
Priatelia, opäť sú tu. VIANOCE. 
 
Prežite nádherné vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších. Nech sú plné pokoja 
a radosti. 
Nový rok 2016 nech nám prinesie zdravie, veľa spokojnosti a úspechov v osobnom 
i pracovnom živote. 
Všetkým vám ďakujeme za spoluprácu v roku 2015. 
                                                                                                      Redakcia 
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V tomto čísle nájdete: 

Šk. rok 2015/2016  
číslo 1. 

Hotelácke noviny 

 

Vianočná koleda 
 

V mestečku Betléme,  
v jasličkách na slame  

leží to dieťatko,  
na ktoré čakáme.  
Anjelik bez krídel,  

Boží i človečí.  
Nikto ho nevidel,  

každý ho dosvedčí,  
darček mu nesiem tam.  

A ja mu do diaľky  
namiesto hrkálky  

srdiečko posielam. 
 

Milan Rúfus 

http://www.gastroweb.sk/ako-na-to/kuchari/vzdelavanie/juraj-kopcik-10-fest-azores-desat-dni-desat-sefkucharov.html
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Otvorené dvere. 

Dlhá školská chodba. 
Veselo praxujeme. 

Nechcelo sa mi slušne sedieť. 

Jeden, dva, tri... 

Aj my raz takéto budeme mať. 

Čakáme na zvonenie. Chvíľa pre štúdium. 
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Aj učiť sa musíme. Pózujeme v rovnošatách. 

Kuk do objektívu. Žeby bufet? 

Piatačky na káve. 

S úsmevom to ide ľahšie. 

Veľkému hrncu sa vždy otočíme 
Výnimočne prázdne schody.  



V dňoch 11. – 12. 11. 2015 sa 
v priestoroch Športovej haly Ho-
telovej akadémie v Prešove 
uskutočnil 23. ročník medziná-
rodnej barmanskej súťaže junio-
rov - EUROCUP. Podujatie sa rea-
lizovalo pod záštitou Asociácie 
európskych škôl hotelierstva 
a turizmu, Slovenskej barman-
skej asociácie a Prešovského sa-
mosprávneho kraja. Hlavným or-
ganizátorom súťaže bola naša 
Hotelová akadémia Prešov. 
     Tohto ročníka súťaže Eurocup 
sa zúčastnilo 73 súťažiacich zo 7 
krajín. Účastníci súťažili v kate-
górii Klasik a v kategórii Flair. Ka-
tegória Klasik pozostávala zo sú-
ťaže jednotlivcov a zo súťaže 
družstiev. Povinnou surovinou 
pri príprave Before dinner kokte-
ilu bol London Dry Gin Bombay 
Sapphire. Súťažiacich hodnotila 
odborná chuťová a technická ko-
misia. O výbornú atmosféru sa 
počas súťaže postaralo skvelé 
publikum. Čas pred vyhodnote-
ním súťaže spestrili kultúrnym 
programom žiaci našej školy 
a profesionálni barmani so svo-
jou flair show. 
     Víťazom tohto ročníka Euro-
cupu sa stalo družstvo HA Ľudo-
víta Wintera z Piešťan. V súťaži 
jednotlivcov sa na 1. mieste 
umiestnila Miriama Fornadeľová 
z HA Jána Andraščíka v Bardejo-
ve. 

B. I.      

EUROCUP 2015 
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Súťažiacich 

hodnotila chuťová 

a technická 

komisia, ktorú 

tvorili licencovaní 

komisári SKBA, 

vrátane majsterky 

sveta v miešaní 

nápojov z roku 

2014  

Jany Karkušovej.   
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MAJSTROVSTVÁ 
BARISTOV SR  

“SLOVAK 
BARISTA CUP 

2015“  

Súčasťou 23. ročníka Eurocupu 
bola súťaž baristov Slovak baris-
ta Cup junior 2015, do ktorej sa 
zapojilo 19 baristov zo Slovenska 
a Českej republiky. Našu školu 
v tejto súťaži reprezentovali A. 
Korinková a I. Palgutová. V deň 
konania Eurocupu sa v priesto-
roch školy konal aj Deň otvore-
ných dverí, počas ktorého mohli 
návštevníci vidieť ukážky zruč-
ností žiakov. 
     Na záver môžeme skonštato-
vať, že i tento ročník Eurocupu 
sa vydaril k plnej spokojnosti or-
ganizátorov i  všetkých zúčastne-
ných a už teraz sa tešíme na jeho 
24. ročník. 

