-
nej energie, ale zároveň aj aktívne zapojenie širokej verejnosti do 
rôznorodých aktivít.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo viacero podujatí, prednášok, sú-
ťaží, seminárov i dní otvorených dverí. Boli to napr. výstava „Slnko 
naša denná hviezda“ v hvezdárni v Partizánskom, deň otvorených 
dverí v SPŠE v Košiciach, informačný stánok v Bratislave a pod.
SPŠE v Piešťanoch sa z iniciatívy zástupcu riaditeľa Ing. Ľubomíra 
Tuchschera už tretíkrát zapojila do kampane Európske solárne dni.

Víťazom testu o Slnku sa na škole stal študent 4.B triedy Juraj Bran-
dajský. Študenti školy navštívili solárnu elektráreň v Senici. Tiež pre-
zentovali vlastné projekty – Solárny dom a Slnečné kolektory.

Gravírovačka

V tohtoročnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 
reprezentovalo SPŠE Piešťany viacero študentov. Najúspešnejší z 
nich bol študent 4.ročníka Jozef Meluš, ktorý sa stal aj víťazom ce-
loštátneho kola. Položili sme mu niekoľko otázok:
S akou prácou si sa zúčastnil prehliadky SOČ?
Cieľom mojej práce v Stredoškolskej odbornej činnosti bolo zhotove-
nie funkčnej CNC frézy (gravírovačky).
Prečo si sa rozhodol práve pre tento stroj?

Je to zaujímavý stroj hlavne preto, lebo dokáže vyfrézovať rôzne zlo-
žité tvary s pomocou počítača, ktorý ho riadi. CNC stroje odbreme-
ňujú v dnešnej dobe ľudí od ťažkej práce.
Ako prebiehalo jeho zhotovenie?
Stavba tohto stroja mi trvala približne jeden a pol roka. Spočiatku 
som si myslel, že to bude jednoduchšie. Neskôr som však narazil na 
rôzne problémy, ktoré som musel vyriešiť. Realizácia tohto projektu 
bola zároveň mojou praktickou maturitnou skúškou.
Kto ti najviac pomohol?
Pri stavbe stroja mi pomáhal otec. Rodičia mi pomohli tiež i finančne. 
Pomohol mi aj môj konzultant Ing. Ján Nitran.
Ako sa ti darilo v prehliadke SOČ?
Po absolvovaní školského kola som postúpil do krajského kola, ktoré 
sa konalo na Strednej odbornej škole v Rakoviciach, kde sa mi po-
darilo obsadiť 1. miesto. Znamenalo to postup do celoštátneho kola 
SOČ, ktoré sa konalo na Strednej odbornej škole v Nových Zámkoch. 
Aj tam som obsadil 1. miesto. V rámci súťaže som mal možnosť vi-
dieť veľa zaujímavých projektov realizovaných študentmi, s ktorými 
som súťažil.
Čo budeš robiť po maturite?
V budúcnosti sa chcem ďalej zdokonaľovať v elektronike, a preto 
chcem študovať na vysokej škole.

Zhováral sa Martin Golier
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Rozhovor

Filip Šima – úspešný účastník súťaže 
ENERSOL SK 2013
Celoslovenské kolo 
študentov Enersol SK 
sa konalo v dňoch 11. 
a 12. apríla 2013 na 
SOŠ v Senici. V „tvo-
rivej kategórii“ sa na 
2. mieste umiestnil 
študent IV.B SPŠE 
v Piešťanoch - Filip 
Šima. Následne re-
prezentoval Sloven-
sko v medzinárodnej 
súťaži ENERSOL-u, 
ktoré sa konalo 18. 
a 19. apríla 2013 v 
českom Tábore, kde 
slovenský tím v kon-
kurencii 6-tich štátov 
(Česko, Slovensko, 
Nemecko, Poľsko, 
Rakúsko a Slovin-
sko) obsadil 2. miesto 
za tímom Česka.
SPŠE v Piešťanoch 
je od roku 2009 do-
teraz najúspešnejšou 
slovenskou strednou 
školou, na čom má 
veľkú zásluhu zástupca riaditeľa Ing. Ľubomír Tuchscher.
Úspešnému študentovi sme položili niekoľko otázok: 
Čo je náplňou súťaže ENERSOL? 
Je to súťaž študentov stredných škôl zameraná na výrobu energií z 
obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie emisií, ako je využívanie 
solárnych kolektorov, fotovoltaických článkov, využívanie biomasy, 
veternej, vodnej energie. 
Aký názov mala tvoja práca a čo obsahovala?
Moja práca má názov Solárny dom, a je to vlastne zmenšený model 
domu naprojektovaný podľa všetkých noriem a zachovania veľkostí 
strán ako aj šírok stien, aby bol model čo najvierohodnejší. Ale hlav-
ným obsahom bola výroba energie pomocou fotovoltaického panela 
pre rozvody v dome. Ďalej bol nainštalovaný ohrev a ochladzovanie 
panela pre zvýšenie účinnosti.
Kto ťa motivoval a prihlásil do súťaže?
Do súťaže ma prihlásil zástupca riaditeľa našej školy Ing. Ľubomír 
Tuchscher, ktorý ma zároveň motivoval pre výrobu takéhoto výrob-
ku.
Ako prebiehala realizácia tvojej práce a ako si sa pripravoval na 
súťaž? 
Prebiehala tak, že najskôr som poprosil kamarátov, aby mi pomohli 
z rozvrhnutím celého domu a s naprojektovaním, aby to bolo všetko 
podľa stavbárskych noriem. Potom nasledovalo zhotovenie modelu. 

