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V tomto čísle nájdete: 

Na úvod... 

Nemám obľúbené ročné obdobie. 

Každé je krásne. Ale milujem rôzne 

okamihy. Na jar, keď kvitnú prvé 

kvety.  V lete, keď sú v noci poot-

várané okná a za oknom spieva mi-

liarda cvrčkov. Alebo keď nemu-

sím hľadať bundu, aby som sa ob-

liekla, pretože je zima. A keď sú 

v lete tie lenivé horúce rána, záclo-

na sa  jemne pohojdáva a všetko sa 

ešte len zobúdza. Nekonečné zápa-

dy slnka, voda a bosé nohy nám 

šteklí tráva. Milujem však aj oka-

mihy, keď na okno bubnuje dážď 

a listy sa pomaly farbia na zlato, 

a potom sa scvrkávajú a šuštia pod 

nohami. Vtedy si len nerada prizná-

vam, že sa treba vrátiť do školy. 

A zasa v zime, keď padajúci drob-

ný sneh sadá do vlasov a všade 

v meste to vonia vareným vínom 

a škoricou. Nemám obľúbené ročné 

obdobie. Milujem okamihy.  

Dali sme zbohom piatakom, leto je 

hneď za rohom. Každý z nás má 

plány, brigádu alebo si proste užiť 

s kamarátmi, niekde pri vode, 

s miliónom komárov. Či už patríte 

do jednej, alebo druhej kategórie, 

užite si leto. Zažite dobrodružstvá, 

hľadajte dobrú energiu a spájajte sa 

s ľuďmi. Fiesta like there is no ma-

ñana – Oslavujte, ako keby nebol 

zajtrajšok! Napokon, ľutujeme len 

šance, ktoré sme si nechali ujsť. 

Teším sa na prázdniny, no... Predsa 

len, škola mi bude trochu chýbať. 

Ale som šťastlivec, že mám niečo, 

čo robí lúčenie ľahším Vidíme sa 

v novom školskom roku.  
   

 

Klaudia Butelová. II.D 



Do Slovinska sme išli na týždeň. V ponde-

lok ráno nás pán zástupca pozbieral po Pre-

šove a vyrazili na 10 hodinovú cestu do 

Slovinského Bledu. Cesta bola dlhá 

a horúca. V aute sa za volantom striedal 

pán riaditeľ a pán zástupca. Prišli sme tam 

približne o piatej poobede. Boli to krásne 

dni. Užila som si ich. Súťaž bola až 

v stredu, takže sme v utorok mali možnosť 

ísť sa prejsť okolo Bledského jazera a po 

okolitých krásnych miestach tohto malého, 

ale  turisticky rušného mestečka.  

V stredu sme sa plne venovali súťaži 

a večer sme mali pripravený zaslúžený ga-

lavečer. Vo štvrtok nám pripravili ich žiaci 

exkurzie po okolí. Odchádzali sme až  

v piatok doobeda. Boli sme v hlavnom 

meste Slovinska v Ľubľane, kde nás pre-

viedli centrom mesta, prešli sme sa po 

moste lásky a boli sa pozrieť na trhovisko 

s rybami. Ďalej sme boli 

v pivárni, kde nám vy-

svetlili a ukázali postup 

výroby piva s malou de-

gustáciou  piva Union. 

Neskôr sme sa išli po-

zrieť do vinohradov vína 

Montis, ktorí boli hlav-

ným sponzorom súťaže. 

A nakoniec po nároč-

nom a vyčerpávajúcom 

dni sme išli namočiť no-

hy do ešte studeného Slovinského mora 

v meste Koper.  

Večer, po príchode do hotela sme sa stihli 

pobaliť a unavení sme ľahli spať. V piatok 

sme v doobedňajších hodinách vyrazili zo 

Slovinska naspäť domov.  

Na záver by som len chcela dodať, že som 

rada, že študujem  na tejto škole, ktorá mi 

dáva a dala veľa možnosti. Nazbierala som 

skúsenosti a veľa sa naučila.  

 

Darina Špirková  II.B 

Barmanky na súťaži G&T Cup v slovinskom Blede 
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Barman je pracovník, 

ktorého úlohou je 

príprava a podávanie 

širokého sortimentu 

miešaných 

nealkoholických  

a alkoholických 

nápojov.  



Stretli sme sa pred hádzanárskou halou  

a tešili na týždeň prežitý v Tatrách. Po prí-

chode na lyžiarske stredisko Kubašok, sme 

si požičali lyže a učitelia nás rozdelili do 

skupín. Niektorí stáli na lyžiach po prvý-

krát. Naše pocity boli zmiešané a počiatoč-

ný strach vystriedala radosť. Po prvom dni 

na lyžiach, unavení a hladní,  sme sa tešili 

na ubytovanie. Ubytovanie bolo super,  

strava nebola ako u babičky, ale pojedli 

sme. Veď ako sa vraví k jedlu len hladné-

ho. Vrstva snehu bola veľmi priaznivo na-

klonená lyžovaniu. Vďaka trpezlivosti uči-

teľov a našej snahe sme sa všetci naučili 

lyžovať. Prežili sme krásny slnečný deň  

v Tatranskej Lomnici. Vyviezli sme sa la-

novkou  aj na Skalnaté pleso. V stredu sme 

mali deň určený na oddych a navštívili sme 

múzeum v Tatranskej Lomnici. Záver ly-

žiaraku sa niesol v duchu súťaží a o zábavu 

bolo postarané. Pozitívne pocity a vzájom-

né spoznávanie spolužiakov aj učiteľov by 

sme si radi zopakovali aj o rok.  

 

Prváci z 1.B  

 

Zimné spomienky - Biela rozprávka 
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Keď som v piatok ráno dora-

zila do školy, na chodbe stál 

dlhý  zástup žiakov. Najprv 

som nechápala. A potom mi 

to došlo: „Jasné, Valentínska 

kvapka krvi.“ Tí, ktorí už mali 

18 sa  mohli zúčastniť odberu. 