B. I. 
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23. ročník medzinárodnej barmanskej sú-
ťaže je úspešne za nami. Eurocup však 
nie je len o miešaní nápojov. Každoročne 
majú účastníci možnosť spoznať krásy 
Prešova, či zúčastniť sa rôznych exkurzií v 
rámci ponúkaného sprievodného progra-
mu.   
Nebolo tomu inak ani tento rok, a tak 
sme sa 13. 11. 2015 so skupinou sloven-
ských i zahraničných účastníkov z Portu-
galska, Slovinska a Ukrajiny vybrali do Ko-
šickej Agentúry Testum COGNAC EMBAS-
SY. Ide o marketingovo vzdelávaciu agen-
túru, ktorá sa snaží napredovať 
v získavaní informácií o “nápoji kráľov 
a kráľovi nápojov“ - o Cognacu.  
Milé a priateľské privítanie majiteľov 
a spoločný prípitok urobili veľmi dobrý 
dojem.  Následná exkurzia bola skutočne 
obohacujúca. Dozvedeli sme sa naprí-
klad, čo znamená „Anjelský podiel“, ale-
bo prečo je na podávanie Cognacu naj-
vhodnejší „tulipglass“. Exkurzia vyvrcholi-
la ochutnávkou zo zbierky Cognac Em-

bassy v príjemnej priateľskej atmosfére. 
Na záver, môžem povedať, že všetci sme 
odchádzali akísi  hrdí na to, že sme mohli 
aspoň na chvíľu vstúpiť do bohémskeho 
sveta obdivovateľov tohto ušľachtilého 
nápoja.  

M. Š. 

Zdroj: http://www.testum.sk/sk/index.php 
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Pondelok, deň pred slávnostnou 
imatrikuláciou vládlo v škole na-
pätie. Mladší spolužiaci sa po-
maly, ale isto pripravovali na ich 
veľký deň. Nastal sľúbený deň D, 
utorok 24.november 2015. Po 
príchode do sály  PKO v Prešove, 
kde sa tohto roku konala Imatri-
kulácia 2015, bolo vidieť na tvá-
rach našich nových prvákov veľ-
ké vzrušenie, zábavu, ale aj 
strach a paniku.   
Úvod Imatrikulácie začal pred-
stavením tried  a ich triednych 
učiteľov. Každá z tried dostala aj 
náhrdelník so začiatočným pís-
menom svojej triedy.  A potom 
už čakali animátori so súťažnými 
úlohami, ktoré čakali na budú-
cich právoplatných „hotelákov“.  
Prvou súťažnou  úlohou, na kto-
rú sme potrebovali z každej trie-
dy dvoch  zástupcov, bolo čo 
najrýchlejšie vypiť vodu cez 
slamku z päťlitrového skla. Ďal-
šou súťažnou úlohou bolo vy-
zbierať čo najviac šálov, topánok 
a ponožiek . Po dvoch veľmi ná-
ročných  a pre mnohých aj stre-
sujúcich súťažných úlohách  nám 
stres pomohla odstrániť hudob-
ná  skupina Beatles band, ktorá 

nás svojím skvelým hudobným 
sprievodom sprevádzala počas 
celého dňa konania Imatrikulá-
cie.  
Po príjemnom uvoľnení v podo-
be piesní tejto skupiny nasledo-
vali  ďalšie disciplíny. Ale aby prí-
tomní prváci nezabudli, kam sa 
to prihlásili, pridali sme aj discip-
líny súvisiace (veľmi jemne) 
s gastronómiou.  Úlohou pre 
každú triedu bolo  vybrať 
opäť  dvoch zástupcov     (čo bol 
častejšie väčší problém ako sa-
motné disciplíny :)) a ich úlohou 
bolo zjesť čo najrýchlejšie jogurt. 
Háčik bol však v tom , že jeden 
z dvojice mal nakŕmiť toho dru-
hého, pričom mal oči previazané 
šatkou.   

