
 

Banket III. C 2 

Matematická súťaž—MATEMATICUS LOGICUS 2 

A potom už nebolo nič... 3 

Modernizáciu praktického vyučovania podporila Raiffeisen banka  4 

Beseda so Zuzanou Šulajovou 4 

Európsky deň jazykov 5 

Eurocup 2016 6 

Rozhovor 8 

Imatrikulácia 9 

Divadelné predstavenie: Revízor  10 

Moje Švédske „leto“ 10 

Vianočná Budapešť 12 

Zo Sabinovskej k Jamiemu Oliverovi 13 

Recenzia  - Fantastické Vianoce 14 

V tomto čísle nájdete: 

Šk. rok 2016/2017 
číslo 1. 

Hotelácke noviny 

 



Dňa 23.11.2016 sa uskutočnila veľká dráma 
v podaní III.C. Náš slávnostný banket očaril všetkých 
zúčastnených. Keď nadišiel dlho očakávaný deň, prí-
pravy boli v plnom prúde. Celý večer bol v “ V utaje-
ní ”. Stres útočil na dvoch frontoch. V kuchyni i v ob-
sluhe. Krájalo sa, škrabalo sa a varilo sa vo veľkom. 
Leštenie, zdobenie a prestieranie sa prenechalo ob-
sluhe. Kým obsluha pripravovala miestnosť, kuchyňa 
sa snažila vysporiadať s časovou tiesňou. Po dolade-
ní posledných detailov stačilo už len predstaviť jedlo na tanieri.  
Všetky pohľady sa upriamili na obsluhu. Synchronizovanosť a presnosť sa stali ich druhými 
menami. Spokojnosť vyjadrili aj učitelia. Táto akcia splnila naše všetky očakávania. Jedlo 
bolo vynikajúce a atmosféra veselá vďaka kreatívnemu program. A navyše sa nestratila ani 
jedna strieborná vidlička. 
 

 Alex Bundzik a Katarína Štoková, III. C 
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Matematická súťaž : MATEMATICUS LOGICUS  

Vo štvrtok 1.12.2016 sa na našej škole uskutočnil 1. ročník matematickej súťaže pod ná-
zvom MATEMATICUS LOGICUS. Za našu triedu III.C súťažili Sebastián Zima, Barbora Solaro-
vá a Katarína Štoková. Zaujímavosťou bolo, že sme nepísali klasickou formou, čiže test , ale 
využili sme počítače. Najskôr sme sa otestovali skúšobnými úlohami. Po zaregistrovaní sme 

sa pustili do oficiálneho testu. Úlohy boli rozčlenené do 4 
skupín, líšili sa úrovňou a matematickými operáciami. Na 
každú skupinu úloh bol časový limit 10 minút. Časomiera, 
ktorú sme mali vždy pred očami, nás nútila riešiť úlohy 
rýchlejšie , ako sme zvyknutí.  
Bola to pre nás veľmi zaujímavá skúsenosť. Ukázala nám, 
že matematika nie je až také strašidlo, ako si mnohí z nás 
myslia. 

 

Katarína Štoková a Barbora Solarová, III. C 
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A potom už nebolo nič... 

Denno denne, 
vo dne, vo sne, 
vidieť tváre minulosti, 
niektoré z nich plné zlosti, 
niektoré zas zúfalé 
z myšlienok, no sú už stratené. 
 
Toľko vecí mení sa zo dňa na deň, 
zvuk minulý, čo spravil by som preň, 
no čo z rán sa stalo, sa už nezahojí, 
to radšej myseľ celá v ohni horí. 
Ako je možné, že človek sa mení, 
na iných citoch ako predtým sa vlní. 
 
Kto kedy povedal, že čo je dané sa nezmení, 
vidieť každý deň ako srdce od druhého sa delí. 
Niet návratu z prázdna, 
nebyť sám je už chvíľa vzácna, 
na ktorú už len pomyslenie, 
ryhu do duše si ryje. 
 
Na čom záležalo dnes už nezáleží, 
to čo niekde ležalo, dnes už neleží 
ale padá do priepasti pocitu, 
ktorý budem si dávať vždy za vinu. 
 
Koľkokrát sa to už stalo, 
čoho bolo veľa, už je málo, 
čo niekto raz povedal 
žiaľ zo srdca nevydal. 
Je to smutné, no je to tak... 
že z človeka rýchlo sa stal vrak. 
 
