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Človek, ktorý sa radšej usmieva, než hnevá,                            

je vždy silnejší. 

japonská múdrosť 

Valér
ia Paulína 

Eva 
 „spískali“ aj toto číslo 



 

Čas neuveriteľne postupuje. Nedávno sme 

začínali nový školský rok, mnohí s nevôľou, 

že sa opäť musia učiť, potom prišli Vianoce 

a hlavne vianočné prázdniny, no a  teraz už 

máme pred sebou prvé hodnotenie svojej 

študentskej práce. Je pred nami 31. janu-

ár, kedy všetci dostaneme do rúk polročné 

vysvedčenie. 

Takto na papieri sa to zdá veľmi jednodu-

ché, no mesiace, ktoré v tomto školskom 

roku máme za sebou, boli plné aktivít, zá-

žitkov, plnenia snov a predstáv, niekedy i 

neporozumenia, ale hlavne práce spojenej s 

učením i získavaním praktických zručností.  

Zažili sme toho naozaj veľa, škola dáva 

každému priestor uplatniť sa, ukázať svoje 

schopnosti, je len na každom z nás, či po-

núknuté aj využijeme. 

Prvé číslo nášho školského časopisu dostá-

vate do rúk na začiatku nového kalendár-

neho roka. U mnohých je to obdobie pláno-

vania, čo chcú v nasledujúcom roku prežiť, 

čo chcú robiť a dokázať. Aj preto sa v 

úvode nachádza stručný prehľad množstva 

aktivít a súťaží na školskej, regionálnej 

celoslovenskej i medzinárodnej úrovni, do 

ktorých sa mnohí z nás zapájajú a sú aj 

úspešní. V ďalších článkoch sa dozviete, 

ako všetci vnímame svoju prácu, aké pocity 

prežívame, keď sa nám darí, aké možnosti 

sú pred nami, stačí iba trochu chcieť a 

chopiť sa ponúknutej šance. Nuž a teraz mi 

už neostáva nič iné, iba želať vám pri číta-

ní nášho časopisu príjemne prežité chvíľky 

a do nového roka zaželať vám všetkým, naši 

čitatelia, aby sa vaše sny a predstavy napl-

nili, aby ste prežili šťastný a úspešný na-

sledujúci rok.  

Valéria Valeková, šéfredaktorka ŠUM-u 
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Po stopách našej temnej minulosti 

iBobor, prváci v akcii 

Vianoce s Cliviou,  

Barmanský kurz 



  

... žiaci prvého a druhého ročníka nadstavbového štúdia odboru vlasová kozmetika si mohli 17. októbra na 

"vlastnej koži" vyskúšať, aké je to pracovať s profesionálmi a profesionálnymi pleťovými prípravkami? Pod 

odborným okom Mgr. Silvie Matfiakovej, reprezentantky a distribútorky pleťovej kozmetiky MARY KAY, 

pracovali práve s týmito výrobkami. 

... 15.októbra sme boli na hudobno-motivačnom programe o prevencii kriminality „Zábrany bez zá-

bran“? Program poukazoval na   negatívne spoločenské javy – kriminalitu, organizovaný zločin, toxiko-

mániu a sociálny parazitizmus.  

... žiaci prvých ročníkov I.HOA, I.KCC a  I.MSK mali 19. októbra prednášku spojenú s diskusiou na tému Ši-

kanovanie? Prednášku viedol  kpt. Ing. Milan Ženčuch z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej 

Ľubovni.  

... žiaci IV.HOA, IV.KCO a II.SVS absolvovali  20.10. prednášku zameranú na ochranu spotrebite-

ľa, ktorú viedla Ing. K. Zalaiová z MH SR, zastupujúca aj Európske spotrebiteľské centrum (ECC)? 

Dozvedeli sa dôležité informácie nielen o zákutiach internetového nakupovania a možnostiach pomoci 

v prípade spotrebiteľských problémov doma či v zahraničí, v krajinách Európskej únie.  

... žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka študijných a učebných odborov zameraných na hotelierstvo a 

gastronómiu navštívili v rámci vyučovania čokoládovňu Nestville Chocolate v Hniezdnom? 

... V. Valeková, žiačka III.HOA, sa zapojila do súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO určenej mladým 

autorom poézie do 30 rokov? Vyhlasovateľmi súťaže sú  Spolok slovenských spisovateľov, Literárne 

informačné centrum, Obec Budmerice a časopis SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY. 

... žiaci druhých až štvrtých ročníkov a nadstavbového štúdia „putovali“  PO STOPÁCH NAŠEJ TEMNEJ 

MINULOSTI? Ich aktivity začali posledný septembrový týždeň a vyvrcholili  štvrtý pondelok, 24.októbra, 

ktorý je medzinárodným dňom školských knižníc.   

... 7. a 8.11. sa naši žiaci zapojili do informatickej súťaže  iBOBOR? I. HOA, III.KCA, III.HOA a 

I. SVS  súťažili v kategórii JUNIOR A SENIOR. 

... žiaci 3. ročníka hotelovej akadémie sa zúčastnili odbornej exkurzie v HOTELI STRAND vo Vyšných 

Ružbachoch? Exkurzia bola zameraná na upevnenie teoretických odborných vedomostí, ktoré žiaci získava-

jú z odborných predmetov v škole  a na získanie najnovších poznatkov z hotelierstva priamo v praxi. 

... žiaci I.SVS, II.SVS, IV.KCO  a  IV.HOA sa 15. a 16. novembra zapojili do kvízu Mladý euro-

podnikateľ, ktorý pre študentov pripravila agentúra RPIC Prešov? Kvíz finančne podporilo Ministerstvo 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.  

... 24. novembra absolvovali dievčatá IV. HOA, 

V. HOA a II.SVS prednášku na tému Obchod 

s ľuďmi a násilie páchané na ženách? Dievča-

tá dostali informácie, ako postupovať pri hľada-

ní práce v zahraničí prípadne ako riešiť vzniknu-

té problémy. 

