
  SSOSTA TIMES                                                                    

Rocenka

Časopis Súkromnej strednej odbornej školy,
šk. rok 2012/2013

2013
„Každý má právo byť taký veľký, 
aký sa mu páči byť.“
     Jeremy Collier



©2013 SSOŠ Tatranská akadémia
Všetky práva vyhradené

Uvodnik
Milí čitatelia,

hovorí sa, že ak niečo robíme s potešením, robíme to lepšie. 
Nadšenie, entuziazmus, tvorivé nápady – tieto vlastnosti stáli 

pri nás všetkých už v septembri tohto školského roku. 
Zúročili sme ich v desiatich mesiacoch tvrdej, 

ale aj činorodej práce.
Naším najkrajším výsledkom je radosť zo 102 dospelých 
a vzdelaných mladých ľudí pripravených popasovať sa 

so štúdiom na vysokej škole alebo vychutnať si prvý zárobok.
Bohatý a pestrý život v SSOSTE ťažko zhrnúť 

do niekoľkých viet. 
Skúsim spomenúť len tie najdôležitejšie udalosti. 

Svojou návštevou nás poctili viaceré významné osobnosti 
spoločenského a kultúrneho života, napr. pán Andrej Kiska, 

prezidentský kandidát, pani Kordová, hoteliérka roka. 
Študenti   povzniesli  svojho estetického ducha na   niekoľkých 
umeleckých podujatiach, seba i školu  úspešne reprezentovali  

na viacerých národných vedo-
mostných súťažiach. 

Cestovali sme skutočne 
ďaleko - do Krakova, Londýna 

a až za „ Veľkú mláku“ 
– do New Yorku. 

Verím, že táto ročenka bude 
pre nás, učiteľov, krátkym 
zhodnotením svojej práce 
a pre Vás , žiakov, peknou 

spomienkou na školský 
rok 2012/2013.

Mgr. Lucia Gallovičová



1.A
Keď sme úspešne ukončili základnú školu 
a cez prázdniny si oddýchli od všetkých 

povinností, boli sme pripravení čeliť 
nástrahám stredoškolského štúdia. 

Začiatky vyzerali byť jednoduché, ale 
po čase sme zistili, že opak bol pravdou. 
Naše mozgy nestíhali opisovať z tabule a 
nie to ešte chápať preberané učivo. Chudák 

učiteľ sa musel stále pozerať na kopu 
otvorených úst žiakov, 

ktorí s nechápavosťou pozerali na tabuľu. 
Popri hľadaní učební cez prestávky sme 

blúdili ako slepé náboje vystrelené na povel 
veliteľky Dovicovej, ktorej zavesili na krk 

26 chlapcov a až 3 dievčatá. 

Všetci sa s radosťou učili a vzdelávali 
(najčastejšie 5 minút pred zvonením). 

Domáce úlohy boli tiež „silnou“ stránkou 
našej triedy. Naše každodenné konverzácie 
nespočívali v pozdravoch, ale  založili sme 

ich na jednej otázke: „Máš úlohu?“  
A s touto frázou sa to s nami ťahalo celý 
rok. Po celoročnej „drine“ sa všetci tešíme 
na zaslúžený oddych a pevne dúfame, že sa 
všetci stretneme v ďalšom školskom roku.

Daniel Michlík & Michal Lavko
Triedny učiteľ: Ing. Anna Dovicová

Daniel Baláž
Lukáš Baran
Samuel Bednarčík
Dávid Dolinay  
Miroslav Gajan
Tímea Gajdošová 
Juraj Kočiš    
Tomáš Kuruc  
Michal Lavko  
Tomáš Lisý

Marek Slavkovský
Samuel Sprušanský
Anton Staš
František Strišovský
Adam Šerfel
Pavol Šterbák
Nikolas Ujco
Samuel Vaščák
Miroslav Kuzmiak

Dominika Lištiaková 
Peter Malast   
Andrea Marová  
Jakub Maruniak
Daniel Michlík
Mário Munka
Marián Ovsiak
René Pisko
Jakub Pojedinec
Richard Skokan



1.B
Môj príbeh sa začína 3. septembra 2012, keď som pr-

výkrát vstúpila do triedy I.B. Rozhliadla som sa 
a okolo seba som uvidela iba jedno tiché dievča a kopec 
chlapcov. Bol to zvláštny pocit. Nikoho som nepoznala. 
Nesmelo som si  prisadla k dievčaťu menom Jeannette. 
Každý sa s veľkými  očami pozeral okolo seba. Nikto 
nič nehovoril a bolo také ticho, že aj muchu bolo počuť 
preletieť triedou. Naozaj, to ticho by sa dalo krájať... 
Deň po dni sa míňal a to úžasné ticho mizlo v diaľke. 

„Viete, na čo narážam?“ Áno,  presne na to, 
že po spoznaní sa trieda za pár mesiacov  zmenila 

na obrovský úľ.  Ale nie úľ pracovitých včielok. Včielky 
sú len dve a zvyšok je roj bzučiacich, pubertou 

prechádzajúcich, nedozretých , ale potrebných „trúdov“.  
Každá hodina je niečím výnimočná . Hluk, šumenie, 

poznámky a časté komentáre by sme mohli aj 
predávať  na trhovisku. Asi je pravdou, že chalani 
v tomto veku majú čo doháňať , aby sa vyrovnali 

pokojnej  povahe  dievčat.