Len prázdna schránka prázdnych slov, 
čo nikdy nič nevidela, bez svedkov, 
už nechce vidieť ani trochu, 
ani trochu toho klamu, 
ktorému raz veril,  
no ničoho sa nedožil. 

V momente, keď už je neskoro sa vrátiť, 
spomienky z toho začnú sa valiť, 
pripomínajúc staré časy, 
ktoré nezmiznú, sú ich masy. 
Prečo sú ich také množstvá, také kopy? 
Pozerať sa na ne ako na odraz do vody, 
v ktorom vidieť seba 
s tým, že chýba tam kus teba. 
 
Čo by človek spravil inak keby mohol? 
Myslím že by si tým nepomohol, 
lebo vedieť, akí sú ľudia potom, 
nebude sa sa mu chcieť hrať sa so životom. 
Teraz radšej žiť s tým, 
že človeka neovplyvníš, lebo niet kým, 
uvedomiť si, že chyby sa neodpúšťajú, 
že sa len využívajú, 
na to, aby to toho druhého bolelo, 
pritom sa ten prvý cíti svetovo. 
 
Každý človek robí chyby, 
no niekto si ich s niečím mýli, 
mýli si ich s pocitom, 
že je pod niekoho útokom. 
Pravdou je, že aj útokom sa bráni, 
pretože niekedy sa čas rýchlo kráti, 
uniká preč medzi prsty, 
myšlienky a čas už nemám v hrsti. 
 
Najhoršie, že po tom všetkom, 
že ten čo ublížil, každým dňom, 
už je ticho či vybočuje z témy, 
je to až zvláštne, veľmi, 
no jemu už je to všetko jedno, 
je to tak, prejav smútku žiaľ nevidno. 
Nakoniec všetko pekné čo k tomu patrilo, 
sa už dávno navždy stratilo. 
 
   Dominik Onofrej, III.D 
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Modernizáciu praktického vyučovania 
podporila Raiffeisen banka 

Od polovice septembra 2016 učitelia odborných technologických predmetov môžu využí-
vať  v stolovacej miestnosti S2 novú techniku – dataprojektor a notebook.  Za zakúpenie 
novej techniky vďačíme podpore od Raiffeisen banky, ktorá štvrťročne finančne podporuje 
aktivity škôl, neziskových organizácii, obcí v oblasti životného prostredia, vzdelávania, 
športu a kultúry.  
Začiatkom mája sme podali projekt „Elektronická kuchárka“. Banka zo všetkých podaných 
projektov vyberá päť, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Medzi vybranými projektmi bol aj 
náš. Podmienkou hlasovania bolo osobne prísť do niektorej z pobočiek v meste a mať vek 
viac ako 18 rokov. Za úspech pri hlasovaní vďačíme teda ochote žiakov z piateho ročníka 
a učiteľom. Náš projekt bol podporený sumou 1 000 €. Začiatkom júla bola podpísaná da-
rovacia zmluva a po pripísaní finančných prostriedkov na školský účet sa zrealizovala kúpa 
techniky a jej inštalácia.  

Vďaka všetkým, ktorí prispeli k vylepšeniu nášho školského prostredia.  

BESEDA so Zuzkou Šulajovou  

20. septembra našu školu navštívila mladá, šikovná spisovateľka Zuzka Šulajová, ktorá sa 
preslávila sériou Džínsových denníkov. Rozprávala nám o svojom živote, začiatkoch, záľu-
bách a samozrejme o svojich knihách. Dozvedeli sme sa o tom, že séria Džínsový denník bo-
la inšpirovaná jej osobným životom. Taktiež aj kniha Dievča z minulosti, ktorá je zaujímavá 
svojím prelínaním sa zo 16 st. do súčasnosti.  Celá séria Džínsová denník sa stala veľmi ob-
ľúbeným čítaním pre mladé dievčatá. Príbeh je plný humoru z prostredia strednej školy. 
S hlavnou hrdinkou Paulou môžete zažiť jej začiatky na strednej škole, trapasy, pády 
a zamilovanosť. Sme veľmi radi, že sme mohli spoznať bližšie túto slávnu spisovateľku 
a tešíme sa na jej ďalšie diela.  
        

