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Milí čitatelia!

všetci už máme za sebou ďalší začiatok školského 
roku. Dodatočne vítame všetkých prvákov 
a veríme,  že vkročili do stredoškolského 
života tou správnou nohou. Chceme popriať 
študentom končiacich ročníkov veľa šťastia 
v maturitnom ročníku, krásne zážitky 
zo stužkovej a veľkú výdrž do marca. Oni už 
vedia prečo. 
 Pre všetkých máme jeden odkaz:
 „ Prajeme všetkým veľa odvahy zmeniť veci, 
ktoré zmeniť môžu, veľa síl prijať veci, ktoré 
zmeniť nemôžu a múdrosť tieto výzvy života 
od seba odlíšiť.“
 Aby  vám lepšie ubiehali sychravé 
jesenné dni, ponúkame vám v našom časopise  
osvedčené rubriky, informácie o tom, čo sa 
u nás dialo a čo sa ešte chystá. Prajeme príjemné 
čítanie. 

     B. Ž.

INŠPIRÁCIE 
NA ADVENT

 Advent alebo adventné obdobie (z lat. 
adventus príchod) je prvá časť liturgického roka 
rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie 
duchovnej prípravy na Vianoce. K andventu 
neodmysliteľné patrí adventný veniec a adventný 
kalendár. Ponúkame Vám malú inšpiráciu. 



VÝSTAVA 
UNIVERZUM

AKTUÁLNA VÝSTAVA
V PLANETÁRIU PREŠOV

 

 Pre umelca je UNIVERZUM kolíska 
myšlienky, múzy, inšpirácie.... skrytý prameň 
skutočností i „nadrealít“, ktoré sa dotknú, oslovia, 
zanechajú stopu, pokúšajú, nedajú spávať ....a 
v konečnom dôsledku vyústia do „reality“, 
vizuálne jedinečnej a originálnej skutočnosti, ktorá 
je venovaná ostatným pre potešenie oka, možno 
pohladenie duše, zastavenie sa, zamyslenie sa 
nad pominuteľnosťou i nemennosťou, nad trvalými 
i relatívnymi hodnotami, ale hlavne nad unikátnym 
zmyslom existencie „mikrouniverza“ každého 
jedného z nás....
 Vstúpte teda do UNIVERZA pripraveného 
fotografovaním s použitím mikroskopu študentmi 
umeleckých odborov FOTOGRAFICKÝ DIZAJN 
a PROPAGAČNÁ GRAFIKA. 



TRADIČNÉ ZBIERKY ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA
opäť „LIVE“ Aj tento rok sme sa zapojili 

do CELONÁRODNEJ KAMPANE BIELA 
PASTELKA  2016 - zbierku na našej škole 
a v uliciach mesta realizovali žiačky I. G triedy, 
zástupcovia ŽŠR...
Z listu A. Pavlovskej, KS UNSS Prešov: 
 „Vážená pani riaditeľka, koordinátori 
zbierky, milí žiaci, študenti! 
 Ďakujeme vám za pomoc a spoluprácu 
pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela 
pastelka 2016, ktorou ste pomohli slabozrakým 
a nevidiacim spoluobčanom. 
 Aj vďaka vašej ústretovosti a ochote sa nám 
podarilo v Prešovskom kraji  vyzbierať sumu 
20247,29 €. Táto suma bude použitá na špeciálne 
programy pre zrakovo postihnutých. Sme radi, že 
ste  Vašich kolegov a študentov zapojili 
do tejto zbierky, a tým pomohli pestovať 
ich sociálne cítenie.
 Poďakovanie patrí aj vám, milí žiaci 
a študenti, ktorí ste sa v tejto zložitej dobe rozhodli 
podporiť práve túto neziskovú akciu. Najväčšou 
odmenou nech je vám dobrý pocit, že ste pomohli 
tým, ktorým nebolo dožičené vidieť svet vlastnými 
očami. 
 V mene všetkých zrakovo postihnutých 
s p o l u o b č a n o v  Vá m   p r a j e m e  v e ľ a  e l á nu 
a pracovných úspechov do ďalších dní.
 Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastelky 
pomohli nakresliť príbeh do tmy!“

Celoslovenská zbierka DNI NEZÁBUDIEK 2016
 Liga za duševné zdravie SR už 15 rokov 
mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu 
a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí 
s duševnými poruchami. Súčasťou celonárodnej 
kampane je zbierka DNI NEZÁBUDIEK.
 Na našej škole zbierku realizovali študenti 
I. G triedy 7. októbra 2016.
 Z listu Mgr. J. Šolcovej, pracovníčky 
Relevant n. o., organizácie, ktorá kampaň 
zastrešovala v Prešove: „Pekný deň, ďakujeme  za 
Vašu účasť v zbierke Dni nezábudiek. Vaši študenti 
vyzbierali cca 70 eur.“
 Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba!

