
   

 

 

Ako každý rok, aj teraz 
školská redakcia prináša no-
vé vydanie hoteláckych no-
vín. Ponúkame novinky zo 
života školy v podobe rôz-
nych článkov.  Ukážeme 
vám (hlavne prvákom)  veci 
z pohľadu profesorov, štu-
dentov, i hostí. 
Prezradíme  pikošky zo ško-
ly a jej zákulisia. Toto 
a mnoho ďalšieho  nájdete 

tu. Prajeme príjemné čítanie. 
 

- Redakcia -  

Hotelácke noviny 
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Milí prváci! 
Srdečne  vás vítame v našej škole. Vitaj-
te v tejto veľkej rodine. Dúfame, že sa 
vám vaša nová škola páči. 
Už ste si obzreli školu, učebne, poznáte 

profesorov a zistili, aký je tu život. Drží-

me vám palce, aby ste prísahu, že našej 

škole ostanete verní, až kým neskončíte 

maturitný ročník, dodržíte. Asi sa vám 

zdá, že všetko je tu uponáhľané, učenia 

je veľa, rok od roka to bude ťažšie, všet-

ko sa na vás kopí a vy neviete, kde vám 

hlava stojí.  No, ak sa lepšie pozriete, 

naša škola nie je taká zlá. Človek sa tu 

nikdy nenudí. Každý si tu nájde svoje aj 

prostredníctvom krúžkov. Každý sa snaží 

v nás všetkých nájsť to najlepšie 

a vytiahnuť to na svetlo sveta. To, že ne-

viete matematiku, neznamená, že nebu-

dete dobrý barman alebo someliér. A že 

sa sem – tam nepodarí polievka? No 

a čo. Niekde musíte začať. Ak sa vám 

zdá, že na vás profesori veľa kričia, ne-

chcú vám zle. V skutočnosti to je na-

opak. Nehnevajte ich a radšej zotrite ta-

buľu po vyučovaní, dvihnite stoličky na 

konci vyučovania, odneste  im zošity, 

ktoré opravujú, podržte im dvere, kým 

neprejdú a slušne ich pozdravte.  

Oni sú tí, ktorí nás vychovávajú, aby 

sme v budúcnosti boli najlepší v tom, čo 

chceme robiť.  Čítanie sľubu  

Ak sa sťažujete na „dopravné zápchy“ 
pri presunoch, tak verte tomu, že si 
zvyknete. 
Na záver vás, my starší, chceme popro-
siť – v kreslách sa sedí po štyroch 
(pokiaľ mi pamäť slúži). Veľa z nás sa 
potrebuje dostať do učební, ale pochop-
te, že ak si pridáte kreslá k tým štyrom, 
tak blokujete celú šírku chodby a nedá 
sa prechádzať. Je to v záujme nášho 
skvelého spolunažívania.  
 
PS. Zapamätajte si: nikdy nie je tak zle, 
aby nebolo horšie. Takže hlavu hore 
a z neúspechu si berte ponaučenie do bu-
dúcna.  

Kristína Jurová II.A 

Prváci 
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Tokajská oblasť je raj, najmä pre sloven-
ských a maďarských someliérov, ale aj 
pre cudzincov a dokonca nemusia byť 
odborníkmi na víno. Územie, ktoré sa 
z väčšej časti rozprestiera na pôde Ma-
ďarska je čarovné. Má svoj špecifický 
charakter a šarm, ktorý sa prenáša do 
výroby vína. Niektorí z nás dostali jedi-
nečnú príležitosť navštíviť túto oblasť 
a tak vidieť, kde sa pestuje hrozno 
(cibéby), ako sa z neho získava víno, 
ako sa skladuje. Hlavne – mali sme 
možnosť tieto vína ochutnať.  

Človek nemusí byť ani odborník na to, 
aby mohol povedať, že pije excelentné 
víno. Ochutnať tokajský výber štvor 
a päť putňového vína, či tokajské víno – 
polosuché bol skvelý zážitok. Atmosféru 
dotvárala príjemná podzemná pivnica 
so sviečkami. Krátky, ale náučný výklad 
nás obohatil o nové poznatky.  