... 1.decembra naši absolventi navštívili 10. 

ročník medzinárodného veľtrhu vzdeláva-

nia  PRO EDUCO v Košiciach? Žiaci navštívili 

stánky propagujúce vysoké školy nielen zo 

Slovenska, zamestnávateľov či agentúr, ktoré 

umožňujú ľahší voľný pohyb pracovných síl 

v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.  

... od 5. do 9.decembra sa na pôde našej školy uskutočnil pod zášti-

tou Slovenskej barmanskej asociácie SkBA barmanský kurz? Po úspešnom ukončení kurzu žiaci získali Cer-

tifikát SkBA akceptovaný v mnohých krajinách sveta. 
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Veronika z II.HOA pri nácviku miešania nápoja 



... 2.12. sa uskutočnili Majstrovstvá 

školy v stolnom tenise? Najúspešnej-

šími v kategórii chlapcov bol Kamil 

Mirga,I.LEV,  a v kategórii dievčat 

Zuzana Mareková,I.KCC.  

... v dňoch od 5.decembra do 

9.decembra sa opäť na pôde našej ško-

ly uskutočnil barmanský kurz pod zá-

štitou Slovenskej barmanskej asociácie 

SkBA? Po úspešnom ukončení kurzu 

žiaci získali Certifikát Slovenskej bar-

manskej asociácie akceptovaný v mno-

hých krajinách sveta. 

... v decembri sa uskutočnilo školské 

kolo olympiády v cudzom jazyku? 

Žiaci si v dvoch kategóriách zmerali svoje jazykové znalos-

ti, v ústnej a písomnej forme.   

... sme sa päť zapojili do verejnej celoslovenskej zbierky Úsmev ako dar, ktorá bola 8. decembra? Našich 

20 dobrovoľníkov vyzbieralo pre deti v detských domovoch v uliciach mrazivej Ľubovne 185, 23 eur.  

... v decembri si zašportovali zamestnanci našej školy? 16. decembra naši učitelia a majstri preu-

kázali športového ducha za zelenými stolnotenisovými stolmi. Súťažili v piatich kategóriách—muži, 

ženy, mix, štvorhra muži a kolotoč.   

... v priestoroch Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni sa 13. až 15. decembra konala vianočná výstava, 

na ktorej žiaci našej školy vystavovali svoje produkty? Prezentovali medovníky a vianočné pečivo, ktoré 

si mohli návštevníci výstavy zakúpiť. Atraktívnou pre najmladších návštevníkov bola možnosť stať sa na 

chvíľu cukrárom. Výstave v knižnici predchádzala veľmi obľúbená predajná výstava v Provinčnom dome 

Vianoce s CLIVIOU, kde naši žiaci tiež zaujali všetkých návštevníkov svojou šikovnosťou, tvorivosťou a 

fantáziou. 

... pod záštitou VÚC sa 15.12.2016 v SOŠ obchodu a služieb v Prešove konala 15. medzinárodná 

výstava hotových výrobkov v odbore kuchár, cukrár, aranžér a predavač vo forme prezentačnej 

výstavy na zadanú tému VIANOCE? Zapojili sa do nej aj žiaci našej školy. Ján Sýkora zo 4.HOA, 

prezentoval slávnostný  výrobok “Štedrovečerný dezert z domáceho sušeného ovocia“ a Andrea Fi-

dermáková, cukrárka z III.KCC, ktorá prezentovala výrobok "Vianočná torta".   

 ... 19. a 20. decembra sa uskutočnila              

skúšobná maturita zo slovenského jazyka a 

literatúry i z cudzích jazykov?  

Žiaci končiacich ročníkov študijných odborov 

si vyskúšali, ako dokážu pracovať s textom, 

tvoriť slohový útvar s vopred určenou té-

mou, precvičili sa v slovnej zásobe cudzích 

jazykov. Výsledky boli rôzne a aj preto je 

najvyšší čas robiť všetko pre to, aby boli naši 

maturanti úspešní. 

Keby to učenie až tak „nebolelo“ a nebralo 

toľko voľného času...! 

Eva T., II.HOA 

Strana 4 

Prezentácia medovníkových výrobkov na výstavách 

Naši maturanti v akcii 



 Kde sa vlastne    nachá-

dzate?  

Nachádzame sa v            

dedinke Alpe d' Huez 

(1860m n.m.) v hoteli s 

názvom "Le Petit Prin-

ce". Kapacita hotela je 

43 izieb, sú to  kombi-

nované dvojlôžkové a 

štvorlôžkové izby. 

Páči sa vám                  

prostredie a očarilo vás 

niečím?  

Prostredie je tu nád-

herné, priam okúzľujú-

ce, najmä keď začne 

snežiť alebo začne ran-

ná inverzia. Očarila nás 

aj čistota dediny 

a okolitých lesov. 
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Zahraničná prax  
sa stáva súčasťou nášho 

štúdia. Ten, kto z „bielych 

odborov“ dosiahne 18 rokov, môže  

po prijímacom pohovore získať „pracovné miesto“ na niekoľko mesiacov nielen cez hlavné prázdniny, ale v 

tomto školskom roku prvý raz aj počas zimnej sezóny. Práve teraz sú piati štvrtáci z odboru hotelová 

akadémia v zimných strediskách  talianskych a francúzskych Álp. Nebolo to jednoduché dostať sa tam. 

Museli prehovoriť rodičov, aby ich pustili „do sveta“, prejsť prijímacím pohovorom, potom urobiť všetko pre 

to, aby mali do vianočných prázdnin úspešne uzavreté polročné hodnotenie a nakoniec pripraviť sa a 

vycestovať. Kým chlapci Janko Sýkora a Jožko Astrab cestovali do Talianska s ostatnými  žiakmi zo 

Slovenska mikrobusom, Julka Kasenčáková, Romana Pjatáková a Dávid Lichvár leteli sami do Švajčiarska a 

potom ich nadriadení previezli na miesto pôsobenia do Francúzska. Približujeme vám, ako si naši kamoši        

v zahraničí vedú. 

Výhľad na časť dedinky Alpe d' Huez, foto Dávid Lichvar 

v hoteli nepodáva. Hos-

tia väčšinou jedia  v 

lyžiarskom stredisku.  

