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Ú v o d n í k
Milí študenti,
 vo vzduchu ostala visieť už len 
jedna otázka. (Nebojte sa, zlá 

odpoveď nebude potrestaná.)
Aký by to bol školský rok bez pár 
pamätných fotografií s našimi 
milovanými triednymi učiteľmi a 
spolužiakmi? Asi mi dáte za prav-
du, že školský rok bez ročenky by 
sa nemohol len tak ľahko ukončiť.
Pripravili sme si pre vás čerešničku 
na torte. Vybrali sme pár fotiek, 
ktoré vám budú pripomínať 
(snáď ešte dlhý čas), že mladosť 
a študentské časy boli a sú tými 
jedinečnými a neopakovateľnými.
,,Mladosť je krásna vec. Nie preto, 
že dovoľuje robiť hlúposti, ale pre-

to, že dáva čas ich napraviť.“
Pripomeňme si však v krátkos-
ti, v spomienkach, školský rok 
2011/12. Tak ako aj ostatné roky 
v našej škole, aj tento sa niesol 
prevažne v pracovnom nasa-
dení. Mimo náročných povinností 
našich usilovných študentov sme 

si však našli čas aj  na návštevu

Divadla Jonáša Záborského  
v Prešove, mali sme možnosť 
vidieť predstavenie hry “ The 

Crucible” zinscenované naším
divadelným súborom Art Acade-
my a zúčastnili sme sa viacerých 
exkurzií a prednášok. Nenechali 
sme sa zahanbiť a zažiarili sme 
na viacerých vedomostných, 
jazykových, ale aj športových 
súťažiach. Vcelku si môžeme 
povedať, že náš rok bol úspešný,  
môžeme si zagratulovať a snažiť 
sa, aby ten nasledujúci bol ešte 
lepší.
Školský rok sa blíži ku koncu a 
vedzte: „ V každom kroku treba 
vidieť koniec cesty.“ (R. W. Emer-
son)
Na záver by sme sa vám, študenti 
a milí učitelia, chceli poďakovať.   
Prajeme vám, aby ste úspešne 

ukončili tento školský rok.
 PEKNÉ PRÁZDNINY. :)

Tomáš Balogh 
   šéfredaktor



I.A
 Naša trieda 1.A je dokonalé spojenie inteligencie a tímovej 

práce. Triedu tvorí 23 chlapcov a 3 dievčatá. Každý z nás má svoje 

osobitné vlastnosti, za ktoré si ho trieda cení. Keďže sme trieda in-

formatikov, väčšina z nás vie s počítačmi robiť zázraky. Veľa našich 

spolužiakov je šikovných nielen v prírodovedných predmetoch, ale aj v 

rôznych športoch. 

 Keďže sme stále iba prváci, naše správanie a postoje sa časom 

menia. Už vieme, čo sa na škole smie, čo nie a čo aj tak všetci robia. V 

našej pamäti ostáva, ako sme na začiatku roka pred každou hodinou 

hľadali učebňu na mape. Dnes poznáme celý areál školy na mili - meter. 

Poznáme učiteľov, ich správanie, čo majú radi a čo sa pred nimi nerobí. 

V tomto školskom roku sme sa naučili možno viac ako za dva roky v 

základnej škole. Učitelia rozvíjajú naše správanie a pohľad na okolitý 

svet. Meníme sa z nesmelých prvákov na druhákov – súčasť školy...

Veľké dámy v triede máme, 
gentlemana neskrývame, Je 
ním Filip z Mikuláša, nerobí 
zo seba šaša.

Náš spolužiak Dano,
má zo školy veľké haló.
Grafika je jeho slabá stránka,
matika zas uspávanka.

Pištíka máme všetci radi,
keď nás núka horalkami.
S Krištofom sa stále vadí,
že mu nikdy neporadí.

Atrapa triedy je Samo.
Ako ho spoznáte??
Na hlave nosí veľké háro,
jeho autorita klesá,
keď v triede do vetra trieska... 

Samo má Oravca veľmi rád,
je to jeho kamarát.

Šimon je veľký chlap,
veľmi veľa sily má.
Každý sa ho bojí,
že mu väzy zlomí.

Terézia Balková, Patrik Michalák



 Mgr. Lucia Gallovičová

I.A Terézia Balková
Daniel Beck
Dominik Bednárovský
Erik Galovič
Peter Gnebus 
Tomáš Gonšenica 
Šimon Hotáry 
Jozef Jerdonek 
Jakub Kliment

Jakub Pajer 
Veronika Račková 
Štefan Sanetrik 
Dávid Stoličný 
Samuel Strišovský 
Filip Veselovský 
Nikolas Virostek 
Daniel Závacký

Matej Kolenčík 
Simona Kurňavová
Filip Lipták   
Branislav Mahút
Anton Majerský 
Krištof Makay 
Patrik Michalák 
Filip Olšavský 
Dominik Oravec 



I B
  Eeehmm...

 Takto nejako znie naša najčastejšia a najuniverzálnejšia 

odpoveď na akúkoľvek otázku učiteľa. Asi tušíte, že týmto cito-

slovcom sa nechystáme otvoriť s učiteľom búrlivú debatu,  ani 

mu vyložiť našu filozofiu života, ktorá mimochodom znie: „Život je 

príliš krátky na to, aby sme popri tvrdom súboji, ťažkom “queste”, 

“čekovaní fejsbúčiku” a sledovaní, kde sa nachádza učiteľ, počúvali, 

čo to vlastne hovorí. 

 Ale samozrejme, že nie sme všetci rovnakí. Niekedy niekto z nás 

dostane filozofickú chvíľku, napríklad o tom, či si komár ešte nájde 

kamaráta, ak ho postriekame repelentom, alebo zas inokedy niekto 

dostane depresiu z toho, že je ešte len prvá hodina. 

No každopádne, všetci spolupracujeme, či už virtuálne alebo reálne, 

ale jednoducho pri písomkách vieme, že spolu dokážeme viac. A 

keďže spolupráca, aktívnosť a komunikatívnosť sa v dnešnej dobe 

cenia, neboli by sme proti, ak by tieto vlastnosti začali u nás budovať 

aj učitelia. Hlavne vo chvíľach, keď mozgová kapacita jednotlivca 

nestačí plošnému obsahu učiva, ktoré pre nás vyzerá tak odpudzu-

júco a hrozivo, rovnako ako „pozdrav“ od pani riaditeľky pre rodičov.

