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Neviem čo sa deje, mám z toho strach, 

akoby slnko náhle zatienil mrak. 

Strach a obavy vynorili sa z hĺbky môjho vnútra, 

spomienky na školu mi v srdci navždy prúdia. 

Predo mnou je téma a ja neviem čo s tým, 

srdce mi prebodol ten chladný klin. 

Moliere či Palárik už vás mám dosť, 

nemám už ani síl, mať na vás zlosť. 

Zuzi prestaň! Nesmieš sa vzdať! 

Tu maturu musíš nejak dať. 

 

Zuzana Konečná, žiačka PaSA 
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Keďže sme veľmi kreatívna trieda, ktorá rada spoz-

náva a skúša nové veci, navrhli sme našej slovenči-

nárke, pani Bavoľárovej, krásnu myšlienku – čo tak 

navštíviť SND? Na naše šťastie ako správna milov-

níčka umenia veľmi príjemne súhlasila s touto myš-

lienkou a začali sme vybavovať všetky potrebné 

veci. No ako budúci hotelieri sme spojili príjemné 

s užitočným a vybrali sme sa na veľmi zaujímavú 

exkurziu do päťhviezdičkového hotela Sheraton 

v rámci hodiny HGM s pani profesorkou Kalinovou. 

Po vybavení všetkých náležitostí a povolením od 

najvyššieho sme sa vybrali na krásny výlet. 

11. 12. 2015, 05:30 ráno sme všetci krásne stáli na 

vlakovej stanici v Prešove, odkiaľ šiel náš vlak. Ne-

poddali sme sa škaredému počasiu, všetci sme boli 

svieži podľa možností. Niektorí to zvládali s kávou 

a iní s chutnými rezňami, chlebíkom a uhorkou od 

mamky. Cesta trvala cca 6 hodín. Každému sa ces-

tovalo príjemne s veľkým očakávaním, čo ten krás-

ny piatok prinesie okrem Táne Pauhofovej. 

Po šťastnom príchode naše nohy smerovali 

k spomínanému hotelu, kam naše pani profesorky 

chceli ísť peši, no na naše šťastie sme zvíťazili a šli 

sme MHD. V Sheratone nás privítali veľmi pekne. 

Ukázali nám toho veľmi veľa, dozvedeli sme sa  

zaujímavé informácie a videli sme aj niektoré veci, 

ktoré sa učíme teoreticky aj v praxi. Za to všetko 

im ďakujeme. 

Po náučnej exkurzii nasledoval trojhodinový roz-

chod. Konečne sme sa najedli a relaxovali pri náku-

poch. O 18.00 sme mali stretávku opäť pred hote-

lom, kde sme sa šli prezliecť, pretože nepôjdeme 

do divadla v rifliach. Chce to trošku kultúry. 

V našich ženských životoch nastal guinessov rekord 

a stihli sme sa upraviť a prezliecť za úctyhodných 

10 minút! Takto vyparádení sme sa dostavili do 

novej budovy SND, kde sme najlepšie, ako sme ve-

deli, reprezentovali našu školu – správaním, ba aj 

vzhľadom. Osobne si myslím, že ani M. Kočišík by 

sa za nás nehanbil a dal by nám pokojne aj po 10 

bodov a cenu štylistu k tomu.  

Predstavenie sa volalo Madame Bovary a  bolo vy-

nikajúce. No čo už by sa dalo pokaziť skvelým ná-

metom a ešte lepším hereckým obsadením. Chlap-

com sa veľmi páčila hlavná postava Madame Bova-

ry, ktorú stvárňovala nádherná a o nič menej talen-

tovaná Táňa Pauhofová, no ani my dievčatá sme 

neboli ukrátené o pôžitok, pretože sme tam mali 

dvoch vynikajúcich a krásnych pánov Maštalíra 

a Bártu. No povedzte, komu mohlo byť lepšie. Die-

lo bolo o nešťastí vydatej ženy, ktorá hľadala lásku 

u iných mužov, podľahla peniazom a na konci, keď 

si myslela, že ostala sama, nehodná žiť, spácha sa-

movraždu, no v posledných minútach príde jej 

manžel, ktorý o všetkom vedel a odpustí jej, no on 

tiež z veľkej lásky k nej zomiera. 

Po úžasnom konci sme sa vybrali nočnou Bratisla-

vou na vlakovú stanicu, kde sme naplnení zážitka-

mi nastupovali do vlaku smer Kysak a v driemotách 

očakávali príchod domov. 

Za tieto zážitky ešte raz ďakujeme. 

       

Miroslava Siváková, V. C 
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SKÚŠKA DOSPELOSTI 

Maturitná skúška. Tento test sa chystám  nielen ja, 

ale aj moji spolužiaci absolvovať v nasledujúcich 

troch mesiacoch. Áno troch. Všetci dobre vieme, 

že maturita sa skladá z dvoch, v našom prípade 

z troch častí. V marci písomná časť, apríl praktická 

časť a máj, ach máj, ústna časť. 

 Priebeh maturitnej skúšky vám opísať neviem, 

keďže som to ešte neabsolvovala, ale každý z nás 

to počul od svojich kamarátov, ktorí tým prešli, 

a každý z nich mal na to iný pohľad, iné spomienky, 

ale všetci sme počuli čarovnú formulku: „ Čo sa 

bojíš, maturita- formalita.“ Môj názor na to – po 

vojne je každý generál. Všetci sa báli, všetci boli 

v strese, no nikto to neprizná.    

Ako som spomínala priebeh, samotnej skúšky vám 

neopíšem, ale prípravy naň vám pokojne priblížim. 

Všetko to začína stužkovou. Celá trieda sa teší, 

dievčatá bláznivo zháňajú šaty, riešia doplnky 

a vizáž. Mužské osadenstvo zháňa alkohol, aj keď 

sa tvária, že je to pre hostí a starajú sa o zábavu. 

Triedny učiteľ je v citovom rozpoložení a celé si to 

užíva. No po tomto peknom pozlátku prichádza 

“pekelný kolotoč.” Začína to v rodine a u známych 

najlepšou otázkou: „ No ako maturant?“ Vtedy 

chcem vedieť boxovať ako Rocky Balboa alebo mať 

laserový pohľad. Potom je ďalšia várka v škole. 

Zhony, skúšanie, písomky, prehováranie do duší, 

ktoré niekedy skĺznu do strašenia žiakov. A takto to 

ide dokola, až kým neprídu tie naše slávne skúšky. 

Je to pekné, že nás chcú sto - percentne pripraviť, 

ale niekedy si neuvedomujú, že aj my sme len ľudia 

a nie stroje. Každý učiteľ nám chce dať z toho svoj-

ho predmetu len to najlepšie, čiže všetko. Teraz 

zapojíme matematiku a poďme si to zrátať. Sedem 

predmetov krát všetko sa rovná neskutočne veľa. 