 Zažili či vyrobili ste už 

nejaké humorné               

situácie?   

Naučili sme kuchárov 

slovenskú verziu naj-

krajšej vianočnej  pes-

ničky Tichá noc a z ich 

úst to znelo veľmi  zau-

jímavo. Dosť sme sa 

p o č a s  „ n á c v i k u “                  

nasmiali. 

Splnila zatiaľ prax vaše 

očakávania?  

Zatiaľ sa nám to tu cel-

kom páči až na ubytova-

nie, ktoré nie je až tak 

úžasné.  

Ako ste oslavovali             

Silvester a Nový rok?  

Silvester a Nový rok 

sme oslavovali rannou  

Ako sa správajú  domáci 

a hostia? Sú lakomí ale-

bo nemajú problém aj s 

nejakou odmenou?  

Domáci sú veľmi                

priateľskí a chápaví. 

Hostia nemajú problém 

nás štedro odmeniť. 

Čo je náplňou vašej prá-

ce? Ako dlho či  inten-

zívne pracujete? 

Našou náplňou práce je 

obsluhovanie hostí, so-

melierstvo, prestiera-

nie, čistenie pracoviska 

a  i n v e n t á r a .                     

Pracujeme väčšinou na 

"trhané smeny". Raňajky 

od 8:00 do 11:00, veče-

ra od 17:00 do 22:00.    

Počas obeda oddychuje-

me, pretože ten sa   

prácou, ale i ležaním v 

posteli s chrípkou, no 

večer sme sa museli ísť 

pozrieť na novoročnú 

atmosféru a ohňostroj. 

Veď bol v Alpách! A 

nádherný. 

Čo patrí medzi  najtra-

dičnejšie jedlá              

Francúzov?                              

A ako stolujú? 

Medzi najtradičnejšie 

jedlá Francúzov patria 

croissanty a ranná ká-

va. K večeri majú ako 

predjedlo väčšinou kré-

mové polievky, k hlav-

nému jedlu sa väčšinou 

podáva restovaná zele-

nina (mrkva na červe-

nom víne), losos alebo 

hovädzie steaky či ku- 



racie plátky mäsa a ako 

príloha sa dáva buď ze-

lenina alebo zapekané 

zemiaky. Ako dezert sa 

podáva zmrzlina, čoko-

ládové koláče alebo sy-

ry. Pre deti pripravuje-

me  detský bufet, v 

ktorom sú väčšinou buď 

cestoviny alebo hranol-

ky s kuracími krídelkami 

alebo stehnami, prípad-

ne špagety. Francúzi 

radi pijú čistú vodu a 

červené alebo biele do-

máce víno. Stolujú dlh-

šie ako my, väčšinou 30 

až 45 minút.  

Čo vám najviac chutí a 

čo poviete na originálnu 

francúzsku bagetu?  

Z francúzskej kuchyne 

nám najviac chutia teplé 

croissanty, ktoré vždy 

ráno pečie kuchár. Ba-

geta je tu o niečo lepšia 

ako na Slovensku, lebo 

ju pečú domáci. 

Zvyšok sa veľmi podobal 

na Vianoce u nás,                    

až na blahoželania na 

druhý deň.  

Čo vám najviac chýbalo   

z domova? 

Najviac mi chýbala rodi-

na, to, že som s nimi na 

Vianoce nemohol byť. 

No a samozrejme                

kapustnica (haha). 

Ako vyzerá váš bežný 

pracovný deň? 

Budíček máme o 6:00, 

nasleduje klasika - hy-

giena, pracovne sa ob-

liecť a ideme  na raňaj-

ky. No pred raňajkami 

nás čaká vyloženie bu-

fetov a doplnenie suro-

vín v reštike. Až potom 

nás šéf pošle najesť sa. 

Počas našich raňajok 

prichádzajú hostia do 

reštiky, vtedy musíme 

u k o n č i ť  r a ň a j k y 

a vhupnúť do práce. Na-

sleduje klasika. Rámo-

vať, prestierať, rámo-

vať, prestierať a znova 

a znova dookola, kým sa 

nenaraňajkujú poslední 

hostia. To sa opakuje aj 

na obed. Končíme asi 

okolo pol tretej, kedy 

nám začína voľno až do 

tej siedmej večer. 

O siedmej ideme na ve-

čeru, ktorá prebieha 

ako raňajky.  
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Dezert na terase hotela Le Petit Prince", foto Julka Kasenčáková 

hotel "Le Petit Prince", foto Julka Kasenčáková 

Sú Francúzi naozaj takí 

gurmáni, ako sa   o nich 

hovorí?  

Francúzi sú naozaj veľkí 

gurmáni, jedlo si vy-

chutnávajú a nevadí im 

priplatiť si väčšie penia-

ze za kvalitu.  

 Zatiaľ ste                     

neoľutovali svoje                 

rozhodnutie pracovať   

v Alpách?  

Zatiaľ nie a dúfame, že 

to tak aj ostane.  

 

Podarilo sa mi                      

skontaktovať aj                      

s chlapcami, ktorí    

momentálne zarezávajú 

v Taliansku a tu sú 

hlavne Jožove reakcie.  

Chlapci, aké boli               

Vianoce v zahraničí?  

Vianoce v zahraničí sme 

brali ako normálny deň, 

keďže bol pre nás pra-

covný ako každý iný.  

    Aké tradície vás tam 

najviac zaskočili? 

Z jedla asi  len zemia-

ky , lebo ich tu robia asi 

na desať spôsobov.  



Začiatok školského ro-

ka väčšinou prijímame 

s nevôľou. Akosi sa nám 

nechce prerušiť bez-

starostný čas, kedy sa 

nemusíme učiť, sme 

pánmi svojho času a 

nanajvýš si privyrába-

me, aby sme zvýšili výš-

ku svojho vreckového. 

Naša tvrdá septembro-

vá realita je už tretí 

rok vylepšovaná exkur-

ziou do Bratislavy na 

výstavisko Incheba. 