Pod profesionálnym tímom 

zdravotníkov  každého obra-

li  približne o 450 ml krvi. 

K odvážnym žiakom hotelo-

vej akadémie sa pridalo aj 10  

zo strednej dopravnej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchyti-

la som 

jedného prvodarcu , Richarda 

Bundzíka a povyzvedala sa.  

Prečo si sa rozhodol daro-

vať krv? 

Chcel som to skúsiť, veď 

mám 18. Navyše, môj odber 

určite niekomu pomôže. Do-

zviem sa svoju krvnú skupinu, 

dostanem darček a mám ra-

dosť z voľného dňa.   

Nemáš strach z ihiel? 

Nie, je to predsa iba ako malé 

uštipnutie (smiech). A po od-

bere som sa cítil veľmi prí-

jemne. 

A to doslova. Po odbere krvi 

sa nám do tela vyplavujú en-

dorfíny, hormóny šťastia. Pre-

to niektorým darcom začnú 

odbery po čase chýbať. Je do-

kázané že odberom krvi sa 

organizmus naštartuje a začne 

produkovať novú,  krv a celé 

telo sa regeneruje.  

Spolu so zamestnancami 

Transfúznej stanice prišli aj 

dobrovoľníci z Červeného krí-

ža, Anita Sventeková, Anna 

Maria Koreňová a Jakub 

Krompaský. Sú to mladí ľu-

dia, ktorých stretnete na ulici 

a nikdy neviete, že možno 

práve oni vám raz zachránia 

život. 

 Na Slovensku sa každoročne 

spotrebuje približne 180 000 

transfúznych jednotiek krvi. 

Keď 10 krát darujete krv, tvo-

rí to približne 5 litrov krvi, 

ktoré dokážu zachrániť 2 ži-

voty. 

Valentínska kvapka krvi sa na 

našej škole organizuje pod 

záštitou Žiackej školskej rady 

už 15 - krát. Tohto roku aj na-

priek chrípkovej epidémii sme 

mali obdivuhodnú účasť . Od-

ber trval 3,5 hodiny a celkovo 

darovalo 52 žiakov. „Každá 

krv je vzácna a každý darca je 

hrdina“, povedal MUDr. 

Trenčan. 

 
Klaudia Butelová. II.D 

Počas jedného odberu 

je väčšinou darované 

450 ml krvi. Môžu byť 

tiež odobrané iba 

vybrané krvné zložky 

(krvná plazma, krvné 

doštičky, biele krvinky).  
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Piatok trinásteho - šťastný deň 



Sweetcup je súťaž v príprave 

múčnikov a dezertov. Témou 

tohto ročníka bola príprava 

torty pod názvom 21. storo-

čie. Podujatie už niekoľko ro-

kov organizuje SOŠ obchodu 

a služieb, Sídlisko duklian-

skych hrdinov 3 v Prešove.  

Uskutočnila sa 19. februára.  

Na súťaži sme sa zúčastnili 

dvaja - Kristína Jurová z II. A 

a Merlin Erb z II. B. Svoje 

odborné rady nám s ochotou 

poskytovala pani profesorka 

PaedDr. Gabriela Mojzešová, 

ktorá nás na súťaž veľmi dob-

re pripravila.  

Počas prípravy sa nám do ces-

ty stavali rôzne prekážky na-

príklad: pokazený konvekto-

mat. 

Deň pred súťažou sme boli  

v škole až do šiestej, aby bolo 

všetko „ready“ . 

Deň D prebehol v poriadku  

a bol korunovaný úspešným 

umiestnením v ZLATOM 

pásme a titulom najkreatívnej-

šej torty. 
 

                         Merlin Erb, 

Kristína Jurová II. B 

Sweetcup 
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Dňa 29.apríla 2015 sa žiačky 

Katarína Štefaniová z III.D   

a Mária Vargová z III.B  zú-

častnili súťaže Carpatia Car-

ving Cup 2015 vo Svidníku. 

V súťažnej kategórii vyrezáva-

nie  do ľubovoľného  ovocia 

a zeleniny – prezentačný výro-

bok získala Mária Vargová za 

Farebný vodopád zlaté pásmo 

a Katarína Štefaniová za Kyti-

cu tulipánov strieborné pás-

mo.  

V kategórii vyrezávanie do 

melóna vyrezávala Katarína 

Na ľudovú nôtu s ocenením 

v zlatom pásme.   

Carpatia Carving Cup 

Mária získala ocenenie v strie-

bornom pásme za vyrezaný 

melón  na tému Potešenie pre 

teba. 

Na súťaž žiakov pripravovala 

MVDr. Mária Greifová. 
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Nejedného z nás potešil oznam, že 

opäť prišiel deň, keď sa nebudeme 

učiť. No viac než my sa potešili 

naši učitelia.  

Tento deň patril práve im. Po ce-

lom roku, kedy sa o nás trpezlivo 

starali a znášali naše premeny ná-

lad, sme konečne pripravila niečo 

my pre nich. Skupina niekoľkých 

talentovaných žiakov si pripravili 

bohatý program živej hudby, folk-

lórne aj moderné tance. Taktiež 

nás milo prekvapil aj spev dvoch 

odvážnych žiačok.  Najlepšou čas-

ťou bol záver programu, ktorý 

sme naozaj nečakali. Každého 

z nás postavil na nohy spev Pavla 

Kandráča, keď predstúpil priamo 

pred učiteľov a mohutným hlasom 

im zaspieval.  

Veríme, že tento náš program uči-

telia prijali ako poďakovanie za 

ich trpezlivosť s nami a že si na 

nás uchovajú aj pekné spomienky. 