V triede napr.  vyniká úsmevom a dobrou náladou  
Zbiňko,  troška  mu kontruje Erik, ktorý svojimi 

vtipnými pripomienkami  neraz rozosmeje aj učiteľa 
na vyučovacej hodine. Máme aj takého spolužiaka, 

ktorý  sa snaží držať hlavu hore na hodine, ale  akosi 
mu pod ťarchou učiva spadne na lavicu. Tento veľký

a šumiaci kolektív  sa snažia utíšiť a troška usmerniť  
dve dievčatá. Môžeme robiť čokoľvek, hovoriť nahlas 
akokoľvek, sme v menšine ... :) a poriadne veľkej... .  

Nedarí sa nám to, musím uznať.  Som rada, 
že si na nás pomaličky zvyká  aj pedagogický zbor. 

Pevne verím, že  cez prázdniny si všetci dobre 
oddýchneme a budeme sa  tešiť   na veselú chasu  už 
z II.B.       Alexandra Čechová

Triedny učiteľ: Ing. Jana Jurkovičová
Peter Baltazarovič
Matej Compel
Alexandra Čechová
Adam Česánek
Marek Drvár
Mário Dudaško
Alex Galovič
Ján Galovič
Matej Hozza

Jeannette Raticová
Marko Repaský
Milan Rinkovský
Jozef Slaninka
Ladislav Slavkovský
Samuel Surový
Karol Šimo
Kristián Zajonc
Dawid Grzegorz Zbiński
Jakub Maximilián Rehuš

Dávid Hradiský
Pavol Hropko
Erik Jezerčák
Jozef Katruška
Milan Rastislav Kovačič
Lukáš Krofta
Dušan Lučanský
Emil Magda
Márius Molčány



1.C
Nie je to tak dávno, čo sme blúdili po škole 
krížom - krážom, hľadali triedy podľa čísel 

a snažili sa prísť na to, ako funguje 
„ssoťácky“ systém číslovania tried. No dnes 
tie triedy poznáme už naspamäť a ak nám 

nejaký učiteľ povie :„Odnes klasák do 
19-tky,“ tak pozeráme na neho 

s vypleštenými očami a tichým hlasom sa 
sami seba pýtame: „Kam to mám ísť?“ Naše 

vysoko kvalitné toshiby spojené s ešte 
kvalitnejším wifi nás „nikdy nesklamali.“ Už 

vieme, že právo je o slovíčkach, že 
medzi ekonomikou a ekonómiou je rozdiel 
a že najdôležitejšou osobou na škole je naša 

pani bufetárka. 

Samozrejme, že školské akcie sa nezaobišli 
bez nás. Navštívili sme Krakow, Bratislavu, 

Londýn, vytancovali sme sa na plese 
a s bolesťami brucha sme sa „dotáckali“ 

na našu cechovačku.
Čas uplynul ako voda a z nesmelých 
prvákov sa stala jedna veľká banda 

pubertiakov. Čaká nás ešte trojročná tvrdá 
práca, ktorá nám prinesie ovocie až 

v budúcnosti.
Lenka Tarbajová

Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Troppová
Francesca Dobrovská
Nikola Gallschneiderová
Martina Grešová
Annamária Hozová
Mária Chmelárová
Kristína Jedináková
Eva Labantová
Martin Lukáč
Klaudia Majerníková

Marek Mariak
Alexandra Nováková
Jakub Olekšák
Andrea Pálková
Boris Polášek
Patrik Rojko
Zuzana Šterbáková
Lenka Tarbajová
Judita Zvirinská



1.D
Školský rok 2012/2013 začal neobyčajne. Poznáte to, sucho v ústach, 
veľká tréma, veľké očakávania. Prvý ročník, nová škola, noví spolužiaci, 
učitelia... Jednoducho I. D! Plyšový macík či mamkina ruka ako záchranné 

koleso neprichádzali do úvahy. Sme prváci. Nie však na ZŠ.  Po dlhom 
a vážnom rozhodovaní si mnohí z deviatakov vybrali SSOST-u ako 

odrazový mostík do svojej skvelej budúcnosti. A niektorí mali šťastie, ako 
ja a mojich 18 spolužiakov . Neistým krokom sme kráčali do triedy, ktorú 
sme ešte dlho nenašli ráno na prvý raz. Preto sa každý deň začínal dô-
kladným prezretím mapy školy a až potom sa mohla začať dobrodružná 
cesta na hodinu. Podľa času, ktorý sme mali do začiatku vyučovania sme 
striedavo so smiechom alebo hystériou hľadali tú správnu učebňu. Niekedy 
to vyšlo, inokedy ani nie. Vďaka našej inteligencii a šarmu, ktorý prevyšuje 
už len naša skromnosť, sme sa infiltrovali do systému, kde čísla učení majú 
svoju vlastnú logiku (často nezhodnú s logikou našou). Bludisko sa nakoniec 

predsa len  stalo školou a neznáme výrazy materinským jazykom.
„Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.“ Nás „lapili“ na notebooky. 
Z počiatočnej oduševnenej otázky: „Prišli už notebooky???“ sa stala 

veta: „Treba tú šunku zajtra vláčiť do školy?“, no a na hodine: „ Už sa 
cítim dostatočne uvítaný!!! Tak ma nevítaj a makaj!!!“, alebo: „Zase mi 
nepíše polovica klávesnice.“. A tak nás túžba po nich opustila asi po tretej 

hodine ADK... Prsty zamotané do uzlíkov a nervy v koncoch a iné 
predmety sa tiež nenechali zahanbiť. Všetko, čo nás na začiatku 

fascinovalo a zdalo sa jednoduché, zrazu ukázalo svoju pravú tvár a zme-
nilo sa na nekonečné hodiny učenia / mučenia?!