V minulosti sme mohli 

objavovať priestory 

Tutanchamonovej pyra-

mídy a vidieť množstvo 

exponátov 

z Tutanchamonovho ži-

vota, spoznali sme okol-

nosti stroskotania Tita-

nicu, „poprechádzali“ sa 

po jeho palubách 

a prehliadli si osobné 

veci mnohých jeho pa-

sažierov. V tomto škol-

skom  roku, 29. septem-

bra, sme sa vybrali 

spoznávať vesmír 

a „zoznámiť“sa s členmi  
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„...na ploche 3000 m² sme si 
prezreli viac ako 200 originálnych 
artefaktov z vesmírnych misií USA a ZSSR...“  

naši chlapci a lunochod, foto V. Valeková 

Čo robíte vo svojom 

voľnom čase? 

Chodíme do fitka 

a zaplávať si. 

Kde presne sa                    

nachádzate?  

Bývame i pracujeme 

v hoteli Relais des Alpes 

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ v mestečku Madonna 

DiCampiglio  

v  Dolomitách. Už tu 

máme i sneh, takže to 

nie je až taký veľký 

rozdiel ako u nás. 

Sú tam nejakí Slováci? 

Zatiaľ sme žiadneho 

nestretli, ale tu človek 

nikdy nevie.  

Riešili ste už nejaký 

problém? 

Zatiaľ sme tu nemali   

žiadne problémy, dúfaj-

me, že to tak aj ostane.  

Aké sú vaše dojmy               

z ľudí, ktorí tam žijú? 

Naše dojmy? Hlavne 

prekvapenie. Nečakal 

som, že ľudia na jednom 

mieste dokážu byť 

k nám takí ústretoví  

Ďakujeme všetkým, že 

sa s nami podelili o svoje 

skúsenosti a želáme im, 

aby ich prax bola naďa-

lej čo najbezproblémo-

vejšia.  

Valéria V.,III.HOA 

 a Eva T.,II.HOA  

a príjemní. 

Odporúčali by ste            

zahraničnú prax aj 

iným žiakom našej  

školy?  

Jasne, že odporúčame. 

Získavame tu také skú-

senosti, aké na domácej  

praxi nikde. 

V mestečku Madonna Di Campliglio, foto J. Astrab 



Lajky, americkej opice 

Enosa, vypočuli si ich 

príbehy i príbeh Jurija 

Gagarina - prvého člo-

veka v kozme, prezreli 

si americkú raketu Mer-

cury, ktorá je vystavená  

v mierke 1:1.  

Preskúmali sme i lunárne 

výpravy programu Apol-

lo, vrátane mesačného 

vozidla, v ktorom ame-

rické posádky podnikali 

svoje prieskumné cesty 

na Mesiaci, prezreli sme 

si ruské mesačné vozid-

lo Lunochod. Zaujímavé 

boli americké či ruské 

kozmické skafandre, 

obrovský model rakety 

Saturn, originálne mo-

duly ruského Soyuzu, 

model riadiaceho centra 

v NASA, špeciálne upra-

vené jedlá i stena hrdi-

nov, tváre tých, ktorí 

zomreli počas svojich 

vesmírnych misií. 

Perfektné bolo, že kaž-

dý si mohol zvoliť vlast-

né tempo, pretože sme 

mali zvukových sprie-

vodcov -audioguidy,  i 

vyskúšať si na vlastnej 

koži bezváhový stav. 

Adam Labant zo IV.KCO 

„lietal“ naplno, spočiat-

ku to aj patrične ko-

mentoval, ako je uňho 

zvykom, no po chvíľke 

zmĺkol a jazyk sa mu 

prebral až pri zastavení. 

Užil si to a hovoril, že     

prežíval dosť zvláštne 

pocity a najintenzívnej-

šie vtedy, keď nastala 

prudká zmena smeru 

a rýchlosti pohybu záro-

veň.   

 

Už sa tešíme,               

čo Incheba pripraví          

na budúci rok. 

Valéria V., III.HOA 
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Adam tesne pred štartom a zatiaľ s úsmevom 

celá partia pred vstupom na výstavu 

všetkých vesmírnych 

misií. Vybrali sme sa na 

svetovú výstavu o koz-

monautike Cosmos Dis-

covery. 

Cesta do Blavy prebie-

hala klasicky. Najobľú-

benejšou činnosťou bo-

lo podriemkavanie 

a snaha robiť čo naj-

častejšie prestávky. 

Vraj „cik-pauzy“, ale 

sranda bola, že práve tí, 

ktorí už-už nemohli vy-

držať, na túto činnosť 

akosi počas prestávky 

pozabudli. Pravdepo-

dobne „prečisťovali 

pľúca“ mimo dosahu 

pozorných pohľadov 

našich učiteliek. Na-

priek tomu sme trasu 

zvládli v časovom limite 

a dobre sme sa zabavili, 

keď nás mladé organi-

zátorky chceli pred  

vstupom za každú cenu 

zoradiť do dvojstupu. 

Bojovali sme, no nepo-

máhali ani srandičky a 

ony nakoniec vyhrali.  

Rozdali nám Space 

Cards – karty reálnych 

kozmonautov, s menami 

a ich životnými príbeh-

mi. O každého vesmír-

nej misii sme sa dozve-

deli ďalšie podrobnosti 

počas celej expozície.  

V desiatich galériách na 

ploche 3000 m² sme si 

prezreli viac ako 200 

originálnych artefaktov 

z vesmírnych misií USA 

a ZSSR, reálne modely 

rakiet a raketoplánov, 

prechádzajúce modely 

orbitálnych staníc a 

unikátne dobové doku-

menty. Videli sme ruský 

Sputnik, fotografie psa  



Viedeň.  

Hlavné mesto Rakúska, 

mesto plné histórie, 

ktorá sa dotkla aj nás, 

Slovákov. A práve  v 

tomto školskom roku 

nastal čas, kedy sme aj 

my mohli toto mesto 

navštíviť v rámci pláno-

vaných školských ex-

kurzií. Výhodou je, že 

Viedeň sa nachádza 

veľmi blízko našich hra-

níc, no my východniari si 

aj tak musíme trochu 

pocestovať, aby sme sa  

tam dostali. 