  Obdivovateľky z II. A 



Francúzsky deň na Hotelovej akadémii 
 

Dňa 27. septembra 2016 som sa spolu so spolužiakmi podieľala na 
príprave Európskeho dňa jazykov na  našej škole. Francúzštinári z 
viacerých ročníkov spoločne  pripravili Francúzsky deň, v rámci 
ktorého predstavili "Krajinu galského kohúta" z rôznych pohľadov. 
My (II.C :)) sme si pripravili a spracovali francúzsku kultúru. Bolo 
to veľmi zaujímavé. Dozvedela som sa veľa nových a zaujímavých 
vecí. Tretiaci rozprávali o geografii Francúzska, štvrtáci o francúz-
skej kuchyni a študenti piateho ročníka, nám rozprávali zážitky z 
Francúzska, kde absolvovali zahraničnú prax. Súčasťou Francúz-
skeho dňa bol aj kvíz, do ktorého sa mohol zapojiť každý a traja z 
najúspešnejších vyhrali ceny.  
Som rada, že sa na našej škole organizujú takéto akcie, pretože k 

nám chodili žiaci z rôznych tried, aby sa aj oni niečo dozvedeli. Myslím si, že sa to väčšine 
páčilo a bola by som rada, ak by sa to zopakovalo aj budúci rok. 

Tamara Vašková, II.C 
Európsky deň jazykov v Košiciach    
    
Dňa 28. 09. 2016 sa v Košiciach na Hlavnej ulici uskutoč-
nilo podujatie venované oslave Európskeho dňa jazykov, 
ktorého sa zúčastnila francúzska skupina druhákov našej 
školy. Podujatie je určené žiakom základných a stredných 
škôl a jeho hlavnou myšlienkou je podpora štúdia cu-
dzích jazykov. Myslím si, že mnohým zúčastneným na-
padla otázka, prečo sa neučiť viac ako jeden alebo dva 
cudzie jazyky. Zároveň sme videli mnoho hudobných 
a dramatických vystúpení, kde deti a študenti ukázali 
dávku tvorivosti, šikovnosti, ale hlavne odvahy. Spievalo a hralo sa v anglickom, nemeckom, 
ruskom, poľskom či  rómskom jazyku. V speváckej kategórii bola vyhlásená súťaž v preklade 
piesní zo slovenského do akéhokoľvek iného jazyka. Popri kultúrnych zážitkoch sa žiaci a 
učitelia mohli otestovať v cudzích jazykoch prostredníctvom kvízov, ktoré boli umiestnené 
vo viacerých stánkoch. Kvízové otázky boli všeobecného zamerania, sťažovala ich však rôz-
norodosť jazykov. Po získaní dostatočného počtu bodov, bolo možné vyhrať zaujímavé ceny. 
     Je skvelé, že sa podobné akcie organizujú. Človek si uvedomí, aký je to pekný pocit, keď 
rozumie ľuďom s inou národnosťou. Ak by sme mali možnosť ísť na podobné podujatie, urči-
te by sme neváhali.  

    Ivana Kuchárová, II.C 
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Európsky deň jazykov  
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10. novembra sa v našej škole uskutočnil 24. ročník 

medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP. Poduja-

tie sa konalo pod záštitou AEHT – Asociácie európ-

skych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barman-

skej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho 

kraja. Hlavným organizátorom súťaže bola Hotelová 

akadémia v Prešove.  

Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 81 súťažiacich z 8 krajín. Súťažiaci zo zahraničia prišli z Čes-

kej republiky, Poľska, Maďarska, Portugalska, Slovinska, Talianska a Ukrajiny. 

Súťažilo sa v kategóriách Klasik v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev a v  kategórii Flair. 

V chuťovej a technickej komisii hodnotili licencovaní komisári SKBA a CBA. Povinnou zlož-

kou súťažných nápojov bola Finlandia vodka. 

Medzi významných hostí tohtoročného EUROCUPu určite patria Tomáš Gyén, ktorý sa ako 

zástupca firmy Monin venuje aj flairu, Rasťo Kubáň a Martin Župina, bývalý študent našej 

školy, ktorý prišiel reprezentovať koktailový Hemingway bar v Prahe. 

Sprievodným podujatím Eurocupu bol už tradične Deň otvorených dverí na Hotelovej aka-

démii v Prešove. Počas Dňa otvorených dverí boli pre návštevníkov pripravené ukážky od-

borných zručností žiakov. Záujemcovia o štúdium v našej škole sprevádzaný piatakmi mali 

príležitosť spoznať priestory , oboznámiť sa s históriou školy i aktivitami, ktoré škola v sú-

časnosti realizuje. 

