
 

Milí čitatelia EKO, milí priaznivci EKO, milí obchodkári, 

stretávame sa na stránkach nášho školského časopisu už roky. A práve posledné roky (päť či 

šesť...) sú pre náš obchodkársky  časopis krízové. Redakčná rada sa zúžila na dve (naozaj!), na 

dve  prispievateľky – Tatianku a Dianu. Ostatní mlčia... A čo je pre mňa prekvapujúce, 

v štvrtom ročníku si bez začervenania podajú prihlášku na vysokú školu – študijný odbor 

žurnalistika alebo masmediálna komunikácia alebo slovenský jazyk a literatúra... Zvláštne. 

Nepochopiteľné.  

Prečítajte si teda texty našich prispievateliek 

a pouvažujte, či by ste sa k nim nepridali. Pozor, 

zmenili sme systém našej práce, príspevky 

uverejňujeme postupne – podľa toho, kedy ich  

pripravíte a odovzdáte. Na konci školského roku 

potom vydáme akýsi sumár všetkých 

študentských prác. Príjemné čítanie! 

...a keďže je december a vianočné sviatky sa blížia míľovými krokmi, 

dovoľte, aby sme vám zaželali... 

...krásne a pokojné prežitie vianočných 

sviatkov v kruhu rodiny –  pretože Vianoce nie sú o darčekoch, ale 

o tom, že ich môžeme prežiť spolu!     

Tatiana, Diana a PhDr. Iveta Hazuchová 

   

 

 

 



 

 pani riaditeľka:      Ing. Miroslava Príkopová 

 pani zástupkyňa:   Mgr. Zdenka Krajsová 

 administratívna spolupráca:   PaedDr. Jana Pekarová 

 technická spolupráca: Mgr. Viera Rosová 

 

 ...trochu štatistiky:     

 počet obchodkárov:  256 
  chlapci:               63                   

  dievčatá:          193            

 počet profesorov:     24  interných + 1 externý pedagóg 

 počet maturantov:  

  slovenský jazyk - 80   

  anglický jazyk - 65 študentov úroveň B1,  15 študentov úroveň B2 

  ruský jazyk - 1 dobrovoľná MS na úrovni B1 

  nemecký jazyk – 1 dobrovoľná MS na úrovni B1 

  PČOZ a TČOZ –  80/80       

  Pozor, traja  študenti  v rámci PČOZ (praktická časť odbornej 

zložky)  budú obhajovať vlastný projekt 

 noví triedni profesori:  

  I. A  (bilingválne štúdium v ANJ)  Mgr. Slavomíra Masrnová  

  I. B   Ing. Monika Hladíková  

  I. C   Ing. Branislav Černek 

Informácie poskytla Mgr. Krajsová. 
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     Ako každý koniec októbra, tak aj tohtoročný sa niesol v duchu sviatku všetkých strašidiel a 

vyrezávania tekvíc. Aby však aj naša zlatá obchodka niečo utrpela, priniesli sme si pre ňu 

božskú halloweensku noc, počas ktorej sme ju trochu postrašili. :) 

    Naša škola sa vyslovene otriasala v základoch! K tomu prispela nielen bujará diskotéka, pri 

ktorej sme otestovali kvalitu samotných základov obchodnej akadémie, ale  aj počet 

účastníkov tejto novej akcie. Myslíme, že na tanec a spievanie vyše 70 študentov s pár členmi 

učiteľského zboru bude obchodka spomínať ešte  dlho. ;) 

     A ako teda dopadli výsledky súťaže, ktorú sme si pre všetkých účastníkov prichystali? 

     Cena za najlepšie vyzdobenú triedu pripadla I.B! Gratulujeme a dúfame, že sa budúci rok 

zapojí do tejto súťaže ešte viac tried ako tento rok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      A čo nás ako študentov vyšších ročníkov zaujíma najviac? Predsa názory prvákov na ich 

prvú veľkú obchodkársku akciu! 

Diana Papuláková (predsedníčka I.A): Film a prespanie v škole bolo pre mnohých z nás nové a 

diskotéka v škole nebola žiadnou výnimkou. Bol to úžasný zážitok pre nás prvákov! :) 

Viktória Poláková (predsedníčka  I.B): Za našu triedu si dovolím povedať, že akcia bola 

vydarená. Všetci sme si halloweensku noc na obchodke užili. S nadšením sa zúčastníme opäť 

o rok. 

