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EDITORIÁL

Milí èitatelia!

Opä� sa vám do rúk dostáva školský èasopis MY. Sme ve¾mi radi, 
že sa vám môžeme znovu prihovori� a podeli� sa s vami o naše 
zážitky a úspechy. 

Prežili sme prvý polrok, ktorý so sebou priniesol nástup nových 
študentov – prvákov do odborov BF, KV, PG a FD. Prajeme im, 
aby sa na našej škole cítili dobre a aby získali ve¾a vedomostí a 
nových priate¾ov. 

V novembri sme otvorili brány školy pri príležitosti DOD a v 
decembri sme sa rozlúèili na malú chví¾u, mali sme prázdniny, 
ktoré boli späté s najkrajším èasom v roku – Vianocami. 

Prajeme vám, predovšetkým študentom konèiacich roèníkov, aby 
úspešne ukonèili štúdium a mali š�astnú ruku pri výbere otázok. 

Nech sa nám darí a nech už len slnko žiari!

PaedDr. Anna Dìdová



ÈO BOLO...
Vedecký ve¾trh
Dòa 14.9.2017 sme sa zúèastnili a taktiež reprezentovali 
našu školu na 2. roèníku Vedeckého ve¾trhu, ktorý sa 
uskutoènil v Bratislave v priestoroch obchodného centra 
Eurovea.  Po rozostavení všetkých potrebných pomôcok a 
napojení všetkých prístrojov sme èakali na oficiálne otvore-
nie ve¾trhu. Po dlhých hodinách nácvikov sme sa doèkali 
nami vytúženého obdivu divákov. Predvádzané pokusy 
najviac upútali žiakov základných škôl, no náš tajný triumf, 
ktorým bolo varenie piva, oèaril najmä starších okoloidú-
cich. Tí dostali aj koštovku, niektorí pochválili a iní sa 
nevedeli zmieri� s tým, že naše pivo je jednoducho chutnej-
šie a bez É-èok, ako to kupované. Z radu pokusov, ktoré 
sme sa snažili prezentova�, sa najviac páèili výroba mydla, 
balzam na nervy a už spomínané pivo. Naše mydielka 
nielen že voòali a boli pekné, dokázali dokonca aj samé 
zmiznú� a poteši� iných ¾udí, ktorí si ich zobrali na pamiatku 

KOŽAZ
Kurz ochrany života a zdravia sa uskutoènil v dòoch od 6. 
do 8. septembra 2017. Zúèastnili sa na òom študenti 
tretích roèníkov našej školy.
V prvý deò sme strávili na miestnom kúpalisku v Hlohovci, 
kde sme mali rôzne športové disciplíny ako napríklad hod 
granátom, stre¾ba zo vzduchovky èi topografiu.
V druhý deò sme mali turistiku. Išli sme na miestny vrch 
Bezovec. Najprv sme sa zastavili v dedinke Nová Lehota, 
kde sa natáèa slovenský seriál Horná Dolná. Odtia¾ sme 
išli peši na Bezovec, kde sme sa pokochali krásami prírody 
a výborným poèasím.
Tretí deò študenti sú�ažili v jednotlivých disciplínach proti 
sebe. Akcia sa konala opä� na kúpalisku a v Zámockej 
záhrade v Hlohovci. Prvé miesto získali študenti III. BF-KV, 
druhé študenti III. PG-FD a tretie miesto patrilo študentom 
z III. KD.



Interbeauty Bratislava 2017
Ve¾trh Interbeauty už 30 rokov prináša preh¾ad produktov a služieb 
skráš¾ovania dostupných na slovenskom trhu. Stretávajú sa tu špièkoví 
odborníci, ktorí svoje zruènosti predvádzajú v exhibièných vystúpeniach 
a sú�ažiach. Široká verejnos� navštevuje podujatie s cie¾om vyskúša� a 
odnies� si domov najhorúcejšie kozmetické vychytávky, prípadne sa 
inšpirova� v starostlivosti a úprave svojho vzh¾adu. Interbeauty sa teší 
stabilnému záujmu návštevnosti a tiež intenzívne rezonuje v najsledova-
nejších médiách. Dòa 5.10.2017 sa ve¾trhu zúèastnili i naše študentky 
odboru Kozmetièka a vizážistka.