Zapojiť panel a jednotlivé časti, aby všetko fungovalo tak, ako má. 
Celý projekt som zhotovoval sám a rodičia mi pomohli s financia-
mi, keďže zaobstaranie takéhoto panela nebolo až také jednoduché a 
lacné. Aj môj sponzor mi pomohol s materiálom, ktorý sa ťažko zhá-
ňa. Ďalej mi taktiež veľmi pomohli naši učitelia Ing. Jozef Dragula, 
Ing. Cyril Pospiech a taktiež Ing. Ľubomír Tuchscher. Všetkým im sa 
chcem poďakovať za pomoc pri konzultácií a s technickou pomocou 
pri konštruovaní tohto môjho projektu.
Ako prebiehala celoslovenská súťaž ENERSOL v Senici? 
Po príchode a ubytovaní v školskom internáte bola prezentácia v  ne-
ďalekej škole, kde prebiehala celá súťaž. Navečer po príchode všet-
kých súťažiacich bolo slávnostné otvorenie. Na ďalší deň sa súťažilo.
Ako prebiehala medzinárodná súťaž ENERSOL v Tábore? 
Medzinárodné kolo prebiehalo skoro rovnako ako celoslovenské, av-
šak po slávnostnom otvorení jeden alebo dvaja súťažiaci z každej kra-
jiny prezentovali svoj projekt. Avšak večer sme mali nezabudnuteľný 
program spojený s večerou. Na ďalší deň sa opäť súťažilo. 
Čo chceš robiť po škole? 
Po škole by som chcel ešte študovať na vysokej škole, keby ma prijali 
a venovať sa energetike a obnoviteľným zdrojom energie. Týmto by 
som sa chcel v budúcnosti aj živiť, ak by sa to podarilo.

Zhováral sa Martin Golier
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Exkurzia

KIA Motors Slovakia
V apríli sa 3.C a 3.D trieda 
SPŠE v Piešťanoch zúčastnila 
exkurzie v Kia Motors Slovakia, 
vo výrobnom závode v Tepličke 
nad Váhom neďaleko Žiliny.
Vo výrobe pracuje takmer 4000 
zamestnancov. Automobilka vy-
produkuje cca. 300 000 automo-
bilov ročne. Neďaleko závodu sa 
nachádza firma, ktorá dodáva do 
áut motory. Ročne sa ich vyro-
bí takmer 450 000 kusov. Je to 
o niečo viac ako je ročná pro-
dukcia vozidiel, lebo motory sa 
dodávajú aj do servisov po celej 
krajine, prípadne aj do zahrani-
čia. 
V súčasnosti sa v Tepličke nad 
Váhom vyrábajú tri druhy vo-
zidiel – KIA Cee´d, Venga a 
Sportage. Závod sa rozkladá na 
ploche 166 ha, z toho zastavaná 
plocha je 44 ha. Výška investície 

je cca 1,2 mld eur.
Počas exkurzie sme prešli v 
závode postupne rôznymi čas-
ťami. Nakoľko sme vstupovali 
do plnej výroby, pán, ktorý nás 
sprevádzal nás upozornil, na čo 
si máme dať pozor.  Na začiatku 
sme vstúpili do lisovne. Dozve-
deli sme sa, ako sa tvarujú rôzne 
časti, že po určitom čase sa mu-
sia formy vymeniť. Po výmene 
foriem sa odoberú vzorky na 
kontrolu, či sú formy správne, či 
tam nie je nejaká chyba. Najprv 
výlisok skontroluje obsluha, na-
sleduje kontrola strojom, ktorý 
odhalí aj tie najmenšie nedoko-
nalosti. Ak je výrobok dobrý, 
nasleduje hromadná výroba.  
Naša ďalšia zastávka bola karo-
sáreň. Tu sme videli, ako pra-
cujú zváracie roboty. Pre väčšiu 
bezpečnosť sme dostali ochranné 