 



Matúš Jankových (predseda  I.C): 

Halloweenska noc bola super! Užili 

sme si diskotéku, zabávali sme sa pri 

vyrezávaní tekvíc a nechýbalo veľa 

smiechu. 

 

 

 

 

 

 

Všetkým účastníkom, a to nielen 

študentom, ale aj našim profesorom, 

ďakujeme za účasť a dúfame, že podobný 

otras obchodka zažije aj v roku 2018! :) 

Tatiana Sadloňová, III.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diana Papuláková, študentka bilingválneho odboru,  sa predstavuje ako nádejná 

prispievateľka do EKO. Pripravila rozhovor s americkou lektorkou Emily Heller, ktorá od 

septembra 2017 pôsobí v našej škole.  A keďže Diana študuje angličtinu, pripravila pre 

čitateľov EKO  rozhovor ako inak – v angličtine. 

As weall know Emily,our lecturer,  has been herefor a while, but I don´tthink that everyone 

knows whos he actually is. We made an interview together so you can get to know her 

a little better. 

My first question is, who are you? Where do you live? 

I am Emily and I´m an English teacher, reader, writer, runner, 

traveler. I Live in the USA, my mom and my family lives in 

Pensylvania, and I most recently have lived in Alabama for past 5 

years. 

Why are you here in Slovakia?  

I´m here to become a better teacher, to teach my students English and help them, and 

to explore a different part of the world and write. 

Why did you choose Slovakia? 

I appliedforthe Fulbright programme and they give a schollar ship for teacher 

swhowant to teach and travel to different countries. 

What are your first impressions  of Slovakia? 

My first impressions are that really love my students and coworkers. I didn´t know 

how different would Slovakia and Eastern Europe would feel than the west... 

 Just a little bit of our culture. I know that you already tried some of our national foods! 

What are your impression about it? 

I like“bryndzové halušky“ and it reminds me of Macarroni and cheese from US. And 

poppyseeds - I like them! 

How do you like our school? How visit different than your school in USA? 

I realy like our school. But there are somethings differentt han in the US...  

 

Can we make some list of the differences? 

Of course!  So we adonot change shoes in the US whenwecome to school. I  had to 

get used to itbutthen I saw how usefulitis! Students standing up when teacher comes 

to the classroom. I´ve never seenit. Yes it´s our way of how to greet the teacher. 



Teachers here don´t have their own classroom. Here they have their own like offices. 

(Yes, we call them “kabinety“.) You have lesssports and after schol activities. 

What about our culture? Do you like it? 

Yes! I like the attention people give to traditions. I´ve been here for a month and 

been to 4 festivals already where everyone dances in their costumes! 

 We, Slovak people, have really dreamy expectations of  The USA. What would you say 

about it? 

I think that students have way more higher expectations of the US that are way more 

perfect thanThe US really is. When you travelit´s good to try new things that may 

seemstrange at first. But, this is how we can move from expectations to reality. 

What would you say about the USA? 

I would clarify that US is so big that I can´t say samething about Pensylvania and 

something about Alabama or California.There is not one way of life or one single 

culture. Of course, I love my country and I hope you can all come visit some day. 

You already said that you work as a teacher. Do you miss your students back in the USA? 

Yes, I miss them very much,but I´m lucky for technologies so I can connect to them at 

leastonce a week. I really miss them. I actually miss them more than my family. 

Youknow, when you spend almost every day with someone you´ll miss them more 

than peoples that you see once a year at Christmas. 

What about slovak students? How are they different? 

I would say they are not different. I think kids, students and teenagers are not 

different no mater where you go. 

 Okay, what about schools? In comparasion? 

In the US it´s more about school, even after school! Herein Slovakia students are 

more balanced between their schooland after schol life at home. 

How long are you staying in Slovakia?     

For 10 months.  

 

Would you want to comeback?  