Mikuláš v škole

A ve¾a iného ...



STUŽKOVÁ 

Stužková je jedna zo slávností, ktorú èlovek zažije len raz za 
celý život. Je to neopakovate¾ný zážitok, ktorý sa vryje do 
pamäti každého prítomného.  Nemala by to by� len obyèajná 
zábava a odpoèinutie od školských povinností,  ale aj symbol 
dospelosti.  Stužková v sebe spája nový zaèiatok ale aj definitív-
ny koniec. 

S týmto dòom sa spája mnoho príprav a starostí, ktoré však 
stoja za to. Od objednania sály, cez vyzbieranie tomboly až po 
vyzdobenie priestorov. Všetko sú to však úlohy, ktoré posilòujú 
kolektív, pripravujú maturantov na neèakané situácie, prekvapi-
vé zvraty, udržiavajú priate¾stvá a možno aj vytvárajú nové, 
pokia¾ sú spojené dve triedy, ako to bolo aj v našom prípade. 

20.10.2017 - neopakovate¾ný deò pre triedy IV.PG-FD a IV.BF-
KV.   Dve triedy,  štyri rozdielne odbory  sa stretli na jednom 
mieste, aby spolu zažili nieèo významné, na èo budú s rados�ou 
spomína�. Dievèence obleèené do krásnych šiat, chlapci v 
elegantných oblekoch prichádzali spolu s dojatými rodièmi do 
Važinky v Maduniciach. Pýtate sa preèo?  Žiaci okrem toho, že 
mali dosta� stužky- zelené stužky nádeje, chceli tiež poïakova�. 
Poïakova� rodièom za bezpodmieneènú lásku, ktorú im poèas 
celého života dávali, že sa o nich zaujímali, aj keï oni to vtedy 
nedokázali oceni�,  že im pomáhali, aj keï si to èastokrát neza-
slúžili. Tiež ale chceli poïakova� uèite¾om za toleranciu a ocho-
tu, ktorú s nimi mali na hodinách ale aj mimo nich.  No a keï už 
stáli na pódiu, mali v hlave jediný cie¾ - túžbu oslávi� zaèiatok aj 
koniec jednej etapy v živote, prejavi� svoju mlados�, nadšenie aj 
rados� z budúcnosti. 

Teraz im  zostáva jediné – zmaturova�. 



DOD 2017 



N a j z n á m e j š i a  v i z á ž i s t k a  n a  S l o v e n s k u  L u c i a  
Sládeèková, ktorá vystupuje pod umeleckým menom 
Lucid Style, navštívila našu školu prvýkrát koncom 
novembra minulého roku. Boli sme z nej priam unesení, 
vnímali sme ju ako bohyòu krásy, ktorá nás viac 
zasvätila do sveta vizáže a šminiek. Toto malé žieòa, 
vyžarujúce neskutoènú energiu,  nám dalo motiváciu a 
sebavedomie, aby sme sa nevzdávali a verili v to, èo 
robíme.  Lucka nám s¾úbila ïalšie stretnutie.

Utorok 12.12.2017 bol pre nás všedným dòom, no po 
rozšírení správy, že na našu školu prišiel krásny 
predvianoèný darèek od Lucid, sa stal tento deò pre 
tretiaèky a štvrtáèky kozmetièky výnimoèným. Dostali 
sme nový štart do nášho sveta vizážistiky, krásny 
balíèek plný paletiek, make-upov, púdrov, rúžov od 
výmyslu sveta. Boli sme ve¾mi vïaèné za tento 
neskutoèný, dobrosrdeèný skutok Lucky Sládeèkovej.