Váaau, vždy som chcela byť encyklopédia,  aspoň 

že sme váhovo na  tom rovnako. Milí učitelia, ne-

bude to také ľahké! Ďalší moment, ktorý mi nese-

dí, je, keď o maturite hovoria ako o “skúške dospe-

losti.“ Jediné, čo je dospelé,  je náš občiansky vek a 

komisia. V dospelosti riešime úplne iné veci:  prá-

cu, bývanie, rodinu, účty a nie, aký základný tvar 

má slovo súc, alebo čo si myslel autor v úlohe 32. 

Je to obyčajná skúška, kde použijeme svoje vedo-

mosti a všetci skončíme úspešne a budeme žiť 

šťastne až do smrti. 

S veľkým očakávaním vaša Mirka! 

     

Miroslava Siváková, V. C 



Dňa 5. apríla 2016 o 17:00 hodine sa uskutočnila 

praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, 

V. A triedy Hotelovej akadémie  v Prešove, pri sláv-

nostnej udalosti na tému Fantóm opery. Študenti 

museli zužitkovať všetky svoje praktické zručnosti a 

vedomosti, ktoré nadobudli štúdiom v škole. Na 

túto udalosť sa pripravovali od októbra, kedy si 

vyžrebovali druh udalosti. Praktická časť odbornej 

zložky maturitnej skúšky pozostávala z dvoch častí 

písomnej a praktickej.  

Hostia v deň udalosti vstupovali po červenom ko-

berci cez Floriánovu záhradu, kde ich vítal fantóm 

a manažéri. Pred oficiálnym začiatkom nechýbal 

welcome drink. Otvorenie slávnostného rautu 

začalo príhovorom hlavnej manažérky Jany Hatalo-

vej, nasledoval príhovor MVDr. Jozefa Šenka, riadi-

teľa školy. Pred gastronomickou časťou udalosti 

večer doplnil kultúrny program účinkujúcich, ktorí 

predviedli hru na flaute, husliach a nakoniec 

operný spev.  

Počas večera mali hostia možnosť ochutnať 

južanskú nouvelle cuisine, tzv. južanskú kuchyňu. 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY  
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Najväčšou zaujímavosťou večera bola molekulárna 

gastronómia použitá pri príprave dezertu a 

studenej kuchyne. Ďalšou zaujímavosťou bola 

moderná úprava mäsa formou sous-vide. Je to 

metóda varenia, pri ktorej sú potraviny zabalené 

vo vákuových vreckách varené dlhý čas pri nízkej, 

presne stanovenej teplote. Touto metódou je 

možné dosiahnuť rovnomernú tepelnú úpravu 

suroviny, a dosiahnuť nenapodobiteľnú chuť a 

konzistenciu. Zážitkom pre hostí bolo aj 

flambovanie lesného ovocia priamo pred hosťami, 

a príprava chutnej a kvalitnej kávy. Slávnostný raut 

spríjemnil úspešný barman, ktorý pripravil mnoho 

osviežujúcich drinkov. Najväčší úspech “zožal” 

drink s názvom White Rose (biela ruža). Ide o ľahký 

drink s použitím becherovky, limetovej štavy a 

simple sirupu.  

Hostí pri odchode čakala malá pozornosť v podobe 

sviečky ako spomienky na túto udalosť. Veľké po-

ďakovanie patrí sponzorom a učiteľom, bez kto-

rých by nebolo možné raut zorganizovať. Predseda 

predmetovej maturitnej komisie vyhlásil, že všetci 
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Možno ste už počuli, že žiaci odborných škôl zdolá-

vajú okrem ťažkých písomných a ústnych maturit-

ných skúšok ešte jednu časť – praktickú časť od-

bornej zložky maturitnej skúšky. My, študenti V.C 

triedy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici sme už 

okúsili, aké to je pripraviť banket. Základom je vy-

losovať si tému a zvoliť si vhodnú príležitosť. Ná-

sledne sme dostali určité kritéria, ktoré sme museli 

splniť. 

Nebolo ľahké vymyslieť zaujímavú príležitosť, ktorá 

by prilákala verejnosť. A tak sa  zrodila  myšlienka: 

„O Japonsku.“ Všetci sme boli fascinovaní – áno, 

toto tu ešte nebolo! Premýšľali sme, na čo by sme 

sa konkrétne zamerali. Voľba padla na sviatok Ha-

nami. Tento sviatok oslavujú Japonci v jarnom ob-

dobí, kedy kvitnú kvety Sakur. Hralo nám to ešte 

viac do karát, keďže banket sa uskutočnil 7. apríla. 

Čerešničkou na torte bolo, že presne v „náš deň“ 

začali kvitnúť stromy aj v Prešove. 

študenti úspešne zvládli praktickú maturitnú 

skúšku. Niekoľkomesačná príprava stála za to a 

študenti hotelovej akadémie to zvládli bez väčších 

chýb. Všetci prítomní sa bavili, vychutnávali si jedlá 

a vypočuli si príjemné hudobné vystúpenia 

účinkujúcich, ale najmä si každý užíval večer 

Fantóma opery.  

       

Dominik Tlumač, Jana Hricová  

programový manažér, manažér marketingu 

V. A 
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Akcia trvala približne 4 hodiny. Príjemná relaxačná 

hudba v pozadí a výzdoba v jemných farbách témy 

vytvárali čarovnú kombináciu. Hostia si mohli pre-

zrieť tradičné japonské suveníry a dekorácie. Pocit, 

že sa nachádzate v skutočnom Japonsku dotvárali 

živé sochy, napr. gejša, chlapci oblečení v karate 

kimonách. 

Najhlavnejšou časťou celého večera však bola gas-

tronomická stránka. Menu obsahovalo 5 jedál: 

predjedlo (Japonské pirôžky gyoza, plnene zemia-

kovým wasabi a limetkovou majonézou), polievku

(Japonský vývar z miso pasty, rias, tofu a sous vide 

kuracími prsiami), medzichod (Sashimi z lososa  

z teriaky omáčkou a cesnakovým lupienkom), hlav-

né jedlo (Bravčový sous vide bôčik s hubovo-

zeleninovým šalátom a sojamirin omáčkou) 

a dezert (Matchacheesecake s čerešňovým želé). 

Medzi jednotlivými chodmi sa podávali vhodné 

nápoje a na záver po dezerte aj káva. Špecialitou 

bola japonská káva Hario V60. 

Aby sa naši hostia cítili príjemne, banket obsahoval 

aj veľmi zaujímavý program, ktorý dotváral celú 

atmosféru. Bol rozdelený do štyroch vstupov. 

V prvom našim hosťom Kumiko Uher prezentovala 

ukážku konzumácie jedál japonskými paličkami. 

Hostia si neskôr na jednotlivých jedlách vyskúšali aj 

takýto spôsob konzumácie a takmer všetkým sa 

darilo. Učili sa veľmi rýchlo. 