Keďže sme novopečení (za chvíľku dopečení) prváci s kopou nových úloh 
a cieľov, zatiaľ sa len navzájom spoznávame a vďaka prostrediu a vedeniu 
našich učiteľov aj formujeme. Na našu veľkú radosť, alebo skôr na radosť 
našich rodičov, sa nás táto škola snaží nezaťažovať zbytočnosťami. Tvrdia 

nám tu, že všetky vedomosti budeme potrebovať a my im to veríme. 
Aspoň sa tvárime. Zatiaľ.

Veľkou devízou pre nás je učiteľský zbor, ako príklad by som uviedla pána 
zástupcu Mgr. Lavka. Je mimoriadnym učiteľským úkazom, ktorý nás 

do budúcna naučil dôležitému faktu, že nie každé učiteľské slovo treba 
brať smrteľne vážne. Dôkazom toho bol výlet do Poľska, ktorý sme s ním 
a našou triednou pani učiteľkou Ing. Kačmárovou absolvovali. Práve vďaka 
jeho radám, ktoré sme absolútne akceptovali sme zabavili zúčastnených 
pedagógov a v konečnom dôsledku aj seba (tí, čo tam boli, vedia o čom).

Všetci si však uvedomujeme, že roky na strednej škole by mali byť 
niečo výnimočné. Nielen vďaka novým vedomostiam a skúsenostiam, ale aj 

kvôli vzťahom, z ktorých sa, ako spomínajú mnohí z našich 
rodičov, vyvinú dlhoročné priateľstvá. Taktiež kvôli tomu, že si 

uvedomujeme relatívnosť času, ktorý práve tento školský rok ubehol 
kozmicky rýchlo. Aspoň mne.        

Nicol – Mária Servatková

Triedny učiteľ: Ing. Ľuboslava Kačmárová
Samuel Babič
Jana Cihanová
Juraj Čupáni
Rebeka Dudášová
Laura Hromjáková
Michal Ivan
Klaudia Kurucová
Nikola Liptáková
Stanislav Mirga
Michaela Mochnálová

Marek Olekšák
Simona Pjurová
Nicol Mária Servatková
Alexandra Stanislavová
Radoslava Mária Urbanová
Simona Valčáková
Valéria Závacká
František Závacký
Romana Novottová



2.A
Do našej triedy, 2.A, chodí spolu dvadsaťšesť žiakov. Je to prevažne 
chlapčenská trieda, i keď sa v nej vynímajú 3 dlhovlasé brunetky. 
Najviditeľnejšou vlastnosťou našej triedy, ktorú si väčšina učiteľov 
už stačila všimnúť, je naša veľká lenivosť k učeniu, ktorá sa prejavila 

tento rok. Je škoda, že si to nevšimli už v tom predchádzajúcom 
školskom roku, aspoň by sme boli ušetrení dlhých kázní od našej 

triednej, ktorá si vylieva na nás srdce najradšej v piatok po vyučovaní.  
Nie všetci sme v triede takí, aby sme sa učili na všetky predmety, 
ktoré budú v nasledujúci deň,  ale občas si prelistujeme aspoň učivo 

z nejakého predmetu, aby sme pri odpovedi z fyziky po vyvolaní mohli 
povedať viac súvislých viet, ako len nadpis posledného učiva. 

Je celkom jasné, že nebudeme tráviť čas nad lámaním si hlavy 
a počítaním príkladov z matematiky. Na každý predmet máme 
v triede aspoň jedného nadšenca, ktorý sa snaží na tej- ktorej 

hodine svojím hlásením zachrániť situáciu, keď ostatní iba ticho sedia, 
poprípade už zaspávajú vo svojich laviciach. S učivom si všetci vieme 
ochotne pomôcť, či už doučovaním alebo v prípade písomnej práce tí 

učenlivejší žiaci s radosťou poskytnú tým menej znalým 
spolužiakom odpoveď na ťažkú otázku formou buď ústneho 

našepkania, alebo papierovou správou. 

Pri výkladoch pani učiteľov, ak nám priamo nehrozia 
päťkami, sa väčšinou zložíme na lavice a všetci si robíme svoju 

obľúbenú činnosť, obvykle sa dívame do displeja na svojom mobile 
a poctivo študujeme novinky na Facebooku. Iba Maťko nevydrží sedieť 
v tichu a riadi sa mottom: „Čo na srdci, to na jazyku.“ K výkladu 
má pripravených hneď niekoľko komentárov a pre Steveho to je 

dokonalá šanca využiť situáciu a naplniť svoje vyhladnuté bruško. Opak 
tvorí zopár morálnych výnimiek, ktoré si zapisujú výklad profesora do 

zošita, aby si to od nich mohli ostatní potom odpísať. Počas 
vyučovania prevláda v triede veľká ospalosť spôsobená tým, že si nikto 
nevychutnal svoj vzrušujúci sen do konca, ale musel s veľkou nechuťou 
vstávať do školy. S istotou môžem povedať, že najväčšiu radosť nám 
urobí cinkanie zvončeka po poslednej vyučovacej hodine, keď si všetci 
nedočkavo zbalia svoje veci a ponáhľajú sa von zo školy ako z najväčšej 

Freddyho nočnej mori. 
Takto to teda chodí v našej triede, ktorá bola, je a ešte bude, 

až pokiaľ ju maturita nerozdelí.
Terézia Balková

Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Gallovičová
Terézia Balková
Daniel Beck
Dominik Bednárovský
Erik Galovič
Peter Gnebus
Tomáš Gonpšenica
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



