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Nastali horúčavy, akosi ťažko prežívame posledné dni 

školského roka a viac-menej sa už chystáme na 

prázdniny. Trochu oddychovať, trochu popracovať, 

aby sme si vylepšili vreckové. Je za nami i druhý pol-

rok a o niekoľko dní si prevezmeme z rúk svojich 

triednych našu študentskú „výplatu“, vysvedčenia. 

Niektorí budeme spokojní, niektorí menej, no už nič 

nezmeníme, akurát si môžeme sľúbiť (radšej bez 

svedkov a nie nahlas), že v budúcom školskom roku to 

bude lepšie.  

Keď niečo končí, zvyčajne prichádza rekapitulácia, 

a my by sme vám chceli v tomto poslednom tohoroč-

nom čísle popísať, čo všetko sme počas piatich me-

siacov spoločne alebo v rôznorodých skupinách či ako 

jednotlivci zažili v škole i mimo nej. A veru, nebolo 

toho málo. Kto chcel, určite sa nenudil, veď naša ško-

la nám dáva obrovský priestor realizovať sa 

a riaditeľ svojím súhlasom podporí akýkoľvek zaují-

mavý nápad či snahu. Len treba aspoň trochu chcieť 

a obetovať čosi z voľného času.  

Aj v druhom polroku sme sa zapojili do množstva ak-

tivít, súťaží, tvorivých prehliadok, organizovali sme 

krajskú prehliadku stredoškolskej odbornej činnosti, 

absolvovali množstvo exkurzií, rozlúčili sa 

s maturantmi i našimi učňami, „chalani si so záujmom 

„prezreli“ budúce prváčky počas prijímacích skúšok, 

riešili sme „Klokana aj iBobra“, dievčatá potvrdili svo-

je záchranárske zručnosti, boli sme úspešní v množ-

stve športových súťaží, pripravovali sme v našom re-

gióne na profesionálnej úrovni rauty , privítali sme 

odborárske slovenské i české špičky a mnoho, mnoho 

ďalšieho... V tomto čísle sa môžete dozvedieť i o 

„zákulisí“ aktivít, o ktorom málokto vie, a hlavne, milí 

čitatelia, dozviete sa o TOP AKTIVITÁCH a TOP 

ÚSPECHOCH druhého polroka tohto školského roka. 

Čo na záver? Želáme všetkým krásne a zaujímavé 

prázdniny a dovolenky, množstvo príjemných zážit-

kov, super počasie o nádherné slnko, ktoré je zvyčaj-

ne znakom príjemne prežitých dní. Tým, ktorí sa 

chystajú na brigády, nech pracovný čas plynie rýchlo 

a voľný čas sa prevaľuje veľmi, veľmi pomaly.  

Valéria, šéfredaktorka  ŠUMu 

Najlepší ľubovniansky závin, 
2.miesto 

Krajská prehliadka SOČ 

odborári počas obedu  

baristický kurz 



našej angličtinárky, Mgr. D.  

Duchnickej, ktorá s nimi strá-

vila najviac voľného času.  Po-

sledný januárový týždeň  sme 

s nimi mali prednášky 

a interaktívne workshopy 

v angličtine.  Bolo to veľmi 

zaujímavé, pretože sme boli 

nútení angličtinu používať 

a zároveň prijímať v nej 

množstvo informácií o živote 

v Brazílii a Indonézii, rozprá-

vať o svojej krajine a pritom 

sme nemali možnosť spoliehať 

sa, že učiteľky „prepnú“ na 

slovenčinu. Baby boli veľmi 

príjemné, predstavili svoje 

rodné krajiny, za pomoci zau-

jímavých prezentácií nám pri-

blížili  tradície, zvyky i jedlá, 

ktoré sú pre ich krajiny cha-

rakteristické, úprimne sa zau-

jímali o naše Slovensko 

Educate Slovakia. Projekt 

organizácie AIESEC, ktorý 

umožňuje ďalšie vzdelávanie 

v anglickom jazyku. Jeho hlav-

ným cieľom je priblížiť žia-

kom vybraných slovenských 

škôl život v rozličných kraji-

nách sveta a dať im možnosť 

využívať anglický jazyk 

v praxi i v situáciách, keď 

opačná strana vôbec neovláda 

slovenčinu.  

Projekt neminul ani našu školu. 

Zavítali medzi nás dve štu-

dentky vysokých škôl,  Mayara 

z Brazílie a Audindra 

z Indonézie. Aby to nemali 

jednoduché, zažili mrazy, 

o ktorých sa im nesnívalo 

v najhorších snoch a veru mali 

čo robiť,  aby to zvládli. Ne-

dali košom ani „darčekom“ 

v podobe hrubých svetrov od  

a hovorili aj o tom, že zapoje-

nie do projektu im v podstate 

umožnilo spoznať Európu. 