Účastníci EUROCUPu mali deň po súťaži možnosť prezrieť si Prešov, Pivovar Šariš vo Veľ-

kom Šariši a Cognac Embassy v Košiciach. 
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Jakub Štefkovič (IV. B) sa pýtal Sebastiána Zimu (III. C): 

 Kedy si sa dostal k myšlienke reprezentovať našu školu na tejto medzinárodnej súťaži? 

K myšlienke súťažiť som sa dostal asi po minuloročnom Eurocup-e  2016.  

Ako by si zhodnotil svoje vystúpenie? Splnil si si svoj vlastný cieľ alebo si chcel dosiahnuť 
viac?  

S vystúpením som bol spokojný, nakoľko to bola moja prvá súťaž, ale predsa by som sa rad-
šej umiestnil aspoň v striebornom pásme. 

Ako by si zhodnotil Eurocup 2016 z pohľadu organizácie? Je niečo, k čomu by si sa rád po-
zitívne alebo negatívne vyjadril?  

Organizácia sa posúva hore každým rokom. Tento rok som to videl z pohľadu súťažiaceho 
a myslím si, že stále existuje priestor na zlepšenie.  Zo zvyšnými účastníkmi z našej školy 
(Tomáš Dolinský, Matej Čanda, Vlado Baňas) sme sa po tohtoročnej skúsenosti zhodli, že 
pre čo najvyššiu objektivitu pri hodnotení by bolo ideálne predĺžiť súťaž na dva dni. 

Akú si mal odozvu zo strany profesorov a vedenia školy po vystúpení? 

Odozva bola pozitívna, boli sme radi, že sa súťaž vydarila. 

Kto ti najviac pomohol pri príprave drinkov na súťaž? 

Pri príprave sme si pomáhali navzájom všetci štyria. Vytvorila sa super partia so spoločným 
cieľom a navzájom sme sa povzbudzovali. Taktiež pani profesorka Harčariková nám veľmi 
pomohla,  za čo sme jej veľmi vďační. 

Myslíš si, že Eurocup môže naštartovať kariéru mladých barmanov/bartendrov?  

Naštartovať môže každého, ale potrebná je hlavne usilovnosť, predstavivosť, stále učenie sa 
a skúšanie.  

Vedel by si nám prezradiť tvoje ingrediencie alko a nealko drinku?  

Alko pod názvom Hywailla obsahoval vodku, cointreau, limetovú šťavu, jablkový džús, trip-
ple sec sirup a rozmarín. 

Nealko light amethist so zeleným čajom, slivkovým džúsom, levanduľovým sirupom, limet-
kovou šťavou a tymiánom. 

Deň po súťaži ste navštívili v Košiciach Cognac Embassy. Vedel by si nám opísať túto náv-
števu? 

Cognac embassy je jedinečné miesto, ktoré stojí za to vidieť. Prezentácia cognacu, nekoneč-
né zbierky a veľkosť myšlienky  projektu ma dozaista ohromila a odchádzal som spokojný. 

Chcel by si sa barmanstvu venovať aj v budúcnosti? 

A áno určite by som sa chcel venovať barmanstvu spolu s baristikou. 

ROZHOVOR 



Imatrikulácia  

Je 15. november 2016. V sále PKO sa o deviatej 

hodine opäť po roku zišli hoteláci z Baštovej. To 

preto, aby staršie ročníky prijali medzi seba to-

horočných prvákov. Podľa ohlasov sa imatrikulá-

cia vydarila a nepotrebovali sme toho veľa – pr-

vákov a ich triednych, vtipné súťaže, dobrú hud-

bu na podporu veselej, uvoľnenej atmosféry. 

A vystúpenie známeho herca, pedagóga a míma 

Juraja Benčíka, ktorý istý čas pôsobil ako klaun v 

svetoznámom Cirque du Soleil. Do svojich panto-

mimických čísel šikovne zapojil nielen žiakov, ale 

i učiteľov. Stačilo málo, ale bolo toho veľa. Veď 

sa pozrite! 

P.S.: Ďakujem žiakom animátorom zo  

IV. A a ich učiteľke Monike Tóthovej za pomoc pri 

organizovaní vydarenej imatrikulácie.  