  Keďže v našich kruhoch sa nachádza 24 pánov, verte tomu, 

že my sa nevzdáme, maturitné vysvedčenia schytáme a notebooky 

vám v žiadnom prípade neodovzdáme.

 Pamätajte, kocky sú hodené, desiaty zjedené a prvé školské 

mesiace ukončené. 

.

Patrik Britaňák



Mgr. Jana Mlynárčiková

I.B Martin Bartko 
Stanislav Bekeš 
Jozef Birošik 
Richard Bocko 
Marcel Brezina 
Patrik Britaňák 
Jakub Gallovič 
Michal Gotthardt

Emil Panáček 
Ján Pastuszek 
Dávid Pavlík 
Branko Pinjatič 
Jakub Sokoľák 
Ivan Škvarenina 
Filip Ujčik 
Milan Vodžák

Martin Heldák 
Ján Hižnay 
Ján Kamody 
Patrik Karnafel 
Daniel Kiska 
Aurel Majerčák 
Stanislav Marhefka
František Molčany 



I.C
 Asi každý pozná ten pocit, keď sme v škôlke poznali človeka 
jeden deň a už sme boli najlepšími priateľmi. Niečo podobné sme 
zažili aj my na začiatku tohto roka. 

Ako to všetko zbehlo... Kto by povedal, že to už bude celý školský rok, 
čo spolu trávime každý pracovný deň v týždni  -  až na nejaké výnim-
ky.  SSOSTA nám určite veľa priniesla a dúfame, že ešte veľa prinesie. 
Spoznali sme perfektných ľudí. Každý z nich je iný a pritom výnimočný. 
Nedovolí mi nespomenúť nášho slávneho „Zadžiho“, ktorého spev 
počujeme už zďaleka, ale tiež Julku, ktorá nám pomôže v každej situá-
cii. To by sme neboli my, keby sa u nás niečo nedialo. Preto sme zažili 
veľmi veľa vtipných a  nezabudnuteľných zážitkov nielen cez hodiny, 
ale aj cez prestávky. Nedá sa zabudnúť na Katkine vyskakovanie z okna, 
ale aj na tie dlhé rady pred bufetom. 

Ani rôzne školské akcie by sa bez 1.C nezaobišli. Našou prítomnosťou 
sme spríjemňovali výlet do Poľska, do Bratislavy, a  aj na plese sa 
ukázali naše tanečné schopnosti. Niektorí z nás budú ešte našu školu   
reprezentovať aj na výmennom pobyte v Prahe a iní si na nás spomenú 
pri prehliadkach múzeí a pamätníkov v Londýne.

Hoci tu nie sme ešte dlho, chýry o 1.C sa šíria po chodbách a v zbo- 
rovni veľmi rýchlo. Aj výraz pani učiteľky Marcinovej je po napísaní pí-
somky vždy hrozivý. Stále máme lepšie výsledky ako jej trieda. No nás 
to teší. Ale nie sme známi iba tým. Takisto nás preslávili aj naše vždy 
presvedčivé výhovorky pri písaní písomiek alebo ústnych odpove-
diach. Dúfajme, že nás naša kreativita neopustí.

 Ešte tri rôčky budeme robiť dobré meno škole a určite aj našej 
triednej učiteľke Šoltísovej. Budeme sa snažiť, aby bola na nás hrdá, 
ako je aj teraz.

Lucia Servátková



 Mgr. Soňa Šoltísová

I.C Štefan Čurilla
Simona Hudáková
Stanislav Kalužinský
Kristián Kiska 
Ivana Krempaská 
Jana Kučerová 
Petra Labancová 
Richard Lešundák 
Diana Lorencovičová

Katarína Rusnáková 
Lucia Servatková 
Tatiana Schönvická 
Filip Spitzkopf 
Júlia Suranovská 
Juliána Tökölyová 
Lukáš Zadžora 
Daniel Horyl

Sabína Lušňáková    
Andrej Matlák 
Veronika Miklušová
Augustín Mitura
Veronika Nebusová
Mária Ondášová 
Karin Ondíková 
Lýdia Pojedincová 
Matej Repka



I.D
	 Na	začiatku	školského	roka	sme	boli	stratení	ako	ihla	v	kope	sena	

vo	veľkom	stredoškolskom	svete.	Dnes	sme	už	prví	„Sosťáci“,	ktorí	do-

konale	zapadli	do	davu	študentov.

Prvé	dni	boli	ťažké,	ale	časom	sme	sme	si	všetko	nacvičili.	Najprv	sme	

nevedeli	kam,	škola	bola	veľká	a	učebne	boli	všade.	Jednoducho,	jedno	

veľké	bludisko.	Bol	to	nezvyk	oproti	základnej	škole,	kde	sme	boli	stále	

v	tej	istej	triede.	Teraz	máme	jednu	hodinu	hore	a	druhú	dole.	S	učením	

je	ako	premietaní	čiernobieleho	filmu	v	kine,	kde	je	obraz	raz	biely	a	raz	

zase	čierny.	SSOSTA	je	škola,	ktorá	má	skutočne	veľmi	oslovila.	

	 Predmety,	ktoré	sa	tu	vyučujú,	nám	dávajú	veľa	do	života.	Právna	

náuka	je	o	slovíčkach,	ale	hlavne	o	prípadoch	zo	života	ľudí.	Na	podni-

kaní	sa	učíme,	ako	viesť	náš	budúci	podnik,	na	informatike	vytvárame	

tabuľky.	Sama	si	uvedomujem,	ako	život	a	čas	rýchlo	beží,	ale	nemyslela	

som	si,	že	aj	stredná	škola	zbehne	ako	voda.	Najmä	prvý	ročník.	Veď	už	

prešla	jeseň,	zima,	v	ktorej	sme	chodili	v	mínusových	teplotách	do	vyhri-

atej	školy	a	ohrievali	sa	pri	kozube.