okuliare, lebo aj napriek bezpeč-
nostným sklám sa občas stane, 
že ich iskra preskočí a môže 
nastať nepríjemný úraz, možno 
aj s trvalými následkami.  Ďalej 
sme navštívili montážnu časť. Tu 
sa už zmontovali celé automobi-
ly. Od samotnej karosérie, cez 
elektrické časti, palubná doska, 
dvere, sedadlá, sklá – jednodu-
cho všetko. Posledná zastávka 
bola na mieste, kde automobily 
prvýkrát naštartovali. Následne 
sa skontrolovali všetky časti, či 
správne fungujú. Ak by sa našiel 
nejaký nedostatok, kontrolór by 
ho odstránil a auto by mohlo ná-
sledne opustiť výrobnú halu, išlo 
by testovací okruh a na parko-
visko, kde bude čakať na svojho 
majiteľa.
Na záver by som dodal už len 
toľko, že ma výroba veľmi za-

ujala. Počas výroby je neustála 
kontrola, aby náhodou nedošlo 
ku zámene jednotlivých die-
lov.  Škoda, že sme sa nemohli 
ísť pozrieť do lakovne, lebo tam 
musí byť veľmi čisté prostredie, 
povedal by som, že takmer až 
bezprašné, so stálou vlhkosťou 
a teplotou vzduchu. Ak by sme 
tam vstúpili, všetko by sa naruši-
lo a farba by nebola kvalitne na-
nesená, hoci sa nanáša 5 vrstiev. 
Keď tam vstupujú samotní pra-
covníci, tak si musia obliecť špe-
ciálny odev, následne prejdú cez 
niekoľko vzduchových spŕch, 
aby sa odstránili aj tie najmenšie 
čiastočky prachu. Exkurzia sa 
mi páčila, určite by som ju odpo-
ručil aj ostatným, bolo to veľmi 
zaujímavé a poučné. Fotografo-
vať nám nebolo dovolené.

Dominik Gotthardt,3.D
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Exkurzia, priatelia

Milujem Slovensko
V dňoch 16. až 18. apríla sa žiaci tried maturitného ročníka 
SPŠE v Piešťanoch zúčastnili literárno-poznávacej exkurzie po 
Slovensku. Vedúcim exkurzie bol zástupca školy PhDr. Miro-
slav Donoval, ktorý nám zároveň oboznamoval s navštívenými 
pamätihodnosťami.  Účelom exkurzie bolo bližšie nás obozná-
miť s miestami, kde žili a tvorili významní slovenskí autori a 
národovci a  ukázať nám kraje Slovenska, kde sa väčšina z nás 
zatiaľ nedostala. Pred exkurziou všetci dostali zadané práce, 
ktoré sme potom priebehom dní referovali.
Prvý deň bol jednou zo zastávok gotický kláštor v Hronskom 
Beňadiku, kde je uložená relikvia Kristovej krvi. Ďalšou zastáv-
kou bolo mesto Banská Štiavnica, ktorá je zapísaná v Zozname 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Tu sme 
mali čas na obed a prehliadku mesta. Pokračovali sme návšte-
vou miest spätých s Andrejom Braxatorisom-Sládkovičom, a to 
Krupiny, Hronseku a Hrochoti. Ubytovaní sme boli v príjemnom 
prostredí lyžiarskeho strediska v Čiernom Balogu.
Druhý deň naša cesta viedla malebnými regiónmi Novohrad a 
Gemer, dozvedeli sme sa o tvorbe a živote významných sloven-
ských autorov Boženy Slančíkovej Timravy, Ivana Krasku a Jan-
ka Jesenského. Na záver dňa sme navštívili lesnícky skanzen v 
Čiernom Balogu.
Posledný, tretí deň sme stihli len 4 zastávky, pretože nás čaka-
la dlhá cesta domov. V Brezne sme sa oboznámili so životom a 
tvorbou Jána Chalupku a v Hornej Lehote s jeho rovnako literár-
ne činným bratom Samom Chalupkom.  Ďalšou zastávkou bol 
Pamätník Nemecká,  ktorý je venovaný jednej z najtragickejších 
kapitol slovenských dejín - represáliám nemeckých nacistov a 
ich domácich kolaborantov z radov Pohotovostných oddielov 
Hlinkovej gardy (POHG) a príslušníkov nemeckej národnostnej 
skupiny v rokoch 1944 až 1945. Na záver nás čakala už len Ban-
ská Bystrica, kde sme mali možnosť si prezrieť pamätník SNP, 
na námestí sme si povedali o zakladateľovi a prvom predsedovi 
Matice slovenskej Štefanovi Moyzesovi a jej podpredsedovi Karolovi Kuzmánym. 
Myslím, že každému z nás táto exkurzia priniesla veľa nových poznatkov o slovenskej histórii a tvorbe našich národných spisovateľov. Verím, 
že v mnohých z nás zanechala veľa nezabudnuteľných spomienok a taktiež prebudila záujem o našu malú, no krásnu krajinu.