Veľmi sa im u nás páčilo, vraj 

tu bolo najkrajšie a najlepšie 

zo všetkých pobytov, pochva-

ľovali si slovenskú mentalitu, 

ale nedokázali pochopiť, ako 

môžeme fungovať v takých 

krutých podmienkach. Mrazy 

sa vtedy pohybovali okolo -30 

Cº. Zažili aj v podstate hu-

mornú situáciu. Počas prvej 

noci v ubytovni našej školy im 

bola strašná zima a to len pre-

to, lebo nevedeli, že u nás sa 

nespí iba pod prestieradlom, 

ale pod paplónom či perinou 

a tie mali uložené v skrinkách. 

Hoci kúrenie šlo naplno, ony 

nevedeli od „chladu“ čo na se-

ba a naše upratovačky zase, 

prečo v noci mrzli. 

Pripravili sme im aj výlety, 

navštívili Osvienčim (bolo to 

ich veľké želanie), boli 

v Tatrách , na Ľubovnianskom 

hrade, hrade v Niedžici a veru 

nechýbali ani slzy, keď sme sa 

spolu lúčili. Ich týždenný po-

byt na našej škole bol veľmi 

príjemným spestrením nášho 

vyučovania angličtiny. 

 

Paulina B., II.HOA 
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lektorky spolu so žiakmi IV.HOA 



Výsledok hlasovania bol viac 

než príjemný. Oddych duše sa 

stal suverénnym víťazom. Na 

slávnostnom vyhlásení víťazov, 

ktoré sa konalo 26. januára 2017 

na veľtrhu cestovného ruchu ITF 

SLOVAKIATOUR v Incheba Ex-

po v Bratislave, Bianka prevzala 

ocenenie z rúk predsedu 

PSK  MUDr. Petra Chudíka.   

Eva T., II.HOA  
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Naši „hotelieri“ sú v regióne zná-

mi tým, že zabezpečujú  per-

fektný servis na rôznych spolo-

čenských akciách priam profe-

sionálne, no je potrebné, aby 

zdokonaľovali aj ďalšie svoje 

manažérske  zručnosti, medzi 

ktoré určite patrí príprava re-

klamy - „predávanie“ hotelového 

zariadenia. Aj to je dôvod, že už 

tradične pripravujú práve žiaci 

hotelovej akadémie produkty na 

zviditeľnenie atraktívnych miest 

nášho regiónu a so železnou pra-

videlnosťou reprezentujú školu 

v Mladom tvorcovi. V tomto škol-

skom roku sme zareagovali na 

výzvu Krajskej organizá-

cie cestovného ruchu (KOCR) 

Severovýchod Slovenska, ktorá  

po tretíkrát zorganizovala anke-

tu Najlepší v cestovnom ruchu 

PSK 2016.  

Jej cieľom je hlavne vy-

zdvihnúť pozitívne aktivity 

a služby, ktoré prispievajú 

k zvyšovaniu úrovne a rozvoja 

cestového ruchu v Prešov-

skom kraji vo všetkých jeho 

oblastiach. Snaha, fantázia a 

tvorivosť sa Bianke Valeko-

vej, Renáte Fedorkovej, zo 

IV.HOA, Tomášovi Štefančí-

kovi  a Jurovi Konkoľovi, 

z V.HOA, vyplatila, ich videopoz-

vánka do Kúpeľov Vyšné Ružba-

chy s názvom Oddych duše od-

borná porota vybrala medzi naj-

lepšie v kategórii NAJ produkt. 

Potom to už bolo v rukách širokej 

verejnosti, aby svojím online hla-

sovaním  rozhodla, ktorý nomino-

vaný projekt za rok 2016 sa sta-

ne v cestovnom ruchu PSK 

„NAJ“.  

naša Bianka  preberá ocenenie v Bratislave 

 

Úspech videopozvánky                 

Oddych duše                                 

potvrdil, že náš región                 

právom patrí medzi špičku 

v slovenskom cestovnom ruchu 

a práca našich spolužiakov               

je pre jeho rozvoj v regióne 

veľkým prínosom. 



Kto by nepoznal nášho René-

ho? Je to sympaťák s pekným 

úsmevom, príjemným vystupo-

vaním a ohromne všestranný. 

Chalan, ktorý sa určite 

v živote nestratí. Roky nás 

veľmi úspešne reprezentoval 

v barmanských súťažiach, ve-

noval sa zápaseniu, akrobatic-

kému fitnes (počas zostáv 

poriadny šouman, vždy dokázal 

dostať divákov, hlavne baby, 

do varu), momentálne sa venu-

je bojovým umeniam 

a trénovaniu detí,... Človek až 

nechápe, kedy to všetko vlast-

ne stíha. Aby toho nebolo ná-

hodou málo, tohto roku bol 

veľmi úspešný v tohtoročnom 

5. ročníku celoslovenskej sú-

ťaže FINANĆNÁ OLYMPIÁ-

DA, ktorú organizuje Nadácia 

PARTNERS. 