2.B
Loading mision – 50%
 Ak sa pýtate, čo to má znamenať, vysvetlenie 
je jednoduché. Takto vyzerá stav našej misie. Misie, ktorej ná-

plňou je príprava, tréning a zocelenie našich psychických 
i fyzických zručností pred skúškou dospelosti. Áno, sme ešte 

len v polovici, no osud ešte môže karty ľahko zamiešať...
 Ako iste viete, spolu s letom prichádzajú nekonečné 
zápchy na diaľniciach, vypredané last-minutes a takpove-
diac, odchádza škola. Prichádza čas uskutočňovania plánov, 
ktoré sme plánovali celých 10 mesiacov. Avšak, aby sa nepo-

vedalo, taktiež sme sa občas aj učili. Ale fakt len občas.
 Druhá štvrtina našej misie prebiehala pokojným štýlom, 

teda „Operácia vážka“ -je pre ňu príznačný názov. Naša  
taktika bola mierená na udržanie spojenectiev s vyššou 

mocou, minimalizovanie strát našej jednotky a budovanie 
nášho dobrého mena. Avšak pomimo všetkých týchto 
oficiálností naše mysle zamestnávali mnohé iné veci. 

Od premeriavania nových prváčok, cez stres pred skúškami 
z autoškoly, až po rôzne dilemy v oblasti suplementácie, 

ktoré riešilo značné percento triedy.

Teda, ako by sa dalo čakať, začali sme rásť - či už 
do krásy, mohutnosti a kúsok aj múdrosti. Konečne sme 

začali žiť hlavne naše reálne životy. Za následok to malo najskôr 
zistenie, že na nekonečné skilly v najrôznejších hrách baby nele-
tia, žiaľ. Avšak ak by sa nejaké našli, urýchlene nás kontaktujte. 

Začali sme svet vnímať inými očami, 
ktoré nám ukázali naše obzory. Očami, na ktoré sme si 

nasadili ružové okuliare a začali uvažovať o veciach krajších ako 
noci strávené pri učebných látkach. Predsa študentský čas je ten 

najkrajší, takže myšlienka na deň M je pre nás len chvíľková.
 Ak si myslíte, že sme sa zmenili, nemám dôvod vám tento 
názor vyvrátiť. Avšak jediné, čo vám môžem prezradiť je, že sú to 
len vonkajšie znaky. V skutočnosti sme stále tí istí chlapci s rov-
nako šialenými nápadmi a detskými snami, len s väčšou dávkou 

testosterónu.
 Patrik Britaňák 

 Triedny učiteľ: Mgr. Jana Mlynárčiková
Martin Bartko
Stanislav Bekeš
Jozef Birošik
Marcel Brezina
Patrik Britaňák
Jakub Gallovič
Michal Gotthardt
Martin Heldák

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

Ján Hižnay
Ján Kamody
Patrik Karnafel
Daniel Kiska
Aurel Majerčák
Stanislav Marhefka
František Molčany
Emil Panáček



2.C
Keď sme končili prvý ročník, veľmi sme sa čudovali, 
ako ten čas rýchlo beží. Teraz už o tom nevieme ani 
hovoriť. Sme už skúsenejší a vieme, ako vychádzať 

s učiteľmi. Veď sme už predsa druháci. 
 Od prvého ročníka sa v našej triede veľa 

zmenilo, ale niečo pekné, to čo je pre nás také 
charakteristické, sme si zanechali. Ešte stále sme 

známi našimi poväčšine dobrými známkami 
a šikovnosťou. Ale teraz Lukáš už vie možno lepšie 
spievať a Julka nám stále rada pomôže. Starí známi 

sú Kiko a Gusto, ktorí tvoria stále dokonalú 
partičku. Typickí Mat a Pat. 

Medzi tie zmeny patrí napríklad aj náš nový triedny 
učiteľ, ktorý  sa nám nikdy nechce priznať, 
že je na nás hrdý a že je rád, že dostal takú 
výnimočnú triedu. My sa zatiaľ nesťažujeme, 
ale nie vždy nás jeho „Zdravíčko, partička“ 

na facebooku poteší. 

Aj tento rok sme sa niečo naučili. Samozrejme, niečo 
z oblasti podnikania a práva, ale aj mimo toho. Prišli sme 

na to, že máme spolužiaka s menom Boris, čo sme 
doteraz vôbec netušili. Tiež sme prišli na to, že barany 

a ovce sa dajú použiť aj pri písomke. 
 Minulého roku sme si tiež povedali, že chceme robiť 
dobré meno našej škole. Pomaličky sa snažíme naše sľuby 

plniť. Zapájame do rôznych súťaží, pri ktorých nás 
podporuje hlavne p. uč. Marcinová. Medzi náš najlepší 

a posledný úspech patrí asi súťaž z praxe, ktorá sa konala 
v Bratislave, kde náš Pišta získal tretie miesto. 

 Snažíme sa všetko robiť poctivo a z toho vychádzajú 
aj naše výsledky. Veď ako hovorí náš triedny: „Keď sa to 
raz rozbehne, tak už sa to valí.“ Preto nám držte palce, 

aby sme to pekne zvládali až do konca. 

