
TESTOVANIE  

Slovko, ktoré je 

hlavnou témou tohto 

ročníka súťaže 

SPOTREBA PRE ŽI-

VOT, si školáci spá-

jajú hlavne so 

známkami v škole, 

s monitorom či exter-

nými maturitnými  

testami. 

Nie je to najpríjem-

nejšia predstava, no 

naše testovanie sa od 

toho školského výraz-

ne líši. Jednak tým, 

že sme známky nedo-

stávali, ale práve 

my sme hodnotili 

a aj tým, že hod-

notenie prebiehalo v 

pomerne príjemnej 

atmosfére.           

V priestoroch, kde 

sa cítime dobre, 

kde radi trávime 

voľný čas, kde si 

dopĺňame zásoby, 

keď sa počas vyu-

čovania ozve hlad 

či smäd. 

Testovať nemusí iba 

na to určená inštitú-

cia. Veľmi dobre do-

kážu testovať zákaz-

níci, hoci si to ani ne-

uvedomujú. Už len 

tým, že si prečítajú 

etiketu a vyberú si 

tovar/službu podľa 

toho, či im zloženie 

alebo ponuka vyhovu-

jú, vlastne hodnotia a 

zároveň testujú.   

Dokonca dokážu pre-

dajcom i službám   

nielen pomôcť, ale i 

uškodiť. 

Veď nie nadarmo sa 

hovorí, že dobré 

zvesti sa šíria rýchlo 

a tie zlé ešte      

rýchlejšie. 

Každý z nás je spo-

kojnejší, keď má plný 

žalúdok, jedlo mu pri-

nesú včas, môže si 

vybrať z ponuky, ne-

zaskočí ho nekvalita. 

Preto sme testovali 

nielen tovary, ale 

rozhodli sme sa 

„posvietiť“ si i na 

služby, ktoré takmer 

dennodenne          

využívame. 

A ako to dopadlo? 

To sa už dozviete, 

keď sa zahĺbite      

do čítania nášho    

časopisu. 
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Pre študenta nie je nič horšie ako 

hlad. Nálada prudko klesá, 

o nejakých super výkonoch sa nedá 

hovoriť a hlavnou myšlienkou 

v študentovej hlave je to, kedy 

bude prestávka a či v bufete ešte 

niečo objaví. Nezlomí ho zlá známka 

či neočakávaná písomka, ale zavretý 

bufet?! ...hotová katastrofa! 

Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli 

otestovať školské bufety v našom 

meste. Pozbierali sme všetky drobné, 

premysleli si, čo budeme sledovať 

a vyrazili sme.  

Navštívili sme všetky bufety stred-

ných škôl  a pritom porovnávali: 

 Priestory, 

 prístup predavača,  

 rozmanitosť ponuky, 

 ceny vybraných produktov. 

Rozhodli sme sa, že budeme bodovať 

od 0 (verili sme, že toľko bodov nikto 

nedostane) až po 10 bodov. 

Naše predchádzajúce pozorovania nás 

utvrdili v názore, že najlepšie zaplní 

študentský žalúdok bageta, energiu si 

študenti dobíjajú lízankami a občas po-

trebujú nejaké zošity. A práve toto sme 

si počas nášho nájazdu na stredoškolské 

bufety hlavne všímali. 
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA   

TECHNICKÁ 

Bufet je jednoduchý, kupovať sme mohli 

len cez okienko (ako na pošte), bufet sa 

nachádza v priestoroch jedálne 

(učitelia, žiaci, zamestnanci z okolia),  

takže je kde sadnúť si. 

9 bodov 

Predavačka bola veľmi odmeraná (asi 

sme nepôsobili ako tí, čo sa chystajú 

veľa minúť). Bufet „slúži“ aj pre za-

mestnancov, ktorí sa v PALME stravujú.                                                                                       

4 body 

Ponuka bola pomerne rozmanitá, 

v bufete je pomerne veľa cukroviniek, 

šalátov, nápojov, v ponuke boli aj školské 

potreby. Zarazilo nás, že v bufete chý-

bali lízanky, najobľúbenejšia sladkosť 

školákov.         

8 bodov     

                                                                                   

Bageta 

Cena: 1,50€ 

Ingrediencie: šunka,       

uhorka maslo, syr  

Bageta bola dosť suchá,  obsahovala 

príliš veľa masla, syr sa akosi strácal. 