Yeah, definitelly! I thinkI´ll miss students from here as much as I miss my students 

from the US now.                                                                          Diana Papuláková, I. A 

  



 

Nikola Kumpanová, študentka III. B, by na prvý pohľad mohla pôsobiť ako obyčajná dievčina 

študujúca na našej škole, ale zdanie občas  klame. Nika totiž  dosiahla veľký úspech, pretože vďaka 

svojej kráse, ktorú rozhodne nemožno len tak ľahko prehliadnuť, vyhrala československú súťaž 

krásy s názvom Miss hasička Česko Slovensko 2017.  

Ako sa jej niečo takéto podarilo? Naša redakcia Niku vyspovedala a jej odpovede na položené otázky 

už „horia nedočkavosťou“, aby boli prečítané práve vašimi očami! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tom, že si vyhrala súťaž Miss hasička Česko Slovensko 2017 vie už takmer každý, ale tých, ktorí 

nevideli finále tejto súťaže by rozhodne zaujímalo pár základných informácií. Ako si sa teda dostala 

k dobrovoľným hasičom a kedy približne? 

K dobrovoľným hasičom v Petrovej Vsi som sa dostala asi ako 9-ročná, kedy nám prišli do školy hasiči 

rozprávať o svojom náročnom povolaní a o hasičskom športe. Samozrejme, že ma to zaujalo. Hneď 

som sa prihlásila a začala trénovať za Plameň v Petrovej Vsi, bohužiaľ, len krátko. Pred dvoma rokmi 

ma oslovili dievčatá z Letničia, či by som sa neprišla pozrieť na ich tréning, že im chýbajú členky. 

Samozrejme, že som nezaháľala a rada som prišla. Členkou v DHZ Letničie som oficiálne od 1. júna 

2016.  

 

 

 

 

 

 



Na to, aby si sa prihlásila do súťaže, si nabrala odvahu sama alebo ťa do nej prihlásil niekto iný? 

 

S návrhom prihlásiť ma do súťaže krásy prišli moje spolužiačky, ktoré sú tiež hasičky. O tejto súťaži 

sme sa dozvedeli minulý rok a postupne sme sledovali, ako to všetko vlastne prebieha. Po dlhom 

váhaní a prehováraní som súhlasila. Dievčatá mi nafotili super fotky a maminka ma prihlásila. 

 

Ako vlastne prebieha celá súťaž? Od konkurzov po všemožné photoshootingy až po samotné finále. 

Môžeš nám nejako podrobnejšie opísať, čím si musela prejsť, aby si sa dostala do samotného 

vrcholu súťaže Miss hasička Česko Slovensko? 

 

Najskôr som na FB spozorovala, že ma vyžrebovali a vyhrala som 2,5l fernet. Dva dni na to mi prišiel 

mail s oznámením, že som vybraná na kasting do Prahy. Cestu mi spríjemňovala moja maminka. Po 

príchode na miesto konania kastingu som dostala číslo 6. Najskôr bolo privítanie,  potom nasledoval 

krátky pohovor a promenáda v plavkách. Ľudia z produkcie boli naozaj veľmi milí. Kasting sa pomaly 

posúval ďalej. Zavolali nás do miestnosti, kde mali vyhlásiť hasičky, ktoré postúpia do finále 

a zabojujú o korunku krásy. „Do finále postupuje dívka s číslem 1, dívka s číslem 2, dívka s číslem 3, 4, 

5,...“, tu nastala chvíľka napätia, „..a následně aj dívka s číslem 6“ a dve ďalšie, plus náhradníčka. 

Choreograf nám pridelil nové čísla a mohlo sa začať fotenie. 

Odvtedy som na hrudi nosila číslo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kasting aj nasledovné fotenie som si naozaj užila. Po príchode domov som zorganizovala Fernet párty 

a s hasičkami a ostatnými priateľmi sme patrične oslávili postup do finále. V októbri sme sa zúčastnili 

4-dňového sústredenia v rezorte Dvůr Pecínův. Podľa fotiek si určite niektorí hovorili, že to bolo lážo-

plážo. Opak bol pravdou. Po príchode sme mali hodinu rétoriky. Ďalší deň fitting oblečenia na 

galavečer a nonstop sme nacvičovali chôdzu a choreografiu. Na oddych nebolo veľa času. Natočili 

sme niekoľko záberov, rozhovorov s novinármi, nafotili zopár fotiek a sústredenie sa pomaly končilo. 