Triedny učiteľ: Mgr. Ladislav Bolcár
Štefan Čurilla
Simona Hudáková
Stanislav Kalužinský
Kristián Kiska
Ivanka Krempaská
Jana Kučerová
Petra Labancová
Richard Lešundák
Diana Lorencovičová

Matej Repka
Katarína Rusnáková
Lucia Servatková
Tatiana Schönvická
Filip Spitzkopf
Júlia Suranovská
Juliána Tökölyová
Lukáš Zadžora

Sabína Lušňáková
Andrej Žemba
Veronika Miklušová
Augustín Mitura
Veronika Nebusová
Mária Ondášová
Karin Ondíková
Lýdia Pojedincová



2.D
Opäť sa niečo končí. Už čítame posledné riadky 

z druhej kapitoly. 
Z knihy, ktorá má jasný názov, SSOSTA. 

Škola 21. storočia.
 Nemôžem povedať, že tento rok bol ťažší alebo 
ľahší ako  ten prvý. Každý jeden deň v tejto budove nesie 

so sebou niečo. Žiak, ktorý sa ráno úspešne 
zobudí, ešte nevie, čo ho čaká v škole. Aké prekvapenia 
majú pre neho učitelia pripravené. Nečakané písomky, 
ktoré sú „malé“, takže ich môžete písať aj na každej ho-

dine. Skúšania, ktoré dajú poriadne zabrať, 
ak ste si deň pred tým povedali, že TOTO určite ešte 

skúšať nebude, alebo MŇA určite nevyvolá. 
Paradox je ten, že v našej škole majú učitelia schopnosť 

vyvolať žiaka práve vtedy, ak nie je pripravený. 
V tej chvíli už len počujete: „Martina, čo sa to s tebou deje?“ 

alebo „Michael, takže dnes za 5.“ Samozrejme, máme 
aj snahu to nejako zahovoriť. Ale na vetu: „Pani ,učiteľka, 
nemôžem ísť radšej zajtra odpovedať?“, vždy dostaneme 

aj jasnú odpoveď: „Zajtra môžete, no dnes musíte.“

Krivdila by som, ak by som tvrdila, že všetky dni sú také. 
Dá sa povedať, že prevažujú dni, ktoré sa už stali 

stereotypom. Cyntia si spieva, Betka, Martin a Terka majú 
výbuchy smiechu, chlapci hrajú Divoké kmene, Natálka 

študuje AVON, dievčatá sa rozprávajú vo svojich 
skupinkách a niekto sa samozrejme aj učí. Potom zazvoní 

a už sa povinne učíme všetci. 
Na konci roka už čoraz častejšie v našej triede počujete 

vetu: „Pani učiteľka, ja som ráno zaspala na prvú 
hodinu.“ 

 Áno, aj takí sme. Nechce sa nám ráno vstávať. 
Sem-tam sa nenaučíme, niekedy sa nezhodneme, ale ak 

ide do tuhého spojíme sa a držíme spolu. 
Sme jednoducho II.D.  

Jana Žifčáková

Triedny učiteľ: Ing. Jana Marcinová
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



3.A
Ďalší rok je za nami. A veru že sme si ho aj užili.  Občas 
na úkor nervov našich učiteľov. Užili si s nami krušné 
chvíle a nás to nie vždy trápilo. Vyrušovanie, odpisovanie 

a odvrávanie boli na dennom poriadku, ale my 
aj tak dúfame, že nás majú aspoň trochu radi.

 Ani naša milá triedna to nemala ľahké. Každodenné 
lietanie po škole len kvôli priepustkám (a veru že ich bolo), 

oneskoreným a nie veľmi dôveryhodným 
ospravedlnenkám a nie vždy lichotivým slovám 

od učiteľov. My jej ďakujeme za to, čo pre nás robí a snáď 
to s nami ešte ten rok vydrží.

Na školských akciách sme sa snažili správať slušne 
(ehm, ehm) a aj keď už bol nejaký „prúser“,

 s úsmevom sme sa z neho vykecali.
Tento rok sme zažili aj KOŽAZ. Boli sme raftovať, zažili 

sme ťažké chvíle pri orientačnom behu a bolo 
aj niekoľko obetí prudkého slnka. Za tie tri dni sme sa 

ako trieda zblížili a tak isto sme utužili vzťahy 
aj s ostatnými spolužiakmi zo školy.

Bol to posledný rok, ktorý sme si mohli užiť bez väčších 
starostí a čochvíľa sa už budeme lopotiť s hromadou 
učenia. Už nebudeme tak bezstarostní s neustálym 

úsmevom na perách. Maturita nás predsa len neminie. 
Nemôžeme si povedať: “Jednoducho zajtra neprídem” ako 

toľkokrát pred tým. Ani nemávneme rukou so 
slovami: “Veď to opíšem”. Tak nám držte palce, 
aby sme cez prázdniny načerpali dostatok síl 

na zvládnutie posledného ročníka.
Alica Lackovičová

Triedny učiteľ: Mgr. Monika Maťašová
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



3.B
Od posledného hlásenia uplynul už ďalší rok vojnových 

operácii oddielu III.B a velenie rozhodlo, že je nutné opäť 
zhodnotiť naše víťazstvá i porážky.  Na začiatok by som rád 
hrdo konštatoval, že tento rok nemáme dezertéra a do konca 
bojovej misie sa úspešne prebojoval každý z nás.  To isté sa, 

žiaľ, nedá povedať o našej bojovej technike- náš hlavný 
bojový nástroj, Lenovo G555, u väčšiny z nás dobojoval 
a spôsobil tak oneskorenia pri plnení povinností.  Oproti 

predchádzajúcemu roku sa nám mierne zmenil aj bojový plán. 
Radosť z odpadnutia niektorých misií vystriedalo zdesenie 

z faktu, že ich pribudlo zhruba dvakrát toľko. Niektoré nás 
potešili, veď predsa prax pri zvládaní programátorských 
útokov nie je nikdy na škodu, iné zase sklamali. Netušiac, 

čo nás čaká sme sa smelo vrhli do boja a vyhýbajúc sa strelám 
nepriateľa, sme sa prebojovali až k polroku. Je nutné pove-
dať, že pre nás novú plukovníčku Nemcovú a starého známe-
ho pána generála Dupčáka sme si počas ich cvičných misií 
obľúbili, a tak sme nemali dôvod obávať sa nasledujúceho 

polroka. 