Jednou z posledných úloh bolo 
oddelenie žĺtka od bielka a  vy-
šľahanie snehu. Šlo naozaj do 
tuhého. Poslednou súťažnou 
úlohou bolo pre každú triedu na-
cvičiť spoločný tanec. Tejto úlo-
hy sa zhostili všetky triedy veľmi 
dobre a my starší spolužia-
ci,  ktorí sme počas tohto dňa 
boli len v úlohe pozorovateľov, 
sme už tušili,  kto z nich sa stane 
kráľom/kráľovnou tanečného 
parketu. 
 Na záver prváci slávnostne zloži-
li imatrikulačný sľub a definitív-
ne sa stali  právoplatnými žiakmi 
našej školy.   
  

Benita Krenická, IV.A 



V priebehu 16. – 27. júna sa na Azorských 
ostrovoch konal festival 10 Fest Azores 
2015, ktorý organizuje miestna Hotelo-
vá škola v Ponta Delgada. Tá patrí do 
medzinárodnej asociácie škôl zamera-
ných na hotelierstvo a cestovný ruch 
AEHT, ako aj naša škola. Práve ich škola 
dala možnosť mladým študentom zú-
častniť sa tohto festivalu na základe žia-
dosti a odporúčania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponta Delgada je prístavné mesto 
a nachádza sa 1500 km od pobrežia Eu-
rópy v Atlantickom oceáne. 
Hlavnú zložku jedálnička tvoria prevaž-
ne ryby, čo sa odrážalo aj na trhu. Ry-
bárstvo je neoddeliteľne späté s Azora-
mi. Ich kuchyňa je rozhodne zaujímavá, 
bolo čo obdivovať.  
Príprava na jednu večeru bola dva dni, 
jeden deň v spodnej kuchyni a v druhý 
sme mali dokončovacie práce o poscho-
die vyššie. Prvý deň, s Brianom  Hanse-
nom (dánsky chef) sme pripravovali mi-
se-en-place. Chef nám ukázal ako spra-
viť pyré z pečeného cesnaku a feniklu, 
čo sa dofarbilo bylinkami a používali 
sme pritom thermo-mix, naučil nás aj 
ako sa dá pripravovať bravčová panenka 
sous-vide -  metóda varenia, pri ktorej 

sú potraviny zabalené vo vákuových 
vreckách varené dlhý čas pri nízkej, 
presne stanovenej teplote. Touto metó-
dou je možné dosiahnuť rovnomernú 
tepelnú úpravu suroviny a dosiahnuť 
nenapodobiteľné chute a konzistencie. 
Táto forma úpravy sa často využíva 
v moderných kuchyniach. Večera bola 
na druhý deň, každý chef dostal úlohu – 
a to uvariť jedlá z lokálnych surovín pre 
85 hostí a pripraviť 6 chodové menu.  
Počas festivalu sme mali možnosť na-
vštíviť aj plantáže Chá Gorreana, ktoré 
sú jediné svojho druhu v Európe. Veľký 
prínos pre mňa bola práca v kuchyni so 
sympatickým kanadským chefom Ja-
miem Kennedym. Páčila sa mi jeho vá-
šeň pre varenie a tradičné spôsoby va-
renia ako grilovanie na drevenom uhlí 
v kuchyni. Na tejto stáži som spoznal 
ľudí z iných krajín, vytvoril si dobré vzťa-
hy so žiakmi z Ponty a získal skúsenosť 
do života, ktorá ma posunula o čosi ďa-
lej. Ak si toto  dočítal, ver tomu, že máš 
potenciál dokázať podobné veci, ak sa 
budeš snažiť a učiť sa cudzie jazyky. 

 

Juraj Kopčík, V. A 

Desať dní, desať šéfkuchárov... 
10 Fest Azores 
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Prvý deň. Noví spolužiaci, učitelia a pro-

stredie. Prvotný šok pre niekoho 

v dobrom, pre niekoho v zlom slova 

zmysle. Viete predsa o čom hovoríme. 