 
Simona Lukáčová IV. D 

Deň učiteľov 

Na Slovensku sa  

Deň učiteľov slávi  

28. marca  

ako spomienka  

na  narodenie  

Jana Amosa 

Komenského.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/28._marec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
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Naša škola sa každoročne an-

gažuje so svojimi študentmi v 

rôznych súťažiach. Medzi nimi 

majú miesto aj naši somelieri, 

ktorí mali možnosť zúčastniť 

sa tento rok na dvoch prestíž-

nych súťažiach. Boli  to  maj-

strovstvá juniorov somelierov 

Slovenskej republiky 2015  

v Nových Zámkoch a na súťaži 

Mladý  

Somelier  

v Piešťanoch. 

Na samot-

ných maj-

strovstvách 

reprezentova-

li našu školu 

dvaja súťa-

žiaci, Andrea 

Poláčková 

z II. D  a Dominik Šujeta z III. 

C, v sprievode p. Krajňáka. 

„Na túto súťaž sme cestovali 

s istým rešpektom, keď že pre 

oboch to bolo vôbec prvé re-

prezentačné pôsobenie a boli to 

hneď Majstrovstvá SR,“ po-

znamenali súťažiaci. No porota 

vyzdvihla vystupovanie, komu-

nikáciu, techniku a aj samotný 

outfit našich študentov. Bol 

jeden z najlepších. „Z tejto sú-

ťaže sme si okrem nových ka-

marátstiev a kontaktov odniesli 

aj mnoho skúseností z oblasti 

somelierstva a gastronómie.“ 

Samotná súťaž nepozostávala 

len z náročného testu a zruč-

ností, ale poskytla aj nové ve-

domosti o slovenských sektoch 

spol. Hubert, ktoré súťažiaci 

nadobudli súkromnou degustá-

ciou s hlavnou enologičkou 

spoločnosti Hubert, s pani inži-

nierkou Vajcíkovou. „Aj keď 

to bola naša prvá súťaž, 

s výsledkom a so samotným 

zážitkom, ktorý sme si 

z Nových Zámkov odnášali, 

sme boli veľmi spokojní.“ 

Ďalšou zastávkou boli Piešťa-

ny, v staronovom zložení. Do 

Piešťan cestovali Kristína De-

siatniková z II.D triedy a Do-

minik Šujeta z III. C triedy. 

Somelier pracuje  

v reštaurácii a je 

poradcom pre 

majiteľa a  hosťa  

v oblasti ponuky 

vín.  

Piešťany, rovnako ako Nové 

Zámky priniesli mnoho nových 

poznatkov a skúsenosti.  
 

Spomedzi 25 súťažiacich sme 

sa umiestnili na 11. a 16. mies-

te. Súťaž bola zaujímavá, pro-

stredie pre nás nové, iní súťa-

žiaci, iné podmienky. Táto sú-

ťaž, s dlhoročnou tradíciou sa 

ani tento rok neobišla bez dlho-

ročného garanta, pána Dr. Ma-

líka. Pre nás to bola znova ob-

rovská skúsenosť a veríme, že 

poznatky z týchto súťaží raz 

prinesú aj svoje ovocie. 

 
Dominik Šujeta III.C, 

Andrea Poláčková II.D 

Naša – Vaša lajdačenka  

Rešpekt verzus úcta. Aj takto vnímame postoj lajdačenkaa učitelia. Každý z nás raz zabudne 

pomôcku alebo sa nenaučí. Práve preto máme  lajdačenku. Nie vždy sa dá všetko odpustiť, ale 

NAŠA lajdačenka sa RÁTA. Nie je to výhovorka, zakrývanie a podobne. Je to len náš spôsob, 

ako sa ospravedlniť. Správame sa voči Vám úctivo, a tak žiadame od Vás rešpektovanie tohto 

kúska papiera. 
Redakčná rada 

Somelieri opäť na scéne 

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADno
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Každodenná makačka alebo zážitky na celý život? 

Pri rozhodovaní na akú stred-

nú školu pôjdem som mala 

jasno. Už ako ôsmačka som 

vedela, že pôjdem na hotelovú 

akadémiu. Mala som na to 

viacero dôvodov. Cudzie ja-

zyky, zaujímavý odbor a zau-

jímavej praxe. Zahraničná 

alebo domáca, to je hádam 

úplne jedno. Pamätám sa, ako 

sa nás raz na hodine učiteľ 

pýtal, prečo sme si túto školu 

vybrali. Odpovede sa opako-

vali dookola. Cudzí jazyk  

a zahraničná prax. Je zaujíma-

vé, že keď sa vás niekto opýta 

túto otázku, odpoveď máte 

jasnú. Všetko je ale inak, keď 

sa na nástenku zavesí rozpis 

s presným dátumom, miestom 

a s tým, akú dostanete odme-

nu. Neviem prečo, no na tieto 

ponuky zareaguje väčšinou 

skôr menšina ako väčšina. 

Podľa môjho názoru, je to 

jedna z najlepších vecí 

a obrovská výhoda, ktorú po-

núka naša škola. Keď na spo-

mínanú otázku odpovedala 

skoro celá trieda to isté, dalo 

by sa čakať, že na zahraničnú 

prax sa naozaj prihlási viac 

ľudí. Ja, zopár spolužiakov 

a pár ľudí z ostatných tried 

sme sa naozaj prihlásili. 

