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Pripravovať Hotelácke noviny v rýchliku do Prahy je také hotelácke :-) Presne to teraz 
robím. Cestujem do Bad Schandau a hrám sa s novinami. Prečo? Ani sama neviem. 
Tak dúfam, že vás aspoň trochu zaujmú a neodhodíte ich hneď do koša. V tomto čísle 
nebudeme riešiť len gastronomické úspechy, ale aj tie iné, ako napríklad motorkárstvo,  
futbal a letecké modelárstvo.  Ale, samozrejme, nezabudneme ani na tie naše, hotelácke. 
Piataci majú praktické maturity už za sebou a my sme to pozorne sledovali. Musím 
povedať, že každá jedna slávnosť mala svoje čaro a určite to stálo za to. 
Nakonie vám chcem popriať krásne prázdniny, nech je to čas oddychu, užívania si, ale aj 
makania :P Veď vieme svoje :-) 

        Monika



                                                      KomPrax
I.D
Daniel Sciranka -  „All Ten Fingers“ - súťaž  v písaní desaťprstovou hmatovou 
metódou a vymaľovanie učebne F2;

Michaela Žulková -  „Záhrada v novom šate“ -  úprava záhrady pri Floriánke;

Nikola Priesterová -  „Mladý barman“ – barmanská súťaž pre prvákov pod 
vedením starších žiakov;

Patrícia Jadvišová  -  „Kinderiáda“ – športové hry pre deti v obci Pečovská 
Nová Ves - prázdniny

Michaela Barčáková - „Ulož to po novom“  - nové potravinové skrinky HA 

Katarína Štefaniová - „Aby sme na nich nezabudli“ - úprava vojenského 
cintorína  v obci Miková, rodisko rodičov Andyho Warhola.

 I. D, I. A, II. C 

         

Lívia Nižníková - „Stolovačka v zdravom štýle“ malá stolovačka C6

Benita Krenická - „Zisti, čo sme zač “- DOD

Nikola Dolhá - „Naučme sa viac - jazyková učebňa  maľovanie  a olympiáda

Viktoria Ferková – „Hotelácky masterchef“

Lenka Sabolová – „Športujme spolu“- volejbalový turnaj žiakov a profesorov 
MDD

Pavol Kandráč -  „Už len krok k altánku “ futbalový stánok v obci Krásna Lúka 
- sobota

Filip Ivan – „Maľovanie šatni v hale“     



l. C, I. D, II. B

Ján Hvišč – súťaž v skate na parkovisku pri  HA -22. 6 – 23. 6 Pozvaní: 
riaditeľ HA a primátor mesta

Viktoria Novotná – pomoc  deťom v obci  Víťaz – tvorivá dielňa  prázdniny 

Michaela Šarišská – Detský domov záhrada – úprava, výsadba - sobota

Simona Múdra – Maľovanie detský domov Sabinovská – kreatívne 
črepníky- sobota

Marko Kollarčík –  Detský domov  Sabinovská – športové hry - sobota

Erik Valentko -  Prekážky skate parkovisko pri Ha 22. 6  23. 6.

Kristiána Kraviarová – Prvý deň pred nástupom do školy – zážitková 
aktivita pre prváčikov 2. 9.

Viktoria Čuhová – Športové hry pre deti v obci Drienovská - prázdniny

Simona Hudá – Občianske združenie Magis, pomoc týraným ženám a ich 
deťom MDD - sobota

I. A, I. B, I. C, L. D, II. C, II. D

 Zuzana Čekanová – úprava učebne informatiky F3, F4, maľovanie

Dávid Hrabčák  -  bylinková záhrada pri parkovisku – sadenie, rýľovanie 
Termín dohoda p. Soták a Baňas

Ivana Hvizdošová  -  detský domov Sabinovska – zábavné popoludnie - 
sobota

 Ľuboš Kochanský – skate prekážky sídlisko Sekčov – prázdniny

Ondrej Jurko -  skrinka - Ulož to po novom

Andreas Ruščák – futbalový turnaj medzi prvákmi a druhákmi HA 25. 6., p. 
Hutňanová



Soňa Pavlíková – Koncert mladej kapely Keynote – uskutoční sa vo  
Wave - prázdniny

Patrik Radačovský – maľovanie  chodby v hale Grafity HA, p. Prídavok

Dávid Novák – úprava bufetu v hale HA – rekonštrukcia, p. Šebej

Natália Voľanská -  lavičky pri ohnisku a opekačka pre mládež 
v Ľuboticiach - prázdniny

Martin Beňa – súťaž mladých  hasičov v obci Ľubovec

Mária Vargová – v obci Ľubotín -  posilňovňa pre mladých - prázdniny

Marta Servátková - oprava schodov do školskej záhrady



Z TITULKY
„Buchtárina trochu iná...“

Hráči 8 družstiev rôznych vekových kategórií 
rozdelení do 2 skupín zvádzali s maximálnym 
nasadením medzi sebou napínavé súboje o každú 
loptu s cieľom streliť čo najviac gólov a tak  
potešiť seba, spoluhráčov a zároveň aj náročných 
divákov v hľadisku.