Úprimne povedané, nešlo nám až tak o ekonomiku, ako skôr 
o misie, ktoré mal pod cvičným velením generál Dupčák. Nikto 
nemôže poprieť, že práve tieto misie boli najťažšie zo všetkých 

trénovaných v tomto výcvikovom stredisku a všetkým nám 
je jasné, že náporu akéhokoľvek iného veliteľa počas týchto misií 

by sme neustáli dlhšie ako niekoľko hodín.  
  Samostatná kapitola pri výcviku boli misie s názvom  „fyzika“, 
ktoré sa síce od minulého roka príliš nezmenili, no stále budú stáť 

za zmienku pri koncoročnom 
hodnotení. Uvedomili sme si, že mier v tomto prípade 
nie je riešením a jedinou cestou skrz sú pevné nervy 

a dokonalé ovládanie bojovej taktiky. Nemôžem povedať, 
že po týchto operáciach neostalo veľa vojakov ranených 

neľútostnými útokmi veliteľa, no prežili sme a chystáme sa 
na ďalší rok. Môžeme len dúfať, že nás nečakajú žiadne radikálne 

zmeny a že tento boj úspešne dotiahneme až do konca.
Michal Pitoňák

 Triedny učiteľ: PaedDr. Stanislav Dubrovčák
Matuš Bachleda
Peter Dobeš
Lukáš Drobný
Boris Drozd
Igor Ďurčo
Branislav Ďurec
Adam Dvorčák
Pavol Fišer

Marek Mlynár
Peter Neupauer
Michal Pastuch
Michal Pitoňák
Pavel Prcin
Marcel Repčák
Tomáš Skupin
Šimon Tichoň

Michal Funket
Michael Heiland
Denis Jakubčák
Erik Kaluš
Tomáš Komárek
Vladimír Kovalský
Matúš Krempaský
Denis Kundľa



3.C
Keby ste sa spýtali učiteľov, čo si myslia 
o triede 3.C, určite by ste nepočuli samú 

chválu. Sme hluční, odvrávame a stále 
si stojíme za tým svojím. Vyzerá to tak, 

že sme si istí, že sme šampióni sveta 
a že všetko vieme. My veľmi dobre vieme, 
že nevieme ešte veľa o živote, ale stále máme 

svoju pýchu a hrdosť na to, 
aby sme vám – učiteľom, pritakávali. 

Ako kolektív sme super trieda a vieme si 
pomôcť a stáť za sebou. Samozrejme, ako 
jednotlivci nie sme každý s každým najlepší 

kamarát. Nie je možné, aby si 22 ľudí 
stopercentne sadlo.

Sme mladí, plní života a elánu, plní 
predstáv o tom, aký je svet jednoduchý 

a krásny a ako nám bude ležať pri nohách. 
A viete, že aj bude? Máme vysoké ambície 
a aj keď sme nie stále najlepší, pôjdeme si 
za svojím cieľom a zubami – nechtami sa 
budeme držať našich plánov a optimizmu. 

Máme chuť žiť, zabávať sa a prijímať 
od života všetky krásy, všetky dary 

a všetky facky...
Lucia Marcinová

 Triedny učiteľ: RNDr. Zuzana Závacká
Jakub Benko
Gabriela Bučková
Dominika Jánošíková
Patrícia Jurčová
Adam Kacvinský
Marek Kandera
Dominika Krafčíková
Ľubomír Kruk

Peter Plávka
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



3.D
Ou, Okej , Ou, 3. D! 

Neseď doma pri kompe, pretože sme na SSOS-te! 
(tak sa uč so mnou)

Sme  tu práve  teraz 
O rok budete bez nás
Všetkých 20  spolu 

Ideme aj cez mŕtvolu

Školský rok je naše milované obdobie
Sme v pohode, učitelia to vedia podrobne

Že na rok je tu 4.D
Veríme, že učitelia budú opäť v pohode 

Tak usmej sa na riaditeľku  a nauč sa to rýchlo
Dostaneš jednotky ako minule, presne tak isto

Odložme notebooky, knihy, perečká
Pretože 3.D vyberá CD-čká

Chceme sa my zabaviť
A koniec školy poriadne osláviť.

20 nás v triede je,
ale aj naša triedna Danka s nami putuje. 

Najlepšia žena ona je ,
A každý z nás jej ďakuje.
Táto škola nám dala veľa,

Veríme, že ďalší rok nám neubehne ako strela .
My sa touto básničkou s Vami lúčime,

Ale nebojte sa, ešte rok s Vami blúdime. 