V mojom prípade to zo začiat-

ku nevyzeralo veľmi ružovo, 

no nakoniec to dopadlo nad 

očakávanie. Možno si mnohí 

myslia, že je to naozaj iba 

o práci. O každodennom vstá-

vaní, o poriadnej makačke, 

o spadnutí do postele tesne po 

skončení večere. Áno. Naozaj 

je to o tom. Keď beháte hore 

dole po reštaurácii alebo ku-

chyni niekoľko hodín denne, 

nie je to rovnaké, ako sedieť 

v lavici 7 hodín do dňa. Lenže 

okrem toho je v tom oveľa 

viac. Pomedzi to všetko, úna-

vu, boľavé nohy a nespočetné 

množstvo modrín zažijete nie-

čo úplne iné ako doma. Niečo, 

čo ste ani nepredpokladali. Je 

pravda, že voľno máte iba raz 

do týždňa, ale nakoniec zistí-

te, že v práci je to aj tak oveľa 

lepšie. Spoznávate nových 

ľudí, novú kultúru a zvyky. 

Moja prax v Taliansku bola 

zaujímavá práve v tom, že 

väčšina personálu vlastne ani 

neboli Taliani. A tak som spo-

znala ľudí z Albánska, Turec-

ka, Dominikánskej republiky 

a mnoho ďalších. Zákazníci 

boli väčšinou z Anglicka,  

a tak sme si precvičili aj ja-

zyk. Po nejakom čase sme sa 

začali chytať aj na taliančinu 

a bolo pre nás prirodzené, ak  

s nami rozprávali po talian-

sky. Počas dňa voľna sme sa 

dostali dokonca aj do Milána, 

do neďalekého mesta Como, 

Bellagio či Menaggio. Zažili 

sme toho veľmi veľa 

a myslím, že tieto zážitky si 

zapamätáme do konca života. 

A preto vám radím (aj keď to 

budete čítať možno traja), pri-

hláste sa na zahraničnú prax. 

Možno práve vy traja zažijete 

niečo úžasné a nezabudnuteľ-

né.  

(Nezľaknite sa, keď pred ka-

tedrálou v Miláne uvidíte ne-

konečný rad. Pohybuje sa to 

celkom rýchlo a nakoniec sa 

dostanete aj dovnútra. Samo-

zrejme iba v prípade, že nepa-

šujete zbrane – pred vstupom 

vás totižto prehľadajú vojaci.)  

 

Lenka  Sabolová III. D 



The Paranoid je mladá úspeš-

ná skupina. Pochádzajú 

z okolia Nitry a na scéne sú 

už dlhší čas. Vystupujú 

v zložení Igor Belaj – spevák, 

Roman Birkuš – gitarista  

a screamer, Patrik Sýkora – 

bassgitarista a Miloš Zaujec – 

bubeník. A keďže sa šťastie 

na nás usmialo, rozhovor 

s nami spravil aj ich manažér 

pán Čevela. Na ich 2. koncer-

te v rámci turné ANJELI 

SPIA, sme s nimi spravili roz-

hovor. Musíme podotknúť, že 

boli veľmi seriózni a milí. Tu 

je rozhovor.  

Aký je bežný deň úspešného 

manažéra? 

p. Čevela - Môj bežný deň je,  

že ráno vstanem, odkontrolu-

jem maily, vybavím pár tele-

fonátov, venujem sa agende 

v agentúre  a starám sa 

o dobrý chod mojich záleži-

tostí. 

Mávaš trému?  Ako ju zvlá-

daš?  

Igor Belaj - Stáva sa mi, že 

mám trému, najmä keď som 

chorý, lebo nie som si  až taký 

istý. No mávam aj zdravú tré-

mu, ale zo skúseností viem, že 

to zvládnem a ľudia mi pomô-

žu. 

Si gitarista a screamer, kedy 

si začal s gitarou a kedy so 

screamom?  

Roman Birkuš - S gitarou 

som, začal keď som mal 8 ro-

kov. Otec ma prihlásil do ľu-

dovej školy a so screamom  

som začal ako 19-ročný, keď 

prišla vlna metalcore na Slo-

vensko. 

Aký bol tvoj život študenta 

na strednej škole? 

Patrik Sýkora - Krátky, lebo 

2 roky som chodil normálne 

na strednú, rok na školu ob-

chodu – podnikania a rok na 

športové gymnázium. Potom 

som až po ukončenie vysokej 

školy študoval externe. 

Ako vníma učiteľský zbor 

to, že nahrávaš, skúšaš, kon-

certuješ a máš iné aktivity? 

Miloš Zaujec - Úplne super. 

Mám najlepšiu triednu na sve-

te, ktorá mi to všetko schva-

ľuje a takisto mám podporu aj 

od ostatných učiteľov. 

Čo musí dobrý manažér 

zvládať?  

p. Čevela - Všetko. Všetko, 

na čo si len spomeniete, inak 

nie je dobrý manažér. Je zod-

povedný za všetko aj za neús-

pešné akcie. 

Aké je tvoje motto?  

Igor Belaj -  Nemám rád, keď 

niekto hovorí, že sa niečo ne-

dá. Všetko sa dá, len treba 

chcieť. Nemám rád, keď ľudia 

povedia niečo iné do očí a iné 

za chrbtom. Vyhovuje mi dô-

verný vzťah. Ale hlavne sa 

rád učím na vlastných chy-

bách. Musím spadnúť a sám 

sa postaviť.  

Ak by si bol učiteľ aký 

predmet by si učil?  Bol by 

si prísny?  

Roman Birkuš - Skúšal som 

Rozhovor s The Paranoid  
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V zákulisí s THE PARANOID pri rozhovore, z ľava: Patrik Sykora, Roman 

Birkuš, Igor Belaj, Miloš Zaujec. V strede medzi chalanmi je naša redaktorka: 

Terézia Štofaňáková. 

Igor Belaj – spev  
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učiť gitaru. No veľmi ma to 

nebavilo robiť s ľuďmi, ale 

asi by som bol trocha prísny. 

Čo je najdôležitejšie podľa 

teba v živote  a čo ťa drží 

v ťažkých situáciách nad 

vodou?  

Patrik Sýkora -  Zdravie a ja. 

Ja držím sám seba. 

Si na strednej, ale zároveň si 

súčasťou úspešnej kapely, 

aké to je?  