V posledný deň sme natáčali voľnú disciplínu – hasičskú 100-ku, ktorá bola premietaná počas 

galavečera. Stredu pred finále sme strávili v kaderníctve, kde sa nám odborníci postarali o vlasy. Celý 

štvrtok sme nacvičovali choreografiu. Na oddych už naozaj nebol čas. Tento deň bol pre mňa zvlášť 

náročný, pretože som mala zdravotné problémy a neskôr aj teplotu. Nastal deň D. Po obede bola 

posledná skúška a potom -  finálový večer. 

 

Aké vzťahy si mala, resp. stále máš so svojimi konkurentkami? Bolo medzi vami cítiť nejaké 

napätie? Na sústredeniach, na ktorých si sa zúčastnila, vládla  voľnejšia atmosféra? 

 

Finalistky boli úžasné. Vytvorili sme super kolektív. Nemali sme žiadne konflikty, nerozdeľovali sme sa 

tábory Češky a Slovenky. Osobne si myslím, že sme to všetci vnímali skôr ako zábavu než súperenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na víťazstvo v tejto súťaži krásy si určite vyhrala mnoho vecných darov. Čo ťa na 

víťazstve Miss hasička Česko Slovensko 2017 potešilo najviac? 

 

Jednoznačne ma potešil peňažný poukaz v hodnote 30.000 Kč pre môj hasičský zbor. Z darčekov 

venovaných priamo mne  ma najviac potešilo auto, ktoré mi požičali na 6 mesiacov.  

 

V samotnom finále sa spomínalo, že tvojou vášňou je tanec a šport. Je ňou aj modeling?  Snívala si 

v minulosti o tom, že by si jedného dňa mohla stáť na móle či fotiť pre nejaké modelingové 

agentúry? A naviac, dostala si už za tých pár týždňov aj nejaké ponuky na fotenie? 

 

V minulosti som snívala o modelingu, konkrétne o foteniach katalógov a podobne. Rada by som 

spolupracovala s modelingovými agentúrami, no prvoradé je štúdium.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Aké plány majú s tebou usporiadatelia súťaže? Plánujú  ešte nejaké fotenie okrem odovzdávania 

korunky krásy budúcoročnej miss? 

 

S produkciou sme už boli v ČT v relácii Sama doma. Tento víkend sme boli v Prahe fotiť kalendár. 

V januári bude krst kalendára. O týždeň ideme na slávnostné prevzatie auta, takže je toho teraz 

naozaj veľa. Určite mám ako Miss hasička ČS 2017 ešte nejaké povinnosti.  

 

Ďakujem za rozhovor a v mene celej školy ti prajem ešte veľa úspechov! :) 

Tatiana Sadloňová, III.B 

 

 

 

  



 

 

Školský rok sa ešte len začal  a už sú tu imatrikulácie  prvákov. Všetky tri tretiacke triedy usilovne 

pracovali na tom, aby sa organizácia o čosi inakších imatrikulácii, aké mali možnosť doposiaľ zažiť, 

podarila na jednotku a aby prváci boli úspešne zaradení medzi študentov našej školy! 

 

Prečo boli tohtoročné imatrikulácie o čosi inakšie? Samotní tretiaci totiž zažili svoje imatrikulácie v 

aule našej školy, pričom i tie minuloročné sa konali na pôde našej školy. Tento rok teda prebehla 

zmena a na tretiakov bol vyvíjaný obrovský tlak zo všetkých strán. Našťastie, tretiaci tomuto tlaku 

príliš nepodľahli a všetku organizáciu hravo zvládli! 

 

Ako už uvádzame v titulku tohto článku, ozdobou tohtoročných imatrikulácii bol jednoznačne Michal 

David! Tretiaci totiž pre našich prváčikov vymysleli zaujímavú spoločnú tému, resp. súťaž a to - 

spartakiáda so spevom Michala Davida (Poupata)! Náš učiteľský zbor si tak s úsmevom na perách 

mohol zaspomínať na časy, kedy oni sami spartakiádu cvičili. :) Navyše, Michal David bol aj 

samostatnou témou triedy I. B, ktorá ju poňala naozaj skvelo a nechýbal ani  skvelý kostým Michala 

Davida jedného z prvákov! 