Každý z vás si tým už prešiel. Určite si aj 

vy pamätáte na svoj prvý deň,  keď ste 

vstúpili do tejto školy. My sme tu zatiaľ 

len 3 mesiace a zopár dní, ale aj tak nám 

už táto škola prirástla k srdcu. Naše prvé 

dojmy boli zmiešané. Nikoho sme poriad-

ne nepoznali, nevedeli sme akí sú tu uči-

telia. Pred každou hodinou sme len vyč-

kávali, kto sa objaví. S učiteľmi sme na-

ozaj veľmi spokojní. Rozumieme si s nimi. 

Každý predmet je niečím zaujímavý a tak-

tiež každý učiteľ.  

 Avšak zo všetkých hodín sme boli najviac 

zvedaví na varenie. Už máme za sebou 

niekoľko hodín a dali nám poriadne za-

brať. Ale nesťažujeme sa, keďže sa po-

tom výborne najeme. Učiteľky na varení 

sú trpezlivé a všetko dopodrobna vysvet-

lia. Čo sa týka prostredia, tak škola je ob-

rovská a zo začiatku to bolo pre nás blu-

disko. Vôbec sme nevedeli, kde sa čo na-

chádza a dostať sa na hodinu bolo nieke-

dy naozaj ťažké kvôli premávke na chod-

be. Občas sme sa stratili. Jeden z prvých 

dojmov boli aj starší žiaci. Je naozaj 

zvláštne prísť odrazu do takéhoto pro-

stredia, kde sme zrazu opäť najmladší 

a nevieme, čo od starších očakávať.  

Avšak starší spolužiaci sú nápomocní  

a milí. Ak sme sa ich kedykoľvek niečo 

opýtali, vždy nám pomohli. Či už nájsť 

cestu, učiteľa alebo naučiť sa kopírovať 

papiere na kopírke v bufete. Takže toto 

boli naše dojmy a veríme, že sme vám 

trochu pripomenuli vás v prvých dňoch 

na strednej škole. 

Karin Tartaľová, I. A 



Vážení  hoteláci, 
poznám jednu z Osobností (to O je veľké 
naschvál, lebo sú osobnosti a Osobnosti, 
pozn. autora)  hotelovej akadémie. Je ňou  
Linda Durkáčová, ktorú všetci poznáme ako 
moderátorku našich podujatí. Tento školský 
rok sa zúčastnila troch moderátorských sú-
ťaží. Prebiehali na troch úrovniach – regio-
nálnej, krajskej a celoslovenskej. Z prvých 
dvoch sa vrátila ocenená 1. miestom, z tej 
poslednej si priniesla cenné skúsenosti. 
S Lindou sa krátko pozhováral Merlin Erb 
(III. B). 
 
Linda dostalo sa mi do uší, že si sa zúčast-
nila moderátorskej súťaže. Môžeš nám 
o nej niečo povedať? 
Áno zúčastnila, už po druhýkrát. Súťaž sa 
konala v Divadle Jonáša Záborského 
a organizovalo ju Šarišské osvetové stredi-
sko. Súťažila som vo vekovej kategórií od 19 
do 25 rokov. Trošku sa mi pošťastilo a na re-
gionálnej a krajskej súťaži som sa umiestnila 
na prvom mieste a teraz sa pripravujem na 
celoštátne finále, ktoré sa bude konať 
v Banskej Bystrici. 
 
Tak to ti držím palce. Chystáš sa aj na neja-
ké iné súťaže, keď si v tejto zožala úspech? 
V prvom rade chcem povedať,že nerada sú-
ťažím, keďže si myslím, že súťaženie medzi 
ľuďmi vyvoláva isté nepokoje. Ale súťažiam 
sa nebránim, vždy do nich idem skôr s tým, 
aby som získala nejaké skúsenosti ako naj-
lepšie umiestnenie, i keď to určite poteší. 
 
A aké sú tvoje ďalšie záľuby okrem mode-
rovania? 
Venujem sa herectvu a najnovšie ma nad-
chlo písanie scenárov. Niekedy by som 

chcela skúsiť aj réžiu. Okrem toho veľmi ra-
da cestujem. 
 
Máš radšej herectvo alebo moderovanie? 
Určite herectvo, lebo je to o emóciách  
a hlavne sa môžem viac odviazať a byť stále 
niekým iným. 
 