Bageta bola celkom chutná, ale v pomere 

cena a ponuka bodlo by viac uhoriek 

a inej zele-

niny. Body 

sme strhli 

hlavne pre 

veľmi vyso-

kú cenu. 

6 bodov 

                                                                               

                                                                                                   

GYMNÁZIUM sv. MIKULÁŠA 

Bufet je taký akurátny aj keď v ňom 

chýba miesto na sedenie. Mali sme po-

cit, že sme vošli do malého obchodíka. 

Páči sa nám, že v bufete je pultík, nie 

okienko.     

7 bodov  

Teda predavačka v tomto bufete je 

super. Veľmi príjemná, zhovorčivá.   

 10 bodov 

Ponuka zodpovedala priestorom, ale 

lízanky boli iba z jedného druhu, školské 

potreby v ponuke boli. 

                                                  6 bodov 

Bageta / žemľa 

Cena: 0,60€ 

Ingrediencie: kapusta , syr, uhorka , 

kečup, maslo 

Žemľa bola celkom chutná, pomerne 

bohatá na ingrediencie, veľa zeleniny. 

Pomer ceny s množstvom ingrediencií 

bol veľmi vyvážený. Škoda len, že je 

potrebné objednať si žemle deň vopred, 

dostali sme len syrovú, šunkové boli po-

objednávané, bagety v ponuke neboli. 

Škoda, hlavne za to sme strhli body.   

6 bodov 

                                                                                   

GYMNÁZIUM TERÉZIE VANSOVEJ 

Bufet je hneď pri šatniach a vchode, je 

pomerne malý, prístup je len cez okien-

ko, nie je tam žiadny priestor na sede-

nie. 

                                                  6 bodov 

 



Občania EÚ tvoria menej 

ako 10% svetovej        

populácie, ale skonzumujú 

viac než 50% globálnej 

produkcie mäsa,       

spotrebujú 25% papiera     

a 15% energie. 

 

Potravinový odpad                

vo Francúzsku by nasýtil    

podvyživených ľudí 

v Konžskej demokratickej 

republike a množstvo       

odhodených potravín 

v Taliansku by mohlo       

zastaviť hlad v Etiópii.         

Skús týždeň samostatne    

triediť svoj odpad     

potravín a môžeš si    

zistiť, koľko ľudí by    

si mohol nasýtiť.  
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Ako jediný v Starej Ľubovni v bufete 

predáva predavač, ktorý je veľmi prí-

jemný a ochotný.                                            

                                  9 bodov                                                                                   

Sortiment tovarov je pomerne bohatý, 

v ponuke sú aj školské potreby. Lízanky 

boli tiež iba z jedného druhu. 

                              7 bodov 

Stalo sa nám, že v jeden deň sme žemle 

už ani nekúpili, preto sme bufet navští-

vili ešte raz a kúpili sme šunkovú žemľu, 

ani tu bagety v ponuke neboli. Škoda, 

hlavne za „ rýchly výpredaj“ a to, že v 

ponuke neboli bagety. Za to sme strhá-

vali body.   

                          5 bodov 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA      

JARMOČNÁ 108 

Nakoniec sme si nechali náš bufet. Prie-

story sú príjemné, v bufete je pomerne 

veľký pult, nachádza sa tu aj skromný 

priestor na sedenie. 

8 bodov 

                                                                            

Predavačka je veľmi príjemná, usmieva-

vá, veľmi dobre sa nielen s nami, ale aj s 

ostatnými žiakmi porozpráva. 

10 bodov 

                                                                                              

Sortiment je veľmi bohatý, avšak 

v bufete nie je ponuka školských po-

trieb. 

9 bodov 

                                                                                                                        

Bageta 

Cena : 1,05€ 

Ingrediencie: kapusta, syr, paprika, 

šunka, kečup, tatárska omáčka, paradaj-

ka, uhorka 

Pomer ceny a ponuky je veľmi dobrý, iba 

v bagete v našej škole je napr. tatárska 

omáčka a naozaj veľa zeleniny. Bagety 

sa dajú kúpiť aj po tretej vyučovacej 

hodine. Nie je čo vytknúť. 