Tokaj 

Odborníčka nás naučila, ako správne 
degustovať víno, a tak dať vyniknúť pri-
rodzenej chuti a vôni každého jedného 
druhu. Len pár metrov od vínych pivníc 
sa črtá nezabudnuteľná panoráma, ktorá 
má svoj osobitný charakter. Ako keby 
ste sa ocitli v Grécku. Viniče pripomína-
jú raj na zemi. Určite si veľa z nás od-
nieslo pekné spomienky. Ostatní, ktorí 
ešte nič podobné nezažili, by mali ísť pri 
najbližšej príležitosti.  
 
 

Kristína Jurová II.A 
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Určite ste počuli o tejto zaujímavej akti-

vite našej školy. Touto cestou ďakujem 

pánovi zástupcovi Mgr. Marekovi Sotá-

kovi za skvelú možnosť dozvedieť sa 

veľa nových zaujímavostí.  

 

Na úvod vám chcem predstaviť nášho 

bývalého absolventa, vicemajstra sveta 

v baristike, pracovníka Dablin café 

a spoluvynálezcu skvelého nápoja Gin-

ger Mánia. Odpovedal na niekoľko otá-

zok pre vás. Predstavujem vám Marti-

na Hudáka.  

 

R: Keď si začínal na kurzoch veľa ste 

písali. Treba sa učiť všetko od slova do            

slova, ak chceš byť najlepší? 

 

M: Keď si dobre pamätám, tak sme to 

všetko museli vedieť. Teda, nie všetko 

ale to, čo sa tam povie a napíše pretože, 

na to, aby som získal certifikát, som po-

treboval spraviť testy a práve tie sa 

skladajú z vedomostných otázok. 

 

R: Keď sa ti nedarilo, ako si sa s tým 

vyrovnával? 

 

M: Čudovali by ste sa, ale neúspech po-

súva viac, ako úspech. Musíte veľakrát 

prehrať, aby ste sa mohli vyhrávať. 

 

R: Keď si išiel na súťaže, kde si bral 

inšpiráciu od surovín po dekorácie? 

 

M: Inšpirácia je všade okolo nás. 

V prírode, v ľuďoch, v knihách, 

v príbehoch, na internete...  

Treba mať oči otvorené a mať so sebou 

nejaký notes. Aspoň ja som vždy mával. 

A priamo k drinku to príde až potom. 

Záleží od súťaže, témy, ročného obdo-

bia a tak. 

 

R: V čom spočíva tajomstvo tvojho ús-

pechu?  

 

M: Tajomstvo je jednoduché tak ako 

som vravel na prednáške. Snažím sa ob-

klopovať ľuďmi, ktorí ma podporujú 

a dávajú mi inšpiráciu. 

 

 

 

Ďalej sa o zážitky podelili dievčatá 

ktoré boli na praxi v Taliansku.  

Jemný „čokoládkový“ nádych a široké 

úsmevy už na začiatku naznačovali, že 

prax bola skvelá. Aj z tohto sedenia pri-

nášame najzaujímavejšie informácie. 

 

R: Ako prebiehal presun zo Slovenska 

do Talianska – centra diania? 

 

Ď: Našťastie sme veľa nemuseli prestu-

povať. Po príchode na letisko nás čakal 

odvoz do hotela. Cesta trvala hodinu. 

Po príchode do hotela nám ukázali izby 

(niektorým bolo do plaču).  

R: Ako sa vám pracovalo a ako často 

ste mali voľno? 

 

Ď: Hostia aj manažéri boli veľmi ústre-

toví. Pracovali sme každý deň a po do-

hode s manažérom sme mali voľné ví-

kendy. 

Cyklus stretnutí 
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R: Akých národností a veku boli hos-

tia? 

 

Ď: Stretli sme veľmi veľa Rusov 

a Nemcov a cez víkendy chodili aj Ta-

liani. Boli tam rodiny s deťmi, dôchod-

covia, ale aj mladí ľudia.  

 

R: Vedeli ste jazyky (hlavne taliančinu), 

keď ste tam išli? 

 

Ď: Niektoré z nás vedeli, iné vôbec ne-

vedeli po taliansky. No postupne sme sa 

učili taliančinu „za pochodu“ , no väčši-

nou sa o talianskych hostí staral mana-

žér.  

 

R: Išli by ste znovu na prax? Odporúča-

te študentom ísť práve do Talianska? 

 

Ď: Každá z nás by šla znovu. Určite by 

mali ísť do Talianska. Je to skvelá príle-

žitosť spoznať nových ľudí, ich kultúru, 

priniesť si nové poznatky a zážitky. 