	 Teraz	je	už	jar.	Všetko	sa	prebúdza,	ako	aj	moje	myšlienky	na	

ďalšie	tri	roky	v	tejto	škole.	Len	by	som	si	priala,	aby	sa	čas	trochu	

spomalil.

Lucia Zentková



Ing. Jana Marcinová

I.D Cyntia Bajcerová 
Nikola Boržíková 
Terézia Brugošová 
Marek Gancarčík 
Anna Halčinová 
Anita Haščáková 
Slávka Jánošíková 
Alžbeta Kollárová 
Anika Kostolníková

Michael Rozsíval 
Daniela Sivecová 
Martin Sopkovič 
Bibiána Teplická 
Gabriela Vidová 
Stanislav Vospálek 
Lucia Zentková 
Jana Žifčáková

Natália Kotlárová 
Romana Kovalčíková
Natália Kovaľová 
Lukáš Kupčo 
Stanislava Kurucová
Klaudia Matfiaková
Ivana Neuwirthová 
Patrik Polakevič 
Martina Rochová 



II.A
 2.A?  V tomto roku sa toho veľa zmenilo. Nové vzťahy, či už zlé, 

alebo dobré, účesy, postoje, učitelia (na niektorých sa zvyká ľahšie, 

na iných ťažšie).  Jedným z najlepších týždňov, na ktorý budeme vždy 

spomínať je určite náš lyžiarsky, ktorý nás spoločnými zážitkami ešte 

viac zblížil. Vykreslili sa mnohé charaktery a vyšli na povrch skryté 

vlastnosti. Odišli sme ako oveľa lepší kolektív. 

 Ale nielen na lyžiarskom sme si užívali. Zábava a drobné 

porušovanie pravidiel je naša každodenná rutina na hodinách. Napriek 

všetkému sú naše vedomosti dobré a snažíme sa nadobúdať stále nové 

informácie, aj keď niekedy je to veľmi obtiažne. Nie vždy si s učiteľmi 

porozumieme, ale väčšinou sa všetko vysvetlí. Aj tak sme jediná IDT 

trieda so šiestimi šikovnými dievčatami. Máme triedu plnú osobností, 

napríklad rebelku Alicu, komika Miša, fotografa Ľuboša, matematičku 

Julku, bystrú Renču, hokejistu Jakuba, technika Eda, freestylera 

Jerguša, siláka Tibiho, športovca Mareka, ... . A kto by mohol zabudnúť 

na našu večne sa usmievajúcu, neustále zaneprázdnenú, behajúcu  a 

napriek všetkému starostlivú našu triednu Moniku? Ona je tá,  kto nás 

vysekáva z našich problémov a vymeškaných hodín, kto nás chráni 

pred nebezpečenstvami, a preto ju máme radi. Ona nás spája do jed-

ného celku pod názvom 2.A.

 Aj vďaka nej sme šťastne prežili takmer celý druhý ročník a sme 

zas o niečo starší, inteligentnejší a krajší. Tak dúfajme, že sa to bude rok 

čo rok zlepšovať, až budeme úplne dokonalí a bude ťažké nechať nás 

odísť :P. Ale zatiaľ máme pred sebou ešte ťažké dvojročné zápasenie, z 

ktorého si veľa odnesieme na našu ďalšiu púť. 

Renáta Gondová, Alica Lackovičová, Ľuboš Reho



Mgr. Monika Maťašová

II.A Dávid Aftanas  
Tomáš Albert  
Miroslav Blaženín  
Matej Bobek  
Jerguš Dianiš  
Renáta Gondová
Denisa Grexová Fábiková
Marek Hudák     
Marek Janík

Michal Sabaka  
Dominik Slivka  
Júlia Ščensná  
Juraj Šuliga  
Tibor Šutý  
Jakub Uhlár  
Michal Vavrek  
Eduard Wiesner 

Tomáš Klempa  
Erika Krajníková  
Alica Lackovičová  
Jakub Ledecký  
Karol Lutz  
Michal Martinko  
Radka Pavlíková 
Ľuboš Reho  
Milan Rybovič



II.B
Miesto:	Mestský	úrad	mesta	Poprad,	Slovensko
Dátum:	2.9.2011
Čas:	9:00
Oddiel	 II.B	 bol	 povolaný	 na	 10-mesačnú	misiu	 v	 území	SSOSTA.	Po	
úspešnom	zvládnutí	minuloročného	boja	bolo	mužstvo	silné	a	plné	opti-
mizmu.	Boli	sme	si	totiž	istí,	že	najhoršie	fázy	nepriateľského	útoku	sú	
zažehnané	a	najbližšia	hrozba	sa	bude	konať	až	v	4.	bojovej	fáze	s	kry-
cím	názvom	„maturitný	ročník“.	Netušili	sme	však,	že	nepriateľ	počas	
dvojmesačnej	pauzy	zbrojil	naplno.	Už	v	prvých	okamihoch	nám	došlo,	
že	nasledujúcich	10	mesiacov	bude	omnoho	ťažších,	ako	si	ktokoľvek		
z	nás	dokázal	predstaviť.	Niektorých	veliteľov	nepriateľských	bojových	
jednotiek	sme	poznali	už	z	predchádzajúcich	bitiek,	no	iných	vystriedali	
noví.	Síce	 to	bolo	nepríjemné	prekvapenie,	ale	dúfajúc	v	našu	znalosť	
taktík	väčšiny	pôvodných	veliteľov	sme	týmto	skutočnostiam	nepripiso-
vali	veľký	význam	-	ďalšia	naša	chyba.	Aj	naši	starí	známi	od	základov	
zmenili	taktiku,	a	tak	sme	sa	počas	bojov	držali	prevažne	v	obrannej	línii.	
Sformovať	útok	bolo	 ťažké,	 ba	 až	nemožné.	Mužstvo	demoralizované	
nedokonalosťami	 našich	 bojových	 plánov	 čakalo	 aspoň	 aký-taký	 odd-
ych	počas	operácií	„fyzika“.	No	behom	tejto	operácie	sme	utrpeli	azda	
najťažší	 úder	 v	 histórii	 nášho	 oddielu.	 Generál,	 od	 ktorého	 sme	 mali	
získať	poznatky	o	elektrickom	prúde,	bol	ten	najkrutejší	súper,	akého	je	
možné	si	predstaviť.		Už	počas	prvých	častí	operácie	nás	zahnal	hlboko	do	
obrannej	línie,	kde	sme	zaliezli	do	zákopov	a...	Ak	mám	pravdu	povedať,	
doteraz	sme	z	nich	nevystrčili	ani	len	bielu	vlajku.	Vedeli	sme,	že	situácia	
je	zlá,	no	jej	skutočný	stav	sme	si	uvedomili	až	na	polročnom	hodnotení,	
kde	 sme	 zistili,	 že	 naše	 výsledky	nestoja	 ani	 za...No	každopádne	nám	
bolo	 jasné,	 že	 zmena	 taktiky	 je	nevyhnutná.	Plánovali	 sme	 to	vyriešiť	
prípravou	na	boj	v	našich	základných	táboroch,	ale	venujúc	sa	rôznym	
iným	aktivitám	sme	si	na	prípravu	nenašli	čas.	Niektorí	z	nás	náročnosť	
boja	nezvládli	a	rozhodli	sa	dezertovať.	Hoc	nám	za	nimi	bude	smutno,	
musíme	len	dúfať,	že	na	ich	súčasnom	bojisku	sa	im	bude	dariť	lepšie.	
Zvyšok	 boja	 ubehol	 rýchlosťou	 rakety	 zem-vzduch	 stredného	 doletu	
a	 tlak	 protivníka	 sa	 stupňuje	 aj	 naďalej.	 Ostáva	 nám	 posledných	 pár	
týždňov	na	záchranu	všetkého,	čo	sa	ešte	zachrániť	dá,	ale	ja	sa	veru	do	
budúcnosti	s	optimizmom	nepozerám.	Výhľad	mi	totiž	zakrývajú	kopy	
takmer	neriešiteľných	povinností,	 ktorými	nás	nepriateľ	bez	prestávky	
bombarduje.	Je	pravý	čas	pozbierať	zvyšky	našich	síl,	hrdosti	a	odhodla-
nia	a	vyraziť	do	boja	naplno!
Správu	podal	Michal	Pitoňák,	informátor	a	komunikačný	dôstojník	odd-
ielu	II.B	z	utajeného	miesta.