Ľ.B

Máme za sebou v septembri a októbri:
• Slávnostné otvorenie školského roka-II. A, IV. B
• „Dni nezábudiek“ - aktívna účasť na edukačnej 
kampani Ligy za duševné zdravie SR- I. G
• „Biela pastelka“ - realizácia verejnej zbierky 
na škole, organizovanej Úniou nevidiacich  
a slabozrakých Slovenska (Slovak Blind and 
Partially Soghted Union) - I. G
• spolupráca s IUVENTA Slovensko - zapojenie 
študentov do projektov Škola priateľská deťom
• spolupráca  s Karpatskou nadáciou - zástupca 
ŽŠR, S. Ferencová, IV. A - workshop „Mysli 
globálne, konaj cezhranične“
• Spolupráca s RMPK - účasť na odbornom 
seminári ŽŠR – II. A, II. B, III. A
• „Medzinárodný deň školských knižníc“ - I. A, 
II. A, III. A, IV. A, IV. B, II. D
• „Záložka do knihy spája stredné školy“- II. A
• rozhlasové vysielanie - Medzinárodný deň 
seniorov - III. A

Čaká nás v mesiacoch november, december 
a január:
• Deň otvorených dverí- aktívna účasť pri realizácií 
aktivít
• Medzinárodný deň študentstva - rozhlasové 
vysielanie+ IMATRIKULÁCIA žiakov 1. ročníka
• Mikulášsky pozdrav
• Študentský charitatívny koncert
• Vianočná zbierka hračiek a školských potrieb 
pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
• Vianočná zbierka UNICEF - Vianočná vločka
• „Slovensko bez bariér“- realizácia verejnej 
zbierky na škole, organizovanej UNICEF Slovensko
• Konferencia ŽŠR Prešovského kraja- aktívna 
účasť- prezentácia činnosti...

Máš/máte tvorivé nápady na zaujímavé akcie? 
Spoj/spojte sa so zástupcom Vašej triedy v ŽŠR 
a príďte s ním na naše zasadnutie...



VIAC O NAŠICH 
UČITEĽOCH

Mgr. Zuzana Badžanová
Odkiaľ pochádzate?
Zo severu Slovenska, zo Starej Ľubovne. Mám tento 
kraj veľmi rada  a často sa tam vraciam. Pre tých, 
ktorí tento kút Slovenska nepoznajú, pripomínam, 
že v blízkosti sa nachádzajú Pieniny.
V akom mesiaci ste sa narodili?
V teplom, letnom, v auguste.
Kedy ste sa rozhodli, že sa chcete stať učiteľkou?
Už od mala som sa hrala s deťmi z ulice a „učila“ ich. 
Moja mama sa s láskou smeje, že ma museli všetci 
počúvať.
Pracovali ste už niekde okrem tejto školy?
Áno, päť rokov som učila na súkromnej škole.
Ako dlho pracujete na našej škole?
10 rokov. S trojročným prerušením počas materskej 
dovolenky.
Ako sa cítite na tejto škole, čo kolektív?
Veľmi dobre, mám milé kolegyne a kolegov.
Študenti by sa radi  dozvedeli aj niečo z Vášho 
súkromia. Prezradíte nám o sebe niečo?
Bývam s rodinou v Prešove, som  15 rokov šťastne 
vydatá. Mám  dve dcéry, obe štvrtáčky. 
Čo robíte rada vo voľnom čase?
Rada tancujem, trávim čas v prírode a cestujem. 
S mojím otcom, vášnivým turistom, som videla 
poriadny kus nášho krásneho Slovenska. 
K poznávaniu našej krajiny sa snažím viesť aj naše 
deti. S manželom (a neskôr aj deťmi) sme zase 
precestovali časť Európy. Veľmi sa mi páčilo 
vo Švédsku a Čiernej hore.
Aká hudba Vás zaujíma?
Každá dobrá. Rada si vypočujem „starú“ 
československú klasiku. Ale aj Mike Oldfielda či 
Tuomasa Holopainena.
Aká je Vaša obľúbená farba?
Modrá.
Vaše obľúbené jedlo?
Slovenská klasika: pirohy, halušky, prívarky.
Máte nejakú peknú príhodu z detstva?
Je ich veľmi veľa a ja si na ne rada spomínam.  
Použijem pri tejto príležitosti citát slovenského 
básnika Milana Rúfusa: „ ...Zo svojho detstva nikdy 
neodídeš...“ Skúsenosti z detstva si človek naozaj 
nesie so sebou celý život. 
Ja si rada  spomínam na klasické zimné radovánky, 
stavanie bunkrov, sánkovanie. My sme mali  
v 5. ročníku ZŠ poobedňajšie vyučovanie. Všetci 
sme sa poobede potme vracali domov a na ulici boli 
metrové záveje snehu! Neviem, či to ešte niekedy 
zažijeme. 
Čo by ste odkázali našim študentom?
Pri tejto odpovedi sa vrátim do svojich študentských 
čias na Gymnáziu v Starej Ľubovni. Do školského 
časopisu tam vtedy moja pani nemčinárka napísala 
peknú myšlienku, ktorú som si dodnes zapamätala 
a ponúkam ju na zamyslenie aj Vám: „Prajem 
všetkým študentom, aby si vedeli určiť, aký je cieľ 
ich života, a kráčali za ním...“