 

 

 

 

A to najlepšie na koniec. Grand Hotel 

Kempinsky High Tatras *****   

Aj z tohto veľmi zaujímavého hotela 

nás navštívili zamestnanci a priblížili 

nám život v tomto exkluzívnom hoteli, 

ktorý je jeden z dvoch 5-hviezdič-

kových hotelov a jediný horský hotel 

s piatimi hviezdičkami na Slovensku.  

Myslím, že vám nemusím predstavovať 

tento hotel. Je zaujímavý sám o sebe, 

bolo ťažké vybrať najzaujímavejšie 

z najzaujímavejšieho. Ale predsa ... Me-

dzi zaujímavosti určite patrí jeho štruk-

túra z výzorového aj personálneho hľa-

diska.  

Sieť hotelov Kempinsky zaviedol do 

hotelierstva nový pojem – lady in red. 

Ide o ženu oblečenú v sýto červenej uni-

forme šitej na mieru. S ňou prichádza 

hosť do kontaktu ako prvý. Hotel dispo-

nuje vybavením na vysokej úrovni, kto-

rý poskytuje pohodlie a komfort hos-

ťom. Taktiež sa stará o svojich zames-

tancov a študentov,  ktorí chodia pomá-

hať (napr. ubytovanie zadarmo, odvoz 

domov po 22:00, celosezónne ski a aqua 

pasy za polovičnú cenu). Hotel disponu-

je kuchyňou,  zaberajúcou tri podlažia. 

Je tu novomanželský apartmán s jacuzzi  

pod holým nebom spustenou celý rok. 

Nachádza sa tu prezidentský apartmán, 

dve bezbariérové izby a ďalších 56 

izieb. Servis je zabezpečený 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni. Hotelu sa preto 

naozaj nedá nič vytknúť. Ako sami za-

mestnanci hovoria: NIE, NEEXISTU-

JE! Ak by ste sa radi dozvedeli viac 

o hotele Kempinsky, sledujte našu face-

bookovú stránku. 

Kristína Jurová II.A 

Zdroj: http://www.nellyork.sk/fotky7557/ 
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Ako iste viete, aj tento rok sa uskutočnil 

na našej škole EUROCUP. Veľká me-

dzinárodná súťaž mladých barmanov.  

Reprezentanti našej školy sa ho zúčast-

nili tiež, a celkom sa im darilo.  Zamys-

leli ste sa niekedy nad tým, že za takou-

to veľkou akciou stojí nespočetne veľa 

ľudí?  Nik im nevenuje veľkú pozor-

nosť, no bez nich by takéto podujatia 

nebolo možné uskutočniť. Napríklad 

naši žiaci v kuchyniach. Je ťažké všetko 

stihnúť keď sme na praxi, no teraz zo 

seba museli vydať aj nemožné. To, čo si 

odrobili oni, si odrobil len málokto na 

inej pozícii.  

No narobil sa každý dosť. Veď aj tí, kto-

rí zaznamenávali čas barmanom. Ne-

myslite si, že len tak postávali na pódiu. 

To ani z ďaleka!  Hneď, ako zišli z pó-

dia, dostali iné pomocné práce. Alebo 

takí čašníci. Viete si predstaviť ten stres, 

čo prežívali? Veď ak by sa im rozbili 

a rozliali drinky, súťažiaci a súťažiace 

by určite neboli nadšení. Každý praco-

val pod tlakom a dlho, všetci sme boli 

unavení. Niektorí pracovali celé 3 dni 

vkuse. Prípravy na Eurocup sa uskutoč-

nili v utorok. V stredu boli v hale, škole 

alebo prišli na Gala večer. Vo štvrtok 

sme všetci spolu pomáhali upratovať 

halu a dávať ju do pôvodného stavu.  

Tieto tri dni boli ťažké pre každého. 

Ako pre študentov, tak aj pre našich 

profesorov. Tí nás museli usmerňovať 

a dávať na nás pozor. My sme to mali 

ťažké fyzicky, ale súťažiaci to mali ťaž-

ké skôr psychicky. Len si to predstavte. 

Stojíte na pódiu spolu s ďalšími štyrmi 

súťažiacimi, máte namiešať jeden alko-

holický a jeden soft drink. Máte určené 

suroviny, za vami stojí komisár, ktorý 

ponad vaše plece pozerá, kontroluje 

a neľútostne si všetko zapisuje, no ne-

povie nič. Čas  beží, hala    plná  ľudí, 

ktorí sa na všetko pozerajú. A na taký 

luxus ako je ticho a pokoj radšej ani ne-

myslite, lebo poza váš chrbát behá mo-

derátor, všetko komentuje a vy sa k to-

mu všetkému musíte ešte usmievať. Nie 

je to ľahké. Verte mi, že každý súťažiaci 

mal trému.  