(Celá 3. D)

 Triedny učiteľ: Mgr. Daniela Sopóciová
Gabriela Baluchová
Peter Bašista
Ľubomíra Bendíková
Paulína Bendžalová
Nikola Bialončíková
Matej Bobovský
Ľudmila Glevaňáková

Klaudia Otčenášová
Veronika Plavčanová
Karolína Stolarčíková
Matúš Šuca
Simona Voščeková
Patrícia Zavacká

Richard Korda
Júlia Kramárová
Samuel Kubus
Adriana Kubusová
Barbora Labayová
Milan Majsniar
Ján Marčuk



4.A
Po štyroch rokoch dvadsať veselých tvárí 
a množstvo životných osudov, ktoré teraz 
na križovatke života  nesmelo prekračujú 

ten povestný prah. Pred štyrmi rokmi ustráchané tvá-
re, s odvahou ísť vpred s triednym. Skúsili 

všeličo, rýchlosť času ich predurčila ku maturite a ... 
Odrazu voľno, už nie klasické zvonenie, 

už nie dovrávanie triedneho, už nič stredoškolské. Nie-
kedy naozaj zvláštne... 

Úsmevy naznačujú spokojnosť a už aj náznak 
spomienok – veď tie nás držia s minulosťou 

a spríjemňujú školské časy. Samozrejme i IV.A 
má celý rad – najlepší guláš pre najvyhladovanejšiu 
skupinu na svete, najnenápadnejšia skupina, ktorá ni-
kdy nič nevyvedie, všetko diskrétne a pohodovo. Jedni 
z najlepších v športe, futbal by hrali i na fyzike (tú ne-

skutočne milovali), ale vynikajúci 
vo výstrelkoch na hodine 

(slovenčinár by vedel o tom rozprávať). 

Fantastický program na stužkovej – klobúčkový 
triednemu ešte teraz rezonuje, keď si pozrie video. 

Nezabudnuteľné fotenie na tablo, ktoré prinieslo súhru 
priamo pod Gerlachom a ešte jednu natrhnutú 

olejovú vaňu. No a flashmob na grécku klasiku, nemal 
chýb. Trieda zaláskovaná, trieda uškrabkaná, trieda ti-

chúčka, nenápadná, nevýstredná (isto?), trieda 
zívajúca, trieda s bláznivým smiechom a hlavne 

spolupatričná a s obrovským srdcom 
a chuťou zdolať všetky prekážky.

Teraz si užíva  dni pokoja a pohody doma, 
po prijímačkách  a v očakávaniach nového, 

vysokoškolského života. Určite sa radi vrátia, určite radi 
pospomínajú – veď naozaj im bolo u nás dobre. 

Triedny - Mgr. Jaroslav Lavko
 Triedny učiteľ: Mgr. Jaroslav Lavko

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
Veronika Mareková
Jozef Mihaliak



4.B
10. máj 2013 – chalani zo IV. B sa lúčia 

so svojimi učiteľmi a mladšími spolužiakmi.
Po štyroch rokoch štúdia prišiel deň, 

na ktorý čakali od prvého dňa, 
keď vkročili na pôdu svojej novej 

školy – na pôdu Tatranskej akadémie. 
Vtedy určite s nádejou hľadeli do budúcnosti 

a ticho závideli starším spolužiakom.
Dnes sa už s nostalgiou obzerajú späť 

a hľadajú svoju triedu, lavicu...

Milí štvrtáci (dnes už absolventi), 
želám Vám veľa síl do ďalších krokov 

životom, aby sa Vám podarilo dosiahnuť 
všetko, po čom túžite. A keď zablúdite 

do diaľok, o ktorých snívate, nechajte sa 
doniesť spomienkou späť do čarovného 

obdobia Vášho dospievania, späť do Vašej 
už bývalej školy.

Triedna - Ing. Anna Dovicová
 Triedny učiteľ: Ing. Anna Dovicová

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
Roman Balušík

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



4.C
Priateľstvo

Je len niekoľko takých slov,
Sú jednoduché, vzácne a nevyhnutné.
Niekedy ich vyslovujeme príliš často

a potom sa nám zdajú byť  všedné a obyčajné.
Ale ten, kto aspoň raz poznal ich pravú cenu,

Im už nikdy neukrivdí, lebo ich cena
je cenou a zmyslom nášho života. 

(P. Rezek - Priateľstvo)

Priateľstvo, ktoré vzniklo medzi žiakmi  tejto triedy 
v priebehu štyroch rokov, verím, že bude trvalou 

hodnotou. Každý si našiel spriaznenú dušu, 
s ktorou mu čas na strednej škole ubehol rýchlejšie, 

hladšie a príjemnejšie. 

Milí študenti, keď sa po rokoch stretnete, 
budete spomínať na množstvo zážitkov, veselých, 
možno aj napätých chvíľ, ktoré ste spolu strávili. 

Možno až vtedy si uvedomíte, že bolo krásne 
dospievať v kruhu ľudí, ktorí boli okolo vás. 

Verím, že si spomeniete aj na nás, svojich učiteľov, 
ktorí sme nejakým spôsobom zasiahli 

do vašich životov. 
Nech vám len slnko šťastia svieti.

Triedna – Ing. Ľuboslava Kačmárová

 Triedny učiteľ: Ing. Ľuboslava Kačmárová
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
Samuel Šoltes
Lenka Tomečková
Anna Ženčuchová

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



4.D
Všetko je také, aké si to urobíš. Prišli sme do malej školy, boli sme 

malé deti a sledovali, ako sa škola rozrastala a prekvitala. 
I škola  sledovala, ako my kvitneme a rastieme. Dovolím si 

povedať, že 4.D je špeciálna...a to tým, že sme v nej boli my... 
V štvrtom ročníku sme pochopili najviac vecí... .Pochopili sme, 

že nám ľudia okolo nás nechcú zle, len nás chcú niečo naučiť, na 
niečo naviesť, či niekam nasmerovať a tu mnohokrát vznikal boj, 

lebo sme to nevedeli, prípadne  to nechceli prijať 
(napr. keď sme si mysleli, že naučiť sa nám celok bude 

zbytočnosť a počas akademického týždňa sme sa medzi sebou 
rozprávali: ,,Aký som hlupák, že som sa to vtedy nenaučil!“). 