KNIHA V DRUHEJ 
LÍNII ...

 Na základe výzvy Slovenskej pedagogickej 
knižnice v Bratislave sme sa pri príležitosti 
Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 
zapojili do 5. ročníka celoslovenského projektu 
pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské 
školy: Knihy rozprávajú príbehy.
 Každoročným cieľom celoslovenského 
projektu Záložka do knihy spája slovenské školy 
je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými 
strednými školami a podpora čítania 
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. 
 Našou partnerskou školou sa stala Stredná 
odborná škola, V. P. Tótha 31/5, Senica. 
 Záložky do knihy pripravovali žiaci 
umeleckých odborov pod kreatívnym vedením 
v y u č u j ú c e j  o d b o r n ý c h  p r e d m e t o v 
Mgr. M. Čuchranovej. 
 Výmenou záložiek  sme nadviazali 
spoluprácu s partnerskou školou a vytvorili 
priestor pre našu ďalšiu spoluprácu.



BÁSNICKÁ TVORBA
MÚZA

Stačí jedna chvíľa, keď ma múza kopne,
a dokážem sedieť aj tri dni v okne.

Tam písať tie texty, keď sa pero pohne,
ako TGV tak svietim aj v noci potme.

Kope ma do chrbta, ako keby dvestodvadsať,
byť umelec, to znamená čas nestrácať,

Ale tvoriť ako Da Vinci a s čistou hlavou kráčať,
Tretí svet pred očami sa mi trpezlivo stáča.

Vykúpenie zapnúť I-pod - zmiznúť z reality,
a na chvíľu nevnímať negativity.

Od ľudí tie intrigy, všemožné triky,
necítiť od sveta pofiderné zvyky.

Múza ma kope, tak od dna idem hore,
pevnina, nebo aj kyslík, aj more.

Nerobím to len v jedinom odbore,
som umelec, tak hovor mi poet.

Som umelec, život je umelecké dielo,
daj mi pero, ja ti namaľujem Monu Lisu ešte aj s holým 

telom.
Holým ako pravda,

a premenlivá, ako je v jeseni Ravda.

Oceňujem grafitti art, je to ako freska,
ibaže na tabuľu mesta.

Každá jedna čiara na stene, čo je presná,
mi aj napriek zákonom nepripadá trestná.

Alan Fur, I. A

SRDCE
Slovensko je krásna zem,

svetu ukázať ju chcem.
Krásne hory, rieky, mestá,
ponuka je vskutku pestrá.

Kam pôjdete, z ktorej strany,
každý kút vám bude známy.

Šariš, Tatry či Orava,
každý kúsok Slovenska sa nám pozdáva.

A ten jazyk  ľubozvučný, 
pre cudzincov ťažký je,

každý Slovák však svoju  reč
nadovšetko miluje.

V škole sa ju deti učia,
je to veru ťažká reč.

Každý Slovák je však hrdý
na to, že je vlastenec.

Slovensko – stred Európy,
jej bijúcim srdcom je.