Našťastie sa to všetko zvládlo. Nič sa 

nerozbilo, nik neprišiel k úrazu. Všetko, 

ako sa hovorí, klaplo na jednotku. Toh-

toročný Eurocup  môžme zaradiť medzi 

všetky predošlé ročníky Eurocupov, 

ktoré boli taktiež famózne. Rok od roka 

sa zlepšujeme. Teraz nám neostáva nič 

iné, len sa pripravovať na ďalšiu akciu. 

Veríme, že budúcoročný dopadne mini-

málne tak dobre ako ten tohtoročný. 
 

Terézia Štofaňáková II.D 

Eurocup 2014 - 22. ročník 
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V uplynulých mesiacoch naši študenti 

opäť potvrdili, že Hotelka naozaj číta 

rada.  

V septembri organizovala Knižnica  

P. O. Hviezdoslava 9. ročník podujatia, 

ktoré je jedinečné na Slovensku, kniž-

ničného festivalu Prešov číta rád.  

Vybraní študenti piateho ročníka sa zú-

častnili besedy so spisovateľkami Mar-

tou Fartelovou, Karin Krausovou a Mi-

chaellou Ellou Hajdukovou. Našim štu-

dentom odpovedali nielen na otázky tý-

kajúce sa problémov literárnej tvorby, 

ale diskutovali s nimi aj o témach, ktoré 

mladých zaujímajú najviac – o láske 

a o živote.  

Vzťah ku knihám však treba pestovať aj 

u našich najmladších. V októbri sa žiaci 

I. C zapojili do projektu Záložka do kni-

hy spája školy. Žiaci vytvorili záložky, 

na ktorých z jednej strany predstavili 

našu školu a pridali fotografie najzaují-

mavejších akcií, ktoré sa na našej škole 

organizujú. Na druhej strane záložky 

mali naši prváci možnosť predstaviť se-

ba, svoj vzťah k čítaniu mnohí vyjadrili 

vhodnými citátmi o knihách. 

Aj  Hotelka rada číta 

A ako je to naozaj s tým čítaním? Bolo 

by naivné písať o tom, že všetci žiaci 

našej školy majú radi knihy a celý svoj 

voľný čas trávia len čítaním. Stále sú 

však na našej škole žiaci, ktorí si čas 

nájdu a knihy naozaj čítajú. Do školskej 

knižnice si prídu požičať hlavne knihy, 

ktoré potrebujú na hodiny literatúry. 

Veľkej popularite sa však tešia hlavne 

u mladších žiačok romantické príbehy, 

študenti vyšších ročníkov dávajú pred-

nosť detektívnym príbehom od Domini-

ka Dána a severským kriminálnym ro-

mánom.                                            

Je pravdou, že cena kníh neustále stúpa. 

Je pravdou aj to, že v súčasnosti majú 

mladí na výber množstvo iných aktivít, 

ktoré sú viac cool. Je však potešiteľné, 

že kto chce, cestu ku knihe si nájde. 

     

                          Mgr. Zuzana Tomková 
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Eurocup 2014 – foto postrehy 
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DOD– foto postrehy 
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Počas  štúdia na našej škole som zažila 

neopakovateľnú akciu. Bolo mi cťou 

spolupracovať s pedagogickým  zborom 

a žiakmi z iných tried na Európskych 

Vianociach. Vianoc sa zúčastnilo 13 za-

hraničných družstiev. Od 8. do 10. de-

cembra 2014 som obsluhovala   zahra-

ničných účastníkov počas obedov. Všet-

ko im chutilo, ale najviac očarení boli 

z dezertov. V piatok 12. decembra bol 

záverečný Galavečer Európskych Via-

noc  v Hoteli Dukla.  