Deň „D“ nastal... Vyrá-

žali sme v neskorý, tro-

chu zapršaný večer, 

takmer ako bosoráci 

presne o polnoci. Každý 

z nás bol plný očakáva-

ní, veľmi zvedavý, čo 

uvidíme a navštívime 

v tomto  historickom 

meste.  

Už po opustení sloven-

ského územia  som sa 

cítila ako v inom svete. 

Krajina bola veľmi pek-

ne upravená a až po 

hlavné mesto sa 

v blízkosti cesty týčili 

obrovské veterné mly-

ny. Pohľad na ne ma 

fascinoval natoľko, že 

som sa ani nenazdala 

a už sme boli na mieste. 

To sme ešte netušili, čo 

všetko za jeden jediný 

deň zvládneme.  

Vystúpili sme blízko 

budovy rakúskeho par-

lamentu, ktorú nám nie-

koľkými slovami pred-

stavila pani učiteľka 

Joštiaková. Svojej úlo-

hy sprievodkyne mes-

tom sa zhostila naozaj 

perfektne, veľa nám 

porozprávala o histórii 

mesta, jeho najdôleži-

tejších budovách 

i atrakciách, z ktorých 

sme si viaceré aj pre-

zreli.  Od budovy, ktorá 

pripomínala mohutnú 

grécku stavbu, sme pre-

šli k niekdajšej reziden-

cii Habsburgovcov, 

k Hofburgu. Fascinovali 

nás cisárske apartmány, 

vlastne celá expozícia, 

a neskutočným zážit-

kom bola pre nás aj ne-

čakaná návšteva Sisimú-

zea. Mali sme šťastie, 

našiel sa priestor 

i ochota domácich, ktorí 

nám vstup mimo poradia 

umožnili. Prehliadky boli 

rovnako očarujúce ako 

viedenské ulice, ktorými 

sme putovali celý deň a 

popadané farebné lístie 

na chodníkoch, či tráv-

nikoch v kombinácii 

s historickým okolím 

pôsobilo priam rozpráv-

kovo. 

Nasledovala návšteva 

historického centra, 

kde sme sa rozišli na 

niekoľko hodín. Voľný 

čas sa dal využiť oby-

čajnými prechádzkami 

po námestí, kávičkova-

ním alebo, ako sme to 

urobili my, aj potulova-

ním sa po stanici metra. 

Taktiež sme si prezreli 

Dóm sv. Štefana 
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„ Fascinovali nás cisárske apartmány...“ 

obe za jediný deň si 

vyžaduje poriadnu dáv-

ku námahy a takmer 

neobmedzenú dávku 

voľného času. Prehliad-

ky múzeí boli dobrovoľ-

né, a tak tí, ktorých to 

veľmi nelákalo, si vy-

dýchli v najbližších ka-

viarňach nachádzajú-

cich sa v spomínaných 

budovách. No, bolo toho 

naozaj dosť na jeden 

deň, ale nikto z nás ne-

hundral, že je unavený 

či bolia ho nohy, skôr 

sme sa predbiehali s 

informáciami, kto čo 

videl, čo ho najviac zau-

jalo. Plní dojmov sme 

v autobuse už iba drie-

mali a neskoro v noci 

dorazili domov.  

Paulina B., II,HOA  

(Stephansdom), 

z ktorého bol prekrásny 

výhľad na celú Viedeň. 

Jediná vec, čo mrzela 

hlavne nás, dievčatá, 

bola, že sme nemohli 

čosi ponakupovať 

v obchodoch, pretože 

deň, keď sme boli 

v Rakúsku, bol štátnym 

sviatkom. To nás ale 

neodradilo od stále 

dobrej nálady a chute 

vidieť o niečo viac 

z tohto krásneho mes-

ta.  

Po hodinách strávených 

v centre nás čakala po-

sledná pamiatka, a to 

Maria Terezia platz 

(Námestie Márie Teré-

zie), ktorého dominan-

tou sú dve identické 

budovy oproti sebe s 

obrovskými múzeami v 

interiéroch – Naturhis-

torisches museum 

(Prírodovedné múzeum) 

a Kunsthistorisches 

museum (Historické 

múzeum umenia). Prejsť  

V historickom centre Viedne, foto P.Begalová 



Mám pocit, akoby to 

bolo len včera, keď som 

po prvýkrát prechádzala 

bránami našej školy. Po-

ciťovala som strach, 

menšie obavy, čo mi tá-

to nová etapa života 

prinesie, ale tiež nadše-

nie, že je všetko nové 

a hlavne, že nanovo mô-

žem začať aj ja.  

Netrvalo dlho a na 

strednej som sa začala 

cítiť ako doma. Páčilo 

sa mi všetko, na čo sa 

len dá v rámci školy po-

myslieť. Zoznámila som 

sa s úplne novými spolu-

žiakmi, novým prostre-

dím, učiteľmi, ale tak-

tiež aj novými spôsobmi 

učenia a novými pred-

metmi. Na čo som však 

bola zvedavá nielen ja, 

ale celá trieda, boli ho-

diny praxe, ktoré sme 

mali a aj teraz máme 

každý druhý týždeň.  

Majstri nás oboznámili, 

ako bude odborná prax 

prebiehať a čo všetko 

môžeme od hodín oča-

kávať. Rozdelili nás do 

troch skupín – každá 

dostala svojho majstra, 

ktorý už podľa seba 

určil, ako nás bude učiť. 

Naša skupina začínala 

ako čašníci. Učili sme sa 

názvy pohárov, aký 

drink je do daného po-

hára vhodný a aký pohár 

sa hodí na ktorú príleži-

tosť. Naučili sme sa 

správne nosiť taniere, 

podnosy s nápojmi, 

správne prestierať na 

rôzne pr í ležitost i 

a akcie, ale aj na oby-

čajné, každodenné sto-

lovanie. Prešli sme ba-

ristickým kurzom, kde 

sme sa oboznámili so 

všetkým, čo súvisí 

s kávou – odkiaľ pochá-

dza, kde sa vyrába, 

v akých štátoch je káva 

najkvalitnejšia, zvládli 

sme aj samotnú prípravu 

espressa.  