Napätie postupne gradovalo vo vyraďovacích 
zápasoch, najmä v tých, kde o postupe do 
ďalšieho kola rozhodovali pokutové  kopy. Pri 
ich realizácii diváci v  publiku tlieskali nielen 
streleckým schopnostiam úspešných exekútorov, ale 
aj umeniu brankárov, ktorí svojimi fantastickými 
zákrokmi ,,zatienili“ svojich súperov.

Víťazom turnaja sa stal ,,A“ tím žiakov 
Hotelovej akadémie, ktorý okrem jednej remízy v 
základnej skupine nedal svojim súperom žiadnu 
šancu a ostatné zápasy suverénne vyhral. O 
tento úspech sa pričinili hráči Jaroslav Sučka a 
Martin Beňa z I. B, Aleš Vojtáš, Peter Kosť, Patrik 
Štelbacký a Nórbert Scepaník z II. B,  Imrich 
Olejník zo IV. B a brankár - legionár Matej Ondrej 
z Gymnázia sv. Moniky.   

Na víťaznú vlnu žiakov Hotelovej akadémie sa 
úspešne naladil aj tím zamestnancov Hotelovej 
akadémie, ktorý v náročnej konkurencii obsadil 
3. miesto.

Víťazov turnaja dekoroval riaditeľ školy MVDr. 
Jozef Šenko, ktorý zároveň odovzdal  ceny aj 
mužstvám umiestneným v turnaji na ďalších 
priečkach.     

Po odovzdaní cien sa medzi hráčmi a fanúšikmi 
futbalu živo diskutovalo pri lahodnom drinku a 
chutnom guľáši. O občerstvenie a pohostenie 
účastníkov turnaja sa spoľahlivo postaral 
prevádzkar  reštaurácie Floriánka Bc. Marek Šebej, 
ktorému patrí veľké poďakovanie za prípravu a 
organizáciu tohto podujatia.

Spoločne sa tešíme z toho, že  sme naplnili  
hlavné poslanie tohto turnaja, ktorým bolo 
aktívne si zašportovať a zároveň získať a upevniť 
športové priateľstvá. Rozlúčkový ceremoniál 
hráčov a priaznivcov futbalu sa niesol v znamení 
prísľubu, že „ak budeme zdraví, o rok sme tu zas,  
lebo  futbal hrať  nás baví, je to proste v nás“.   

V závere môjho príspevku chcem vyjadriť 
radosť z toho, že bola zažehnaná moja obava, 
vyslovená v minulosti, aby športová hala nebola 
tou „najdrahšou kabínkou na prezliekanie“. 

Viac ako ročná skúsenosť nám ukazuje, že 
finančné prostriedky investované do vybavenia 
nášho športového stánku a vynaložené úsilie 
všetkých zainteresovaných, ktorí sa podieľajú na 
jeho chode, prináša svoje ovocie. Pevne verím, že 
aj v ďalšom období prispejú podobné aktivity 
k propagácii aktívneho pohybu medzi mladou 
generáciou a zvýšia záujem žiakov základných 
škôl o štúdium na našej škole. 

   Ing. P. Rusnák

     V sobotu 2. marca 2013 sa v športovej hale Hotelovej akadémie na Baštovej 
ulici zišli priaznivci najpopulárnejšieho kolektívneho športu na Slovensku - na 
1. ročníku halového futbalového turnaja o pohár riaditeľa Hotelovej akadémie.



SOMELIERI

Somelierska súťaž v Piešťanoch
Dňa  25. a 26. marca 2013 sme sa my, žiačky 3. C - Michala Hamarová a Viktória  Baranová, 

zúčastnili súťaže Mladý somelier Piešťany 2013. Šoféroval a spoločnosť nám robil pán riaditeľ 
MVDr. Jozef Šenko, zvládol to bravúrne. Súťaž pozostávala z troch častí: písomný test, hodnotenie 
vzoriek vína a servis pri stole hosťa. Umiestnili sme sa v strede súťažného poľa. Získali sme 
ďalšie nové vedomostí a zručnosti zo sveta vín. V závere sme sa zúčastnili slávnostného rautu, 
ktorý otváral francúzsky veľvyslanec.  Tešíme sa na budúci ročník a veríme, že sa ho zúčast
níme.                                   