Čarovný večer európskych Vianoc 

Banketový spôsob obsluhy riadil Matej 

Hajduk, žiak  IV.A triedy, pravá ruka 

pána profesora Juraja Krajňáka. Zvládli 

to bravúrne. Program bol spestrený tan-

com v bielych rukavičkách. Celý večer 

prebiehal  podľa plánu. Veľkú zásluhu 

na úspešnom priebehu tejto výnimočnej 

akcie, v histórii školy, má v prvom rade 

naše vedenie, učitelia, aj žiaci. Napriek 

vynaloženej námahe a únave sme všetci 

žiarili spokojnosťou. Bol to nezabudnu-

teľný zážitok. 
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 Portugalci pochodovali peši do haly, pretože 

hneď v prvý deň ich nechal autobus, 

 zákerná kamera TV Markízy si do   večerného 

spravodajstva vyhliadla    MVDr. A. Strečkovú, 

 naši hostia márne hľadali tašku, ktorú  si zabudli 

doma, 

 nielen naši žiaci zabúdajú, ďalším hosťom sme 

posielali značkový zabudnutý oblek, 

 zo slávnostného bufetu sme 3 krát odviezli pl-

ným autom jedlá  pre charitu, 

 kontrola Kompraxu vystrašila všetkých projekto-

vých manažérov, aj učiteľov, 

  naši hostia z Arménska sa nám stratili, urputne 

sme ich hľadali a oni sa tvárili akoby nič, 

 stratené kľúče od auta sme tiež márne hľadali, ná-

hradné pricestovali IC vlakom, 

 50 m šnúra z Poděbrad odišla do Popradu a ná-

sledne späť do Prešova -  „Tu kábel, tu kábel...“. 

Pikošky 

 Slávnostný sprievod mestom v chladnom počasí 

absolvovali hostia z Írska v krátkych nohavi-

ciach,  
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„Úroveň je nastavená veľmi vysoko, po 

Slovensku máte čo robiť, aby ste ju tam 

aj udržali,“ boli slová viceprezidenta 

z Rakúska, adresované riaditeľke hote-

lovej školy v Luxembursku, kde sa bu-

de konať budúci ročník Vianoc 

v Európe. Tento ročník sa konal u nás, 

na Hotelovej akadémii v Prešove.  

Všetko sa začalo v nedeľu, keď jednot-

livé delegácie prichádzali a zdobili svo-

je stánky. Atmosféra dýchala Vianoca-

mi. Počas týždňa si na svoje prišiel kaž-

dý. Tradičné i netradičné sladkosti, 

ochutnávka vín z celej Európy a Slo-

venska. Avšak na pozadí celej tejto ak-

cie stoja žiaci, učitelia a vedenie školy, 

horúčkovité prípravy a neuveriteľná 

podpora okolia, bez ktorej by sme to ne-

zvládali. Ťažkou skúškou  pre našich 

žiakov bol Európsky bufet, na ktorý de-

legácie pripravili svoje typické jedlá po-

dávané na ich vianočnom stole. Bola to 

gastronomická cesta po Európe, nie za 

osemdesiat dní, ale za osem hodín. Hos-

tia však nevideli do zákulisia, nevedeli, 

s akými problémami sa stretávajú obslu-

hujúci v zázemí, umývanie inventára...  

Najkrajšie Vianoce aké tu boli 

Potešil nás prístup našich spolužiakov. 

Väčšina z nich chodila domov neskoro. 

Delegácie mali vždy nabitý program, 

nikdy sa nenudili, pripravili sme pre 

nich exkurzie  po pamiatkach mesta 

Prešov a hradom Stará Ľubovňa. Ne-

skôr Nestvill parkom a workshopy. Zá-

ver  nastal v piatok v hoteli Dukla, kde 

sa konal banket.  

V závere večera sa obsluhujúci a some-

liéri postavili pred ľudí, s ktorými trávi-

li celý týždeň. Odmenou našim trasúcim 

sa rukám bol potlesk a úprimné slzy do-

jatia pani Christiane Keller, ktorá pô-

vodne prišla s touto myšlienkou zjedno-

tenia Európskych krajín. „Som ohrome-

ná...“ zneli jej slová.  

Študenti našej školy a zahraniční hostia 

sa napokon lúčili objatiami a slovami: 

„Uvidíme sa v Luxembursku, dobre?“ 

Vianoce v Európe bola jedna z akcií, 

ktoré posúvajú vpred nielen jednotliv-

cov HA, ale aj Slovensko. Niektorí ho-

voria, že Hotelová akadémia v Prešove 

patrí medzi popredné hotelové školy... 

A viete čo? Majú pravdu. 
 