V ďalšom vstupe sme prezentovali kúsok 

z japonskej kultúry, tretí vstup bol zvláštny, preto-

že priamo pred očami hostí vznikalo tradičné ja-

ponské sushi. Štvrtý bod programu bol trošku 

z iného súdku. Kumiko Uher predviedla obliekanie 

kimona na živej soche. Vedeli ste, že aj takéto ob-

liekanie má svoje pravidlá? 

Veľké poďakovanie na záver patrí pani predsedníč-

ke predmetovej komisie, vedeniu školy, nášmu 

triednemu učiteľovi Mgr. Milanovi Maňkovi 

a predovšetkým aj našim sponzorom, ktorým ďa-

kujeme za pomoc pri príprave banketu. 

Veríme, že sa našim hosťom akcia páčila a cítili sa 

naozaj ako v krajine vychádzajúceho slnka. To bolo 

naším hlavným cieľom. 

  

Erika Kekľáková 

programová manažérka V. C 
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Žiaci V.B triedy Hotelovej akadémie v Prešove sa 

na svoju praktickú časť odbornej zložky maturitnej 

skúšky pripravovali niekoľko mesiacov. Výsledok 

bol vynikajúci. Praktická časť odbornej zložky ma-

turitnej skúšky sa skladá z dvoch častí. Z písomnej 

časti, kde žiaci diskutujú a vyberajú pokrmy, nápo-

je, program aj výzdobu čo najvýstižnejšie k téme, 

ktorú si sami zvolili a z praktickej časti, ktorá už 

prebieha pred očami verejnosti. 

19. apríl 2016 ostane uložený v hlavách žiakov V.B 

triedy spomínajúc na tento deň. V tento deň žiaci 

mali možnosť ukázať to, čo sa za päť rokov štúdia 

naučili. Skúsenosti a predstavivosť v zdobení jedál 

a miestností prispôsobené na nimi vybranú té-

mu:  „Premiéra filmu: 22. storočie“, hrala tú naj-

väčšiu rolu . Na túto slávnostnú recepciu sa vstu-

penky vypredali pravdupovediac ihneď. Kto by ne-

chcel vidieť, ako to bude vyzerať v 22. storočí?  

Hostia začali prichádzať a v krvi každého žiaka prú-

dila nervozita a strach ako to dopadne. To ešte ne-

vedeli, aké pozitívne ohlasy dostanú.  

Prichádzajúcich hostí sprevádzali do priestorov 

školy žiaci z nižších ročníkov, kde sa celá slávnost-

ná recepcia konala. Pri príchode im bol ponúknutý 

welcome drink, po ktorom sa hostia začali ešte viac 

tešiť, čo ich bude čakať. Po welcome drinku sa hos-

tia usadili do kina, vytvoreného našimi žiakmi, ešte 

nevedeli čo uvidia. 

Pred sebou sa im naskytol pohľad na premietacie 

plátno, kde mohli vidieť film vytvorený žiakmi V.B 

triedy. V rámci programu sa hostia premiestnili do 

vedľajších miestností, kde mohli vidieť tanec a po-

čuť spev budúcnosti. Na konci programu sme videli 

na tvárach hostí, že sú napätí a čakajú čo ešte prí-

de. V ďalšej miestnosti už bola pripravená gastro-

nomická časť, kde hostia mohli oživiť svoje chuťové 

poháriky jedlami a nápojmi, ktoré ešte nemali prí-

ležitosť ochutnať. 

Keďže recepcia sa niesla v duchu 22.storočia, tak aj 

jedlá a nápoje museli byť niečím iné. Až takí dobrí 

nie sme, aby sme vedeli, čo sa bude variť v ďalšom 

storočí, tak sme to poňali vo svojom štýle. Pripravi-

li sme jedlá a nápoje, ktoré možno poznáte, ale 

ozvláštnené novými technologickými spôsobmi ich 

prípravy. Aj milovníci rýb si prišli na svoje, ak 

ochutnali pošírovaného zubáča s quinoe rizotom, 

srnčí chrbát so slaninovým trhancom s višňovou 

omáčkou. V rámci teplého bufetu ďalej mohli 

ochutnať bravčové líčka na pivovej omáčke so ze-

miakovými kockami, cviklové mini roládky s bryn-

dzou a čokoládové mini roládky s ovocím vareným 

na víne.  

V studenom bufete sme ponúkali Raw kukuricový 

krém s pop-cornom a chilli vlasmi, pre milovníkov 

trošku pikantnosti. Ďalšou zaujímavosťou bola mo-

derná úprava mäsa formou sous-vide. Je to metó-

da varenia, pri ktorej sú potraviny zabalené vo vá-
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Každoročne sa na Hotelovej akadémii na Baštovej 

ulici koná praktická časť odbornej zložky maturit-

nej skúšky, na ktorej žiaci piatych ročníkov preuká-

žu svoje teoretické ale aj praktické vedomosti. Pre 

všetkých študentov je táto časť maturitnej skúšky 

veľkou výzvou a zároveň zážitkom kde si žiaci vy-

skúšajú ako sa v reálnom živote plánuje takáto ak-

cia a čo všetko to obnáša. Na úplnom začiatku 

hlavný manažér V. D triedy vylosoval slávnostné 

podujatie - banket. Zvolili sme si tému „Noc holly-

woodskych hviezd“. Cieľom banketu bolo, aby sa 

naši hostia cítili aspoň na chvíľu ako hviezdy 

v Hollywoode. Každý z nás mal možnosť vybrať si 

z vopred určených funkcií. Manažérka výrobného 

strediska spolu s ostatnými kuchármi a cukrármi 

pracovali na príprave chutného menu, ktoré sa 

snažili vyšperkovať k dokonalosti. Hostia si mohli 

pochutiť na balotíne z králika s jablkovým chutney, 

rolovanom pstruhovi s portobello na hráškovom 

kuových vreckách varené dlhý čas pri nízkej, pres-

ne stanovenej teplote. Touto metódou je možné 

dosiahnuť rovnomernú tepelnú úpravu suroviny a 

dosiahnuť nenapodobiteľnúchuť a konzistenciu. 

Touto metódou sme pre hostí pripravili kačacie 

prsia s karambolou a malinami. Myslíme aj na ve-

getariánov, ktorí si mohli pochutnať na cestovino-

vom alebo zeleninovom šaláte. Pre milovníkov 

sladkostí sme pripravili múčnik pod názvom Ovoc-

ná planétka z exotického ovocia a griotky, Truffle a 

Jahodový tunel, v ktorom dominovali tie najsladšie 

jahody. Aj vďaka týmto jedlám odchádzali naši hos-

tia s úsmevom na tvári.  