PaedDr. Stanislav Dubrovčák

II.B Matuš Bachleda  
Peter Dobeš  
Lukáš Drobný  
Boris Drozd  
Igor Ďurčo  
Branislav Ďurec  
Adam Dvorčák  
Pavol Fišer  
Michal Funket 

Michal Pastucha  
Michal Pitoňák  
Pavel Prcin
Marcel Repčák 
Tomáš Skupin  
Šimon Tichoň

Michael Heiland  
Denis Jakubčák  
Erik Kaluš  
Tomáš Komárek  
Vladimír Kovalský  
Matúš Krempaský  
Denis Kundľa  
Marek Mlynár  
Peter Neupauer



II.C
 V prvom ročníku sme boli milí, učenliví, úžasní pre všetkých 

učiteľov. Radi chodili na naše hodiny a náš priemer bol najlepší na kon-

ci školského roka 2010/2011. Stále nám vraveli, aby sme si to udržali a 

nezhoršili sa.

Samozrejme druhý ročník prišiel a s ním aj dlho spomínané problémy 

a zmeny.

Od začiatku počúvame, ako sme poľavili a ako sme drzejší a lenivejší a 

že všetci nás pred tým varovali.

Lenže oni nevedia, ako to naozaj je. Stále sme rovnakí, len sme trošku 

zleniveli a nie sme už takí náruživí do učenia, ako sme boli v prvom 

ročníku. Lenže, kolektív sme skvelí. 

Vždy keď niekto potrebuje pomoc, pomôžeme. Domáce úlohy 

určitých jednotlivcov sa vždy roznesú po celej triede. Na písomkách si 

pomáhame a pri odpovediach takisto. 

Za tie  dva roky sme sa veľmi spoznali. Samozrejme, nie je všetko také 

ružové, ako bolo, ale to sa dalo očakávať.  Spoznali sme sa. Nadviazali 

silnejšie priateľstvá a naopak, prišli  sme na to, že s niektorými ľuďmi 

si nerozumieme až tak veľmi ako s ostatnými. Stali sme sa ozajstným 

kolektívom. Nerozlučným a silným. Možno nie sme až tak náruživí do 

učenia, ale stále nám to ide. V učení, zábave,  v upevňovaní priateľstiev 

a kolektívu.

Lucia Marcinová



Ing. Martina Remeňová

II.C Jakub Benko  
Gabriela Bučková
Dominika Jánošíková
Patrícia Jurčová 
Adam Kacvinský  
Marek Kandera
Dominika Krafčíková    
Ľubomír Kruk

Martina Poljaková  
Gabriela Sopková  
Miroslav Šmelko
Katarína Švonavcová
Mária Vidová 
Klaudia Vospálková

Zuzana Leskovská  
Daniela Leščinská  
Lucia Marcinová  
Milan Mazurek  
Klaudia Medžová
Christián Mezovský
Diana Nemtušiaková
Peter Plávka



II.D
 Naša trieda nie je ničím zvláštna. Tvorí ju 8 chlapcov a 13 do-

spievajúcich slečien. 

Každý učiteľ si zapamätá našu triedu pod slovom lenivosť. Nie vždy si 

urobíme úlohy, ktoré potom pred hodinou opisujeme od tých, ktorí si 

svoju povinnosť splnili. 

Veľa učiteľov o nás hovorí, že sme „uhučaní“,  ale to nie je pravda. My si 

len na hodinách vymieňame informácie. 

Sme veľmi súdržní, hlavne pri písomkách, kedy si poctivo radíme, aby 

sme neschytali zlé známky. Spôsoby, ako to robíme sú originálne, ale 

učitelia sú na nás príliš krátky a nevedia nás dolapiť. 

Z hodín si odnášame nielen plný žalúdok, ale aj nejaké tie vedomosti, 

ktoré sa po 45 minútach trápenia na nás nalepili. 

O úsmev v našej triede je vždy postarané, lebo sme ako jedna veľká 

rodina. 

Radi chodíme na výlety, lebo nás nespájajú len ako kolektív, ale máme 

možnosť spoznávať aj našich učiteľov.