10 bodov 

 

Takže náš „útok“                      

na stredoškolské bufety         

v našom meste dopadol takto: 

 

1. miesto   

 SOŠ Jarmočná                    

37 bodov 

2. miesto   

 Gymnázium sv. Mikuláša          

29 bodov 

3. miesto    

Gymnázium Terézie Vansovej     

27 bodov 

SOŠ technická   27 bodov 

                                                                                                               

 

Možno to vyznieva, že chválime to, čo je naše,               

ale skôr je to tak,                                                                   

že na bufet máme fakt šťastie. 

Mali sme možnosť porovnávať a hodnotiť.                       

Niekedy nás sklamalo prostredie, inokedy obsluha          

či sortiment. Veľmi milo nás však prekvapil                         

prístup bufetárov.   

 A našu bufetárku vyprovokujeme k tomu,     

aby tiež rozšírila sortiment                

o nejaké školské potreby. 

  My,  

   EURÓPANIA 

Katka K., Dominika K. 
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Má ho už takmer každý. Mať mobil je už bežná vec, mať dotykový vybavený wiffi, bluetooth je cool, 

mať mobil je dnes už nevyhnutnosť. Telefonujeme, SMS-kujeme, JPS-kujeme, MMS-kujeme, skrátka, 

mobil je prístroj, ktorý nám umožňuje neustále a všade byť v kontakte so svojimi najbližšími či kamarát-

mi.  

Dnes už vôbec nie je nič mimoriadne, keď my mladí ľudia cestujeme za hranice svojich krajín 

a využívame služby mobilných operátorov. No tie donedávna neboli až také lacné. Dokon-

ca EÚ označila roamingové služby za „roamingovú krádež“, ktorú bolo treba čo najskôr 

ukončiť.  Či obmedziť?! 

 

A takto to pre nás spotrebiteľov dopadlo: 

Tarifový SMS limit: Spotrebitelia dnes platia maximálne 0,11€ za textovú správu (bez DPH) poslanú 

zo zahraničia, zatiaľ čo prijatá SMS v inej krajine EÚ ostáva bezplatná. 

Sekundové účtovanie: spotrebitelia sú teraz účtovaní podľa sekundovej tarifikácie – ráta sa priamo 

ukončenie hovorov prijatých v zahraničí a po prvej polminúte sa rátajú hovory uskutočnené zo 

zahraničia. 

Uzatvárací limit: Na prevenciu pred „šokom z účtu“ mobilné spojenie spotrebiteľov cez internet je 

prerušené, ak ich účet dosiahne limit – automaticky je nastavený na 50€ za mesiac.  

 

A ako je to s našimi SMS-kami a hovormi počas návštev či brigád v zahraničí?  

Nie sú najlacnejšie, ale predsa len Európska komisia sa „postarala“ o nižšie roamingové poplatky v rámci 

EÚ. 

  Odchádzajúci hovor Prichádzajúci hovor Odosielanie SMS Prijatie SMS 

Od 1. júla 2010 39 centov 15 centov 11 centov zdarma 

Od 1. júla 2011 35 centov 11 centov/min. 11 centov/správa zdarma 

 

Prečo vlastne roamingové tarify existujú ?!  

Nejde hlavne o zisk mobilných operátorov?              

Kým hovory sú už o 73% lacnejšie než v roku 2005, až v roku 2015 by        

prakticky nemal existovať cenový rozdiel medzi tým, čo zaplatíme do-

ma a tým, čo zaplatíme z akéhokoľvek miesta v EÚ. 

Katka K., Dominika K. 

Slovenského spotrebiteľa 

stálo poslanie textovej 

správy napr. z Írska 

0,27 centov v porovnaní 

s dnešnými             

0,13 centami. 
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     Každý z nás pozná ten nepríjemný pocit, keď naňho „niečo lezie“. Bolesť hlavy a zaslzené 

oči sa prežiť dajú, dokonca aj horúčka, ale plný nos? Strach a hrôza! Zle sa nám dýcha,    

nemôžeme nos vyfúkať nech sa snažíme akokoľvek a pritom vreckovky miznú jedna               

za druhou v nenormálnom tempe.  

Jeden maród z nás sa obetoval a podujal sa testovať hygienické vreckovky počas liečby. Dostal presné po-

kyny čo a ako a so silnejúcou nádchou stále intenzívnejšie a intenzívnejšie testoval. Po testovaní sa priznal, 

že niektoré druhy mu dali poriadne zabrať. Občas obsah, ktorý mal skončiť vo vreckovke, skončil na jeho 

rukách a ktovie kde ešte. 