A to isté aj naša druhá mama, ktorá nás stále správne 
usmerňovala a naučila veľa vecí a nielen na maturity, 

či vysokú školu, ale hlavne do života. 
Zišli sme sa ako kolektív 30 rozdielnych ľudí, no aj napriek tomu 
sme sa vedeli zabaviť, pomôcť či poradiť si. Spoznali sme sa. Nad-

viazali sme za čas, ktorý sme prežili na strednej škole 
silnejšie priateľstvá a zážitky k čomu prispela aj tohtoročná 
noblesná stužková, KOŽAZ (Kurz ochrany života a zdravia), 

lyžiarsky výcvik, exkurzie, divadlá, cechovačka, ples, 
nočné spanie v škole a behanie po chodbách s výkrikmi: 

„Konečne sme tu sami...“

Pamätám si výraz tvárí, ako som pustila všetky zozbierané foto-
grafie od prvého ročníka tesne pred stužkovou a ako sme pozerali 
na plátno, vtedy sme si uvedomili, že sme sa za štyri roky radi-

kálne zmenili a sa z nás vyformovali dospelí ľudia. 
Stredná škola naučí mladých ľudí veľa a zanechá im naozaj 

nezabudnuteľné zážitky, ktoré sa navždy uchovajú v pamäti. 
Všetci sme posledné mesiace na sebe „zamakali“ a úspešne 

to dotiahli ku koncu. Celé štyri roky ubehli ako voda a teraz 
pred nami stojí dlhé leto a veľa nových vecí, skúsenosti, 
či plánov nás očakáva. No na SSOSTU nezabudneme. 

Andrea Bašistová

 Triedny učiteľ: Ing. Beáta Mitická
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



Pedagogovia   24 pedagógov - 6 učiteľov
      -18 učiteliek

Vedenie školy
- Zriaďovateľ: 
   Ing. Vladislav Mitický
- Riaditeľka: 
   Ing. Beáta Mitická
- Zástupca riaditeľa: 
   Mgr. Jaroslav Lavko

Ing. Beáta Mitická
Mgr. Ladislav Bolcár
Mgr. Michal Brezina
Mgr. Mária Cpinová
Mgr. Marika Čilliková
Ing. Anna Dovicová
PaedDr. Stanislav    
   Dubrovčák
Mgr. Lucia Gallovičová
Mgr. Monika Hudáková
Ing. Jana Jurkovičová
Ing. Ľuboslava 
   Kačmárová
Mgr. Denisa Kočišová

Mgr. Jaroslav Lavko
Ing. Daniela Lešková
Ing. Jana Marcinová
Mgr. Monika Maťašová
Mgr. Jana Mlynárčiková
Mgr. Daniela Pomikalová
Ing. Igor Sisák
Mgr. Daniela Sopóciová
Mgr. Lucia Troppová
Ing. Marek Veselovský
PaedDr. Jana 
   Zacharovská
RNDr. Zuzana Závacká



Bohata cinnost 
skolského roku 2012/2013

Súťaže, ktoré sme povyhrávali : 
• Obvodné kolo vo florbale žiačok SŠ – 1. miesto
• Krajské kolo vo florbale žiačok SŠ – 2. miesto  
• Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti – 
 1. miesto v odbore informatika
• Networkking Academy Games – Video – 
 2.miesto v národnom kole

Osobnosti, s ktorými sme sa stretli :
• Inštruktor Cisco Academy Ing. Peter Faciľak, Phd.
• Úspešný podnikateľ Ján Telenský 
• Predseda NR SR pre vzdelávanie, vedu, 
 mládež a šport Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
• P. Andrej Kiska, zakladateľ neziskovej organizácie   
 „Dobrý anjel“ 
• P. Branislav Gott (tvorba filmu)
• P. Pavol Jarkovský (adopcia srdca)
• Prof. František Jakab,Ron Kovac, Yuliya Tanasyuk
• P. Jozefom Silvenský, Júlia Silvenská 
 a Adriana Antošková (zástupcovia TA3 
 a Tlačovej agentúry SR)  

Divadelné predstavenia, ktoré sme videli :
• Lakomec – Divadlo Jonáša Záborského Prešov
• Quo vadis - Divadlo Jonáša Záborského Prešov
• Pokrvní bratia - Divadlo Jonáša Záborského Prešov
• Cesta dlhého dňa do noci – Divadlo Astorka 
 Bratislava

Akcie, ktorých sme sa zúčastnili :
• Prehliadka koncentračného tábora 
 Osvienčim a poľského mesta Krakov
• Exkurzia Adobe Video Day, 
 ktorú prezentoval Jason Levine
• Návšteva televízneho štúdia v Ružomberku
• Školský ples 2013
• Lyžiarsky Kurz
• Exkurzia Bratislava
• Exkurzia New York
• Exkurzia Londýn

Aktivity, do ktorých sme sa zapájali :
• TRADIMOTION v poľskom meste Wroclaw
• Súťaž v prednese poézie a prózy v slovenskom 
 a cudzom jazyku
• Súťaž stredoškolskej odbornej činnosti
• Súťaž Net Competition 2013
• Olympiády zo slovenského, anglického 
 a španielskeho jazyka
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