Aj vďaka sponzorom, ktorým srdečne ďakujeme, 

sme mohli túto udalosť uskutočniť podľa našich 

predstáv. Nezabudneme ani na učiteľov a vedenie 

školy, ktorí mali trpezlivosť a snahu s nami pripra-

viť a zorganizovať našu praktickú časť odbornej 

zložky maturitnej skúšky. Všetkým patrí naše veľké 

ĎAKUJEME.  

 

Kristiána Kraviarová, V. B 
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pyré a ako hlavný chod sme ponúkli konfitované 

kačacie prsia s rizlingovou kapustou a polentovým 

souflé. Kačacie prsia sa pripravovali modernou me-

tódou sous – vide (čo znamená varenie vo vákuo-

vých vreckách pri nízkej teplote pri ktorej sa zacho-

vá chuť jedla). Čerešničkou na torte bol dezert 

„čokoládovo-karamelová derniéra s citrusovým 

kulis“ pozostávajúci z jemnej čokoládovej  peny 

s karamelovým kulerom a citrusovým kulis , deko-

rovaný orieškami a karambolou, ktorý si u hostí 

zaslúžil najväčšiu pochvalu. Manažérka odbytové-

ho strediska spoločne s obsluhou usilovne nacvičo-

vali súbežný nacvik obsluhy, ktorý je základom 

banketu. Taktiež pracovali na návrhoch prestiera-

nia a výzdoby stolovacej miestnosti . Celá slávnosť 

bola zdobená v zlato-bordovo-bielej farbe 

s prvkami Hollywoodu. vlastný drink Amadeus, 

ktorý obsahoval Becherovku, whiskey Johnnie Wal-

ker Red Label, citrónový fresh a Simple sirup. Prog-

ramová manažérka zabezpečila nezabudnuteľný 

program, ktorý ocenili všetci hostia. Jeho súčasťou 

bolo vystúpenie študenta konzervatória Dezidera 

Kardoša s pantomimickou scénkou, nasledovali 

tanečníčky s klasickým jazzovým tancom a na záver 

hviezda večera Peter Ondria, známy slovenský Luis 

Armstrong, ktorý vystúpením očaril všetkých zú-

častnených a dokonalo dotvoril atmosféru holly-

woodskeho večera. Na tomto bankete každému 

z nás veľmi záležalo, preto sme vybudovali pevný 

tím, ktorý to spolu doviedol do úspešného 

a šťastného konca.  

 
Silvia Bencúrová, V. D 
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Február je v našej spoločnosti už niekoľko rokov 

známy ako mesiac zaľúbených, mnohí z nás čakajú 

na 14. deň, aby vyjadrili lásku milovanej osobe. 

Existujú rôzne možnosti, ako to urobiť. Kyticou, 

bozkom, zaľúbenou SMS, vtipným pozdravom... 

Menej známou a rozšírenou formou je prejaviť lás-

ku neznámemu človeku darovaním krvi. Od 8. feb-

ruára sa začal 21. ročník Valentínskej kvapky krvi, 

ktorú organizuje Slovenský Červený kríž 

v spolupráci  s Národnou transfúznou stanicou SR.  

Už po niekoľkýkrát sa do tejto kampane zapojila 

naša škola. Konkrétne 12. februára 2016, v piatok 

pred jarnými prázdninami, sa takmer 90 žiakov 

z hotelovej akadémie a 5 žiakov zo strednej lesníc-

kej školy rozhodlo darovať krv. Nie všetci boli 

vhodní darcovia, no aj tak zamestnanci transfúznej 

stanice vyjadrili maximálnu spokojnosť, pretože 

počet darcov sa ustálil na počte 83. Chceme sa im  

poďakovať, lebo ich rozhodnutie určite nebolo 

ovplyvnené vypočítavosťou, ale dobrým pocitom 

niekomu pomôcť, či v prípade prvodarcov skúsiť 

niečo nové a pokračovať v tom aj nabudúce. 

Kampaň má podtitul „Príďte sa rozdať pre dru-

hých“ a má trvať do 11. marca 2016. Dosť času pre 

tých, ktorí doteraz váhali. Takže aj takúto podobu 

má februárový Valentín. Ďakujeme ešte raz všet-

kým darcom – terajším i budúcim a verte, že o rok 

zorganizujeme ďalší ročník s rovnakým, ak nie lep-

ším úspechom. 

 koordinátorka ŽŠR – Mgr. Zuzana Bavoľárová 

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 

Čo je dobré na darovaní krvi? Je tu viac dôvodov. 

Tak napríklad zistia vám, akú krvnú skupinu máte, 

čo si myslím že je celkom pozitívne, lebo nikdy ne-

viete, kedy to budete potrebovať. Ďalej sa 

„zbavíte“ svojej starej krvi, a tak sa vám môže 

v žilách vytvárať nová, čím môžete aspoň na hodi-

nu myslieť trošku pozitívnejšie. Tento fakt je ove-

rený z vlastnej skúsenosti čo je najdôležitejšie, po-

môžete tým ľudom, ktorí to budú v ťažkej situácii 

potrebovať. Všetci viete, čo, mám na mysli. 

Ak ste sa doteraz nestali darcom a nebráni vám 

v tom žiadna prekážka, tak sa pridajte k nám. 

   

Miroslava  Siváková, V. C 
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MATEMATICKÉ SÚŤAŽE 

Učitelia matematiky zapojili žiakov našej školy do matema-

tických súťaží KLOKAN a PANGEA. 

 

Súťaž KLOKAN sme uskutočnili 21. 3. 2016. Zúčastnilo sa 

jej 40 žiakov. 

 

 

Výsledky: 

Kategória Kadet O12: Jonáš Havadej  I. B                          93,5% žiakov malo menej bodov 

                                        Kamila  Tychaničová II. B                92,6%  žiakov malo menej bodov  

                                        Martin  Maček II. B                          91,8%  žiakov malo menej bodov 

                                        Klaudia Krupková II. A                     89,6% žiakov malo menej bodov 

Kategória Junior O34: Lukáš Hmeľár   III. C                        95,6% žiakov malo menej bodov 

                                         Marek Sedlák III. D                         91,5% žiakov malo menej bodov 

                                         Daniel Amrich  III. C                        83,0% žiakov malo menej bodov 

  

Súťaž PANGEA sme realizovali 6.4.2016. Zapojili sme 37 žiakov. Výsledky budú zverejnené do 15.5.2016 

NAŠA PRVÁ SÚVISLÁ PRAX  

Konala sa celé dva týždne. V týchto dňoch sme boli 

rozmiestnený na rôznych pracoviskách. Spoznávali 

sme nových ľudí a nové prostredie. Kolektív na na-

šom pracovisku bol veľmi prijemný. Starali sa o nás 

veľmi pekne, ale aj nás učili, aby sme svoju prácu 

v budúcnosti vedeli vykonávať 100 percentne. Na-

učili sme sa mnoho nových vecí. Bola to pre nás 

dobrá a veľmi zaujímavá skúsenosť.       