Na testovanie sme mu pripravili druhy, ktoré sa najčastejšie objavujú v rukách 

spolužiakov:  

Hello kitty-farebné, I PUFFi, Big Soft-Natura, TENTO, AMELIA. 

 

Všímal si nielen on, ale aj my:  

cenu, 

obal a farebnosť,  

vôňu, 

počet vrstiev  

a samozrejme to, čo je pre vreckovky najdôležitejšie – pevnosť. 

Vreckovkám sme udeľovali smajlíkov, najviac ich mohli získať päť. 

  Hello Kitty-

farebné 

I PUFFi 

  

Big Soft-     

Natura 

TENTO 

  

AMELIA 

  

Cena 0,16€  0,16€  0,11€  0,12€   0,07€ 

Obal veľmi pútavý veľmi pútavý priemerný priemerný priemerný 

Farba 1 vrstva            

z troch farebná 

1 vrstva            

z troch farebná 

všetky 3 vrstvy 

biele 

všetky 3 vrstvy 

biele 

všetky 4 vrstvy 

biele 

Vôňa voňavé, sladká 

vôňa 

bez vône bez vône bez vône bez vône 

      

Počas testovania vreckoviek sa nám celkom nepotvrdila veta :          

„Nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci.“ Najkvalitnejšie boli 

Amélie, hoci cenovo sú veľmi prístupné. Hello Kitty a I PUFFI určené 

pre deti, síce vyzerajú  pútavo, avšak sú veľmi nekvalitné!  

Katka K., Dominika K., 



Slovenská sporiteľňa 

 
Má pre svojich mladých klientov účet SPOROžíro 

EURO<26. Za maloletú osobu vo veku od 15 do 18 

rokov právne úkony súvisiace so zriadením účtu 

vykonáva zákonný zástupca. Majiteľmi účtu môžu 

byť i mladí ľudia, ktorí už neštudujú. 

  

Výhody: 

vybrané služby a transakcie bez poplatkov,  

platobná karta VISA Electron bez poplatku, 

vernostný program Sphere card,  

24 hodinový prístup k peniazom prostredníctvom 

platobnej karty a širokej siete bankomatov, 

úspora času využívaním elektronického bankov-

níctva (Telephonebanking, Mailbanking, In-

ternetbanking, SMSbanking), 

prehľad o pohybe na účte výpisom cez elektro-

nické bankovníctvo alebo telefonicky, 

žiaden minimálny vklad, 

pripisovanie úrokov mesačne, 

finančná rezerva formou poskytnutia povoleného 

prečerpania. 
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Slovenská sporiteľňa ponúka i študentský účet. Za 

jeho zavedenie je poplatok 0,3O€, bonusom je kre-

ditná bankomatová karta a 0,5%-ný úrok 

k peňažnému vkladu na účet.  

Študentský účet si môže študent otvoriť už v 15 ro-

koch a je možné využívať ho do 26 rokov. Ak študent 

pokračuje v štúdiu môže si otvoriť Vysokoškolský 

účet, ktorého otvorenie je podmienené potvrdením 

o štúdiu na vysokej škole. 

Študentský účet je možné využívať kedykoľvek 

a kdekoľvek. Slovenská sporiteľňa zároveň ponúka 

kreditnú bankomatovú kartu pod názvom Sphere 

card . Táto karta umožňuje zľavy a je ľahko používa-

teľná.    

     Sme mladí, pochabí, no aj nás už zaujíma svet financií. Nie preto, že by sme chceli pracovať             

kdesi vo významnej banke, čo nehovorím, že je zlé, ale skôr nás zaujíma preto, lebo aj my chceme byť 

trendy  a sem-tam na seba niečo kúpiť.  Pretože výmenný obchod už dávno zanikol, potrebujeme              

na to peniaze. Kým pred desiatimi rokmi sme svoje ,,drobáčiky“ nosili vo vreckách,                                 

dnes si ich môžeme uložiť na akékoľvek konto vhodné pre náš vek a tak využívať jeho výhody.                  

Takzvané Start kontá nás pripravujú na správne hospodárenie s peniazmi. 

Preto sme spolu s Paľom Kedom navštívili pobočky bánk, ktoré sa nachádzajú v našom meste                                                 

a pýtali sme sa na kontá určené pre mladých klientov.  