A Slovensku každý Slovák
kúsok srdca venuje.

Katarína Sabolová,  III.A

AMFO 2016 
44. ročník celoštátnej postupovej súťaže 

a výstavy amatérskej fotografie

 AMFO je najstaršia a najprestížnejšia 
celoštátna súťaž v oblasti amatérskej fotografickej 
tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje 
v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala 
v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého 
storočia spoločne s českou súťažou.
 Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové 
centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
Odborným garantom celej súťaže je Národné 
osvetové centrum.
 Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž 
koná v troch základných kategóriách: čiernobiela 
fotografia, farebná fotografia a multimediálna 
prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky 
zamerané ani žánrovo vymedzené. V kategórii 
čiernobiela fotografia vyhrala 1. miesto naša žiačka 
Eliška Konkoľová. Gratulujeme. 

Maroš Jamrich

Kornélia Šoltésová

Eliška Konkoľová

Michaela Kostiková

Katarína Sabolová



KNIHA V PRVEJ LÍNII 
12. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu 

školských knižníc na našej škole

 Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod 
záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky Petra Plavčana.
 Medzinárodný deň školských knižníc 
(International School Library Day) prvý raz vyhlásila 
Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej 
asociácie školského knihovníctva
(International Association of School Librarianship), 
v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý 
októbrový pondelok. 
 Tohoročnou témou Medzinárodného dňa 
školských knižníc je Vzájomné učenie sa žiakov
vo dvojiciach alebo v malých skupinách (Within the 
school – peer to peer collaborative learning).  
Naše podujatie nesie názov JA,TY,MY - hrdinovia, 
príbehy a poznanie. 
 
 Školská knižnica pri strednej odbornej  škole, 
flexibilne reaguje a zabezpečuje sprostredkovávanie 
výpožičiek knižných titulov odbornej,  krásnej 
literatúry a periodík, ale rozvíja aj osvetovú činnosť 
formou zaujímavých stretnutí, besied, v spolupráci 
s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry, ako 
napr.: „Knižný hrdina a ja“, Bleskosvetlo/bleskotma 
(čítanie s porozumením)  - PaedDr. Haganová, “ Túra 
za poznaním slovenskej a svetovej literárnej tvorby“ - 
Mgr. Badžanová, návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava 
v Prešove spojená s poznávaním domácej a zahraničnej 
literárnej tvorby -   Mgr. I. Rošková, PhDr. Ľ. Štefanová.
 V tomto školskom roku sme sa sústredili 
na  tému spoločného čítania, čítania vo dvojiciach 
a skupinkách našich žiakov, ale aj našich milých hostí 
- budúcich školákov, súčasných predškolákov z MŠ 
sídliacej na Važeckej ulici v Prešove. 
 Spolupráca pedagógov našej školy a učiteliek 
materskej školy umožnila vytvoriť priateľské, nežné 
a inšpirujúce stretnutie s knihou. Podujatie prebiehalo 
vo vestibule školy, školskej knižnici a pripravenej 
učebni, čo dokumentujeme aj fotografiami. Spoločné 
čítanie vyvolalo aj záujem o výtvarné vyjadrenie zážitku. 
 Aktivity tohto dňa nám potvrdili, že KNIHA 
má neopakovateľný význam a s ňou spojený akt 
čítania prináša estetický účinok so silným výchovným 
akcentom, o čom nás presvedčili aj reakcie zúčastnených.
 Účastníci podujatia: žiaci I. A, III. A, IV. B, 
IV. A, III. A, II. D tried, pedagógovia školy - Mgr. I. 
Rošková, PaedDr. I. Haganová, Mgr. M. Mišíková, 
PhDr. Ľ.  Bujňáková, 40 škôlkarov - predškolákov z MŠ 
Važecká v Prešove a ich učiteľky.

VIZITKA ŠTUDENTA
Timotej Adam Havrila  

• študent II.A triedy, študijný odbor
   propagačná grafika 
• mladší brat Tadeaš
• znamenie zverokruhu : panna
•záujmy: armwrestling–AWK Prešov, 
  rybárčenie, škola
• úspechy(zatiaľ): v love rýb 
  a v škole – predseda ŽŠR
• budúcnosť: úspešné ukončenie školy   
• silné stránky: vytrvalosť, pracovitosť, 
   hľadanie Nových výziev
• pocity v škole- dobrý kolektív, fajn triedna, 
  veľa dievčat, zaujímavé hodiny, napr. telesnej
  výchovy, výtvarnej prípravy...