Ako úspešní začínajúci 

čašníci sme ale privoňali 

n i e č o m u  n o v é m u , 

„kuchárčine“. Počas 

praxe vždy deň  vopred 

sme si dohodli tému, 

podľa ktorej sme ná-

sledne museli uvariť 

minimálne jeden chod. 

Čašníctvo a kuchárstvo 

sme striedali až do kon-

ca prvého ročníka, aby 

sme neskôr – v druhom 

ročníku – boli pripravení 

vyraziť na prevádzky. 

   A takto dni plynuli. 

Prvý rok na škole sa 

skončil, nasledovali 

prázdniny a po nich pri-

šiel začiatok nového 

školského roka – pre 

mňa už druhého ročníka. 

Vzťahy v triede sa ne-

jako výrazne nezmenili, 

stále sme taká dobrá 

partia ako na začiatku, 

stihli sme narobiť aj 

zopár problémov sebe, 

ale i našej triednej. No-

vé a zábavné je však pre 

nás praxovanie na pre-

vádzkach a zdokonalili 

sme sa v miešaní nápo-

jo v ,  keď že  s me 

v druhom ročníku absol-

vovali barmanský kurz. 

Bolo to super, naučili 

sme sa veľa o rozdelení 

rôznych nápojov, ako 

správne nápoje miešať 

a dokonca sme si mohli 

namiešať aj svoj vlastný 

nápoj. Učenie nás však 

veľmi neberie ani tento 

rok. Ale určite nie sme 

jediní, ktorým sa učiť 

veľmi nechce. Aj keď 

sme už neraz zistili, že 

nedostatky z teórie nám 

komplikujú život i na 

praxi. 

Paulina B., II.HOA 
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„Ako úspešní 

začínajúci 

čašníci sme  

 ale privoňali 

niečomu 

novému, 

„kuchárčine“.  

Aj také sú prestávky v II.HOA, foto P.Begalová 



Bohaté zážitky máme 

i z mimoškolských akcií. 

Viackrát sme boli 

v Bratislave, napríklad 

na výstavách o Titanicu 

či objavovaní vesmíru, 

viacerí sme navštívili 

Viedeň, boli sme na rôz-

nych odborných exkur-

ziách, pomáhame pri 

organizácii mnohých 

aktivít školy.  

Môj názor, je môj názor. Nuž a či sa zhoduje s názormi mojich spolužiakov? Tak na to som bola sama poriad-

ne zvedavá, preto som sa ich opýtala: 

1. Si spokojný/á s odborom, ktorý si si vybral/a?           2. Si spokojný/á s praxou? 

     3. Čo sa ti na praxi a v škole najviac páči a čo by si naopak zmenil/a? 

Z prieskumu vyšlo, že všetci spolužiaci sú spokojní s výberom odboru a aj s praxou. Mnohí náš odbor odporú-

čajú aj svojim mladším kamarátom či príbuzným. Na poslednú otázku sa už odpovede spolužiakov rozchádzali. 

Prevažná väčšina by zmenila rozdelenie žiakov na praxi. No a ako by to vyzeralo, keby žiaci boli spokojní so 

všetkými predmetmi a učivom, ktoré preberajú? Ani nám sa nie všetko páči, sme na tom    podobne. Zrušili by 

sme niektoré predmety i učivo, ktorým sa „mordujeme“ a zdá sa nám zbytočné. Čo sa však ale väčšine páči, 

je súdržnosť a jednota kolektívu i zbieranie nových skúseností na prevádzkach. Pri odpovediach sa ale našli 

aj takí, ktorí by nemenili vôbec nič.  

Keby som to tak mala všetko zhrnúť, myslím si, že odbor, ktorý sme si vybrali, sme zvolili správne a páči sa 

nám aj v škole.                                                                                                                Paulina B., II.HOA 
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Na škole sme síce len 

rok a pol, no už toho 

máme za sebou celkom 

dosť a tešíme sa na 

ďalšie zaujímavé roky. 

Paulina B., II.HOA 

Skrátka, kto len 

trošku chce  

realizovať sa, určite 

môže.  

Zelená stužka. Symbol nádeje a dospelosti. Zelená 

stužka na oblečení mladého človeka hovorí, že ten je 

pred dôležitou skúškou svojho života, maturitou, a 

november sa stal mesiacom, kedy mladí ľudia svoje 

zelené stužky  získajú. Je mesiacom stužkových 

slávností.  

Naši maturanti tento trend v podstate tiež potvrdili, 

no každá trieda si zvolila vlastný spôsob, ako zelenú 

stužku získať. Žiaci hotelovej akadémie mali svoju naj stužkovú slávnosť 11.11. v reštauračnom zariadení 

Palma. Stužková bola vraj výborná, všetci, žiaci ich partneri, rodičia i pedagógovia sa výborne zabavili. 

IV.KCO si zvolila odovzdávanie stužiek v komornejšom prostredí 25. novembra. Svoje maturitné stužky si 

prevzali v obradnej sále mestského úradu v Starej Ľubovni. Slávnostný charakter tejto udalosti podčiarkol 

aj zbor pre občianske záležitosti, ktorý priebeh slávnosti dopĺňal svojím programom. 

A naši nadstavbári z II.SVS svoje maturitné stužky prevzali vo svojej triede 12. decembra. Teraz už len 

prajeme našim maturantom, aby nabrali v sebe čo najviac chute do učenia, pretože termín maturít sa nesku-

točne rýchlo blíži.                                                                                                                       Eva T., II.HOA 

stužkovanie IV.KCO 



Patrik Bačík 

a Aleš Imrich, 

žiaci druhého 

ročníka odbor 

murár, sa stali 

víťazmi dvoj-

dňového semi-

finálového kola 

medzinárodnej 

súťaže odbor-

ných zručností Mladý 

remeselník v Prešove 

v odbore murár, ktorá 

sa konala 15. a 16. no-

vembra 2016. Súťaž je 

určená pre žiakov 

stredných odborných 

škôl Prešovského kra-

ja, Košického kraja 

a zástupcov Poľskej re-

publiky. 