P. s.: Našim učiteľom chce celá Déčka odkázať, že sa „polepšíme“.

Vytvorila celá trieda



Mgr. Daniela Sopóciová

II.D Gabriela Baluchová 
Peter Bašista
Ľubomíra Bendíková
Paulína Bendžalová 
Nikola Bialončíková 
Matej Bobovský 
Igor Gallo

Ján Marčuk
KlaudiaOtčenášová
Veronika Plavčanová 
Karolína Stolarčíková
Matúš Šuca
Simona Voščeková 
Patrícia Zavacká

Ľudmila Glevaňáková
Richard Korda 
Júlia Kramárová 
Samuel Kubus 
Adriana Kubusová 
Barbora Labayová 
Milan Majsniar



III.A
 Ak by som pri písaní tohto textu mala zlú náladu, veľmi ľahko 

by mi začali napadať frázy spojené so sťažnosťami na učiteľov i na nás, 

akí sú oni prísni, my leniví a tak ďalej. Lenže to tu máme každý rok a 

každý to už veľmi dobre pozná. Ak by som náhodou mala dobrú nála-

du, začala by som básniť o nových priateľstvách, láskach, o dobrom 

kolektíve a kopci srandy, ktorú sme zažili. Lenže to poznáme tiež. Nech-

cem  to pokaziť svojimi náladami, tak radšej napíšem niečo v zmysle, 

že tento školský rok bol jedinečný, nielen v tom, že prvýkrát našu školu 

opustia štvrtáci, ale aj v tom , že už aj my si pomaličky uvedomujeme, 

že o rok to budeme my. 

 Pre mnohých to bol rok dospievania, poriadne oslávenej       os-

emnástky a v neposlednom rade aj prebratia zodpovednosti za seba.

Všetkým nám chcem popriať veľa úspešných rozhodnutí a nech už 

konečne dostaneme rozum. 

Dominika Pospíchalová



Mgr. Jaroslav Lavko

III.A Roman Bača 
Tomáš Biroščák 
Peter Bugata 
Lukáš Dudžák 
Martin Ďurčo 
Lukáš Dvornický 
Slavomír Harčár

Michal Pokrývka 
Štefan Polášek 
Dominika Pospíchalová
Dávid Sykora 
Alexander Turza 
Rastislav Zemčák

Patrik Jakubec 
Martin Kakalec 
Adam Koreň 
Nika Kvasnová 
Karol Lehoczký 
Veronik Mareková 
Jozef Mihaliak



III.B
 Ráno vstávam s tým, že ma zas v škole čaká táto banda „er-

udovaných“. Ale aj tak sa na nich teším. Keď vojdeme do triedy a 

začneme plodiť tie naše nezmysly, učiteľky len tak nechápavo krútia 

študovanými hlavami nad týmto nonsensom a očami dávajú najavo, 

že to, čím obohacujeme kolektív, budeme raz ľutovať. No stále sme tu 

s tým, že nám to nedošlo. Pravdu povediac, kráčajúc do školy, myslím 

len na to, aký len dnes bude plodný deň, koľko pätiek kto dostane,  

koľko hlášok a blbostí vymyslia tie naše múdre hlavy, koľko gaineru 

kto vypije. Nad týmito otázkami by sa mal zamyslieť každý!  Alebo 

nie?!  Už dávno odzvonilo časom, kedy nás ťažilo bremä transoceán-

skeho káblu a nastala doba, keď nám začal fúkať vietor do plachiet a 

odplavila nás do nových zátok nášho „n-kového wifi na aceroch“, ktoré 

„nikdy“ nesklamalo. Naše vysokovýkonné stroje sú kapitolou samou 

o sebe. My sme ich nemalé chyby dokázali objaviť a samozrejme, aj 

opraviť, aby fungovali v náš prospech.  Bol to malý krok pre ľudstvo, 

ale veľký krok pre vtáctvo z III.B.

Celá trieda



Ing. Anna Dovicová

III.B Richard Babič    
Samuel Badovský 
Maroš Cerva 
Ján Čongva 
Maroš Dubiel 
Adrián Hoffman 
Patrik Hudáček 
Jakub Imrich

Lukáš Smrž 
Ľubomír Svitana 
René Šuľa 
Ján Vavrek 
Martin Vodžák 
Radovan Vojtek 

Marek Ivan 
Matej Kapalko 
Stanislav Kožuch 
Matej Mlynár 
Patrik Mýtnik 
Dominik Pavlík 
Dominik Pitoňák 
Peter Purdeš 



III.C

 Tretí ročník, ktorý našu triedu definitívne rozdelil na dve sku-

piny – ekonómov a právnikov – sa nám pomaly chýli ku koncu, a to 

aj napriek tomu, že si niektorí ani poriadne neuvedomili, že sa vôbec 

začal. Je to pravda, ešte pred rokom sme sa tretieho ročníka báli, bol 

to strašiak, ktorý pre nás znamenal buď na jednej strane mnoho his-

torických rokov a udalostí, alebo na strane druhej, mnoho jazykolam-

ných ekonomických pojmov a hospodárskych výpočtov. Školský rok 

však utiekol ako voda a my máme teraz hlavy plné plánov na letné 

prázdniny alebo plné ruky opravovania známok na poslednú chvíľu. 

Aj keď bol tento školský rok pre nás taký krátky, stihlo sa počas neho 

mnoho dôležitých vecí odohrať. My, Céčkari, sme nezaváhali a vždy 

sme sa chopili príležitosti, či už išlo o návštevu divadla, exkurziu, súťaží 

alebo olympiádu. Našli sa dokonca v našej triede aj nádejní snaživci, 

ktorí majú šancu dotiahnuť to ďaleko, ako naša Katka Čontošová, 

ktorá so svojou prácou SOČ postúpila až na národné kolo. Tiež sme sa 

presvedčili, že ak by sme chceli riadiť skutočný vlastný podnik, určite 

by sa nám (alebo aspoň niektorým z nás) v tom úspešne darilo. Teda, 

aspoň to vyplýva z výsledkov študentskej spoločnosti CHECKMATE, 

ktorú zo 60 % riadia žiaci našej triedy. Dôležité je tiež to, že sme sa ako 

trieda začali zapodievať otázkou našej budúcoročnej stužkovej (ktorá 

bude samozrejme dokonalá). 