PRESTÍŽNA CENA
 OCENENIE ZA PODPORU 
KARIÉROVEJ VÝCHOVY A KARIÉROVÉHO 

PORADENSTVA  

 Odborná porota zložená zo zástupcov 
rôznych organizácií zameraných na karierové 
poradenstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 8. 2016 
vyhodnotila príspevky súťaže NÁRODNÁ CENA 
KA R I É ROV É HO  P OR A DE N ST VA  2 0 1 6 
a rozhodla sa udeliť :
 OCENENIE ZA PODPORU 
KARIÉROVEJ VÝCHOVY A KARIÉROVÉHO 
PORADENSTVA pre študentov Strednej odbornej 
školy, Košická 20 v Prešove za príspevok Školské 
centrum kariérového poradenstva (ŠCKP). ŠCKP 
vzniklo ako súčasť realizácie projektu „Komplexný 
rozvoj osobnosti - efektívny vyučovací proces 
- úspešne na trhu práce“, ktorý sa zameriava 
na inováciu obsahu vzdelávania a prostriedkov 
kariérového poradenstva využívajúc metodiku 
„Navigácia žiaka SOŠ pre úspešnú profesijnú 
dráhu“.
 Príspevok zdôrazňuje cielenú inováciu 
obsahu vybratých modulov vzdelávania v rámci 
jednotlivých  predmetov, prepája moderné IT 
  
a skupinového poradenstva, pričom je založený 
aj na spolupráci s externým prostredím.  
 29. septembra 2016 v Bratislave, prevzali 
udelené ocenenie PhDr. Ľubomíra Bujňáková, 
garant projektu, a PhDr. Daniela Hermanovská, 
pedagógovia školy.  Školské centrum kariérového 
poradenstva, jeho realizácia a činnosť, ako 
aj metodika kariérového poradenstva študentom 
SOŠ, Košická 20 v Prešove, oslovilo odborné 
publikum konferencie a projekt získal 
aj OCENENIE PUBLIKA.

PROJEKT 
„Životné hodnoty stredoškolákov „live“

 V mesiacoch september až december 
2016 na škole prebieha projekt s názvom Životné 
hodnoty stredoškolákov „live“ v rámci  rozvojového 
projektu Zdravie a bezpečnosť na školách 2016.  
 Cieľom projektu je formovanie kvalitného 
postoja žiakov k  základným životným hodnotám - 
zdravie, sloboda a  nezávislosť, uznanie 
a  sebarealizácia so zameraním na propagovanie 
zdravého spôsobu života. Súčasťou projektu 
je aktívne zapojenie učiteľov, školského 
psychológa, koordinátorov prevencií a  iných 
odborných pracovníkov školy so  spolupracujúcimi 
pracovníkmi špecializovaných pracovísk priamo 
do projektu a zlepšenie  ich vzájomnej spolupráce.  
 Zážitkovou formou, interaktívnymi 
stretnutiami, sprostredkujeme informácie, ale 
predovšetkým vedomosti a  zručnosti využiteľné 
v  reálnom živote a  šíriteľné v  okolí, so zameraním 
na základné životné hodnoty. Súčasťou aktivít 
projektu bude aj tvorba videozáznamov a  spotov 
(žiakmi študijných odborov fotografický dizajn 
a propagačná grafika), ktoré budú pravidelne 
prezentované na LCD monitore vo vestibule školy.

Hlavné ciele projektu sú zamerané na tri okruhy:

Zdravie  - starostlivosť o  duševné a  telesné zdravie
Sloboda a  nezávislosť - prevencia pred 
negatívnymi celospoločenskými javmi
Úspech - uznanie a sebarealizácia

 Od 19. 10. 2016 - 21.10. 2016 sa vo vestibule 
školy uskutočnila výstavka spojená s ochutnávkou 
pri príležitosti svetového dňa zdravej výživy 
v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť na školách 
2016.