Naši žiaci presvedčili 

hodnotiacu komisiu nie-

len svojimi teoretickými 

vedomosťami z oblasti 

stavebníctva zameraný-

mi  na  mater iá l y 

a technológie partnerov 

súťaže, ale aj vyhotove-

n í m  s e g m e n t u 

z presných tvár-

nic  YTONG podľa vý-

kresovej dokumentácie. 

„Zlaté“ miesto našim 

chlapcom zabezpečuje 

postup na 3. ročník sú-

ťaže Skills Slovakia – 

SUSO stavebných re-

mesiel v Nitre v odbore 

murár, ktorú vyhlásilo 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 

Chlapcom držíme palce, 

aby svoje kvality potvr-

dili aj v medzinárodnom 

meraní síl.  

Eva T., II.HOA 

welnes centrum. Ak by 

som povedala, že nie-

ktorí z nás boli doslova 

ako ryby vo vode, nebolo 

by to dostatočne vý-

stižné, pretože sme si 

to fakt užili. Viacerí boli 

viac pod ako nad hladi-

nou, takže bolo dosta-

točne veselo.  

V našom „pracovnom“ 

čase sme mali možnosť 

prezrieť si všetky stre-

diská a ich chod počas 

bežných pracovných dní. 

Pracovníci jednotlivých 

stredísk k nám boli veľ-

mi ústretoví a usporia-

dali nám i malú prednáš-

ku o detailnejšom chode 

týchto stredísk.  

Miestami sme sa cítili 

Dôkazom toho, že 

okružnú cestu nemusíte 

mať len po mori, je 

fakt, že my tretiaci ho-

telovej akadémie sme sa 

v rámci projektu Hote-

lierstvo 3. tisícročia 

zúčastnili dvojdňovej 

exkurzie po hotelových 

strediskách v kúpeľnej 

dedinke Vyšné Ružba-

chy. Boli sme ubytovaní 

vo švajčiarskych dom-

čekoch, kde sme mohli 

tráviť svoje voľné chví-

le a naplno využívať 

ako celebrity. Obsluho-

vaní a fotení. Na záver 

večera sme si usporia-

dali neoficiálny malý 

koncert spojený 

s turnajom spoločen-

ských hier. No víťaz je 

doteraz všetkým nezná-

my.  

Čo bolo fajn, spoznali 

sme tam množstvo ľudí, 

najmä študentov, ktorí 

si užívali plavecký vý-

cvik.  

Celý pobyt sa vydaril. 

Stmelili sme sa ako 

trieda a aj preto sme 

radi, že nám škola do-

priala vzdelávať sa aj 

takouto, povedzme, hra-

vejšou formou.  

Ak sa aj vy zaujímate  
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Opäť  

veľmi 

úspešné 

reprezentáci
e 

školy, 

keď  

odbor 

sa stáva 

záľubou. 

 

o Vyšné Ružbachy, po-

zrite si videovizitku na 

našej školskej webovej 

stránke, ktorú vytvorili 

žiaci našej školy pre 

celoslovenskú súťaž 

Mladý tvorca 2016. Ne-

sie výstižný názov 

„Oddych duše. ” V nej 

budete mať možnosť 

vidieť všetko to, čo sme 

my prežili na vlastnej 

koži.  

Videovizitka bola záro-

veň nominovaná na oce-

nenie NAJLEPŠÍ v 

cestovnom ruchu Pre-

šovského kraja 2016 v 

kategórii NAJ produkt . 

Držíme palce, aby to 

dopadlo čo najlepšie.   
Klaudia V.,III.HOA 



René Fröhlich, študent 

piateho ročníka hotelo-

vej akadémie, zakončil 

na našej škole svoju re-

prezentačnú kariéru v 

barmanských súťažiach 

s vynikajúcim hodnote-

ním na EURO CUPe 

2016. Keďže má  za 

sebou úplne poslednú a 

Magda úplne prvú súťaž 

za našu školu, rozhodli 

sme sa ich trochu vy-

spovedať.  

Na  tejto medzinárod-

nej súťaži sa spolu s 

Magdou Kerpčárovou z 

II. HOA umiestnili na 

jedenástom mieste a v 

kategórii jednotlivcov 

obsadil René piate a 

Magda štyridsiate sied-

me miesto z osemdesia-

tich. René bol zároveň 

vyhodnotený ako najús-

pešnejší reprezentant 

PSK. 

Ako ostrieľaný 

„veterán“ nám René 

prezradil, že to preňho 

bola viac psychická zá-

ťaž. Podľa jeho vlast-

ných slov je omnoho 

ťažšie pripraviť sa na 

teoretickú časť ta-

kýchto súťaží, než sa 

postaviť pred porotu 

a ukázať prakticky, čo 

naozaj viete. Ako matu-

rantovi sa mu nenaskyt-

lo príliš veľa času na 

učenie, pretože takmer 

všetku svoju energiu 

vkladal do príprav stuž-

kovej slávnosti, ale ús-

pech sa aj tak dostavil. 

Priznajme si, všetci ho 

poznáme ako showmana, 

zápasníka s vypracova-

ným telom, ktorý doká-

že predviesť perfektné 

akrobatické zostavy a 

priviesť obecenstvo do 

varu, čiže s trémou ka-

marát určite nie je.  

S Magdou ako so svojou 

spolubarmankou, ktorá 

prebrala od neho  pomy-

selné žezlo, bol viac než 

spokojný.  

„Na to, že to bola Mag-

dina prvá súťaž a jej 

prvé miešanie nápojov 

pred porotou, viedla si  

úžasne. Samozrejme 

bola trochu nervózna, 

ale to by bol asi každý. 

Bolo vidno, že si bar-

manstvo užíva a páči sa 

jej to. Som rád, že na 

moje miesto nastupuje 

práve Magda.“ 

René by sa po skončení 

školy naďalej rád veno-

val barmanstvu.  