Klaudia Butelová II.D 
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Začína sa mesiac november. My sme sa 

ledva spamätali z nástupu do školy, EU-

ROCUPu a už sme mohli začať vyrábať 

ozdoby na ďalšiu akciu. Tohto roku sa 

totiž po prvýkrát uskutočnili Vianoce 

v Európe na Slovensku, u nás v Prešove  

na Hotelovej akadémii. Každý z nás pri-

ložil ruku k dielu, aby stvoril niečo 

krásne a výnimočné.  

Dnes sú ozdoby drahou záležitosťou, no 

naša Hotelová Akadémia to vyriešila 

ekonomicky, ale aj ekologicky. Šikovný 

žiaci začali vyrábať vianočné ozdoby vo 

svojom voľnom čase v popoludňajších 

hodinách. Vyrobilo sa vyše 200 ks z asi 

5 druhov ozdôb, ak nie viac. Všetko 

podľahlo dnešnému módnemu trendu 

HAND MADE a na akcii získali ús-

pech.   Každá ozdoba bola originálna, 

mala vlastnú dušu, lebo nebola vyrobe-

ná na páse, ale nami. Nielenže sme sa 

zabavili pri ich výrobe, ale naučili sme 

sa aj zaujímavé výtvarné a tvorivé tech-

niky. Vyrábali sa ozdoby    rôznych vzo-

rov, tvarov a farieb: srdiečka, hviezdič-

ky, zvončeky, šišky, ktoré sa striekali  

zlatou farbou, papierové vločky lepené 

lepidlom či plastové cencúle. Ručne vy-

rábané škatuľky na darčeky robené ser-

vítkovou technikou, ale aj srdiečka vy-

robené z hliny.  Na výzdobu sme použili 

aj plastové  fľaše. Maľovali sme ich far-

bami na sklo a posýpali všelijakými trb-

lietavými posýpkami. Celá ozdoba bola 

zladená do zlato-bielej kombinácie 

a celkový dojem bol priam očarujúci.  

 

Výzdoba Európskych Vianoc  

Týmto sme dostali vianočnú atmosféru 

do našich sŕdc o čosi skôr.  Bolo úžasné 

vidieť, ako všetci spolupracujeme 

a pomáhame si aj napriek tomu, či sa 

poznáme alebo či sme z jedného roční-

ka. Každý pracoval koľko mohol a nik 

nedával ruky preč od práce. Všetkým, 

čo sa podieľali na výzdobe sa napokon 

rozžiarili oči, keď uvideli svoje výtvory 

a práce vyvesené či už na stromčeku, 

rozvešané po budove školy alebo haly 

nad ktorými strávili nejeden večer. 

Dovoľujem si povedať, že to bola pre 

nás asi tá najväčšia odmena akú sme si 

mohli priať. Aj zahraniční hostia sa foti-

li pri našich originálnych ozdobách 

a gratulovali nám k bravúrne zvládnutej 

práci. Chválili to nielen učitelia, žiaci, 

ale aj návštevníci , či už z Prešova alebo 

zo zahraničia.  

Luxembursko bude mať čo robiť, aby 

nás dobehlo! 

Výzdoba záhrady  pri Floriánke   prešla 

vlastnými rukami pani Daniely Škopá-

rovej. Reštaurácia a kaviareň Floriánky 

vyzerala veľmi dobre, skrášlili ju vý-

zdoby vyrobené študentmi  z projektu 

Komprax. So školou sa pohrala pani 

Vierka Bartuneková. 
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Napíšem o tom, ako malá biela obálka 

s pečiatkou, mala význam  pre malého 

chlapca, ktorý prišiel každý deň do haly. 

Svoje hosťovské miesto si našiel pri 

stole s oblátkami. Tam sa udomácnil, 

odložil svoju školskú tašku a ukryl po-

klady. Náš žiak mu robil tútora 

a venoval sa mu. V  obálkach uložil 

sladkosti a drobnosti, ktoré dostal pri 

stánkoch. Zbieral si to pre súrodencov. 

Získal si srdcia nás žiakov a vzniklo 

krátke intenzívne priateľstvo. Len sme 

sa čudovali, že nikomu ten drobec ne-

chýba. Zahanbili sme sa, keď sme videli 

ako si váži, čo dostal a môže si to od-

niesť domov. Biela obálka s pamätnou 

známkou dostala praktické využitie. 