Aké sú tvoje najväčšie herecké úspechy? 
Neviem či úspechy, ale veľmi pekná skúse-
nosť bolo účinkovanie v muzikáli Na skle 
maľované a Pokrvní bratia pod réžiou pána 
režiséra Milana Antola. 
 
Prezradíš nám, ako si sa k divadlu dostala? 
Bola to náhoda. Kedysi som hrávala basket-
bal a keď som s ním prestala,   hľadala som 
nejakú inú aktivitu. Skúsila som herectvo. 
Netušila som, že ma to bude až tak baviť, 
ale stalo sa a teraz si život bez umenia ne-
viem predstaviť. Hovorí sa, že kto si raz 
k divadlu privonia, ten od neho tak ľahko 
neodíde. Potvrdzujem, je to pravda !  
 
Riadiš sa nejakým životným mottom, máš 
svoje životné krédo? 
Konkrétne životné motto nemám, ale ria-
dim sa tým, že netreba brať život príliš váž-
ne. Je dobré  ísť za svojím snom a mať rád 
všetko, čo práve je, lebo napriek všetkým 
pochybám je život krásny.  

 
Ďakujem za rozhovor a prajem ti veľa ús-
pechov v  hereckom živote.  
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Máme moderátorku  
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Jej srdce je z ľadu. Vôľa z ocele. Jej meno je Celaena Sardothien.  
Poznáte to, keď ste celú knihu nevedeli prečítať jedno meno a nakoniec prí-
de film a vy zistíte, že sa to vyslovuje celkom inak? (Pozerám na teba Her-
miona. Carlisle.) 
Pokiaľ máte radi fantasy (dúfam, že áno lebo pár takých kníh tu ešte bude), 
romantiku a super úžasnú hlavnú hrdinku, je to pre vás tá pravá kniha.  
Čo je však na Celaene to najlepšie? Je ženská. Áno, síce by dokázala zneškod-
niť desať mužov holými rukami, ale...  

Ale dokázala by bez mihnutia oka skočiť do šatníka skúšať si šaty. Lebo hoci je nájomná 
vrahyňa, stále je dievča. 
Tu sa dostávam ku pointe – Celaenu chytili a uväznili. Trčala v baniach. Zrazu si ju  žiada 
korunný princ, aby sa stala kráľovou dýkou – aby vraždila v mene kráľa.  
Sklenený zámok však skrýva iné tajomstvá, než tie posteľné. A Celaenino srdce možno nie 
je z ľadu. 
Po dočítaní tejto knihy som mala vážnu existenčnú krízu. 

Máte prelustrovaného Harryho odzadu dopredu? Omrzelo vás umieranie Augustusa 
a hľadanie Aljašky? Ešte nemáte jesennú depresiu? Snáď vám k nej dopomôže aj táto ma-
lá recenzia. 
 

Trón zo skla – a.k.a Throne of glass  - Sarah J. Maas 

Mechanický anjel – Clockwork angel – séria Pekelné stroje – The Infernal Devices 
– Cassandra Clare 

Dámy a páni, máme tu ďalšiu fantasy. 
Tessa Grayová prichádza po smrti tety do začmudeného Londýna za svojím bra-
tom. Rodičia sú dávno mŕtvi a korešpondencia od brata zrazu utíchla. Napokon 
je unesená a mučená. 
Aha a odohráva sa to vo viktoriánskom Londýne. Priemyselná revolúcia prináša 
nielen parné stroje. 
Pár stoviek rokov však ľudí chránia Nefili – napoly ľudia, napoly anjeli pred  

démonskými inváziami. Zadržte, predtým než hodíte naše školské noviny do najbližšieho koša.  
Možno ste čítali Pád alebo Záblesk... Pekelné stroje – tak sa volá celá trilógia – od Cassandry Cla-
re vás však dostanú na kolená, rozosmejú, rozplačú, zamilujete si a budete nenávidieť hlavné 
postavy.  
A nakonci budete preklínať samotnú spisovateľku. Pretože sa budete cítiť všelijako. Len nie 
šťastne. A to vám ručím, aj keby bolo nebo fialové a plné ježkov. 
Hlavné postavy sú tak dokonale premyslené a pospájané, pretože, ohó, spisovateľka napísala aj 
inú sériu kníh a to zo súčasnosti. Odporúča jedenásť démonov z desiatich. 
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Tri vianočné príbehy. Dokonalý americký sen.  
Prečo americký? Lebo happy endings. Myslím, že každý má občas tú chvíľu, kedy 
jednoducho túži po knihe, ktorá je tak trápna a zároveň romantická, že sa nad ňou 
bude usmievať ako zamilovaný debilko. Lebo ľudia majú byť na Vianoce s niekým, 
koho majú radi.  