 Teraz však prichádza obávaný čas, kedy si musíme uvedomiť, 

že maturita je už za dverami a my musíme nabrať odvahu tieto dvere 

otvoriť. Aj keď sa s vypätím všetkých síl snažíme tieto dvere zamknúť a 

tváriť sa, že nikto nie je doma.

Tomáš Balogh



III.C
 Ing. Ľubica Nemcová

III.C Tomáš Balogh
Katarína Čontošová
Annamária Danielčáková
Michal Dikant
Lucia Galušková
Erika Garajová 
Kamila Girgová
Jakub Huščava
Sabina Chovanová 
Daniela Jerdonková      

Zuzana Oravcová
Simona Pristášová 
Annamária Richnavská
Radka Slivková 
Erika Sochorová 
Natália Stajsková 
Aneta Škovranová 
Lenka Tomečková 
Anna Ženčuchová

Jesika Jergová  
Karolína Jurčíková 
Mojmír Klima 
Michaela Komiňáková 
Roman Kosek 
Dominika Kovalová 
Zuzana Lachová  
Lukáš Lešundák 
Michaela Martiníková 
Zuzana Němečková



III.D
Petra Tomašovičová, Romana  Olšavská, Viktória Hudinová

 Začiatkom septembra  sme do tretieho ročníka vstúpili v plnom 

nasadení a plnom počte, pripravení čeliť tvrdej ruke panovníčky školy. 

To, o čom sme doteraz ani nesnívali, sa stalo skutočnosťou. Dochádz-

ka sa nám rapídne zlepšila, na prospechu pracujeme dodnes. Táto ra-

dikálna zmena vládcu podnietila niektorých obyvateľov 3.D k vzbure. 

Asi sme vykročili nesprávnou nohou. Avšak, „nikdy neviete čo sa stane v 

raji”. Vzťahy medzi poddanými a panovníčkou sa prehlbovali pri organi-

zovaní slávnostného prijímania prvákov (cechovačka).

Všetko vyvrcholilo čarokrásnou nocou strávenou pri krbe, kde sa pre-

lomili ľady. Dostali sme mnohé privilégia. Zúčastnili sme sa mnohých 

kultúrnych podujatí, napr. exkurzie v Bratislave. Momentálne sa tešíme 

na KOŽAZ (Kurz ochrany života a zdravia), z ktorého si iste prinesieme 

veľa skvelých spomienok. (Mnohí učitelia dúfajú, že len to.) Po návrate 

nás čakajú dva bojové týždne, keďže vďaka našej inteligencii sa nám 

stačí učiť v januári a júni, pretože ešte stále platí  :„Čas všetko vyrieši.“

 Štvrtáci zverujú školu do našich rúk. Od nového školského roka 

to tu patrí nám!



III.D
Ing. Beáta Mitická

III.D Andrea Bašistová 
Marek Beľujský 
Eva Bretzová 
Veronika Čižíková 
Martin Čupák 
Deana Dovicová 
Nina Durišová 
Daniel Filipský 
Dušan Gruľa 
Michal Habiňák

Nikola Neupauerová
Michal Novák 
Nikola Olahová 
Samuel Olejár 
Romana Olšavská 
Pamela Oravcová 
Patrik Pirožek 
Petra Tomašovičová 
Ondrej Tužák 
Zuzana Vidová

Mária Hudáková 
Viktória Hudinová 
Boris Husár 
Michaela Jozefčáková
Andrej Kandráč 
Michaela Kerešová 
Maria Klustová 
Michaela Kurucová
Klaudia Lizáková 
Kristína Mačáková



IV.A

 A je to tu. Tak nejako sme to dotiahli ku koncu. Všetci, okrem 
troch, sme to nevzdali, prežili sme. Ešte máme  v čerstvej pamäti, 
ako sme nastupovali na školu s myšlienkou a hrdosťou, že nastu-
pujeme na prestížnu inštitúciu. A nič sa na tom nezmenilo. Teraz 
sme hrdí, že z nej už vychádzame ako elita a odborníci vo svojom 
odbore.
Nastúpili sme do školy ako prví a zároveň najstarší študenti. Dočkali 
sme sa sľúbených notebookov a začala sa „škola hrou“. Doslova. 
Naše dni neboli vždy ružové, no museli sme „zamakať“, občas aj 
„americkým štýlom“, ale zvládli sme to na výbornú. Najťažšou 
úlohou nebolo zvládnuť predmety ako matika alebo fyzika, ale 
odôvodniť svoju neprítomnosť na písomkách. 
Čas v  škole nám spríjemňovala aj pani bufetárka s kopou ham-
burgerov, ktoré sa minuli hneď, ako sme boli na rade. A tak kvôli 
nášmu dlhému státiu, jedlo sme si museli spapkať až na hodine. 
Nikto nevie spučiť desiatu pod lavicou rýchlejšie ako my. Hlavne 
nenápadne. Užili sme si naozaj veľa srandy.  Navždy nám ostane 
v pamäti KOŽAZ, ktorý vyšiel práve kvôli tomu, že pršalo. Všetky 
lyžiarske výcviky a najmä stužkovú, ktorú sme prežili spolu ako 
skvelá parta. Vedeli sme sa vždy bez problémov dohodnúť. Možno 
aj preto, že nikto nič neriešil a do úvahy prišiel hneď prvý nápad. 
Čas plynul a my sme rástli, dospievali. Niektorí do šírky, niektorí 
do výšky a niektorí sa rozpínali do všetkých strán a obľúbili si ob-
tiahnuté tričká. Vyparina nabral na objeme, Brejka zhodil svoje 
háro, Ondro sa konečne prebudil a Juro, ten začal čoraz viac času 
nedobrovoľne tráviť pri tabuli. 
 Tak ako všetko dobré musí raz skončiť, tak sa končia aj tie 
skvelé stredoškolské roky. Je nám síce ľúto, že musíme odísť, no 
toto ani zďaleka nie je koniec. Celý život sa pre nás ešte len začína. 
Veríme, že budúcnosť bude plná úspechov a splnených snov.  