Adam Klaček II. B 

Pamätná pečiatka a obálka 
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„Všetko dobré, čo sme dostali, sme aj 

pojedli. Pochutnávali sme si na tom tri 

dni. Potešili sme sa, že nás vedenie ško-

ly a žiaci prijali veľkoryso, ako rovno-

cenných.“ Také slová som si vypočula 

po sviatkoch od chalanov z Domova 

Nádeje  na Jarkovej ulici v Prešove.  

Toto zariadenie poskytuje kompletné 

resocializačné služby. Cieľom je prina-

vrátenie plnohodnotného života v absti-

nencii, pre klientov závislých od drog 

a od návykových látok. Práve tam sme 

dali všetky zvyšné dobroty z bohatého 

európskeho bufetu. 

,,Vy sa staráte o postihnutých?“ pýtala 

sa naša žiačka, keď pomáhala baliť la-

hôdky. ,,Nie, my sme postihnutí, lieči-

me sa zo závislosti,“ znela odpoveď 

mladého muža z Domova Nádeje.  

„Po krátkom opísaní ťažkého života 

človeka, ktorý bol na niečom závislý 

som hneď zabudla na všetky svoje 

problémy. Tak sme sa už bavili len 

o receptoch a názvoch jedál, pretože si 

myslím, že pre takých ľudí znamená 

oveľa viac samotné prijatie a rozhovor, 

ako všetko darované jedlo,“ konštatova-

la zaskočená slečna v obsluhe.  

Nám zostal dobrý pocit, že sme sa po-

delili o kvalitné jedlo, ktoré chutilo nie-

len v Domove Nádeje, ale aj núdznym 

v útulku Pod Táborom. Viac ako pode-

lenie sa o jedlo nás teší, že títo ľudia ne-

stratia nádej, ani v ťažkej životnej skúš-

ke. 

žiačka zo IV. B 

Z Domova Nádeje -  spomienky zostanú  

Gréckokatolícka charita Prešov 

 

Poslanie 

Poslaním Gréckokatolíckej charity je napĺňanie 

evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížne-

mu a pomoc ľuďom v núdzi.  

Cieľ 

V zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému 

z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobi-

li" /Mt 25, 40/, preukazovať činorodú službu, aby 

každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svo-

ju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na zá-

klade slobodnej voľby mohol prejavovať a realizo-

vať. 

Čo znamená „CHARITA?“ 

Slovo „charita“ pochádza z latinského slova 

„caritas“ a znamená empatickú lásku, ktorá rozu-

mie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. 

Domov Nádeje  

Útulok ARCHA 

Zdroj: http://www.gkcharita-po.sk 
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Športové haly a rekordy patria jednodu-

cho k sebe. Minimálne jeden sa zrodil aj 

v tej „našej“ na Baštovej ulici, ktorá sa v 

decembri stala „epicentrom“ gastrono-

mického festivalu. Nie je rekordom sve-

tovým, ale určite stojí  za povšimnutie 

(napriek tomu, že  nie je zapísaný v  Gu-

innessovej knihe rekordov). Paradoxne, 

nezrodil sa v športovej disciplíne, ale pri 

aktivitách počas prípravy podujatia 

„Vianoce v Európe“. Jeho hlavnými 

strojcami boli zamestnanci a žiaci Hote-

lovej akadémie. Každý z nás pri ňom vy-

naložil rôzny diel námahy a schopností. 

Poďakovanie patrí určite aj tým, ktorí s 

aktivitami začali až v decembri, ale sú 

medzi nami aj takí, ktorí s prípravou  na 

„Vianoce v Európe“ začali oveľa skôr 

ako obchodné reťazce s reklamou na naj-

krajšie sviatky roka. 

Pozoruhodný vianočný rekord 

Z môjho pohľadu v tejto maratónskej 

disciplíne vynikol tandem zamestnan-

cov (v zložení vedúca predmetovej ko-

misie TEV p. PaedDr. Martina Frantová 

a správca haly p. Stanislav Prídavok), 

pre ktorých bola hala na určitý čas dru-

hým domovom. S presnosťou „švaj-

čiarskych“ hodiniek koordinovali akti-

vity žiakov a ostatných partnerov, ktorí 

na tomto podujatí participovali. Svojim 

profesionálnym prístupom umocnili 

„genius loci“ počas „Vianoc v Európe“. 