 

Mgr. Zuzana Bavoľárová,  

koordinátorka ŽŠR 
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Divadelné predstavenie: Revízor  
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,Vo štvrtok 1.12.2016 sme sa večer zišli pred historickou bu-

dovou divadla Jonáša Záborského na predstavenie pod ná-

zvom Revízor. Už začiatok bol veľmi zaujímavý a plný zábav-

ných scén. Príbeh sa odohrával v provinčnom mestečku, kde 

pokoj a ospalosť ľudí narušil príchod revízora. Občania 

v mylnej predstave, že ich revízor vychváli na ministerstve, 

mu ponúkli nemalé úplatky. Peniaze s radosťou prijal 

a vášnivými bozkami poplietol hlavu starostovej dcére. Zatiaľ 

čo sa celé mestečko chystalo na svadbu, on bez slova zmizol. 

Všetci si nakoniec uvedomili, že sa stali obeťou podvodníka 

a skutočný revízor už čakal v hoteli. Aj napriek paródií je toto 

predstavenie aktuálne aj dnes. 

Simona Jaššová, Barbora Solarová a Katarína Štoková, III.C 

Zdroj: http://www.djz.sk/?

view=inscenacie&kam=14&id=684 

Moje Švédske „leto” 

Volám sa Benita Krenická, som študentkou Hotelovej akadémie. V roku 2014 som sa na šesť  
týždňov počas letných prázdnin vybrala do Švédska zažiť tam letné dobrodružstvo, čo sa ne-
skôr ukázalo ako skvelá voľba.  
Dostala som sa tam vďaka  Slovenskému skautingu, ktorého som členkou. Slovenský skau-
ting ponúka mnohé zahraničné príležitosti a pobyt vo Švédsku nebol výnimkou. O Švédsku 
ako o krajine som vedela veľmi málo a tiež v podstate aj o skautskom centre, kde som ne-
skôr pracovala, som nemala žiadne informácie, o to viac to bol adrenalín a výzva, čo ma 
tam ešte viac lákalo.  
V skautskom centre, ktoré sa volalo Kopparbo som vykonávala spolu s ďalšími dobrovoľník-
mi z celého sveta rôzne činnosti. Ak sme v centre mali hostí, starali sme sa o to, aby im nič 
nechýbalo. Často som však pracovala ako inštruktorka na rôznych aktivitách, ktoré naše 
centrum ponúkalo. Išlo často o inštruktora pri lezeckej stene, lanových dráhach či 
v detskom mini laboratóriu, alebo pri jazere, kde sme pomáhali hosťom vyplaviť sa s loďou 
či kanoe. Samozrejmosťou bolo aj  vykonávanie bežných prác  a údržby potrebnej pre 
správny chod centra.  
Popri našej práci, ktorej bolo vždy naozaj veľmi veľa, sme sa s partiou iných cudzincov 
a dobrovoľníkov z centra snažili nájsť si čas na spoznávanie krajiny. Švédsko je známe množ-
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stvom jazier, od ktorých som nemohla odtrhnúť oči celý čas a tiež ma zaujali losy. Veľmi 
som si obľúbila mesto Štokholm, ktoré je nádherné. Vraví sa, že sú to Benátky severu. Čo sa 
pamiatok týka, nezabudnuteľným zážitkom bol určite kráľovský palác a aj samotná švédska 
kráľovská garda. Veľkým zážitkom bola pre mňa výmena stráži tejto gardy.  
Neprehliadnuteľným špecifikom zrejmým už na prvý pohľad bola biela pokožka ľudí a ich 
veľmi svetlé či ryšavé vlasy . Tiež veľmi chladné letné počasie, priemerne sme mali tak 13 
stupňov, na ktoré sme zvyknutí počas slovenskej zimy, nie leta. No a  ďalšou zvláštnosťou 
pre mňa bolo, že sa tam počas leta nestmieva,  teda vždy vonku vyzerá ako u nás poobede, 
bolo to veľmi zvláštne. V noci som s tým mala zo začiatku obrovské problémy. Samozrejme, 
niečím, čo ma celú dobu prenasledovalo, bolo aj obrovské množstvo komárov, na ktoré ne-
fungoval žiaden slovenský repelent.   
Napriek počasiu, ľudom s rôznymi zvyklosťami, náboženstvami a kultúrami si myslím, že vy-
cestovať do zahraničia dokáže pomôcť každému v osobnom raste alebo v zlepšení si svojich 
zručností a schopností komunikovať v cudzom jazyku. Je niečo, čo človek bežne nezažije. 
Preto všetkým, ktorí uvažujete nad možnosťou zahraničnej praxe či rôznymi inými možnos-
ťami  okúsiť zahraničie, chcem povedať, aby ste neváhali a určite sa toho nebáli! Je to jedi-
nečná šanca, ktorá sa nemusí už viac opakovať. 