 Niekde som to už počul, ale nespomeniem 
si, čo to znamená. Problém, s ktorým sa už určite 
každý z nás stretol. Niečo na oživenie pamäte:

 V – valuta- je cudzia mena v hotovostnej 
podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch 
mien, v prípade hotovostných operácií – napr. 
pri zámene peňažných prostriedkov v banke alebo 
zmenárni
 I–IBAN - (International Bank Account 
Number) je medzinárodné číslo bankového účtu 
používané pri transakciách v rámci EÚ, ktorý má 
rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách EÚ
 A – akontácia - percentuálne vyjadrenie 
koľko z celej sumy musíte zložiť na začiatku lízingu. 
Všeobecne platí, že čím je vyššia akontácia, 
tým viac klesá mesačná lízingová splátka 
 N – nehnuteľnosti - pozemky a stavby 
spojené so zemou pevným základom. Je to opak 
hnuteľných vecí
 O – odpisy - peňažné vyjadrenie 
postupného znižovania hodnoty dlhodobého 
majetku
 C – „cash and carry” - samoobslužná forma 
veľkoobchodného skladu určená k priamemu 
nákupu tovaru v distribučnom balení, prevažne 
živnostníkmi
 E - ekonomika - predstavuje oblasť 
spoločenskej praxe zameranú na cieľavedomú 
hospodársku činnosť. Hovoríme preto o ekonomike 
(hospodárstve) štátu, podniku, domácnosti a pod.

Zdroj:http://www.euroekonom.sk/servis/poradna/
ekonomicky-slovnik/

 

EKONOMICKÝ 
SLOVNÍK  Určite ste sa už niekedy stretli s problémom, 

ako správne  skloňovať slovo – EURO. Keďže ním 
na Slovensku platíme už od roku 2009, mali by sme 
ho vedieť správne používať. Táto  základná peňažná 
jednotka a platidlo v niektorých štátoch Európskej 
únie je všeobecné podstatné meno stredného 
rodu, píše sa s malým začiatočným písmenom a 
podobne ako názvy iných menových jednotiek, 
napr. koruna, dolár, libra, sa skloňuje. 
 Keďže ide o podstatné meno stredného 
rodu zakončené na samohlásku -o, zaraďuje sa 
prirodzene do skloňovacieho vzoru mesto. Slovo 
euro má v jednotlivých pádoch tieto tvary: 
 
 singulár  plurál
 N-  euro  eurá
 G-  bez eura  bez eur
 D- k euru  k eurám
 A- (mám) euro            (mám) eurá
 L – o eure   o eurách
 I– s eurom  s eurami

 Vyriešili by ste správne tento krátky 
testík? Skúste sa skontrolovať. Máte na výber dve 
možnosti:

1.V peňaženke mám....
  A: jedna euro. 
  B: jedno euro.
2. Vydali mi ....
  A: dve eurá.
  B: dva eurá.
3. Na stole leží ...
  A: päť eur.
  B: päť eurá.
4. Chceli by sme  mať denne ...
  A: sto eurá.
  B: sto eur.
5. Zdravie je dôležitejšie ako ...
  A: milión eur.
  B: milión euro.

Správne riešenie:1.B, 2. A, 3. A, 4. B, 5. A.

 Odporúčanie na záver – zapamätajte si 
poslednú vetu testu!

EURO, EUR, EURÁ ....



ÚVER NA VIANOCE

 Vezmite si úver na Vianoce
 Rôzne reklamy počas predvianočného 
obdobia lákajú ľudí na pôžičky. Núkajú nám 
peniaze, aby sme mali z čoho kúpiť darčeky pre 
svojich blízkych. 
 Finančné inštitúcie nás oboznamujú 
s možnosťou „požičať si rýchlo a na všetko“. 
Využívajú pritom tváre známych hercov, zobrazujú 
usmievavé rodiny so psom, predstavujú nám 
pokojnú atmosféru pečenia medovníkov, 
či rozbaľovania darčekov pri stromčeku.
 Vnímajme tieto reklamy s rozvahou 
a rešpektom. Keď sa sviatky skončia, požičané 
peniaze bude nutné vrátiť. Čeliť splátkam už 
nemusí byť príjemný pocit a častokrát ho nenahradí 
ani príjemná spomienka na bezstarostne prežité 
Vianoce.