Tieto príbehy napísali traja svetoví autori – John Green (Kam zmizla Aljaška, Na 
vine sú hviezdy, Papierové mestá a i.), Maureen Johnson (Meno hviezdy, Šia-
lenstvo), Lauren Myracle (nie som si istá, či v slovenčine od nej niečo vyšlo). 

Fanúšička – Fangirl – Rainbow Rowell 

Osobne slovenský preklad neznášam. Je mi jedno, ako dobre to je preložené, nič 
to nezmení na škaredom slovenskom slove „Fanúšička.“ Pche. 
Cath a Wren sú identické dvojčatá. Zároveň sú však úplne rozdielne. A nastupujú 
na vysokú školu... 
Cath je nespoločenská, hanblivá a zrazu aj sama, pretože jej sestra, s ktorou až do-
nedávna  robili všetko spolu, sa rozhodla, že je na čase sa osamostatniť. 

Nech sneží - Let it snow   – Maureen Johnson, John Green, Lauren Myracle 

Wrenina predstava ideálneho vysokoškolského života sú žúrky každý piatok, užívanie si s jej no-
vou spolubývajúcou a hľadanie toho pravého. Cath trávi piatky čítaním, chodením do knižnice 
a písaním fanfiction o mladom čarodejníkovi. A zostáva tomu verná. 
Nie ako každá ostatná hrdinka, ktorá sa okamžite zmení po tom ako sa zamiluje. Lebo Cath si je 
neistá svojimi citmi voči komukoľvek. Dokonca voči svojej vlastnej sestre, ktorá zrazu navštevuje 
divokejšie párty. Cath a Wren si prestávajú rozumieť a to nie je jediná dráma v ich rodine 
a Cathinom živote. Napríklad jej spolužiak... Alebo ex priateľ jej spolubývajúcej. Ostane vôbec na 
výške? Je to príbeh o fanfiction, rodine a prvej láske. Odporúčam každému, kto nechce čítať 
o dokonalých prvých bozkoch, pretože v reálnom živote sa Zem nezastaví.  
 

*Mimochodom, autorka napísala aj Eleanor & Park, čo je taktiež úžasná kniha. GO AND READ THE 
BOOK.  

Malé mestečko Gracetown bolo zasypané snehom a po snehovej kalamite, ktorá zastavila 
aj vlak, sedela aj jedna z hrdiniek troch príbehov. Vystúpením z vlaku spustí sériu náhod-
ných udalostí, ktoré vedú k jednému (ó, áno, už to tu raz bolo) – ŠŤASTNÉMU KONCU! 
Kniha bola príjemne napísaná, no neviem sa vyjadriť ku slovenskému prekladu, keďže som 
ho nečítala.  
Všetko sa točí okolo lásky, tínedžerov a Vianoc. Môžete so mnou nesúhlasiť, ale príbehy sú 
tak stupídne, až sú zároveň celkom milé. Odporúča 8 miniprasiatok z 10. 
 
Tak, viem že v titulku je napísané 3x Minirecenzia, ale keďže idú tie sviatky, povedala som 
si, že ako bonus tu prihodím jednu vianočnú knihu. Môžete sa inšpirovať, či už napísať Je-
žiškovi alebo niekomu kúpiť fajn darček.        