A toto sme sa dozvedeli.  

http://www.slsp.sk/ActiveWeb/Page/sk/firemne_elektronicke/2810/elektronicke_bankovnictvo_sporo24.htm
http://www.slsp.sk/ActiveWeb/Page/sk/os_uvery_oso_szu/povolene_precerpanie.htm


ŠK.  ROK 2011/2012,  Č.  3  STRANA 7 

ČSOB  

 
Založenie študentského účtu je bezplatné, majiteľ 

zároveň bezplatne dostáva kartu, ktorou môže bez 

poplatku realizovať bezhotovostné platby.  K účtu 

patrí balík služieb, za ktorý je potrebné zaplatiť 2€ :   

Balík služieb pre všetkých mladých, študentov aj 

neštudentov vo veku od 15 až do 28 rokov. Za 

jeden poplatok mladí ľudia získavajú množ-

stvo služieb a neobmedzený počet vybra-

ných  transakcií. 

Internet Banking – prevody a platby sú zhrnuté 

v spomenutom 2-eurovom poplatku. 

Bankomatová karta je debetná – to znamená, že 

študent si po vyčerpaní svojich peňazí začína 

požičiavať od banky peniaze, ktoré musí do 

určitého času splatiť, inak je dlžoba krytá 

vysokým úrokom.  

Debet je až do výšky 600 eur, čo si už vyža-

duje rozumného hospodára.  

Účet je bezplatný, kartu dostanete bezplatne pri  

založení účtu. Platby kartou sú bezplatné.  

 

   Obsah balíka služieb: 

 medzinárodná platobná karta VISA Electron, 

 platby platobnou kartou v SR a zahraničí, 

 výbery z bankomatov ČSOB v SR, 

 služby elektronického bankovníctva, 

 povolené prečerpanie na účte, 

 neobmedzený počet transakcií (prijaté platby, 

odoslané platby elektronicky), 

 povolené prečerpanie až do výšky 600 €. 

 

Zľavu 100% z poplatku získajú študenti denného 

štúdia po predložení potvrdenia o štúdiu. 

 

Tatra banka 

 
Aj táto banka ponúka mladým klientom, ktorí sa hlav-

ne učia hospodáriť s peniazmi, účet. 

Konto sa zriaďuje bezplatne, mesačný poplatok je 

0,35 €.                                                                                 

Výhody tohto účtu: 

 Nie je potrebné mať na účte zostatok, 

pokojne môže byť aj nula, 

 platobnú kartu získa klient ihneď na po-

bočke, 

 internet Banking je bezplatný, 

 výpis je zasielaný e-mailom každý deň,  

 prehľad o pohybe na účte je zasielaný 

sms-správou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecná úverová banka 

 

Ponúka mladým klientom vo veku 15 – 24 rokov 

účet, ktorého zriadenie je bezplatné a mesačné 

poplatky pre študentov nie sú žiadne, pre mla-

dých ľudí, ktorí už neštudujú je správa účtu 

spoplatnená tridsiatimi centami mesačne. 

Hlavné znaky účtu: 

 Minimálny zostatok na účte je 5.00 €, 

 klient získava Platobnú kartu VISA EU-

RO<26, Visa Classic, Visa Inpsi-

re zadarmo, 

 internet Banking je bezplatný, 

 výpis je zasielaný poštou štvrťročne. 

http://www.csob.sk/ludia/ucty-a-platby/platobne-karty/debetne-karty
http://www.csob.sk/ludia/ucty-a-platby/elektronicke-bankovnictvo
http://www.csob.sk/ludia/uvery/povolene-precerpanie-uctu
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Otp banka 

 

Pripravila pre mladých klientov mladších ako 26 

rokov otp READY konto, ktoré je rozdelené do 

troch fáz. Pre všetky fázy platia tieto výhody: 

bezplatné vedenie účtu, 

bezplatné poskytnutie a vedenie elektronického 

bankovníctva, 

bezplatné vystavenie medzinárodnej karty Ma-

estro s atraktívnym dizajnom, 

platby platobnou kartou cez POST terminál bez 

poplatku, 

zľavu pri výbere z bankomatu. 

otp READY ‹ 15 

Je určený pre vekovú kategóriu od O do 15 rokov 

a navyše poskytuje: 

 pripísanie 3,32 € v prospech účtu za vysved-

čenie (1 vysvedčenie za školský rok), 

 žiaden minimálny vklad, 

 možnosť zakúpenia úrazového poistenia za 

veľmi výhodnú cenu. 