VIZÁŽISTICKÉ 
DNI



V pondelok 15. januára 2018 sme mali medzi nami kozmetièkami, 
vizážistkami 3. a 4. roèníka opä� milú a energickú návštevu, Lucku 
Sládeèkovú a to napriek tomu, že v tento deò bol tzv. „Modrý 
pondelok“, najdepresívnejší deò v roku. Jej príchod nám vyèaril 
úsmev na našich tvárach už len tým, že bola opä� medzi nami, no 
taktiež vyhodnotením sú�aže na tému veèerné líèenie. Lucka 
vybrala a odmenila prvé 3 miesta a to: 

1. Nikola Puchelová, 
2. Nikola Jakubeková, 
3. Nikola Koutná. 

Všetky zúèastnené nezostali naprázdno, dostali krásny malý 
darèek v podobe dekoratívnej kozmetiky. Tento deò sme si naplno 
užili, plný otázok, smiechu a dobrej nálady. A preto Lucke patrí 
ve¾ké ïakujeme za jej ochotu a spoluprácu. 

Andrea Drugová IV.KV

S LUCID 
STYLE



FOTOGRAFICKÉ
OKIENKO

IV. FD





CHRÍPKA
Chrípka (z talianskeho influenza - ovplyvnenie, keïže ¾udia verili, 
že chrípku zapríèiòovali hviezdy a ich vplyv) je vysoko nákazlivé 
infekèné ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym 
zaèiatkom: zimnicou, triaškou, horúèkou (nad 38°C), únavou, 
boles�ami hlavy, svalov a kåbov, neskôr sa pridruží kaše¾ a 
nádcha.

Èo spôsobuje chrípku?
Pôvodcom chrípky je vírus, ktorý má nieko¾ko typov (A,B,C) a 
subtypov. Vyznaèuje sa ve¾kou premenlivos�ou, pretože èasto 
mení svoje vlastnosti a takmer každú sezónu kolujú v populácii 
iné typy vírusu. Prameòom pôvodcu nákazy je chorý èlovek. 
Najvyššia nákazlivos� je na zaèiatku ochorenia, pri komplikova-
nom priebehu môže trva� aj dlhšie. Nákaza sa prenáša kvapôè-
kovou infekciou. Chorý vyluèuje vírus pri kaš¾aní, kýchaní a 
rozprávaní, ale nákaza je možná aj kontaminovanými rukami a 
predmetmi.

Vírus chrípky
Vírus chrípky patrí k RNA virom z èelade Orthomyxoviridae: 
Myxovirus influenzae.Vírus sa skladá z kapsidy (obalu) a z 
genetickej informácie vo forme RNA uloženej vo vnútri obalu.
Na povrchu obalu sa nachádzajú druhovo špecifické antigény: 
hemaglutinín (H) a neuroaminidáza (N), pod¾a týchto antigénov 
sa vírus chrípky rozlišuje HxNx napr. H1N1 atï.  Doposia¾ bolo 
identifikovaných pri chrípke A 16 typov hemaglutinínu (6 u èlove-
ka) a 9 neuroaminidáz (2 u èloveka), pri chrípke B bolo identifiko-
vaných len 1 typ H a 1 typ N.  
Mutácie vírusu chrípky - antigénny shift (zlom) a antigénny drift 
(posun)
Pri chrípkových vírusoch typu A sa okrem vysokej mutagénnosti 

vyskytuje aj možnos� rekombinácie — ak dva rôzne podtypy 

vírusu napadnú tú istú bunku, môžu si vymeni� èas� RNA a 
vytvori� tak ve¾mi odlišný vírus s novými vlastnos�ami a schop-
nos�ami. Tak vzniká riziko vzniku vírusov chrípky, ktoré môžu by� 
nebezpeèné aj pre èloveka - antigénny shift 
Antigénny drift vzniká ‚prirodzene'. Spoèíva v tom, že populácia 
zaèína by� imúnna voèi už existujúcim formám vírusov, vtedy 
zaèínajú vírusy mutova� samovo¾ne, s malými zmenami ich 
genetickej informácie sa mení ich antigénna podstata -  vzniká 
nový vírus, na ktorý populácia nie je imúnna.