 

Alexandra Sokolová, II. C 
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Kubo a Sharon v Taliansku 
(Rozhovor) 

 
Medzi (ne)mnohými, ktorí sa z nasej školy dostali 
na odbornú prax do zahraničia sú aj Jakub Štefko-
vič a Sharon Crescini (III.B). Po ich návrate som si 
dovolil trochu ich vyspovedať. 
 V Taliansku ste strávili tri a pol mesiaca. Čo vás 
motivovalo k rozhodnutiu ísť na takéto pomerne 
dlhé obdobie do zahraničia? 
Sharon: Ja som na takúto prax chcela isť, odkedy 
som na tejto škole, pretože rada spoznávam no-
vých ľudí, ich kultúru a Taliansko ma samo osebe 
zaujímalo. Využila som hneď prvú možnosť, ktorá 
sa mi naskytla. 
Jakub:  Asi to bola možnosť spoznať nových ľudí, 
kultúru, no hlavne zlepšiť sa v cudzích jazykoch. 
Aké boli očakávania? Čo ste si sľubovali od tejto 
praxe a aké sú vaše nové skúsenosti? 
J: Tak v prvom rade to určite bol osobný progres 
a veľa zážitkov (progres – rast, postup). Snažil som 
sa, aby sa tieto moje očakávania splnili, tieto tri 
mesiace mi dali naozaj veľa...neľutujem, že som 
tam šiel. Naučil som sa vychádzať s ľuďmi, ktorí 
majú iné morálne hodnoty. Samozrejme, po týchto 
troch mesiacoch nemám problém komunikovať 
v angličtine a to je k nezaplateniu.... Taktiež som sa 
naučil pracovať pod tlakom, čo čaká asi každého 
z nás, no a niečo som odkukal z kuchyne, niečo 
z obsluhy a niečo z taliančiny. 
S: Očakávala...no ani neviem povedať presne, čo 
som očakávala...rozhodne som sa zlepšila 
v obsluhe a komunikácii s hosťami. Robila som za 
teplým bufetom, v kaviarni, prezentovala som ví-
na... Myslím, že som sa zlepšila aj v jazykoch, keď-
že som bola prinútená hovoriť taliansky alebo ang-
licky a spoznala som kopu nových ľudí.  
Akí sú Taliani? 
S: Taliani sú milí, samozrejme sa nájdu aj blbci, no 
to asi všade, poväčšine sú milí a kamarátski.  
J: Taliani sú veľmi živý a priateľský národ. Radi trá-
via čas v pohostinstvách či reštauráciách, kde sú 
schopní stráviť celý večer. Majú vycibrený vkus na 
dobré víno a syry. Ich kuchyňa je jedinečná a môžu 
na ňu byť náležite hrdí. 

ZAHRANIČNÁ PRAX 

Odporúčali by ste takúto prax aj iným? A prečo? 
J: Jednoznačne odporúčam. Každý, kto má chuť 
učiť sa a spoznávať nové vec, by to rozhodne mal 
skúsiť. Naučíte sa samostatnosti. Nikto vám nebu-
de upratovať, nikto prať, nikto za vás nebude roz-
hodovať, takže plne ucítite  zodpovednosť na svo-
jich pleciach a po tých troch mesiacoch sa vám 
možno aj zmenia morálne hodnoty. 
S: Samozrejme, odporúčala by som a keby som 
mala možnosť vrátiť sa, hneď by som šla späť. Je to 
niečo nové a veľa vám to dá. 
 Na čo sa majú uchádzači o prax pripraviť? 
S: Tak určite si pripravte pohodlné topánky, preto-
že tam sa nachodíte viac ako vo Floriánke :D Nie je 
to až také ľahké ako na Slovensku ... majú svoje 
zvyky, tykajúce sa  životného štýlu  aj stolovania 
a potrebujete tak týždeň – dva, aby ste si na to 
všetko zvykli. A čakajte kopu roboty. V škole vám, 
samozrejme, povedia, že môžete robiť toľko 
a toľko, ale tam to bude iné... 
J: V prvom rade si uvedomte, že nejdete na dovo-
lenku, ale do roboty a budú tam ľudia, ktorí očaká-
vajú, že podáte výkon, že sa budete maximálne 
koncentrovať na prácu. Obetujete svoj voľný čas, 
ktorý ste mohli stráviť s kamarátmi a budete sa 
prekúsať cez svoje problémy samy, no nakoniec 
odídete s pocitom, že to stálo za to... 
Na záver by som sa vás chcel opýtať na špecialitu 
talianskej kuchyne, ktorá vás oslovila. 
J: Tak u mňa je to Carpaccio. Ochutnal som to 
v Taliansku prvýkrát a veľmi mi to chutilo. 
S: Pre mňa to boli lasagne...pravé talianske nie ta-
ké, ako ich pripravujeme my... Nevedela som sa ich 
ojesť. Oni vo veľkom množstve konzumovali čisté 
biele cestoviny (pasta bianca), ktoré si maximálne 
prelejú olejom alebo paradajkovou omáčkou 
a syrom, no samozrejme, je to iné ako naše cesto-
viny. 
 
Obom vám ďakujem za váš čas a prajem veľa ďal-
ších úspechov.  

Merlin Erb, III. B 
M

M

e
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Šarišská galéria v Prešove 

Dňa 19. 04. 2016 sme navštívili Šarišskú galériu 

v Prešove. Tvoria ju 3 domy na Hlavnej ulici. Veľ-

mi milá pani lektorka nás previedla priestormi galé-

rie a oboznámila nás s výstavbou. V tomto mesiaci 

vystavujú diela Theodora Moussona. Jeho rodičia 

sa presťahovali do Maďarska, kde sa aj on narodil. 

Vo vtedajšom Rakúsko - Uhorsku vyštudoval za 

učiteľa a bola mu pridelená práca v Michalovciach. 

Bol zhrozený zo zaostalosti kraja, no zároveň uch-

vátený z pohľadu na nádherné kraje miestnych 

žien. Ostal tam žiť a pracovať ešte 30 rokov. Vďa-

ka nemu sa tento kraj preslávil a jeho diela boli vy-

stavované v galériách nie len na Slovensku. Ľudia 

ho nazývali – Maliar Zemplínskeho slnka a ľudu. 

Po vzniku Československa opustil túto prácu učite-

ľa, lebo nevedel po slovensky a začal sa naplno ve-

novať tvorbe. Maľoval zväčša portréty a krásne fa-

rebné kraje. Na obrazoch je namaľovaná aj jeho 

manželka, ktorá je veľmi dobre rozpoznateľná od 

iných žien, keďže má iné mestské oblečenie. Videli 

sme tam jeho diela zimnej aj letnej krajiny. Dával 

si šiť aj vlastné kroje pre svoje modelky. Vystave-

ný bol aj portrét, ktorý kreslil on sám a namaľoval 

seba - autoportrét. Ďalej sme videli zbierku dreve-

ných plastík z 15. 19. storočia. Galéria diela zbiera, 

vystavuje a následne sa o exponáty aj stará. 