Ondrej Sarnecký



 Ing. Jana Jurkovičová

IV.A Dominik Adamjak 
Romana Brajerová 
Matúš Brejka  
Karol Daniel  
Dominik Fronc  
Miroslav Gansej  
Juraj Giacko  
Andrea Heczková  
Ľubor Jurena

Róbert Šeliga  
Matej Širilla  
Matúš Timkovič  
Ladislav Topoľský  
Matej Vnenčák  
Hana Volfová  
Matej Vyparina  
Lukáš Závacký

Šimon Kačmár  
Matej Kecskés  
Michal Kolárik  
Daniel Koprušák  
Lukáš Kostelničák  
Martin Oračko
Radoslav Pokrývka 
Ondrej Sarnecký
Magdaléna Skokanová



IV.B

	 Už	len	pár	dní	a	staneme	sa	legendami.	Legendami,	na	ktoré	sa	

bude	spomínať,		s	ktorými	vás	budú	porovnávať,	legendy,	ktoré	budete	

kopírovať.	Boli	sme			v	škole	prví	a	skúsili	sme	azda	všetko.	Mali	sme	

pekné	obdobia,	mali	sme	ťažšie	obdobia,		ale	až	teraz	začíname	chápať,	

o	čo	prichádzame.

Lepšie	či	horšie	časy	mali	 	 jedno	spoločné.	Držali	 sme	pokope.	Spolu	

sme	 boli	 hore	 a	 spolu	 sme	 boli	 dole.	 Snažili	 sme	 sa	 byť	 féroví.	Keď	

sme	urobili	chybu,	išli	sme	sa	ospravedlniť		a	hľadali	spôsob,	ako	chy-

bu	napraviť.	Vždy	sme	sa	snažili	robiť	veci	inak,	lepšie.	Chceli	sme	sa	

odlíšiť.	Nie	vždy	a	nie	vo	všetkom	sa	nám	to	podarilo,	ale	aspoň	sme	sa	

pokúsili.

	 Boli	sme	dušou	tejto	školy	a		teraz	odchádzame.	Kto	nás	nah-

radí?	Nebude	to	mať	jednoduché.	Mohol	by	nájsť	spôsob,	ako	sa	lepšie	

odvďačiť	našej	triednej...

Tomáš Bončo



IV.B
 RNDr. Zuzana Závacká

Roman Balušík  
Martin Bendík  
Jozef Bežila  
Tomáš Bončo  
Dávid Gaborčík  
Dávid Gajdoš 
Tomáš Gotsch  
Michal Hurčala

Lukáš Sendrei  
Patrik Sitiarik  
Michal Skuhra  
Adam Štofančík  
Tadeáš Tauchin  
Matej Valluš  
Ján Zastko  
Marek Zelinka 

Matúš Knižka  
Kamil Krupka  
Martin Malec  
Denis Malinič  
Patrik Rajniak  
Ján Repaský  
Marián Salaj  
Tomáš Sedláčik

IV.B



IV.C

 Naša trieda vznikla medzi prvými, tak ako aj ostatné štvrtácke 

triedy v škole. Prvé naše spoločné stretnutie vyzeralo nádejne. Jeden 

druhého sme postupne spoznávali a budovali si nové kamarátstva.  

Všetko nasvedčovalo tomu, že všetko prežijeme  v pohode. A tak sme si 

teda spoločne nažívali, zabávali sa a pracovali. Čas plynul a naša snaha 

spolupracovať sa kdesi  postupne vyparila. Kolektív sa rozpadol!  Vyt-

vorili sa skupinky a boj mohol začať. Bojovali sme proti sebe celé štyri 

roky. Nebol by deň, keby niekto niekoho nepodpichol. Výlety, exkurzie, 

jednoducho všetky akcie, ktoré nám škola pripravovala dúfajúc, že sa 

kolektív utuží , však nepomohli. Opak bol totiž pravdou.  Avšak slúžili 

aspoň na upevnenie vzťahov v skupinách. Bolo to náročné, no prežili 

sme, aj keď to nik z pedagógov nedokázal pochopiť. Nič nie je tak 

zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá, a preto aj naša trieda vedela občas 

ťahať za jeden povraz. Dokázali sme aj napriek všetkému v určitých 

situáciách spolupracovať  a podržať jeden druhého. Pripravili sme 

spoločne stužkovú, ktorú môžeme už teda s odstupom času zhodnotiť 

ako vydarenú akciu. Vieme, že sme učiteľom naším správaním 

znepríjemňovali ich hodiny, no veríme tiež, že občas sa s nami aj dobre 

pobavili. Veď za tie štyri roky strávené v tejto škole sme už toho spolu 

navystrájali až - až ... . 

 Bolo tiež veľa príjemných chvíľ, na ktoré určite nikdy nezabud-

neme. A tiež spomienka na túto školu sa v našich hlavách uchová 

naveky. Preto pevne veríme, že aj spomienka na našu triedu. 

Šarlota Krajčová



IV.C
 Ing. Ľuboslava Kačmárová

Františka Badovská
Stanislav Birošík
Diana Dojčárová  
Radoslav Dudáš  
Carina Gallová  
Peter Gápa
Zuzana Hižnayová 
Bernadeta Konečná 
Simona Kossuthová

Simona Pribylincová
Romana Sersenová 
Zuzana Suchanovská 
Ivana Šimková  
Samuel Šoltes  
Patrícia Štanclová
Simona Štellmachová

Zuzana Krempaská 
Jana Labayová  
Veronika Lizáková
Daniela Mencáková 
Denisa Mezovská  
Michal Mlynár 
Martina Pastuchová 
Simona Piklová  
Milan Pompa 

IV.C



IV.D

 Je to tu, a tak rýchlo to zbehlo. Koniec strednej školy - maturi-

ta. Neverila som tomu, keď mi rozprávali, že  posledný ročník ubeh-

ne najrýchlejšie. Je to pravda. Ale nielen  štvrtý ročník. Štyri roky v  

našej škole ubehli jedným zaklapnutím notebooku. Nezabudnuteľné 

zážitky sa stali súčasťou našich školských čias, na ktoré budeme vždy 

s úsmevom spomínať. Zažili sme vzostupy aj pády. Boli časy krásne, aj 

horšie. Boli slzy, smiech, strach, nádej, radosť. Začalo to prvým dňom v 

škole, kedy sme sa na seba všetci zľaknuto pozerali,  nevedeli sme, čo 

nás čaká. Boli sme prví a zároveň výnimoční.  Nám išli prvé notebooky, 

na ktoré sme sa tak nedočkavo tešili. Ako prvé naše mamy volali do 

školy, či nás ešte dlho budú baviť, pretože s nimi chodíme aj na záchod. 