 

A aké dojmy mali prváci po  imatrikuláciách? Neváhali sme a spýtali sme sa ich na názor! 

 



I. A 

Diana Papuláková: 

Imatrikulačky boli super. Najskôr sme stresovali, no stres opadol, keď už sme to hlavné mali za sebou. 

Súťaže boli úžasné, rovnako ako aj hodnotenie poroty. Skvelí boli tiež aj moderátori, ktorí boli vtipní a 

zábavní. Stále neviem, či to splnilo moje očakávania 

alebo nie, no každopádne to bol skvelý zážitok! 

Soňa Pechová: 

Moje pocity z celého programu boli zmiešané. 

Najväčším problémom bol nedostatok miesta na 

pódiu. Všetci do jedného sme sa na seba tlačili a 

vyzeralo to, ako keby sme to vôbec nemali nacvičené. 

Ale aj napriek tomu nás porota ohodnotila hojným 

počtom bodov. Aj keď náš program bol najslabší zo 

všetkých tried, podarilo sa nám získať body na 

disciplínach, ktoré pre nás pripravili starší žiaci. 

Myslím si, že v celom programe išlo hlavne o zábavu a zážitky. Všetci sme si to užili a o pár rokov si na 

tento deň s chuťou zaspomíname. 

 

I. B 

Lenka Rehušová: 

Moje pocity z imatrikulačiek? Začiatkom roka a ešte veľmi dlhú dobu predtým som si hovorila, že tam 

určite nepôjdem. Bála som sa, aké to bude. Nechcela 

som sa strápniť po 2 mesiacoch v novej škole.  Ale keď 

sme dostali dve témy, zmenila som názor. Bavilo ma, 

ako sme náš program  nacvičovali a ako sme si  

nemohli nič zapamätať.  Keď nastal ten deň, bolo mi 

až zle od strachu. Potom sme vyšli na javisko a stres 

úplne opadol, počas tancovania som sa len smiala. 

Porotcovia boli vynikajúci, ďakujeme, že sme sa 

umiestnili na 2. mieste! Ďakujeme tretiakom, že nám 

neurobili až takú hanbu, ako sme si mysleli, že nám 

"úbohým prváčikom" urobia. Špeciálne ďakujeme 

tým, čo nám vylepšili outfit. 

 

Juraj Černek: 

Imatrikulácie hodnotím pozitívne. Bolo veľa zábavy, pričom v konečnom dôsledku išlo aj o prípravu  

tretiakov. Musím pochváliť dobrú organizáciu. Celkom sa mi to pozdávalo, súťaže boli tiež dobré. 

Nabudúce by som však poprosil lepšie maľovanie na tvár, pretože niektoré farby sa veľmi ťažko 

zmývali. Musím tiež pochváliť moderátora imatrikulácii.  Moje dojmy - bolo to super! 



1. C 

Mário Lašák: 

Imatrikulácie hodnotím veľmi kladne. Výborná a 

uvoľnená atmosféra panovala na pódiu. Chválim 

presné a odborné názory poroty. Takže sa chcem v 

mene celej 1.C poďakovať organizátorom. :) 

ĎAKUJEM! 

 

Filip Halás: 

Ja osobne mám z týchto imatrikulačiek celkom dobrý pocit. Nakoniec to dopadlo dobre, lepšie ako 

som čakal. Spartakiádu sme nacvičovali cca 3 týždne, na každej telesnej a občas aj po škole. Program 

na hlavnú tému piráti sme začali nacvičovať týždeň pred imatrikulačkami. :D Myslel som, že to 

nenacvičíme, ale zvládli sme to vďaka našim skvelým choreografkám a aj vďaka šikovnému zvukárovi. 

 

Veľmi nás teší, že si prváci užili svoje prijímanie medzi  študentov  obchodky a  pevne veríme, že 

budúci rok si imatrikulácie užijeme minimálne rovnako ako tento rok! :) 

Tatiana Sadloňová, III.B 

 

 

 

 