Výhodou je to, že účet s veľkými výhodami môžu 

využívať rodičia maličkého dieťaťa. 

 

otp READY ‹ 18 

Je určený pre vekovú kategóriu od 15 do 18 rokov 

a poskytuje: 

 pripísanie 6,64 € v prospech účtu za vysvedčenie, 

 žiaden minimálny vklad, 

 možnosť zakúpenia úrazového poistenia za veľmi 

výhodnú cenu. 

otp READY ‹ 26 

Tento účet je určený pre vekovú hranicu od 18 do 26 

rokov a s ním klient získava: 

 pripísanie 6,64 € v prospech účtu za vysvedčenie, 

 žiaden minimálny vklad, 

 možnosť zakúpenia úrazového poistenia za veľmi 

výhodnú cenu, 

 poskytnutie povoleného zostatku, 

 komfortné sporenie prostredníctvom otp TWIN 

konta, 

 všetky automatické prevody v prospech otp 

TWIN konta bezplatne. 

Ak je otp READY konto otvorené ešte maloletému 

klientovi, banka po dosiahnutí veku pre vyšší typ kon-

ta automaticky prideľuje medzinárodnú kartu MA-

ESTRO bezplatne. 

Ponuka účtov pre mladých je pomerne rozmanitá, stačí si len vybrať to, čo najviac vyhovuje.        

V našom hodnotení najlepšie obstálo otp READY konto už aj z toho dôvodu, že ho môžu používať            

aj dospeláci, ktorí ho zriadia už pre svoje malilinké dieťatko. Nezanedbateľné je aj pripisovanie            

vkladu za vysvedčenie, v základnej škole do priemeru 1,5; v strednej škole 2,00                                     

a ten nie je až taký nedosiahnuteľný! 

Mrzí nás však, že zástupcovia bánk akosi neradi hovorili o konkrétnych poplatkoch 

(najotvorenejší boli v OTP banke).                                                                

Možno preto, že sme príliš mladí, ale my ako spotrebitelia máme právo vedieť,                 

čo nás budú stáť ponúknuté a zrealizované služby. 

Viki Gaľová, Paľo Keda 
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Veľa veľkých obchodných domov a reťazcov  

ponúka karty, ktoré fungujú ako kreditné kar-

ty, ale môžu byť použité iba v danom obchode.   

Zvyčajne účtujú vyššie úrokové miery            

ako mnohé kreditné karty.   

   Ak použiješ kartu obchodnej spoločnosti 

s ročnou úrokovou mierou 20% na nákup          

notebooku za 350 eur, zaplatíš na úrokoch     

najmenej 70 eur za rok. 

Často sa stáva, že túžime po niečom, čo je momen-

tálne „in“ alebo „cool“, majú to už naši kamoši a bolo 

by fajn, keby sme to mali aj my. Je tu však maličký 

problém. Odkiaľ vziať  é-čka? Môžeme :  

 našetriť si, ale to trvá trochu dlhšie, 

 využiť bankové pôžičky, 

 prekročiť limit na účte,                         

 využiť kreditné karty,  

 kupovať na karty obchodných domov či iných 

spoločností,... 

Posledné štyri možnosti sú jednoduchšie, rýchle, ale 

aj najdrahšie! 

Aj keď sa nám to nezdá, vždy ide o to isté. Požičať 

si nikdy nie je zadarmo a vždy bude treba za pôžičku 

zaplatiť. Poplatok za pôžičku sa nazýva úrokom a ide 

o sumu vyjadrenú ako percento z požičanej sumy. 

Takže vždy je treba vrátiť nielen požičanú sumu, ale 

aj úrok navyše. Často sú tiež stanovené fixné        

poplatky za každú pôžičku.  

Paľo K., Viki G.  

Zovšadiaľ na nás číhajú reklamy                

ponúkajúce  rozmanitý tovar a ako inak    

vraj „výrazne zlacnený“. 

Nie je nič zvláštne, keď nás v letáku       

upozorňujú  na napr. 26%-nú výraznú       

zľavu tovaru, ktorý pred naozaj pár        

týždňami stál 1,89 € a teraz po zľave         

stojí tiež 1,89 € ! 