                                                                                                                                                         
Miška a Viky

Rysavá jalovica
Rysavá jalovica

„A to musíme ísť?“ – rozoznelo určite v každej 
hlave študenta, keď sa dozvedel, že sa dňa 12. 
3. 2013 pôjde na divadelné predstavenie Rysavá 
jalovica. Ísť sa muselo, pretože akurát v tom 
čase sa (nielen) na našej škole maturovalo – zo 
slovenského jazyka. 

Miesto činu – „biely dom“ (ale ten prešovský). 
Mnohí si to v týchto priestoroch nevedeli ani 
predstaviť, no výsledok nás príjemne prekvapil. 
V poschodovej sále sme so záujmom sledovali 
osudy Adamov a Ev. Herci podali výborné výkony, 
zapojili i nás študentov – ponúkli za zvýhodnenú 
cenu krpce, no napodiv sa nenašiel nik, kto by 
disponoval menou zvanou „zlaté“. 

Všetko sa nakoniec dobre skončilo, odchádzali 
sme s príjemným pocitom rozumne využitého 
času. Kiežby takýchto predstavení bolo viac. 



HOTELÁCKE ÚSPECHY
Taliansko - Casargo

25. – 27. marca sa naša škola v zastúpení 
žiakmi Miriam Šarišská a Júlia Sedláková (III. C) 
ako kuchári, Danka Maľárová (III. A) a Ivana 
Palgutová (II. B) ako obsluhujúce a barmanky 
zúčastnila súťaže Wellnessfood&beveragecontest
Casargo 2013 v Taliansku. Ako šoféri s nami 
boli Mgr. Milan Pažický a Juraj Krajňák a ako 
psychická podpora a pomoc pani MVDr. Angela 
Strečková.  Keďže to bol prvý ročník súťaže, všetci 
sme mali isté očakávania a nikto presne nevedel, 
do čoho ide :)  Hneď po príchode sme boli všetci 
milo prekvapení technickou vybavenosťou školy, 
no zároveň sklamaní nie celkom dotiahnutou 
organizáciou a dochvíľnosťou organizátorov. 
Súťažilo sa 3 dni, kedy každý deň vystúpili 3 
súťažné družstvá, ktoré mali pripraviť aperitívový 

nápoj a podať hosťom 3 chody, ktoré v kuchyni 
pripravovali naše šikovné spolužiačky.  V posledný 
deň sa konal gala večer s vyhodnotením 
výsledkov, ktoré nás veľmi potešili. Boli sme 
ocenené za najlepšiu reštauráciu a bar a taktiež 
sme získali druhé miesto za bartending a servis. 
Veríme, že sa takejto súťaže budeme môcť 
zúčastniť aj po ďalšie roky a budeme môcť 
úspešne reprezentovať našu školu, pretože sú to 
skúsenosti na nezaplatenie.

Júlia Sedláková III. C



Z TITULKY



HOTELÁCKE ÚSPECHY

Naša škola sa aj tento rok zúčastnila na 
už piatom ročníku majstrovstiev Slovenska 
Juniorov – Barista Junior 2013, ktoré sa konali 
v dňoch 19. a 20. marca. Reprezentovala ju 
Ivana Palgutová z II.B. Ako morálna podpora, 
sprievod a dúfajme aj budúcoročná súťažiaca 
ju bola podporiť Danka Maľarová III.A. Prvý 
deň po ubytovaní sa konalo skúšanie kávovarov 
a písanie testu, ktorý obsahoval otázky nielen 
o káve, ale aj o čaji a preveril vedomosti 
všetkých súťažiacich, v ktorom bola Ivana na 
2. mieste. Práve v tomto bol tento ročník iný 
od tých predošlých. Ako základ voľného nápoja 
sa namiesto espressa používali čaje značky 
Dilmah. Súťaže sa zúčastnilo 16 súťažiacich z 
celého Slovenska, ktorých hodnotili 2-dvojčlenné 
tímy technických komisárov a 3 štvorčlenné 
tímy chuťových komisárov.  V časovom limite 
15 minút bolo ich úlohou pripraviť 4 rovnaké 

Barista Junior 2013

espressá, cappuccina a 4 rovnaké čajové 
nápoje. Hodnotila sa profesionalita, kreativita, 
komunikatívnosť, vedomosti a schopnosti 
baristov. Po skončení súťažnej časti nasledovala 
porada hodnotiacich komisárov a vyhodnotenie, 
z ktorého si Ivana domov odniesla celkové 2. 
miesto a cenu za najlepší čajový nápoj, ktorý 
pozostával z domáceho levanduľového sirupu, 
vodky infúzovanej čajom, limetovej šťavy a 
zeleného jazmínového čaju.