Miloš Zaujec - Keby som bol 

v úspešnej kapele, tak ti to 

poviem. Ale nie, normálne . 

Je to v pohode. 

Sú veci čo by si spravil inak, 

ak by si mohol? Čím sa ria-

diš vo svojom živote?  

Patrik Sýkora -  Ale áno, no 

už sa to nedá zmeniť.  Svojou 

hlavou, Open Mind. 

Ako riešiš problémy? Mys-

líš, že tvoje riešenie je naj-

lepšie?  

Roman Birkuš - Oddiaľujem 

ich. No práve,  nie je, ale som 

taký, že radšej odsuniem nie-

čo, čo mám vyriešiť teraz 

a vyriešim to potom so stre-

som. Roman Birkuš – gitarista a screamer 

Miloš Zaujec – bubny  

Bol si obľúbený medzi spo-

lužiakmi na strednej?  

Igor Belaj -  Myslím si, že 

áno. Mal som veľmi dobrú 

partiu na základnej, kde som 

založil The Paranoid so spolu-

žiakom. Na strednej, ako som 

spomínal, sme boli dobrá par-

tia a mal som šťastie, že som 

mal dobrú partiu aj na výške, 

inak by som asi nedokončil 

Ekonomickú univerzitu. Aj na 

internáte som mal fajn kolek-

tív. 

Využili ste viac znalostí 

a zručností zo strednej ško-

ly,  alebo z vysokej školy 

v oblasti manažérstva?  

p. Čevela -  Keďže som bol 

na strednej na gymnáziu, tak 

asi skôr tie z vysokej školy. 

Vyštudoval som filmovú 

a televíznu produkciu,  cez 

ktorú som sa dostal 

k manažérstvu. 

Ovplyvnili nejaké skupiny 

z čias tvojho detstva vašu 

súčasnú tvorbu?  

Igor Belaj -  Keď som mal 

nejakých 13 rokov, začal som 

ulietať na Offspring. No ne-

skôr som si najviac uletel na 

Metallice, keď som od kama-

ráta dostal Black album, 

z ktorého som bol doslova 

ohúrený. Dlho som fičal na 

jednom albume a neskôr som 

si začal zbierať diskogra-

fiu. Táto skupina ma ovplyv-

nila pri zakladaní vlastnej hu-

dobnej skupiny. Aj ja som 

chcel dávať niečo ľuďom.  

Neskôr som počúval aj kapely 

ako Linkin Park a podobne. 

Popularita a sláva – zmenilo 

to teba alebo vzťahy ľudí 

k tebe?  

Roman Birkuš - Možno tro-

chu aj mňa, ale viacej vzťahy 

ľudí ku mne. Pozerajú sa na 

mňa akoby som sa zmenil, no 

pritom som stále rovnaký. 

Baví ťa odbor, ktorý študu-

ješ - hotelierstvo ?  

Miloš Zaujec -  Áno. Baví 

ma variť. Variť je super. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo si myslíš o šikane alebo 

kyberšikane na stredných 

školách?  

Patrik Sýkora -  Je to zlé, 

malo by to prestať. 

Ako vnímaš svoj ženský 

a ako svoj mužský fanclub?  

Roman Birkuš - Ženský 

v pohodičke, sú tam pekné 

babenky. A mužský ? No, ma-

jú ma radi chalani, moju hru 

na gitare, po koncerte mi po-

dávajú ruky. 

 

Patrik Sýkora – Bassgitara 
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Každý rok piataci na Hotelo-

vej akadémii v Prešove musia 

vykonať praktickú časť odbor-

nej zložky maturitnej skúšky. 

Takže aj v tomto školskom 

roku sme museli my, žiaci  

V. D triedy, podstúpiť veľkú 

skúšku. To, čo sme sa počas 

celého štúdia na hotelovej aka-

démii naučili, sme ukázali  

a v plnej sile predviedli na 

praktickej časti odbornej zlož-

ky maturitnej skúšky. Zástup-

ca našej triedy nám vylosoval 

slávnostnú udalosť „banket“, 

ktorý sme zrealizovali pod ná-

zvom Svet divadiel.  

Praktická maturita 

Ako si sa dostal k spevu?  

Igor Belaj - Na základnej  

škole sme mali zaspievať vše-

tci nejakú ľudovku. Učiteľka 

bola mojím hlasom nadšená. 

Aj pani riaditeľka žasla.  

Naši si to nejako nevšímali, 

ale zo školy ma posielali na 

rôzne súťaže, niektoré som 

vyhral, aj celoslovenské kolá. 

Až potom ma naši prihlásili 

na spev. Začal som spievať 

v kostole, trvalo to asi 2-3 ro-

ky, a potom sa to nejak dosta-

lo do štádia, keď som si kúpil 

gitaru a začal písať textíky. 

Ako manažér riešite 

takmer všetky ich čin-

nosti a problémy. Je 

to tak?  

p. Čevela - Je to skoro 

tak, nezasahujem im do 

súkromného života. 

Riešim najmä veci 

okolo kapely, do ich 

súkromia sa nemôžem 

starať. To už by bolo 

priveľa z mojej strany. 

Čo by ste odkázali hotelá-

kom do Prešova? 

p. Čevela - Buďte sami sebou 

a  venujte sa tomu, čo vás ba-

ví. 

Roman Birkuš -  Robíte veľ-

mi dobrú pizzu a máte krásne 

divadlo. 

Igor Belaj - Majte radi hoci-

jakú hudbu. Budem rád, ak 

ľudia prestanú byť škatuľko-

vaní. Počúvajte radi hudbu, 

verte sami sebe a makajte na 

tom, čo vás baví, lebo netreba 

byť len ovca. 

Miloš Zaujec -  Veľa varte, 

veľa obsluhujte, veľa sa učte, 

poslúchajte svojich profeso-

rov a nemajte veľa vymeška-

ných hodín. A pozdravujem 

ich všetkých. 