Klaudia Butelová, III. D 
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Aj v tomto školskom roku 
2015/2016 sa žiaci Hotelovej 
akadémie zúčastňujú športových 
aktivít. Na začiatku septembra 
zorganizoval  Mgr. Baňas  splav 
rieky Hornád, ktorého sa zúčast-
nili žiaci IV. C. Tohto roku už dru-
hýkrát, keďže v júni sa splavu zú-
častnili žiaci II. A a II. B. 
V októbri sa uskutočnila súťaž 
v Cezpoľnom behu chlapcov 
a dievčat pod vedením  Mgr. Pa-
žického, kde hliadka dievčat ob-
sadila pekné  3.miesto. 
2. 10. 2015 sa uskutočnila „Pla-
vecká štafeta mesta Prešov“ , 
ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov 
spolu s Ing. Kuchárikom. 
Chlapci našej školy sa zúčastnili 
dvoch turnajov vo futsale –Mgr. 
Pažický a Mgr. Frantová .  
Na základe zapojenia našej školy 
do výskumného projektu v spo-
lupráci s Prešovským samospráv-
nym  krajom sa  žiaci I. A, II. B,  
III. C, IV. A zúčastnili testovania  
pod vedením učiteľov FŠ PU. 
V novembri sa v Poprade usku-
točnila súťaž „Silná ruka“ – Mgr. 
Pažický. 

V našej hale sa uskutočnil aj prvý 
ročník vo volejbale SŠ – v mixe, 
kde žiaci našej školy obsadili 
v konkurencii 10 škôl výborné 3. 
miesto. 
Všetkým žiakom ďakujeme za 
účasť a reprezentáciu školy. Zá-
roveň chceme pozvať  všetkých 
„športuchtivých“ do našej špor-
tovej haly, kde v popoludňajších 
hodinách pracujú krúžky: Formo-
vanie postavy –Mgr. Frantová – 
2x, Futbalový – Mgr. Hutňanová, 
Volejbal a športové hry – Ing. Ku-
chárik, Bedminton –PaedDr. Ku-
chár, CrossFit –Mgr. Baňas. Stačí 
prísť, spýtať sa - priestoru je dosť 
aj pre iné pohybové aktivity. Ra-
di privítame kohokoľvek, kto je 
ochotný urobiť niečo pre svoje 
zdravie.  

            Ing. J. Kuchárik 
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Vianočné inšpirácie 

Milí moji spoluhoteláci. Je november a podľa informácií, ktoré mám od veľkých obchod-

ných reťazcov, sa k nám už od septembra neodvrátiteľne blížia Vianoce. Ešte nás nedostra-

šili prerastené tekvice a už sa po Tescu a Lidli rozťahujú vianočné osvetlenia a chechtajú sa 

čokoládoví mikuláši a satanáši. Áno, sme v dobe, kedy daru, ktorý by mal len symbolizovať 

to, že na danú osobu myslíme a vážime si ju, venujeme minimum času, ale za to dostatok 

peňazí. Podľa môjho názoru by to však malo byť práve naopak, alebo sa len venovať tomu 

človeku. Skúsme sa zamyslieť, kedy sme druhému spravili sami nejaký darček, alebo sme 

mu “darovali” spoločný zážitok, ktorý mu ostane na rozdiel od ponožiek, voňavého mydla 

alebo pyžama až do čias, kedy na dvere nezaklope dr. Alzheimer, poprípade iné podobne 

nepríjemné záležitosti. Naša redakcia sa vám rozhodla pomôcť a pripraviť pár typov na USS 

alebo urob si sám (nie U.S.Steel ako sme sa dlho nazdávali). Dúfame, že sme vás zaujali, po-

mohli a potešili vami obdarovaných.  

Klaudia Butelová, III. D 

Ako vyrobiť jednoducho a rýchlo darčekovú krabičku 

a ďalšie nápady nájdete na stránke: 

http://www.napadynavody.sk/vianocne-inspiracie 

Návod na dekoratívne svietidlá a ďalšie nápady nájdete na stránke:  

http://www.kreativita.info/tag/urob-si-sam/ 
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Lajdačenka 

 

      Meno žiaka:  ............................................................................ 

 

      Trieda:  ........................ 

 

      Predmet:   ............................................................. 

 
Táto „lajdačenka“ sa vzťahuje    na  odpoveď, zabudnuté pomôcky a domácu 

úlohu. Nesmie sa použiť na školskú úlohu, test , dohodnuté referáty a projekty. 

Platnosť:  do vydania ďalšieho čísla 
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