Ivana Palgutová II. B



HOTELÁCKE ÚSPECHY HOTELÁCKE ÚSPECHY
V Námestove sa 10. apríla 2013 konal druhý ročník baristickej súťaže 

Mladý barista, ktorej sa ako minulý, tak aj tento rok, zúčastnila naša škola, 
ktorú reprezentovali Ivana Palgutová II.B a Dana Maľarová III.A. Ako šofér a 
odburávač stresu ich sprevádzal PaedDr. Peter Kuchár. Ich konkurenciou boli 
ďalší jedenásti súťažiaci. V časovom limite 15 minút bolo ich úlohou pripraviť 4 
rovnaké espressá, cappuccina a 4 voľné nápoje, ktorých hlavnou ingredienciou 
bolo espresso. Po skončení súťaže sa konala porada chuťových a technických 
komisárov a vyhodnotenie. Z Námestova si Ivana Palgutová odniesla ocenenie 
za najlepšie espresso a celkové 2. miesto a Dana Maľarová celkové 4. miesto a 
ocenenie za najlepšiu prezentáciu.

Ivana Palgutová II. B



Z TITULKY



MATURITA

V. A

V. A

Noc HviezdNoc Hviezd



,,NEHOTELÁCKE” ÚSPECHY
Všetci vieme, že k štúdiu na našej škole patria už tradične aj nejaké tie 

gastronomické úspechy. Ale málokto vie, že máme aj takých spolužiakov, ktorí 
zbierajú trofeje aj mimo hoteláckeho odboru. Preto sme sa rozhodli predstavíť 
vám niektorých. Jedným z takýchto je aj pretekár Supermoto Matej Malinovský 
z I. A.  Rozhovor s ním pripravila jeho spolužiačka Benita Krenická. 

B:   Od  koľkých  rokov sa venuješ motorkám?

M:   Od mojich 10 rokov.

B:   Kto a ako ťa priviedol k 
motorkám?

M:  K motorkám ma priviedol  
otec, ktorý mi ako malému 
chlapcovi v 10 rokoch kúpil 
prvú malú motorku  (mini bike) 
a zaujalo ma to natoľko, že sa 
tomu venujem do dnes.

 B: Supermoto je šport, ktorý je 

plný adrenalínu, ale aj nebezpečenstva. Mal si už 
nejaké vážne zranenia ? 

M:  Žiadne až také  vážne zranenia. 
Prevažne len nejaké odreniny a 
naštiepená hrudná kosť.

B:  Aké sú tvoje doterajšie najväčšie 
úspechy v tomto športe?

M:  Medzi moje najväčšie úspechy 
patrí titul vicemajster, ktorý som 
dosiahol 3x.  A potom rôzne úspechy 
na regionálnych a medzinárodných 
súťažiach. 

Ďalším šikovným študentom je Štefan Potocký z I. C triedy. Je leteckým 
modelárom. Vo svoje disciplíne je sedemnásobný majster Slovenska. Vo 
svetovom pohári je v prvej desiatke. Ostatnej súťaže sa zúčastnil v Lučenci 
tento víkend a obsadil v lietaní na čas druhé miesto. Gratulujeme, prajeme veľa 
trpezlivosti a športových úspechov!                                                                                                              



POMÁHAME

Radosť rozdávaním rastie
Tradičná návšteva v Domove dôchodcov 

sa nám, žiakom IV. A, vydarila.  Cieľom 
bolo po dlhej zime privítať jar v jeseni 
života. O skvelý program sa postarali  
talentovaní žiaci od prvého po piaty 
ročník: M. Župina, M. Stašenková, M. 
Segeďová, R. Papp, J. Majirský, A. 
Sabolová. 

Programom sprevádzala pani 
profesorka M. Servátková. Naši 
mladí umelci zaujali svojim skvelým 
výkonom. My ostatní  sme zabezpečili  
malé pohostenie pre divákov aj lákavú 
tombolu s 30 cenami,  ktorá všetkých 
potešila. 

S každou pesničkou a každou výhrou 
rástla dobrá nálada a radosť. Vitalita 
seniorov nás presvedčila, že každý je tak  
starý, na koľko sa cíti.                                                                                       

Barbora Vysočánová IV. A



MATURITA

V. B

Titanic



MATURITA

V. D

W. A. Mozart