Benita Krenická, V.A 

Budova, kde bývali dobrovoľníci.  
Kúpanie sa v jazere pri západe slnka.  

Miesta železničná stanica, fotografia, kde som spolu s 
inými zahraničnými dobrovoľníkmi.  
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26.11.2016 sa vydali „hoteláci“ z Prešova na vý-
pravu na vianočné trhy v Budapešti. Tie si ich 
svojim čarom a krásou podmanili. 
     Výprave velila pani profesorka Korbová. Stretli 
sme sa skoro ráno. Dokonca prišla aj pani Balá-
žová, čo bolo príjemné prekvapenie. Napokon, 
keď dorazili aj poslední omeškanci,  sme vyrazili. 
Cesta príjemne ubiehala a milá pani sprievodky-
ňa nás oboznamovala s Maďarskom, jeho príro-

dou, kultúrou, hospodárstvom i históriou. Pre hustú hmlu sme nevideli vinice v okolí mesta 
Eger, kde sa produkuje známe víno Bikaver a ani najvyšší kopec Maďarska Kékeš (s vysiela-
čom 1015 m), no cesta rýchlo ubiehala. Dozvedeli sme sa, že Budapešť sa delí na tri časti 
a to na Pešť, Búdu a Starú Búdu. 
Naše prvé kroky po príchode viedli na Hradný vrch. Videli sme Rybársku baštu 
s nádherným výhľadom na Budapešť, Dunaj a budovu Parlamentu. Takisto sme išli okolo 
kostola sv. Mateja, ktorý je vystavaný v gotickom štýle. Jeho biele vežičky boli naozaj nád-
herné. Následne sme sa presunuli na Budínsky hrad, odkiaľ bol takisto neuveriteľný výhľa-
dom na peštiansku časť mesta. Začiatky stavby tohto hradu sa datujú do 13. storočia za 
vlády Bélu IV. Staval sa dlho a mi sme mohli pozorovať rôzne stavebné slohy od gotiky až 
po klasicizmus. Celý tento komplex bol v roku 1987 zapísaný na zoznam UNESCO. 
Navštívili sme Baziliku sv. Štefana, ktorá je pomenovaná podľa maďarského kráľa Štefana I. 
Jeho zabalzamované zápästie je uložené ako relikvia v tomto kostole. Panovník bol vyhláse-
ný za svätého a je patrónom Budapešti i Maďarov. 
Pred touto bazilikou sme videli prvé vianočné trhy. Potom sme sa 
presunuli na Vörösmarty námestie, kde boli sústredené rôznorodé 
stánky. Tu sme ostali až do večera. Po rozchode sme sa vydali každý 
podľa vlastného záujmu, niektorí  ku cukrovinkám, iní k tradičným 
maďarským špecialitám a ďalší k originálnym vianočným dekorá-
ciám. Vianočná atmosféra sa znásobila, keď sa pomaly stmievalo. 
Všetky svetielka sa rozsvietili a vzduchom sa niesol smiech, vôňa 
škorice, vareného vína a vianočnej nálady. Mali sme červené líca 
a skrehnuté prsty, ale predsa sme boli šťastní. Naše oči žiarili 
a duša pookriala. Všetko pekné má aj svoj koniec, a tak sme sa aj 
my museli pobrať domov.  
 

Chcela by som sa ešte raz poďakovať pani profesorke Korbovej, že tento výlet zorgani-

zovala.  