Dokonca stáva sa aj to,  

že tovar práve zlacnený stojí toľko          

ako tesne pred akciou. 

A TY, ZÁKAZNÍK,  

BUĎ Z TOHO MÚDRY! 



Melody -BAR 

Čakali sme tri minúty, kým si nás čašníčka všimla, 

hoci v bare nikto nebol a 50 sekúnd, kým priniesla 

čaj, ktorý stál 0,80 €. 

Ponuka čajov bola bohatá -  19 druhov. 

Čašníčka mohla byť aj ochotnejšia, chýbal jej   

úsmev na tvári. 

Priestory: 

Výhody: priestory sú rozdelené na fajčiarsku 

a nefajčiarsku miestnosť, v nefajčiarskej je stolný   

futbal. 

Nevýhody:  do nefajčiarskej miestnosti musíte  

prejsť cez fajčiarsku, aj preto je v nefajčiarskej 

miestnosti cítiť cigaretový dym. Televízor sa na-

chádza len vo fajčiarskej miestnosti a veľkou nevý-

hodou je aj to, že čašník nevidí na hostí v nefajčiar-

skej miestnosti, takže nevie, kedy by chceli hostia 

napríklad zaplatiť. 
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Kolkáreň-Reštaurácia 

Tu sme čakali cca 5 minút, kým nás obslúžili, pritom 

hostí bolo málo. 

Čaj, ktorý stál 0,99 €, nám čašník doniesol za minútu 

28 sekúnd.  

Čašník bol zdvorilý a milý. 

 Priestory: 

Výhody: Je tu možné zahrať si bowling, miestnosť je 

veľká, aj keď dýcha históriou, nachádzajú sa tu mo-

derné prvky. Nefajčí sa tu, fajčiarska zóna je úplne 

oddelená. Nachádza sa tu televízia, je dobré, že 

v prípade väčšej skupiny je možné využiť oddelené 

priestory na poschodí. Okrem bowlingu je možné za-

hrať si stolný futbal a biliard, okolo baru je veľa 

miesta na sedenie, dokonca sa tu nachádza i vysoká 

stolička pre malé deti. 

Nevýhody: Tých je málo, hádam prostredie pôsobí 

trošku tmavo, je kamenné, ale to je skôr subjektívny 

pocit. Na druhej strane je fajn, že majiteľ využil 

v interiéri pôvodné kamenné múry starého meštianske-

ho domu. 

 

Nepatríme síce k tým mladým ľuďom, ktorí potrebujú hlavne počas víkendov absolvovať žúrku 

s alkoholom, ale zato si rady posedíme v príjemnom prostredí pri nejakom džúse, ovocnej šťave kapu-

čínku či čaji. V Ľubovni máme niekoľko podnikov, ktoré radi navštevujú mladí ľudia a práve na tie sme 

si posvietili.  

Skôr sme chceli  porovnávať služby nie produkty, preto sme vyberali ovocný čaj (bolo okamžite jas-

né, že nejaký vysoký účet neurobíme = čistá provokácia!) a zamerali sme sa teda na: 

Čas, kým si nás v podniku všimnú, 

čas potrebný na obslúženie, 

rozmanitosť ponuky, 

správanie čašníka, 

priestory, či sú nejaké možnosti napr. na spoločenské hry, 

oddelenie fajčiarskej zóny od nefajčiarskej. 
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Kocka-BAR 

V bare sedeli dvaja hostia, napriek tomu sme čakali 

cca štyri minúty. Čaj čašníčka doniesla tiež za minútu 

28 sekúnd a stál 0,90 €. 

Ponuka čajov bola bohatá, potešilo nás, že k čaju po-

dávajú aj citrón. 

Čašníčka bola milá, príjemná, stále sa usmievala. 

Priestory: 

Výhody: priestory sú veľké, rozdelené na fajčiarsku 

a nefajčiarsku miestnosť, televízia sa nachádza 

v oboch miestnostiach. Veľmi sme uvítali, že dym 

v nefajčiarskej miestnosti nebolo vôbec cítiť. 

Nevýhody: Škoda, že majitelia nezabezpečili pre 

hostí žiadne spoločenské hry.  

Koliba - reštaurácia 

Tu čašníčka na nás rýchlo zareagovala. Čaj doniesla 

za minútu 30 sekúnd a stál 0,80 €. Taktiež sme 

k čaju dostali citrón. 