Ako sa lieèi chrípka? 
Lieèba je väèšinou symptomatická. Keïže ide o vírusové ochorenie, 
nelieèi sa antibiotikami. Je možné použi� antivirotiká, tie sa musia nasadi� 
do dvoch dní od zaèiatku príznakov. Chrípku je potrebné vyleža�. 
Odporúèajú sa lieky tlmiace bolesti hlavy, svalov a na zníženie teploty. 
Únavu a malátnos� je však možné poci�ova� ešte nieko¾ko dní  èi týždòov 
po ústupe chrípky.

Koho postihuje chrípka? 
Chrípka môže postihnú� kohoko¾vek a závažné problémy súvisiace s 
chrípkou sa môžu vyskytnú� v akomko¾vek veku, ale urèité osoby sú vo 
vysokom riziku vzniku závažných komplikácií chrípky, v prípade že 
ochorejú. Sem patria staršie osoby, osoby s chronickými ochoreniami 
(astma, diabetes, ochorenie srdca), tehotné ženy a malé deti.

Adrián Matura IV.BF

ÚTOÈÍ



STAROSTLIVOS� 
O PLE� V ZIME

V zime naša pokožka èasto ve¾mi trpí. Mazové ž¾azy v mrazivom 

poèasí znížia produkciu mazu. Ple� býva èastejšie podráždená a 

precitlivená a tvoria sa na nej nepekné šupinky. Preto je dôležité 

da� pleti tú správnu starostlivos� a zvoli� si vhodný krém. Strava s 

vyváženým obsahom vlákniny, vitamínov a minerálov je základom 

zdravia a krásy pokožky. Osvedèeným pomocníkom je trojica vita-

mínov (A, C a E). 

Tvár je vhodné premasti� viackrát denne. V zimnom období si nevy-

staèíme len s ¾ahkým hydrataèným krémom, ale mali by sme sa 

zamera� skôr na hutnejšie a výživnejšie krémy (pod¾a typu pleti).  

Dôležité je používa� krémy s ochranným SPF faktorom. Ten zabra-

òuje zaèervenaniu, suchým šupinkám, ktoré sa vyskytujú na tvári,  

ale aj po tele. Chlad spôsobuje aj popraskané pery a chrbty rúk, 

krehké nechty, zhrubnutú kožu na kolenách a lak�och.

Mužská ple� je hrubšia a drsnejšia. Preto je potrebné používa� špe-

ciálnu kozmetiku vyvinutú pre ich typ pleti. Vhodné sú napríklad 

krémy bez alkoholu a mydlovej zložky, tie ple� zbytoène vysušujú.

Prudké zhoršenie kvality pleti alebo vznik akné zapríèiòuje, že v 

zimných mesiacoch v ovzduší celkovo ubúda vlhkosti. Suchá a 

citlivá pokožka následkom týchto zmien hrubne, vyzerá staro a una-

vene.



Vhodný výber prípravkov 

pod¾a typu pleti:

Pre mastnú ple�

Pokia¾ patríte k skupine ¾udí s mastnou ple�ou, máme pre vás v zim-

nom období túto receptúru: 

�poèas dòa postaèí výživné sérum spolu s denným hydrataèným 

krémom a vhodne zvoleným make-upom, 

�veèer dokonalé odlíèenie a noèný hydrataèný krém.

Pre suchú ple�

Suchá pokožka je na chlad najcitlivejšia, a preto potrebuje najviac 

starostlivosti: 

� cez deò hydrataèné sérum a výživný krém,

� na noc ple� odlíète a použite hydrataèný krém s vyšším podielom 

tuku.

Pre zmiešanú ple�

Ak vás trápi T-zóna (èelo, nos, brada), nemali by ste ple� zbytoène 

pre�ažova� mastnými krémami.

Vyberajte kozmetické prípravky s vyváženým podielom živín a 

vody.