Patrik Sýkora -  Nech nás 

počúvajú. 

 

Terézia Štofaňáková II. D. 

Fotografie sú uverejnené so súhlasom skupiny The Paranoid.  

P.S.:  
 

Toto interview je motiváciou 

pre našich muzikantov. Verí-

me že na budúci školský rok 

budú mať výstižný názov  

a uverejníme rozhovor s nimi 

a o nich. 

Rozbláznený dav poč as končertu 
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Rekapitulácia a vyhodnotenie projektu Komprax 

2012 / 2013 

Zúčastnilo sa 31 žiakov  

a  p. Marta Servátková  

Spolu  32 projektov  

 

2013 / 2014 

Zúčastnilo sa 7 žiakov 

2014 / 2015 

Zúčastnilo sa 13 žiakov 

 

KOMPRAX 

- Malý projekt 

zameraný  

na podporu 

kvality práce  

s mládežou  

Poďakovanie 

 

Chceme sa poďakovať všetkým mladým, ktorí sa zapojili do kompraxu a priči-

nili o zveľadenie školy, ale aj tým, ktorí pripravili rôzne zmysluplné aktivity 

pre spolužiakov. Ostatní pomohli vo svojich obciach alebo deťom v detských 

domovoch. Aj tým patrí vďaka. 

                                                                             PhDr. Marta Servátková 

Z našej školy sa zapojilo do projektu Komprax spolu 52 žiakov. 

Získali a preinvestovali sme 8 360 €. 

Patrí nám 1. miesto v prešovskom kraji za aktívnu podporu neformálneho 

vzdelávania mládeže. 



Koncom januára sa v zasadač-

ke MsÚ uskutočnila konfe-

rencia Mladí a mesto, ktorej 

výsledkom bolo vytvorenie 

prvého mestského mládežníc-

keho zastupiteľstva na Slo-

vensku.  

Prvým podnetom bola  výtrž-

nosť, kde traja chlapci zbili 

v trolejbuse, triezvy a za bie-

delení do 4 skupín podľa tried 

- A,B,C a D. Víťazom sa stala 

tá skupina žiakov, ktorá mala 

najviac správnych tipov. Aj 

keď počet správnych tipov 

rozhodol o prvom, druhom  

a treťom mieste, víťazmi boli 

všetci zúčastnení. 

Ako tretí bod programu nasle-

dovala MÓDNA PREHLIAD-

KA. Úchvatné! 

Študenti z každého ročníka sa 

na chvíľu stali módnymi iko-

nami a predviedli svoje obľú-

bené módne outfity. Mali sme 

možnosť vidieť rôzne kúsky 

od pohodlných nohavíc, tri-

čiek a šiat až po tradičnú slo-

venskú pýchu ĽUDOVÉHO 

KROJA. Nuž, každý sa oblie-

kol tak, ako to má najradšej.  

O to nám predsa šlo. 

Záver programu patril FUT-

BALOVÉMU ZÁPASU na-

šich chlapcov. Mali možnosť 

ukázať svoju športovú zdat-

nosť. Čerešničkou na torte boli 

dievčatá a chlapci z tanečnej 

školy GRIMMY, ktorí nám 

Ako každoročne, ani tento rok 

neostal bez typickej májovej 

zábavy. Šikovní žiaci pod ve-

dením učiteľov opäť zorgani-

zovali Majáles, ktorý sa usku-

točnil v školskej hale dňa  

15. 5. 2015.  

Od samého začiatku programu 

nás sprevádzala školská kape-

la, ktorá hrala famózne. Nie je 

tajomstvom, že naša škola má 

talentovaných študentov, zvlá-

dajúcich priebeh tohto nároč-

ného dňa. Svoj hlas nám pred-

stavil Sebastián Zima z  I. C. 

Zaspieval skladbu od IMT 

Smile– Cesty II. triedy a spolu 

s Mirkou Hlavatou z II. C duo 

od Adama Ďuricu. Ďalším bo-

dom programu bola vedomost-

ná súťaž s názvom - AJ HO-

TELÁK SCHYBÍ. Schybili aj 

naši hoteláci. 

Celá súťaž spočívala v tipova-

ní správne zodpovedaných 

otázok nielen z nášho odboru, 

ale i zo všeobecnej inteligen-

cie. Traja vybraní študenti  

z viacerých ročníkov boli roz-

Hlas prešovskej mládeže  
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Majáles 

leho dňa pána, ktorý vraj stú-

pil na nohu jednému z nich.   

Aktívnych mládežníkov mes-

ta mrzelo , že sa tento incident 

rozmazával vo všetkých mé-

diách na Slovensku. 

Zastupiteľstvo funguje len 

krátko. Rieši pár návrhov, ale 

sme na začiatku. Uvidíme či 

sa nám podarí splniť cieľ a či 

toto zastupiteľstvo mladých 

bude mať zmysel. Budeme 

robiť všetko preto, aby to 

zmysel malo.  

 

Anna Štefaničová 

- poslanec MMZ 

Terézia Štofaňáková 

- zástupca poslanca 

predviedli svoje tanečné cho-

reografie. Máme z čoho čerpať 

inšpiráciu.  

Nakoniec chcem v mene celej 

školy  pochváliť  všetkých žia-

kov, ktorí mali na starosti prí-

pravu a aj samotný MAJÁ-

LES. Zvládli to naozaj bravúr-

ne. ĎAKUJEME!  

Milí študenti, dúfam, že sa 

vám tento deň páčil a tešíme 

sa na vás opäť budúci rok. 

A nezabúdajte, ešte stále je 

máj lásky čas!  
 