V jednom oddelení galérie sa nachádzajú zozbiera-

né sakrálne sochy, bohužiaľ v poškodenom stave. 

Taktiež  ikony z gréckokatolíckych chrámov . Ok-

rem diel od akademických umelcov ako bol Maj-

ster Pavol, sa v galérií nachádzajú aj diela laických 

maliarov. Dozvedeli sme sa, že typickým znakom 

sôch Majstra Pavla, bola vajcovitá tvár, mandľový 

tvar očí a veľmi krásne precízne vyrezané vlasy. 

Ceny týchto diel diel sú nevyčistiteľné. Ďalšou vý-

stavou v galérií boli obrázky vtipných karikatúr 

s pivnou tematíkou. Každoročné sa do tejto súťaže 

zapája 4200 ľudí zo všetkých krajín sveta. V malej 

výstavnej sieni vystavovali diela poľskej naivnej 

maliarky (nemala umelecké vzdelanie, samouk). 

Poslednou časťou prehliadky, bola výstava diel 

v podzemných pivniciach, ktoré slúžili v minulosti 

ako úkryty pre ľudí a pivnice na skladovanie vína. 

Výstava sa volala „Trikrát Európa“. Tri autorky na 

základe emócií, ktoré prežívali, tvorili sochy 

a obrazy. Obrazy v tvare kruhu, ktorý znamená ko-

lobeh života. Druhým symbolom bolo dielo v tvare 

špirály, ktoré symbolizuje nekonečno. Veľmi ma 

zaujalo dielo - veľká doska, na ktorú autorka vyryla 

podstatu diela (písmená a postavy) a zvyšnú plochu 

zaliala farbou. „Umenie má v človeku vyvolať dia-

lóg.“ Táto prehliadka v nás určite dialóg vyvolala 

a naučili sme niečo viac o umelcoch a umení.  

Katarína Štoková, II. C  
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Hotelová akadémia sa  v termíne od 2. 2. do 5. 2. 

2016 zúčastnila projektu Educate Slovakia, v rámci 

ktorého  školu navštívili 2 študentky z Indonézie. 

Educate Slovakia je projekt zameraný najmä 

na zlepšenie interkultúrneho porozumenia 

a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže pro-

stredníctvom medzinárodného prostredia 

a moderného neformálneho vzdelávacieho progra-

mu. 

Študenti vyšších ročníkov tak mali možnosť spo-

znať novú krajinu, jej kultúru, precvičiť si anglický 

jazyk a zároveň zažiť vyučovacie hodiny trochu ne-

tradične. Dievčatá z Indonézie si pripravili prezen-

tácie, rôzne ukážky, zážitkové aktivity a spolu 

tak na našej škole odučili 20 vyučovacích hodín. 

Venovali sa napríklad témam ako Ja a moja krajina, 

jej tradície, sebarozvoj, životné možnosti, či inter-

kultúrna komunikácia. 

Na záver, už podľa atmosféry a zjavnej spokojnosti 

na všetkých stranách možno konštatovať, že tento 

projekt sa stretol s výrazným úspechom. 

 

                     Mgr. Martina Šimčíková 
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V dňoch 27. 01. 2016 až 31. 01. 2016 žiaci našej 

školy pod vedením kolegov Mgr. Harčarikovej  

a p. Krajňáka zabezpečovali catering pre vystavo-

vateľov Prešovského samosprávneho kraja – Seve-

rovýchod Slovenska na ITF SLOVAKIATOUR 2016 

v Bratislavskej Inchebe.  

Zo žiakov sa podujatia zúčastnili – Andrea Polačko-

vá, Klaudia Butelová, Tatiana Krajňáková, Stani-

slava Ondrijová a Kristína Desiatniková, všetky   

z III. D triedy.  

Na výstavisku sme zabezpečovali pohostenie vo 

forme pripravovaných mís, chlebíčkov, kanapiek a 

chuťoviek. Zabezpečovali sme tiež servis nealkoho-

lických nápojov podľa želania a objednávok. 

V priebehu podujatia žiačky zabezpečovali tiež 

služby predvádzania maskotov Prešovského samo-

správneho kraja.  

Práca pri zabezpečovaní bola náročná hlavne  

30. 01. 2015, kedy bol tím obsluhy ochudobnený   

o jednu členku Andreu Polačkovú,  pretože bola 

súčasťou súťažného tímu na 4. ročníku HoReCa 

2016 ako commi de rang. Pri zabezpečovaní cate-

ringu v tom čase absentovala tiež Mgr. Ľudmila 

Harčariková, ktorá bola v tom čase tiež na už spo-

mínanej súťaži ako vedúca súťažného tímu našej 

školy.  

ITF SLOVAKIATOUR 2016 
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Dňa 12. 2. 2016 sa uskutočnila medzinárodná gas-

tronomická súťaž cukrárov a kuchárov - juniorov, 

predavačov a aranžérov SWEETCUP 2016, ktorú 

organizovala Stredná odborná škola obchodu a slu-

žieb, SDH 3 v Prešove. 

Tohtoročná téma súťaže sa niesla v znamení lásky, 

konkrétne: „S láskou zmeňme kúsok seba“. Naša 

škola súťažila v disciplíne cukrár s výrobkom torta. 

Školu reprezentoval žiak III. B Merlin Erb 

s asistenkami Alexandrou Boriščákovou a Natáliou 

Horváthovou zo IV. C. Naša torta sa umiestnila 

v striebornom pásme. 

Súťažiacim týmto gratulujeme k dosiahnutému ús-

pechu. Tohtoročná súťaž bola na veľmi vysokej 

gastronomickej úrovni, zúčastnilo sa jej 9 súťažia-

cich zo Slovenska aj zo zahraničia – z Poľska 

a Maďarska. Pre žiakov to bola nová skúsenosť 

obohatená o moderné gastronomické trendy. 

 

Natália Horváthová, IV. C 
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Dňa 09. 03. 2016 sa konala barmanská súťaž junio-

rov organizovaná Hotelovou akadémiou Jána An-

draščíka Bardejov – „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 

2016 BARDEJOVSKÝ BARISTA. 

Na súťaži sa za našu školu zúčastnili 

Vladimír Baňas zo IV. D a Tomáš Dolinský z III. A. 

Podmienkou súťaže bolo pripraviť 2 porcie espres-

sa, 2 porcie cappuccina a 2 porcie fancy nealko 

drinku s použitím espressa. Ďalšou disciplínou 

v priebehu súťaže bolo aj nastavovanie mletia kávy 

– čiže nastavovanie mlynčeka na kávu. Po dôklad-

nej príprave, obaja žiaci vzorne reprezentovali ško-

lu, no nepodarilo sa im získať žiadne z ocenených 

miest.  