Zuzana Melišová , Andrea Hockicková II. BF-KV



TIP NA TRIP:
DONOVALY

Jarné prázdniny sa blížia, premýš¾ate èo s vo¾ným èasom ?

Medzi ob¾úbené lyžiarske destinácie patria Donovaly.

Donovaly, obec v Banskobystrickom kraji, svojich návštevní-
kov láka najmä majestátnou prírodou a horským okolím. Leží 
severne od Banskej Bystrice  v nadmorskej výške 960 
metrov.
 
Ak nie ste práve turistický typ, vyh¾adávate zábavu a zážitky, 
môžete navštívi� lyžiarske stredisko Donovaly, ktorým sa 
obec pýši už dlhé roky a teší sa ob¾ube turistov zo širokého 
okolia. Práve Donovaly môžu byt hrdé na svoj titul jedného z 
najlepších lyžiarskych stredísk v strednej Európe. Mame to 
š�astie, že ho máme hneï pod nosom. 

O zábavu a aktivity nebudete ma� núdzu, vo¾ný èas môžete 
trávi� lyžovaním, sánkovaním a inými zimnými aktivitami. Na 
svoje si prídu deti aj dospelí. Najmenší návštevníci si užijú 
zábavu na kryštálovo bielom snehu. Dospelí si môžu uži� 
prvotriedny welness, ktorý tu samozrejme tiež nájdete. 

Lyžiarske stredisko Donovaly nám ponúka celkom 16 lano-
viek a vlekov. Cena 1-dòového skipasu je od 21 do 28 eur. 
Mimo areálu lyžiarskeho strediska môžete vyrazi� na potulky 
po lesoch, dolinách a kocha� sa krásou okolitej prírody, 
ktorou sa Donovaly pýšia od nepamäti. 
Už viete, kde strávite najbližšie prázdniny?

Filip Chvojka IV.FD





Ingrid

POETICKÁ ZIMA
Kristiána Lazarèíka z III.PG

SNEHOVÁ

Ja
Chlad mi
nervozitou
obhrýza
pery
do plachých 
úsmevov.
A ty mi otvorene
a bez okolkov(!)
vyrážaš 
dych
rovno 
do snehu
- len poh¾adom.

Ty
Snehová vloèka
sa ti
v kútiku úst
iba akoby náhodou
rozplynula
z bozku
do kvapky.
Chceš ju zneuži�
ako výhovorku(?).
Pretože 
môžeš
pokia¾ chceš.
Pýtaš sa
ako asi chutí(?)
to orosenie
na mne.

My
Len 
chví¾kové
zaváhanie.
Skús...
ak chceš. 
A nato
v spojenej 
línií
pier – 
na jednej strane
ja
a potom
ty.

Odtlaèky

Ticho
šumí v prázdnote
umýva si ruky
špinavé od hliny a piesku
a na zrkadle
nechalo odtlaèky
bude ich treba zas umy�
kým budem bdie�

básni�
blázni�

umyjem ich všetky
až sa budú jaga�
aj bez svetla
v tme
netreba im základ
len umy� vinu, špinu
a hriechy vèerajška

- rozkvitli nám muškáty.



 

V záznamoch oka

bežíš
o preteky
s tlkotom srdca
vieèkami
kmitáš
chytáš
tie krásy sveta
striebristého dažïa-pád
aj muchy úzkych bolestí
do sietnic zreníc
svojich oèí
držíš ich pevne pokope
nie v dlani
ani v náruèí
no v oka-mihoch
života
padajú ti do komorových priekop
- katakombového srdca

a pomedzi chladné dlane ti rastú slneènice 
 zohrievajú ti ruky 

Obèas bolíš

bolíš ma
na duši
ako štípanec
od osy
alebo uhlík
horúci
èo vyskoèil
z toho podivného obrazu
detstva
kde si sa tam vlastne pritrafil?
Ach, a nevládzem už
 dokonèova�
 slová
 dochádza mi
      tuha
  i dych
         z pera