Ivana Palgutová IV.B 

Michaela  Kovalčiková IV.C 
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Hotelová akadémia. Spája sa so slušne vychovanými a upravenými žiakmi. Dbá sa na čistotu  

v kuchyniach alebo mimo nich. Obzvlášť na praxi sa na nás kladú veľké nároky na dodržiavanie 

hygieny. Všetci vieme, čo sa deje v poslednej dobe. Že nemáme toaletné papiere – s tým sme sa 

žiť naučili. Ale toto myslíte vážne, že ani mydlo nie je? Častokrát sa stalo, že na WC 

a v kuchyniach chýbalo aj predtým. Prečo ste nás obrali o toaletný papier a aj posledný hygienic-

ký návyk – umývanie rúk? Ako máme dodržiavať hygienu keď nemáme na to priestor? Čistou 

vodou baktérie nezmyjeme.  

Čistota pol života a špina celý? 

Srdečne ďakujeme paniam upratovačkám za ochotu udržiavať našu školu čistú aj napriek sťaže-

ným podmienkam a neporiadnym žiakom. 
Kristína Jurová II. A 

Kde je mydlo? 



ProbleMatika 
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Nejednému z nás prejde mráz 

po chrbte už len pri počutí slo-

va matematika.  

Bolo to tak vždy?  

Je všeobecne známe , že na 

Slovensku klesla úroveň škol-

stva aj vedomostí  žiakov  

a maturantov. 

Je problém len v nás alebo  

v systéme? 

Mnohí z nás zažili nemilé pre-

kvapenie, keď  po prvých hodi-

nách matematiky odišli so 

štvorkami či päťkami v študij-

nom preukaze. No na základnej 

škole dosahovali veľmi dobré 

výsledky. Mal by to byť základ 

na dosiahnutie slušných vý-

sledkov aj na strednej škole. 

Najprv sme si mysleli, že je to 

šok zo zmeny. Nové predmety,  

iné prostredie, učitelia, spolu-

žiaci. Veľa zmien naraz, mož-

no preto sa to odzrkadlilo na 

známkach.  Čas bežal ako voda 

a polročné vysvedčenie bolo na 

stole.  Každý z nás si povedal, 

že je to len polrok a na konci to 

bude minimálne o stupeň lep-

šie. To nám predsa len sľubo-

vali aj naši učitelia. Ďalší pol-

rok bol za nami a koncoročné 

vysvedčenie v ruke. Známka 

nezmenená, ba až horšia. Takto 

prebieha každý rok až do  

3. ročníka, kde žiaci odpočíta-

vajú deň, kedy budú môcť  

s radosťou spáliť zlé spomien-

ky na matematiku v podobe 

zošitov  s goniometriou, negá-

ciami výrokov atď. 

Koľkí z nás neboli  vyzname-

naní len kvôli matematike? 

Sme naozaj tak hlúpi, že sa ne-

dokážeme naučiť počítať  rov-

nice, nerovnice, ale v ostat-

ných predmetoch dokážeme ex-

celovať ? 

Alebo sme všetci natoľko leni-

ví, že sa  ani nesnažíme  doma 

sadnúť si a prepočítať tri domá-

ce úlohy?  

Určite sú mnohí z nás natoľko 

lajdáci, že ani do januára si ne-

vedeli zabezpečiť kalkulačku. 

Koľkí rodičia sa sťažovali, že 

niečo nie je v poriadku s mate-

matikou na našej škole? 

Bolo ich mnoho, ale väčšina  

názorov len ostala v triede me-

dzi rodičmi alebo v zápisnici. 

Zopár odvážlivcov sa išlo  in-

formovať o výsledkoch svojho 

dieťaťa  u učiteľa matematiky. 

Koľkí z nich  boli prekvapení, 

keď im bolo povedané :  

„Ale veď Vaše dieťa neprepa-

dá , tak čo tu robíte?“ 

„Mne stačí, že napíše na 4, iné 

ma nezaujíma.“ 

Je fakt, že pedagógovi stačia 

štvorky, len aby na „augustfest“ 

nemusel pripravovať test, ale 

stačia aj nám? 

Tým, čo na svojich výsledkoch 

záleží už určite aspoň raz vy-

hľadali doučovanie aj z iných 

predmetov. Nebolo to však za-

darmo. Nemalé peniaze stojí 

rodičov doučovanie. A   zo žia-

ka s päťkou je zázračne žiak  

s trojkou. 

Kde je problém? 

Dávam učiteľom za pravdu, že 

zvládnuť 15 žiakov (t.j. 1 sku-

pinu)  v triede, ktorí ani netušia, 

čo sa na hodine deje, a vidia len 

„vlnky, šípky a písmenka,“ kto-

ré kreslí učiteľ na tabuľu. Vy-

svetliť  to každému tak, aby 

mal jednotku alebo dvojku, je 

nemožné, ale aby z 30 žiakov v 

triede dosahovalo horšie 

známky ako dvojku 28 žiakov, 

to je neuveriteľné. 

Niektorí učitelia preto majú 

často názor, že svoje vedo-

mosti a skúsenosti treba predá-

vať len tým „lepším“ žiakom. 

Ostatným stačí napísať na 

štvorku? 

Pochopte, že keď niečo nevie-

me, je potrebné nám to vysvet-

liť a nie nadávať. A že sa so 

žiakmi s pred 10 rokov nemô-

žeme ani rovnať? Informačné 

technológie neboli na takej 

úrovni ako dnes a my si často 

zľahčujeme prípravu na hodi-

ny. Poučky sa naučí každý, ale 

na čo nám sú, keď nevieme 

postup a nevidíme v tom logi-

ku. Spomaľte! Zlé známky nás 

demotivujú k akejkoľvek sna-

he! 
 
 

Na položené otázky si odpove-

dali žiaci ktorým to nie je jed-

no, a nie je ich málo. 
 

Petra Dragoňová II. B a spol. 

 

 
Matematika nie je len o tom, 

že si pozriem látku pred hodi-

nou alebo po ceste do školy. 