Pre oboch to bola cenná skúsenosť a príležitosť 

získať sebaistotu a porovnať sa s ostatnými súťa-

žiacimi, keďže to bola pre nich prvá súťaž.  

Na súťaž žiakov pripravovala a sprevádzala ich 

Mgr. Ľudmila Harčariková. Žiaci mali možnosť tré-

novať prípravu kávy  - cappuccina a espressa 

v partnerskom stredisku odbornej praxe v Dubline. 

SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2016 BARDEJOVSKÝ BARISTA 



MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PRÍPRAVE KÁVY  

A COCTAILU  BARISTA JUNIOR 2016  
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V dňoch 8. a 9. marca 2016 

sa v Nových Zámkoch konal 

8. ročník Majstrovstiev Slo-

venska v príprave kávy 

a cocktailu Barista Junior 

2016.  

Medzi 16 súťažiacimi sme našu školu reprezento-

vali v zostave Ivana Palgutová z V. B a Anita Korin-

ková zo IV. C.  

Prvý deň súťaže mal teoretickú podobu. Pre nás, 

mladých baristov, bol pripravený test z histórie 

a základnej terminológie kávového zrna a hlavných 

sponzorov súťaže. Oficiálnym otvorením, dňa 9. 3. 

2016, sa začala tá zaujímavejšia časť – príprava vo-

ňavých a chutných nápojov. 

V stanovenom časovom limite 15 minút sme muse-

li zvládnuť štyri espressá, štyri cappuccina a štyri 

alkoholické či nealkoholické nápoje podľa vlastné-

ho výberu a vlastného receptu. Hodnotila sa – ok-

rem iného - chuťová kvalita, vyváženosť chutí, har-

mónia i aróma pripravovaných nápojov. Na súťaž 

sme sa pripravovali za pomoci Mgr. Harčarikovej.  

Ivana Palgutová získala 3. miesto v celkovom hod-

notení a Anita Korinková dostala cenu za najlepší 

nealkoholický drink s názvom „Lavender Wake“. 

Ďalšími hodnotenými a ocenenými  kategóriami 

boli najlepšia technika baristu, najlepšie cappucci-

no latte art, najlepšie cappuccino classico a najlep-

ší alkoholický  

a nealkoholický 

nápoj. Na súťaži 

sme získali nové 

skúsenosti, kto-

ré využijeme pri 

prípravách na 

ďalšie súťaže. 
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Dňa 7. 4. 2016 sme sa zúčastnili na slávnostnom 

otvorení výstavy a vyhlásení výsledkov súťaže mla-

dých fotografov v Lesníckom a drevárskom múzeu 

vo Zvolene. Študenti základných a stredných škôl 

posielali do tejto súťaže fotografie na tému Les. 

Najlepšia fotografia vyhrala finančnú odmenu. Naj-

krajších 200 fotografií je vystavených v múzeu od 

7. apríla do 21. mája. Táto výstava je nádherná 

z toho dôvodu, že môžete vidieť, z akých rôznych 

uhlov sa mladí ľudia pozerajú na lesy okolo nás. Bol 

to krásny umelecký zážitok.   

Alexandra Sokolová,   II. C 

SÚŤAŽ MLADÝCH FOTOGRAFOV 

Zelený objektív 2015 - súťaž, ktorá si kladie za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor na verejnú prezen-

táciu, je určená mladým fotografom. Do 14. ročníka súťaže sa zapojilo 167 študentov stredných škôl zo 

Slovenska,  medzi ktorými boli  aj študenti našej školy. 

Alexandra Sokolová 

II. C 

Dominik Šujšeta 

IV. C 

Dominik Havrila 

IV. B 
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TVORBA ŽIAKOV 

Dážď 

(Náladový opis) 

 

V nepeknom dni objaví sa kvapka na tejto zemi. 

Čo príde po nej všimne si každý, nebudeme sami, 

pre niekoho je to len zvrat počasia, 

pre niekoho možno len pocit smútku čo sa obracia. 

Pretože, keď mračná začnú zem sebou plniť, 

krásny to pocit v ich rytme vidieť svet sa vlniť. 

 

Vtedy všetko trochu stíchne, 

to už hlas dažďa rýchlo prenikne. 

Odráža svet, kde žijeme v tomto storočí 

a zanecháva  stopy, čo vrývajú sa nám do očí. 

Zabudnúť, možno len na chvíľu, že 

chyby robíme či páči sa nám to a či nie. 

 

Pozeráme sa okolo seba, 

vidíme toho stále veľmi veľa, 

napriek tomu šum vniká nám do uší, 

no je to len hlas, čo prihovára sa do duší. 

Vraví, že nie je všetko len čierne a biele, 

no v šedi dažďa niekedy cítime sa biedne. 

 

avšak v kalužiach vidíme rôzne odrazy, 

niekedy sú to vskutku obrazy, 

niekedy zas kvapkami pokropené 

ideály našimi snami vytvorené, 

dúfajúc, že ešte sa naplnia 

tie krásne túžby nášho života. 

 

My vidíme ako po listoch sa kĺžu 

a pozorujeme, že proti tomu nič už nezmôžu. 

Na druhú stranu vravím si, 

že to tak má byť ... asi. 

Nezúfať v týchto časoch učí nás myslím, 

aj keď na tenkých lankách v myslí stále visím. 

 

Dážď je teda aj nádeje príchod, 

čo znenazdajky zmizne na západ či na východ. 

Pár hodín oddychu užila si zem i človek na nej, 

ten chvíľu plavil sa, no bol by asi radšej, 

keby vrátil sa na tú vlnu myšlienok, 

ktorá spolu s dažďom odvial jemný vánok. 

 

Po daždi sú na zemi stále stopy. 

Budú tam, kým slnko nedá to dokopy, 

ale vidieť to celé už od počiatku, 

je ako dopriať si chvíle odpočinku. 

Sú také, čo chceli by to každý deň, 

no niektorí dúfajú, že bol to iba sen. 

 

Čoskoro z oblohy aj posledný mrak sa vytratí. 

Vyjde slnko a svet sa opäť rozžiari, 

vidiac v ňom realitu 

po chvíľke našej duše oddychu. 

 

Dominik Onofrej, II. D 

Zdroj: http://www.stockphotos.sk/image.php?

img_id=8183772&img_type=1 



Strana 21 

Človek, od ktorého sa mám stále čo učiť 

(Charakteristika osoby) 

 

Môj tato. Poväčší chlapík s vypracovanou mohut-

nou postavou. Veľké lesy , strmé kopce, nebezpeč-

ný terén. To všetko chce odvahu a mocné telo, le-

bo nie je to ľahká práca. No niekedy človek nemá 

na výber. 