Klaudia Butelová, IV.D 
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ZO SABINOVSKEJ K JAMIEMU OLIVEROVI  

Ako iste viete, ani tento rok nevynecháme cyklus „Stretnutie so zaujímavými ľuďmi“ na na-
šej škole. 
Hneď to prvé stretnutie sa konalo 30.9.2016 pod záštitou Mgr. Pipkovej. Už pri samotnom 
uvádzaní hosťa nám bolo jasné, že nepôjde o žiadneho amatéra v odbore. Pri „stručnom“ 
prehľade životopisu pána Tomáša Opočenského sme ostali zaskočení a čakali sme, kto prí-
de. Po prvých vetách nám bolo všetkým jasné, že toto stretnutie bude naozaj priateľské, 
ale na profesionálnej úrovni. Určite nám dáte za pravdu, že neustále otravné kladenie otá-
zok nám bolo odpustené, pretože nie každý deň máte možnosť stretnúť takého scestované-
ho a pokorného človeka, ktorý – ako sám povedal : „hovorte mi proste len Tomáš, som 
obyčajný chalan zo Sabinovskej, začínal som v prešovských podnikoch ako vy,“ 
a prepracoval sa odtiaľto cez Costa Navarino, W Doha Hotel & Residences vlastným odhod-
laním a chuťou zlepšovať sa až na post Deputy General Manager v Jamie’s Italien v Nikózii. 
Hovoril nám o svojej neobyčajnej profesionálnej ceste, o zaujímavých miestach, ľuďoch 
i o rozdieloch medzi národmi. Spontánne rozprával po slovensky i v anglickom jazyku. Doz-
vedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí, spôsob ako ísť za svojim snom a ako si ho splniť, 
i zopár pikošiek z odboru. J Ani sme si to nevšimli a dve hodiny zbehli ako voda. Veríme, že 
inšpiroval nielen nás, ale aj všetkých, čo sme sa v  B4 s Tomášom stretli. 
Touto cestou sa chceme poďakovať Hotelovej akadémii, ktorá pravidelne umožňuje stretá-
vať sa s úspešnými ľuďmi, a tým motivovať aj samých seba, že pracovať na sebe sa naozaj 
oplatí, a pani Mgr. Pipkovej, ktorá toto stretnutie zorganizovala. 

 

Anita Korinková a Dominik Šujeta,V.C 
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Červená kráľovná – Victoria Aveyard 

 

Spoločnosť je rozdelená na dve časti – Strieborných špičkových bojov-

níkov s božskými schopnosťami a Červených jednoduchých občanov, 

ktorí žijú pod krutou vládou Strieborných.  

Oficiálna anotácia je možno príliš dramatická a prezrádza príliš. Hlav-

nou hrdinkou príbehu je Mare Barrow, obyčajné dievča, ktorého jedi-

nou schopnosťou je vreckárenie a okrádanie ľudí. Čaká ju totiž nástup 

na vojnu a istá smrť.  

Autorka však pripravuje jeden zvrat za druhým, čo sa síce 

v slovenskom preklade stratí, no kniha sa číta veľmi rýchlo a strany 

ubiehajú.  

Pokračovaním tejto knihy je Sklenený meč, celá sága je trilógia. 

Blue nemôže pobozkať chlapca. Nikdy. Čo ak to totiž bude jej pravá lás-

ka?  

Jej rodina je zvláštna – ich dom je plný jasnovidiek. Jej mama, tety, až 

teda na Blue, ktorá nedokáže predpovedať ani počasie. Odmalička jej 

hovorili, že keď pobozká svoju pravú lásku, daná osoba zomrie.  

Blue sa však zapletie s Havraními chlapcami, študentami chlapčenskej 

akadémie. Skupinka chlapcov na čele s Ganseym, drzým a bohatým 

vodcom zvláštnej skupinky ktorí pátrajú po nadprirodzene. Jeho záu-

jem o mágiu odštartuje sériu udalostí, ktoré ohrozujú každého v jeho 

okolí. 

Havraní chlapci – Maggie Stiefvater 

Recenzia—Fantastické Vianoce 
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Kniha pre ľudí, ktorí nie sú pripravení vyrásť a niesť zodpo-
vednosť za svoje skutky. Predsa, kto vie, ako byť dospelým? 

Fanúšička – Fangirl – Rainbow Rowell 

Príbeh o tom, ako Disney stretol Kafku. Komiksová kniha od fíneske-
ho autora je... zvláštna. Sojčák žije sám so svojou matkou vo veľkom 
honosnom dome. Nikdy ju neopustil a pokiaľ jeho matka žije, tak to 
aj ostane. Príbeh je osamelý, narušený a ponurý. Podmanivé kresby, 
ktoré síce vyzerajú ako pre det,i však skrývajú úplne iný význam.  

Dospelosť je mýtus – Sarah Andersen 

Sojčák – Jaako Ahonen 
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