Nedá sa vyriešiť príklad, ak 

poznáme  len teóriu. Príklady 

treba stále počítať. Doma si 

sadnúť a prepočítať všetko čo 

sme preberali. Ak chce ísť nie-

kto na vysokú školu, mal by sa 

matematiku  učiť pravidelne  

a hlavne svedomito. Dnes sú 

už takmer všade prijímačky  

z matematiky. Na gymnáziách 

preberajú toho viac ako my  

a žiaci ju zvládajú, pretože sú 

nútení  učiť sa. My ju máme 
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Dobrý a kvalitný základ je 

predpoklad pre stavbu akého-

koľvek domu. Dosahovať vý-

borné až dobré výsledky z ma-

tematiky môžeme tiež len 

s kvalitnými základnými vedo-

mosťami. Na nich môžeme 

stavať a budovať ďalej, no na 

slabých, deravých a nezdoko-

naľujúcich sa veľa nepostaví-

me. Svedomitou prácou a prí-

pravou sa dá určitý stav udr-

žiavať aj zlepšovať, ale bez 

priloženia ruky k dielu sa mô-

že všetko aj zrútiť. 

Nás ten problém tiež trápi už 

niekoľko rokov, skúsme  

o ňom viac spolu hovoriť  

a navzájom hľadať riešenie. 
 

Mgr. Eva Balážová 

vedúca PK  

prírodovedných predmetov 

tak 2x do týždňa. Preto si mys-

lím, že nie je chyba v učive, 

ale v našej lenivosti.  Kto má 

problém, tak nech sa zamyslí 

nad sebou, či vážne robí všet-

ko preto, aby neprepadol. No 

niekto jednoducho nemá hlavu 

na  to. 
 

študenti 4. ročníka  

z  voliteľného predmetu CVM 

Bol jeden žiačik – neboráčik. 

Nevedel, kde sa píše háčik, 

nevedel, kde sa čiarka robí, 

ypsilon vedel? Ale čoby! 

 

Nuž bolo to s tým chlapcom k zlosti. 

Tak málo toho vedel vraj, 

že by sa všetko bez ťažkostí 

bol naučil aj papagáj. 

 

Vraveli doma: “Márna sláva, 

asi mu nefunguje hlava, 

nuž a keď hlava nefunguje, 

raz darmo, chúďa, ťažko mu je.” 

 

No prevrátilo sa raz všetko. 

Neslýchal také niečo svet: 

prikvitol na návštevu dedko, 

vzal žiaka do parády hneď: 

 

Tu je pero, sadni, píš, 

hneď sa všetko naučíš.” 

Písali diktát za diktátom. 

Nad žiakom prísny dedko tróni. 

 

           

Mordovali sa. No dosť na tom – 

naučil sa žiak ypsilony 

a naučil sa, neboráčik, 

aj to, kde sa má písať háčik. 

 

Krúti hlavou otec, mať, 

krúti hlavou tetka, strýko. 

Ukrútia si hlavu snáď 

nad synkovou gramatikou: 

 

“To je zázrak, to je čudo, 

ani čiarku nezabudol!” 

Iba dedko v kútku drieme, 

hlavou nekrúti. 

 

Čo si myslí, všetci vieme, 

za neho to dopovieme: 

Žiadne čudo, žiaden zázrak, 

lenivý bol ten váš maznák!  

 
                 Krista Bendová 

Túto báseň venujeme všetkým naším žiakom. 

Napriek pokročilému veku básne je stále aktuálna. 

Žiačik neboráčik 



Sila slova 
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„DAKEDI KAŽDI KRAJ bul inši običaj, inakša ciśeň, inakša píseň, inša miśeľ, inša reč 

i vimiśeľ, inšo spravovaňe, inšo obľikaňe, inša chiška, inša miska i variška, narod bul jak 

priroda, a to bul i pravi zmiśeľ života : tak jak f prirodze fšadzi inši ftaček, kraček 

i chrobaček – ľem taka luka pači śe, dze každi kvitek inakši je, a ket teras śe šicko fšadzi 

na jeden panelak, jednu modu, pop-muzik, jeden spisovni jazik meňi – ňit uš co obdzovo-

vac, uscic, ach Bože naš, chto ten zglupnuti śvet zachraňi?!“ 

          

                                                 Ján Lazorik 

Myšlienky a múdroslovia... 

 
 

Ňebude zo psa slaňina, z barana podharľina, ľem s človeka śviňa... 

Je prirodzené, že skrývame svoje chyby. Keď je však tomu 

tak, prečo sa tešíme, keď nám dakto rozpráva o chybách cu-

dzích? 

Vitaju ce podľa obľečeňa a viprovadzajú podľa reči... 

Česť a povesť, na ktorej nám má záležať je hľadať slušné                                                                   

spôsoby a každému dávať dobrý príklad. 

Škoda toto bic, co z ňim treba žic. 

Hlupák má jednu veľkú výhodu pred človekom vzdelaným                                                                 

- je sám so sebou spokojný. 

Muśiš mať planich suśedoch, ket sam śe chvaľiš. 

  Kto si nechce ústa páliť, musí mlčať, alebo chváliť.  

Haňbu z vodu ňezmiješ. 

Chudoba cti netratí. 

    Bohatemu ňetreba rozum. 

Čo je zlé na chudobných, je bieda; čo je zlé na bohatých, je 

neužitočnosť. 

    Co oči nevidza, šercu nežaľi. 

 Krásna žena sa páči oku, dobra srdcu.  

    Ži tag, žebi bulo i chľeba i ňeba. 

Život je na to, aby človek stúpal, a nie klesal. 

Múdrosti, ktoré sme si doniesli z návštevy múzea 

Duchovné perly 

šarišského nárečia 

- zozbieral Ján 

Lazorik 
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