Je to veľmi dobrý človek, ktorý si preskákal všeličo. 

Najprv zlá finančná situácia v našej, ešte vtedy fun-

gujúcej rodine. Takže musel chodiť za prácou do 

zahraničia a skúšať. Pre neho to bolo fajn. Vravel, 

že i tak musí skončiť s tou predošlou, lebo nena-

preduje v tej práci. Pracoval ako robotník 

v hutníckom priemysle. Nepamätám si aká pozícia, 

ale isto to bolo nanič. Páčil sa mi tento jeho prí-

stup, a to som bola ešte dieťa. Neskôr to bolo od-

lúčenie od svojich dvoch dcér, rozvod.  

Pamätám si ako decko, že nám často čapol po za-

dku, keď sme niečo zlé urobili. Mali sme pred ním 

obrovský rešpekt. No po rozvode „zmäkol“. Berie 

nás úplne ináč a váži si ten čas, kedy môže byť 

s nami. Navštevujeme ho stále. 

Postupom času, keď sa naňho kopilo veľa negatív-

nych vecí a veľa ľudí mu spôsobilo bolesť na duši, 

sa mu začala odcudzovať celá spoločnosť. Žije len 

pre nás. Sme jeho rodina a to je preňho najdôleži-

tejšie. To sa mi páči najviac. Dokonca pracuje až 

v Nemecku za lepšie peniaze len preto, aby nás 

mohol trochu zabezpečiť do budúcna. Má okrem 

nás dvoch ešte jednu štvorročnú dcérku Tatianu. 

Z nej má taktiež obrovskú radosť, no je smutný, že 

nevidí, ako mu rastie. U nás  to ako tak zažil. Keby 

nemal nás, určite sa „zdekuje“ ďaleko preč od všet-

kého. Trebárs do divočiny. Aby našiel ten svoj po-

koj a bol čo najďalej od sveta, kde ide len 

o peniaze, podvody, nespravodlivosť a v dnešnej 

dobe aj o alkohol a zničené životy ním spôsobené.  

On je ten typ, ktorý sa nikdy na nikoho nespolieha. 

Nikomu okrem nás neverí. Páči sa mi na ňom hlav-

ne to, že je taký skromný. Nepotrebuje a nikdy ani 

nevyžadoval od života veľa. A je samostatný. To ho 

naučilo to odlúčenie. Keď sa mu s niečím nedarí, 

poradí si sám. I keď ťažko. 

Život ho naučil a stal sa z neho silný človek. Chcem 

to aj ja všetko tak zvládať. Mať takú silu a ísť stále 

ďalej a ďalej aj v zlých situáciách v živote, kedy už 

nechýba veľa a človek to vzdá. 

 

Viktória Soľaková, V. C 

Zdroj: http://it.123rf.com/archivio-fotografico/

winners_pose.html 
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Naša škola zapojila do úspešného projektu Nauti-

lus – Za jednotky dole vodou. Skupina žiakov bude 

mať možnosť získať nové zručnosti a skúsenosti 

pomocou zážitkového a výukového splavu rieky 

Hornád. Splav povedú skúsení inštruktori vodnej 

turistiky zo Slovenského skautingu z Prešova. Ten-

to projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu 

Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a Lear 

Corporation Seating Slovakia, s. r. o.. 

Druháci pozor, plavecký výcvik na dohľad!    

Motto: Kto nikdy do vody nejde, plávať sa nenaučí!  

ZDRAVIE  

- pozitívny vplyv na srdce, cievy, dýchanie  

- posilňovanie svalstva všetkých svalových skupín 

- chrbtové svalstvo je oslabené sedením v škole, 

pri počítači, televízii, nesprávnym nosením tašky, 

nesprávnou polohou pri spaní  

- otužovanie posilňuje imunitu 

- priaznivý vplyv na duševné zdravie  

 

SEBAVEDOMIE   

- integrácia v kolektíve (neplavci bývajú na jeho 

okraji, zažívajú výsmech, zahanbenie)  

- formovanie osobnosti žiaka, pohotovosť, odva-

ha, rozhodnosť a správanie sa v nezvyčajných situ-

áciách 

ZÁCHRANA ŽIVOTA  

- schopnosť zachrániť si život sám, schopnosť po-

môcť a zachrániť aj iných  

- pokiaľ človek nevie plávať, nedokáže naučiť plá-

vať nikoho 

 

ZÁBAVA  

- vo vode sa dá hrať množstvo hier, športov, pri 

ktorých je veľa humoru, zábavy, pri ktorých sa 

môže každý realizovať a vyšantiť 

- využitie voľného času vo vode je mnohonásobne 

užitočnejšie ako vysedávanie pri počítači, televízii, 

či mnohých sedavých záľubách 

- ak žiak nevie plávať, prichádza o zážitky  

- žiak si vie viac užiť prázdniny, dovolenku - kano-

istika, potápanie, vodné lyžovanie, windsurfing,... 

Nautilus - Za jednotky dole vodou 

TOP 5 dôvodov, prečo by mal každý vedieť plávať:  
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VÝCHOVA  

- žiak získava, formuje a pestuje si morálno-vôľové 

vlastnosti, húževnatosť, cieľavedomosť, schop-

nosť prekonať prekážky, disciplínu, sebaovláda-

nie, sebadôveru  

- spoznáva vodné prostredie, naučí sa nepreceňo-

vať vlastné schopnosti    

Martina Moravcová – „Plávanie by malo byť prirodzené tak ako chôdza.“  

 

 
PaedDr. Martina Frantová  

              Vedúca PK TSV  

V druhom polroku šk. r. 2015/2016 sa rozbehli ob-

vodné kolá stredných škôl v kolektívnych športoch. 

Žiaci hotelovej akadémie sa zapojili do viacerých 

z nich. Florbal chlapcov (2. 3.), dievčat (11. 3.) pod 

vedením p.Frantovej. Volejbal chlapcov (28. 1.), 

dievčat (4. 4.) – p. Kuchárik, futbal chlapci (18. 4.) - 

Kolektívne športy v škole 

p. Kuchár. Študentom patrí poďakovanie za ich na-

sadenie a výkony. V každom zo športov sme zabo-

jovali , ale prejavila sa slabšia tohtoročná účasť na 

krúžkoch a tréningoch, a tak jedno príp. dve víťaz-

stvá nestačili na postup zo skupín. Najviac prekva-

pili svojím nasadením dievčatá vo florbale. 

                                                                                                                          

Ing. Ján Kuchárik    

Naša škola organizuje plavecký výcvik pre žiakov 2. 

ročníkov počas maturitných skúšok. Výcvik prebie-

ha v atraktívnom prostredí Aquaparku Delňa. Vedú 

ho kvalifikovaní učitelia TV. Študenti sa oboznámia 

a zdokonalia so základnými plaveckými spôsobmi, 

a to kraul, prsia, znak.   
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