Martin Golier 4.C

Načo sú mi priatelia, mám Facebook
Pre niektorých z nás priateľstvo znamená veľmi veľa. Priateľstvo 
medzi dvoma kamarátmi je vzťah založený na vzájomnej dôvere. 
Priateľ je ten, ktorému môžeme povedať všetko a nečaká vysvetle-
nie. Je to človek, ktorý s nami trávi čas bez ohľadu 
na to, že mu v telke beží obľúbený seriál.
Avšak nie každý z nás má perfektné priateľstvo, 
niektorí z nás sa už veľakrát sklamali. Sklama-
nie najčastejšie ničí priateľstvá. Úprimnosť je v 
priateľstve dôležitá, ale má svoje hranice, kedy 
úprimnosťou prestáva byť. Franklin P. Jones po-
vedal: „Všetko, čo chceme, je niekto, kto nás 
bude počúvať.“
Možno aj preto si umelo vytvárame priateľ-

stvá na Facebooku. Číslo udávajúce počet priateľov sa šplhá na troj-
ciferné číslo a pritom  priateľov, ktorí by nás vypočuli aj o polnoci 
by sme spočítali na jednej ruke. Kiežby sme písanie na Facebooku a 
Pokeci vymenili za skutočné chvíle s pravými priateľmi. Život by bol 

oveľa krajší. Čím sme starší, tým má slovo priateľ väčšiu rolu v 
našom živote.
Správajme sa tak, aby sme ani my ani naši ozajstní 
priatelia nezažili sklamanie a trpkú chuť samoty.

Peter  Kapičák  I.B
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Anketa

Predmaturitná anketa študentov 4. ročníka 
SPŠE v Piešťanoch
Anketa s uskutočnila začiatkom mája, dva 
týždne pred začiatkom maturitných skúšok.
Otázky:
1. Ako hodnotíš štyri roky tvojho štúdia na 
škole? Darilo sa ti, alebo ti niečo nevyšlo?
2. Čo sa ti na škole páčilo a čo nie?
3. Ktoré boli tvoje obľúbené predmety?
4. Ako sa pripravuješ na maturitné skúšky?
5. Čo chceš robiť po maturite?
6. Čo odkazuješ mladším študentom?
Lukáš Tuska, 4.B
1. Myslím si, že túto školu som zvládol s 
prehľadom, určite k svojej spokojnosti. Dala 
mi veľa vedomostí i skúseností, vďaka kto-
rým sa už teraz viem orientovať vo svete a 
v praxi. Nestačila by však na to iba samotná 
škola, kľúčom je osobná snaha a tiež podpora 
rodiny, priateľov a priateliek. Na škole som 
spoznal veľa skvelých ľudí, študentov a uči-
teľov, zažil som nezabudnuteľné. Naozaj sú 
stredoškolské roky asi tie najkrajšie v živote.
2. V škole sa mi páčili odborné predmety a 
prístup týchto učiteľov. Dobrá bola aj organi-
zácia školských súťaží a podujatí. Nepáčil sa 
mi prístup niektorých učiteľov a tiež nedosta-
tok meracích prístrojov a pomôcok.
3. Môj najobľúbenejší predmet bol v 3. roč-
níku, vyučoval ho Ing. Tříska a boli to Infor-
mačné a telekomunikačné systémy, neskôr 
TPS. Tento predmet ma zaujal nielen obsa-
hom, ale aj spôsobom, akým ho učiteľ vie-
dol. Medzi moje obľúbené predmety patrila 
aj angličtina a matematika.
4. Opakujem si učivo odborných predmetov 
a anglického jazyka. Vrásky mi však robí li-
teratúra, dokonca som sa vyhýbal aj povin-
nému čítaniu. Napriek tomu verím, že slo-
venský jazyk a literatúru zvládnem.
5. Po maturite začnem v júli pracovať vo fir-
me v Nitre, ktorá sa venuje automatizácii, 
kde budem navrhovať, konštruovať a progra-
movať. Od októbra nastúpim na externé štú-
dium na MTF v Trnave.
6. Mladším študentom doporučujem, aby sa 
venovali tomu, čo ich skutočne baví. Je to 
pre život nesmierne dôležité. Vedieť si vybrať 
správny odbor je ťažké a dôležité rozhodnu-
tie.
Eva Sirakovová, 4.B
1. Štyri roky štúdia na škole hodnotím pozi-
tívne. Sama za seba môžem povedať, že sa 
mi tu darilo, ale samozrejme som pre to nie-