Želáme mu, nech mu 

jeho optimizmus vydrží 

a aj veľa úspechov v 

jeho ďalšej (po)

maturitnej kariére.  

Porozprávali sme sa aj s 

Magdou, ako ona preží-

vala svoju prvú barman-

skú súťaž. A tu je vý-

sledok.  

V novembri si prvý raz 

reprezentovala našu 

školu v barmanskej             
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poprípade aj nejaký ten 

stres?  

Bola som nervózna 

a napätá zároveň, všet-

ko bolo pre mňa nové. 

Keď som prišla na pó-

dium, snažila som sa 

podať čo najlepší výkon. 

Chcela by si sa                

barmanstvu venovať           

aj naďalej, ak by bola 

príležitosť?  

Áno, chcela, veľmi ma 

to baví. 

Hodláš sa aj naďalej 

zapájať do                    

barmanských súťaží 

a reprezentovať našu 

školu? 

Samozrejme, barman-

stvo sa mi páči a chcela 

by som sa v tom ďalej 

zdokonaľovať. 

A Magde želáme, nech 

úspešne pokračuje        

v Reného šľapajách. 

Valéria, V.III.HOA,                         

Paulina B.,II.HOA 

súťaži. Bola to dobrá 

skúsenosť?  

Áno, bola. Som rada, že 

som sa mohla zúčast-

niť. Spoznala som veľa 

nových ľudí a mala som 

možnosť vidieť aj prá-

cu ostatných žiakov. 

Ako dlho si sa na súťaž 

pripravovala?   

Pripravovala som sa na 

ňu určite celý mesiac. 

Čo z prípravy sa ti zda-

lo náročné a čo bolo     

naopak ľahké?  

Keďže všetko bolo pre 

mňa nové, tak aj všetky 

veci mi pripadali nároč-

nejšie. Keď som sa to 

ale všetko naučila, už 

to išlo ľahko. 

Dala sa príprava                

zvládnuť popri škole?   

Bolo veľmi ťažké sa 

s tým popasovať, ale 

zvládla som to.  

Aké boli tvoje pocity  

pred súťažou? Ako si 

 zvládala napätie,    



V súčasnosti v škole  

nikdy nie je núdza               

o akčnosť, veď                      

na jednom mieste sa 

dennodenne stretáva 

množstvo rozmanitých 

charakterov. Keď sme 

listovali v starých                 

číslach ŠUM-u, zaujala 

nás jedna príhoda, 

ktorú zažili naši                       

rovesníci „kedysi“                       

v roku 2008. 

 

Školské krimi 

 

24.04.2008,10.35 hod 

Za zátupcom riaditeľa 

školy(Z RŠ) prichádza 

triedny učiteľ(TU) so 

svojimi dvomi žiakmi. 

Nervózne oznamuje, že 

žiaci na WC našli malé 

plátenné  vrecúško 

s neznámymi svetlohne-

dými granulkami neiden-

tifikovateľnej vône.  

 

Z RŠ obsah nepozná, 

preto chce o podozrivom 

náleze informovať riadi-

teľa školy(RŠ). Telefo-

nuje... 

10.48 hod 

Z RŠ, TU a obaja žiaci  

prichádzajú do riaditeľ-

ne. Žiaci so strachom 

informujú RŠ, kde podo-

zrivé vrecúško našli, 

okamžite sa ospravedl-

ňujú, že za nič nemôžu. 

RŠ otvára vrecúško, je-

ho obsah vôbec nepozná. 

Vyberá granulky, po jed-

nej spolu s TU ochutná-

vajú. Granulky majú 

zvláštnu štipľavú chuť, 

cítiť mentol! Rozhodnú 

sa informovať políciu. 

RŠ vytáča 158, telefo-

nuje... 

11.24 hod 

Do riaditeľne prichá-

dzajú dvaja policajti. 

Vypočujú si, kde sa vre-

cúško našlo, prezrú si 

jeho obsah, 

vyjadrujú 

sa, že aj 

pre nich je 

neznámy.  

Rozhodnú 

sa vziať 

vrecúško 

s obsahom 

na expertí-

zu. Odchá-

dzajú.  

 

12.18 hod 

RŠ prichádza nervózne 

do zborovne. Chce infor-

movať učiteľov, čo sa 

stalo, keď jeho pozor-

nosť zaujme známe vre-

cúško položené na polici  

pri dverách. Spozornie, 

okamžite sa pýta, odkiaľ 

to vrecko je. Dostáva 

info, že z toalety. Síce 

má slúžiť ako osviežo-

vač vzduchu, ale nemalo 

príjemnú vôňu. Takéto 

vrecká sa vraj nachá-

dzajú vo všetkých toale-

tách.  

RŠ vybuchne do obrov-

ského smiechu, pomaly 

cez slzy hovorí, čo sa 

v poslednej polhodine na 

škole odohralo. Všetci 

majú o dobrú náladu po-

starané. 

12.32 hod 

Z RŠ oznamuje polícii – 

expertom na drogy, že 

išlo o planý poplach. 

Ospravedlňuje sa. 

     V zborovni bolo vese-

lo aj na druhý deň. 

„Neznáme“ vrecká spô-

sobili veľký rozruch a 

dobrú náladu. Avšak 

zvláštne je, že dokázali 

popliesť nielen laikov, 

obyčajných ľudí, ale aj 

odborníkov. 

T. Špes,                               

bývalý redaktor ŠUM-u 

Bežím  

 počujem za sebou  

vŕzganie snehu  

pod jeho  

nohami  

je rýchlejší  

ako ja  

ako ktokoľvek  

je blízko  

cítim na šiji  

jeho dych  

nesmie ma dobehnúť 

podvodník  

nedal mi náskok  

ako ho mám  

poraziť?  

on sám je  

otrokom času  

dobieha ma  

je neskoro  

predsa to zvládol  

dostal ma  

no ja sa nevzdám  

dáme si odvetu  

porazím ho  

raz určite  

ten rýchly podlý  

nový rok  

Valéria V., III.HOA 
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