 Ako prví sme zažili výlet do Poľska a noc v kláštore, ktorá sa sta-

la pamätnou nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Ako prví sme zažili 

netradičnú imatrikuláciu, ktorej sa ujali učitelia a odvtedy sa cítime 

ako pasovaní rytieri. Ako prví sme zažili netradičný lyžiarsky výcvik v 

druhom ročníku, v Levočskej doline, kde v posledný deň nášho výletu 

nemal pán predavač čo predávať. Všetko sme mu vykúpili.  Ako prví 

sme v treťom ročníku absolvovali KOŽAZ, kde sme sa my, žiaci, vedeli 

dokonale prepojiť a zharmonizovať s prírodou. Ako prvým sa nám po-

darilo doniesť ospravedlnenku od zosnulého pána doktora, a samozre-

jme, prišlo sa na to v sprievode hurónskeho revu . Vždy sme bolí prví, a 

tak to aj ostalo.

  Sme historicky prví maturanti v  tejto škole. My, čo sme sa ro-

zhodli to dotiahnuť do konca a nevzdali  to, urobíme všetko preto, aby 

sme navždy ostali vo vašich očiach  jednotkami. Pretože tak, ako sme 

začali, tak aj skončíme. Prví  a ako jednotky.                                                                                                       

Šarlota Krajčová



IV.D
 Ing. Ľuboslava Kačmárová

Nikola Bartošová
Pavol Gbúr  
Oliver Glatz  
Patrik Gregor  
Iveta Hollujová 
Zuzana Chomutárová
Zuzana Kalakajová 
Veronika Kostelanská
Juraj Košťál

Monika Ružbaská
Barbora Sekeľová  
Šimon Schütz  
Nikola Smolejová
Veronika Szczepaniaková
Dominik Šproch  
Radovan Štefaňák
Michaela Štupáková
Alexander Turček 
Dominika Žideková

Šarlota Krajčová
Sláva Kromková 
Patrícia Kurillová  
Anna Madejová  
Lucia Majorová  
Jana Mišaková  
Roman Olekšák  
Michaela Pisárová
Dominika Pitoňáková
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Ing. Beáta Mitická Mgr. Jaroslav Lavko

VEDENIE ŠKOLY

 Zriaďovateľ Riaditeľka Zástupca riaditeľa

Ing.	Vladislav	Mitický



Mgr. Daša Barborková
Mgr. Ladislav Bolcár
Mgr. Michal Brezina
Mgr. Marika Čilliková
Ing. Anna Dovicová
PaedDr. Stanislav Dubrovčák
Ing. Róbert Dupčák
Mgr. Lucia Gallovičová
Ing. Michal Humeník
Mgr. Tatiana Husárová
Ing. Jana Jurkovičová
Ing. Ľuboslava Kačmárová
Mgr. Lýdia Kleinová
Mgr. Petra Kolláriková

Mgr. Lucia Lorenčíková
Ing. Jana Marcinová
Mgr. Monika Maťašová
Mgr. Jana Mlynárčiková
Ing. Ľubica Nemcová
PaedDr. Peter Pitoniak
Ing. Martina Remeňová
Ing. Igor Sisák
Mgr. Daniela Sopóciová
Mgr. Milan Sova
Mgr. Soňa Šoltísová
Mgr. Lucia Troppová
Mgr. Rastislav Zacher
RNDr. Zuzana Závacká

Mgr. Jaroslav Lavko



Bohatá činnosť školského roku 2011/2012

Exkurzie :

•   Oswiecim –Krakov – Wielička
•   Firma T –systems Košice
•   Bratislava po nemecky a po španielsky
•   Londýn  
•   partnerská škola Praha

Prednášky s významnými osobnosťami :

•   JUDr. Petrušková, sudkyňa
•   Mgr. Jozef Šimonovič, herec a recitátor
•   Doc. JUDr. Pavol Kandráč, verejný ochranca práv
•   Mgr. Martin Chren, ekonóm a poslanec NRSR
•   Ing. Gromovský, riaditeľ poisťovne
•   Ing. Karol Nowak, vydavateľ a fotograf
•   Mgr. Helena Mezenská, poslankyňa NRSR, spotrebiteľská ombudsmanka

Akcie:

•   Európsky informačný deň
•   Študentská kvapka krvi
•   Lyžiarsky výcvik
•   Divadelné predstavenie v podaní žiakov školy „Čarodejnice zo Salemu“
•   Akcia „SSOSTA nie je rasista“
•   Študentský ples ( CHECKMATE, š.s. )

•   Vianočné predstavenie ( CHECKMATE, š.s. )

 



Divadelné predstavenia :

•   Quo Vadis – Divadlo J. Záborského Prešov
•   Maria Antoinetta - Divadlo J. Záborského Prešov
•   Peter Black – predstavenie v anglickom jazyku

Úspechy žiakov :

•   2. miesto v národnej súťaži Networking Akademy Games – Róbert      
    Šeliga, Ľubor  Jurena, Michal Kolárik
•   5. miesto v celoslovenskej súťaži Jazykový kvet – Alica Lackovičová
•   2. miesto v SOČ v krajskom kole – Katarína Čontošová
•   2. miesto a 3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom                   
     jazyku – Tomáš Balogh, Dominika Jánošíková
•   1. miesto v okresnom kole – bedminton  -  Martin Ďurčo, Peter Gápa
•   2. miesto v okresnom kole – florball -  dievčenské družstvo
•   2. miesto v okresnom kole – volejbal -  dievčenské družstvo

Aktivity krúžkov :

    Kreatívna fotografia:

•   Lomnický štít 
•   Vlkolínec
•   Budapešť
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