Čašníčka bola milá, usmievavá, ochotná. 

Priestory: 

Výhody: priestory sú veľké, v ľudovom štýle, je su-

per, že majiteľ takýmto spôsobom približuje hosťom 

život nášho regiónu v minulosti. Všetko sú originály 

zozbierané z okolitých dedín. V reštaurácii sa nefaj-

čí a dá sa sedieť aj vonku.  

Nevýhody: Keďže reštaurácia je ako koliba, okienka 

sú malé a z toho dôvodu je prostredie tmavšie a málo 

osvetlené. Chýba nejaký priestor so spoločenskými 

hrami. 

Cafe bar - BAR 

Obsluha zareagovala na nás okamžite, čaj nám čaš-

níčka doniesla za minútu a 12 sekúnd, stál 0,70€. 

Čašníčka bola odmeraná.  

Priestory: 

Výhody: Nachádza sa tu malé TV, je možnosť    

sedieť vonku.  

Nevýhody: Je tu len fajčiarska miestnosť, na se-

denie sú k dispozícii iba gauče, ktoré zaberajú ve-

ľa miesta, a preto sa tu zmestí málo hostí. Na dru-

hej strane vytvárajú také rodinné prostredie. 

Naše postrehy na záver. 

Ak si chcete dať najlacnejší čaj 

a patríte k ľuďom, ktorí k tomu potrebujú 

cigaretku, odporúčame Cafe bar. 

Ak ste nefajčiari a máte radi počas 

stretnutia s kamošmi aktívny pohyb,     

jednoznačne odporúčame Kolkáreň.      

Samozrejme musíte počítať s tým, že   

budete musieť siahnuť hlbšie do vrecka. 

Ak chcete byť trošku v súkromí,  

mimo ruchu, prípadne si chcete posedieť 

vonku a nevadí vám, že podnik nemá     

spoločenské hry, odporúčame Kolibu.  

Opäť sa potvrdilo, že mladosť je 

niekedy na príťaž. Zarazilo nás, že ani 

v jednom podniku nám pri platení nedá-

vali pokladničný blok. Museli sme si ho        

vyslovene vyžiadať. 

Katka Kmečová, Dominika Kollárová 



 

„Kde si bol tak dlho?“  

„Čakal som v supermarkete.“ 

„To nakupovalo toľko ľudí?“ 

„Nie, toľko ľudí bolo                  

pri reklamáciách.“ 

 

 

Príde pán do obchodu a pýta sa:                 

„Koľko stojí bábika BARBIE?“  

Predavačka na to:                           

„Ktorú máte na mysli? Máme Barbie ide na 

dovolenku za 17 eur, Barbie upratuje za 19 

eur, Barbie v kúpeľni za 21 eur a rozvedenú 

Barbie za 150 eur.  

Muža odpoveď zarazí a pýta sa:                  

„Prečo je rozvedená Barbie taká drahá?“ 

Predavačka zasvätene hovorí:              

„Pretože k rozvedenej Barbie patrí Kenov 

dom, Kenovo auto, Kenov bazén, ... 

V nákupnom centre ponúka predavač luxusnú dámsku bielizeň a stále 

vykrikuje: 

„Chcete byť sexi? Kúpte si túto čipkovanú bielizeň, pretože         

od zajtra platia nové ceny!“ 

Po dvoch hodinách bielizeň zmizla z pultov.  

Pribehla ešte jedna oneskorená zákazníčka a smutne sa pýta, koľko bude 

bielizeň stáť od zajtra. 

„Bude lacnejšia o tridsať percent,“ spokojne odpovedá predavač. 

 

 

Veselo aj realita   

Kúpila som si topánky, 

ktoré mali na škatuli   

uvedené:  

Pravý slovenský      

výrobok.                

A zase šmejd! Jedna         

topánka bola ľavá!  

 K Novákovcom príde       

predavač vysávačov. Na zem 

vysype veľa odpadkov 

a hovorí:                      

„Všetko, čo ten vysávač 

nevysaje, zjem.“  

„Tak to vám prajem dobrú 

chuť, od včerajška nám  

nejde prúd,“ hovorí Novák. 

 

Matka s asi sedemroč-

ným dievčatkom 

v obchode:               

„Mami, kúp takú       

MP3-ku, aby jej     

rozumel aj ocko.“ 
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