čo robila. Známky, s ktorými som spokojná, 
som si musela zaslúžiť. 
2. Na škole sa mi páčili niektoré predmety, 
ktoré ma bavili, hlavne v treťom ročníku 
cvičná firma, ktorú sme polovica našej triedy 
vlastnili a boli sme v nej akcionári.  
3. Medzi moje obľúbené predmety patrili 
hlavne tie s ekonomickým zameraním, teda 
ekonomika, účtovníctvo a aplikovaná eko-
nómia. 
4. Myslím si, že príprava obsahuje dlhé a 
svedomité učenie, ktoré musí podstúpiť kaž-
dý študent, aby čo najlepšie zmaturoval.  Ja 
dúfam, že sa mi podarí úspešne zmaturovať, 
určite pre to urobím čo najviac. 
5. Po maturite ma ešte čakajú prijímačky na 
vysoké školy. Ak sa na nejakú vysokú školu 
dostanem, rada by som pokračovala v štúdiu. 
6. Aby si v dobrom užívali čas na škole, pre-
tože čas letí a ani sa nenazdajú a budú z nej 
musieť odísť, tak aby mali na školu aspoň 
pekné spomienky. 
Martin Golier, 4.B
1. Myslím, že inak ako kladne sa ani zhodno-
tiť nedajú, odnášam si veľa príjemných spo-
mienok. Moje študijné výsledky síce neboli 
najlepšie, no i tak som spokojný s priebehom 
tých „krátkych“ štyroch rokov.
2. Na túto otázku sa ťažko odpovedá, pretože 
je toho veľa čo sa mi páčilo. Ako tak rozmýš-
ľam, asi ako každý študent, som si najviac 
užil spoločné výlety. Či už to bol lyžiarsky 
zájazd, KOŽAZ alebo literárne exkurzie po 

Slovensku. Toho, čo sa mi nepáčilo, je mini-
mum, napríklad prístup a nároky niektorých 
profesorov. Taktiež by som prijal viac praxe 
z odborných predmetov, hlavne počítačo-
vých systémov a elektrotechniky. 
3. Medzi moje „naj“ patrili len tri predme-
ty a to: dejepis, anglický jazyk a počítačové 
systémy. Ostatné predmety u mňa neboli až 
také obľúbené.  
4. Moje učenie začalo prípravami na prak-
tické maturity, ktoré mám už úspešne za se-
bou. Zatiaľ jediné čo som stihol, je pár tém 
zo slovenčiny a POS-ka. A či si verím? Sa-
mozrejme že áno. Predsa chcem zmaturovať. 
Keď na mňa prídu slabšie chvíľky, tak si opa-
kujem obľúbenú vetu maturantov: „Zvládli 
to mnohí predo mnou, tak prečo by som to 
nezvládol ja.“ :-) 
5. Po maturite by som najradšej pokračoval 
štúdiom  na vysokej škole, a to odborom et-
nológia. 
6. Ako sa hovorí: „Človek sa najlepšie učí 
na vlastných chybách.“ Tak mojou radou pre 
mladších študentov bude: „Nekašlať na ško-
lu!“. Naučiť sa to raz budú musieť a je lepšie 
občas počúvať na hodinách, pozrieť sa doma 
do kníh, ako si to potom nechať na posled-
ný, akademický týždeň. Najľahšia cesta nie 
je vždy tá správna, no tiež treba myslieť na 
dostatočný oddych a odreagovanie. Školské 
roky sú tie najkrajšie, tak si ich treba poriad-
ne užiť, taktiež prajem veľa úspechov v učení 
a živote.
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