 

NÁJDI NAJLEPŠÍ 
ŠTUDENTSKÝ ÚČET

 Samostatné bežné účty sú dnes na ústupe. 
Väčšina bánk vám ponúka balíčky služieb, často 
nazývané kontá. 
 V rámci týchto kont získate v závislosti 
na ich cene rôzne nadštandardné služby bez 
ďalších poplatkov alebo minimálne s cenovým 
zvýhodnením. Ide o kreditnú kartu, zvýhodnené 
úrokovanie, výber z bankomatu zdarma a pod. 
 Študentské účty patria medzi 
najvýhodnejšie účty. Banka poskytuje študentský 
účet obvykle bez mesačného poplatku, alebo len 
s minimálnym poplatkom. Navyše obsahuje veľké 
množstvo služieb. Banka takto študentom umožní, 
aby si vyskúšali služby, ktoré ponúka a naučili 
sa ich využívať.
 Súčasťou študentských účtov často 
býva povolené prečerpanie, kreditná karta, 
bezhotovostné prevody a ďalšie služby.

Zdroj: http://www.finance.sk/bankovnictvo/bezne-ucty/studenti-a-mladez/

 



AKO SI VYBRAŤ 
BANKOVÝ ÚČET?

 Zvyknete si dávať novoročné predsavzatia? 
Ak ste si povedali, že už by bolo načase stať sa 
bohatším, tak teraz je ten správny čas.  No a taký 
dobre situovaný človek sa určite nezaobíde bez 
vlastného bankového účtu. Podľa čoho si však 
vybrať?
 Blízkosť banky  
 Je výhodné, aby pobočka banky bola čo 
najbližšie miestu bydliska, školy alebo iného  
miesta, kde sa často nachádzate. Vybavovanie 
formalít sa tak nestane ešte väčšou nepríjemnosťou 
než v skutočnosti je. 
 Finančná stabilita banky 
 Je dobré vyberať si pri otváraní bežného 
účtu tie banky, ktoré sú už dlhší čas na slovenskom 
trhu, čo je predpokladom, že peniaze svojich 
klientov zachovajú bez ujmy a dobre zúročia.
 Poplatky a výška úroku 
 Stojí za to porovnať si, koľko u ktorej banky 
možno „zarobiť“ na úroku z vkladov a o koľko 
sa znižuje hodnota peňazí akýmikoľvek poplatkami.
 Špecifické výhody 
 Väčšina bánk dnes ponúka lepšie 
podmienky pre študentov, napr. žiadne alebo 
znížené poplatky na bežných účtoch, atď.
 Prístup k účtu 
 V čase rozvoja mobilných technológií 
a internetu je veľmi pohodlné pracovať so svojimi 
financiami „na diaľku“. Takáto forma býva časovo 
výhodnejšia a lacnejšia ako vybavovanie 
pri priehradke.
 Doplnkové služby a produkty 
 Banky súperia o klienta aj ponukou 
doplnkových služieb. Medzi tieto patria napr., 
poistenie k platobnej karte, možnosť čerpať 
kontokorektný úver do určitej výšky, alebo tzv. 
osobný bankár (človek, ktorý by sa mal na zavolanie 
venovať klientovi, aby nemusel dlho čakať 
na poradie).

Rada na záver: s tým naháňaním 
za peniazmi to nepreháňajte – v živote 
je množstvo krajších vecí ako peniaze.

Alebo aj: kto nevie narábať s malými peniazmi, 
nezaslúži si narábať ani s veľkými.

 Zdroj: http://www.finance.sk/bankovnictvo/bezne-ucty/
vsetko-o-beznom-ucte/



ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
 Je vám ľúto zbaviť sa vecí, ktoré sú stále 
v dobrom stave, no vy sami ich už nepotrebujete? 
Môžete nimi potešiť niekoho druhého a zároveň si 
sami spraviť radosť inými vecami. A to všetko 
bez peňazí. 
 Zóna bez peňazí sa koná vo viacerých 
mestách na Slovensku. Podporuje medzi ľuďmi 
recyklovanie a výmenu vecí, ktoré už nepotrebujú, 
no zároveň ich nechcú vyhodiť. Vďaka vám dostanú 
veci nový život.
 Príďte darovať veci, ktoré už nepotrebujete 
a vymeňte ich za také, ktoré sa vám páčia. Alebo si 
môžete zobrať to, čo by sa vám mohlo hodiť. 
 Aj vďaka vám sa tak bude môcť naplniť 
hlavná myšlienka celej akcie - urobiť krajšie Vianoce 
tým, ktorí si to nemôžu prevažne pre nedostatok 
peňazí dovoliť. Darčeky predsa nemusia byť nové 
ani drahé, pokojne to môžu byť veci získané práve 
na Zóne bez peňazí.
Zdroj: https://sk-sk.facebook.com/bezpenazna.zona/