Vďaka vám kolegovia, za tento 

(ne) prekonaný rekord.  
                                                                                                       

Ing. Peter Rusnák 
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Internet sa v posledných rokoch stáva 

veľmi silnou zbraňou, agresor môže 

svojej obeti urobiť zo života doslova 

peklo. Vyhnúť sa kyberšikanovaniu je 

skrátka ťažké. Ak sa ti na internete nie-

kto vysmieva, nadáva ti alebo ti ubližuje 

iným spôsobom, daj mu najavo pokoj-

ným spôsobom, že si takéto správanie 

neželáš . 

Ak ho budeš presviedčať, prosiť, tak ho 

len povzbudíš v tom, aby pokračoval. 

Chce totiž vidieť tvoj strach. Ak vo svo-

jej činnosti neprestane, skopíruj si uráž-

livé obrázky, komentáre a požiadaj 

o pomoc dospelého, ktorému dôveruješ 

– rodičovi, príbuznému, triednemu uči-

teľovi, polícii. 

To, že na internete môžeš dostať virtuál-

ne kopance, neznamená, že nie sú sku-

točné. Bolia rovnako ako tie ozajstné 

a niekedy si s nimi skrátka sám poradiť 

nedokážeš. 

    

 

Mgr. Zuzana Tomková 
            výchovný poradca 

Výchovné okienko 

Zdroj: http://smkompas.sk/articles/view/bezpecny-internet 

Šérujeme, lajkujeme, četujeme... 

Už je to takmer desať rokov, čo sa tieto 

výrazy stali súčasťou našej slovnej zá-

soby. Za ten čas sa len úplný ignorant 

nestal súčasťou komunity, ktorá na so-

ciálnej sieti informuje o svojich zážit-

koch, pocitoch, delí sa s ostatnými 

o dobrý vtip, skvelý najnovší klip obľú-

benej kapely.  

Zdieľame fotky, ktoré (možno) zaujíma-

jú ostatných, čakáme, koľko priateľov 

nám klikne na ikonku s palcom hore, 

sme zvedaví, aké komentáre nám pod 

fotku pridajú. Keď náš priateľ/naša 

priateľka zmení svoju profilovú fotku, 

označíme, že sa nám páči, pridáme ko-

mentár, ako senzačne vyzerá. 

Iné však je, keď na internete zverejníme 

fotografie alebo video niekoho iného. 

Mnohokrát to je nasnímané tajne, v nie 

príliš lichotivej situácii, s cieľom zo-

smiešniť obeť. Ostatní majú zábavu, 

pridávajú posmešné komentáre, ktoré si 

môže prečítať množstvo ľudí, často 

z najbližšieho okolia obete.  Zdroj: http://www.shutterstock.com 
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Pred  nejakým časom som čítala článok o troch veciach, ktoré šťastní ľudia nerobia. 

Veľmi sa mi páčil, ukázal mi trefne, prečo mi často moje „šťastie“ uniká. Pravda je 

taká - šťastní ľudia nie sú šťastní preto, že by sa tak boli narodili. Ale... 

 

1. Šťastí ľudia sa nesťažujú 

Či už je to letmá poznámka o mizernom počasí, alebo zdĺhavý rozhovor o otravných 

kolegoch, sťažovanie sa vždy vedie k nespokojnosti, pretože vaše pocity budú vždy 

nasledovať vaše slová. 

 

2. Šťastní ľudia sa neporovnávajú 
Často sa porovnávame s inými ľuďmi. Ale toto konanie nám zabezpečí život na 

emocionálnej horskej dráhe, pretože niekedy sme dosť dobrí a inokedy nie. Niekedy 

budeme najinteligentnejšou, najkrajšou, najúspešnejšou bytosťou v miestnosti -  ale 

inokedy budeme úplne poslední na stĺpe totemu. 

 

3. Šťastní ľudia nesúťažia 

Je jednoduché spadnúť do pasce napredovania. Či už budeme zameraní na naše    

financie, naše rodiny alebo dokonca na našu služby iným,  môžeme sa chytiť do túž-

by chcieť viac, mať viac, a robiť viac. Je to kultúrna norma, ktorá je do nás vtláčaná 

od tých najrannejších spomienok na športové hry a školské súťaže. Hoci je zdravé 

usilovať sa o to najlepšie v nás, šťastní ľudia chápu, že  pravé uspokojenie súvisí 

menej s vyhrávaním, a viac so žitím hodnotného života. 

 

        Prevzaté : www. cestaplus.sk 

Záver 

Zdroj: http://vulgaire.com/smile-smiles/ 
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