Ide o súťaž, ktorá prebieha 

v troch kolách počas jedné-

ho školského roka 

a súťažiaci postupne preu-

kazujú svoje vedomosti 

i praktické zručnosti 

v narábaní s financiami. 

Tohto roku sa do prvého 

kola  súťaže zapojilo 5 571 

stredoškolákov z celého 

Slovenska. V druhom kole 

medzi sebou, samozrejme 

online, súperilo päťsto naj-

lepších a medzi nimi bolo aj 

osemnásť žiakov z našej 

školy. Finálové kolo sa už 

uskutočnilo v Bratislave 28. 

apríla a o čo najlepšie umies-

tnenie bojovalo iba 20 najlep-

ších súťažiacich. Riešili test 

zameraný na svet financií, ob-

jasňovali ekonomické pojmy 

a museli sa popasovať i so 

slovnými úlohami 

a prípadovými štúdiami. René 

bol super. Získal krásne 

štvrté miesto. Aj keď je to 

zemiaková medaila, všetci sme 

naňho pyšní, pretože uspieť 

medzi takým množstvom súťa-

žiacich nie je vôbec jednodu-

ché a na zisk tretieho miesta 

mu chýbalo iba pol bodu. 

Renému želáme, nech sa mu 

darí, nech je spokojný, nech 

mu je jeho práca po celý život 

koníčkom a samozrejme, 

úspešnú maturitu. 

Na záver už len vyjadrenia 

dospelákov: 

Ing. Elena Beňačková, učiteľ-

ka predmetu finančná mate-

matika: Významnou mierou 

k tomu prispieva finančné 

vzdelávanie našich žiakov, 

ktoré je zapracované do 

školských učebných os-

nov,  a tak mladí ľudia  na 

prahu dospelosti získavajú 

cenné poznatky a zručnosti, 

ako správne  narábať 

s peniazmi ako ich spravovať 

ešte predtým, než ich začnú 

pravidelne zarábať a míňať.  

Pán Juraj Juras, organizátor 

súťaže, správca  Nadácie 

PARTNERS: „Sme veľmi ra-

di, že sa nám pravidelne da-

rí osloviť veľké množstvo 

zástupcov takej náročnej 

cieľovej skupiny, akou sú 

študenti stredných škôl. 

Mladí ľudia majú záujem 

vzdelávať sa a oblasť finan-

cií je pre nich zaujímavá, 

dôležité však je ponúknuť im 

takú formu vzdelávania, kto-

rá pre nich bude dostatočne 

atraktívna 

a motivujúca. 

Finančná 

olympiáda tie-

to kritériá 

spĺňa dokona-

le.“ 

Eva T., II.HOA 
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finálové kolo v Bratislave a René Fröhlich 

prvé kolo súťaže v škole 



Aj stolári mali možnosť v 3. 

ročníku súťaže stavebných 

remesiel v odbore stolár 

Skills Slovakia – SUSO 2017 

ukázať svoje schopnosti 

a nedali sa zahanbiť napriek 

tomu, že sú iba prváci. Martin 

Kuľanda a Martin Pružinský, 

ktorých pripravoval majster 

OVY Bc. Martin Leščinský, sa 

v celoslovenskom finále ne-

stratili.  

Aj ich meranie síl prebiehalo 

v dvoch disciplínach, 

v teoretickej časti, v teste, 

a praktickej časti - práce s 

drevom.  
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Paťo Bačik a Aleš Imrich, naši 

murári, ktorých pripravoval 

majster OVY p. Štefan Šulian, 

bojovali 27. a 28. apríla 2017 

o čo najlepšie umiestnenie vo 

finále 3. ročníka celosloven-

skej súťažnej prehliadky sta-

vebných remesiel Skills Slo-

vakia – SUSO. Všetci praco-

vali v dvojčlenných  

družstvách na úlohách 

z teórie a praktických zruč-

ností. Riešili 35 odborných 

úloh v teste a v praktickej 

časti zhotovovali fasádnu 

vzorku značky CEMIX, zhoto-

vovali komín SCHIEDEL, mu-

rovali pravouhlý segment 

z tvárnic YTONG,  pravouhlý 

segment z tehál POROTHERM 

a pravouhlý segment 

s okenným otvorom 

s prekladom z tehál HELUZ 

podľa zadaného výkresu. 

Uspieť nebolo jednoduché. 

Odborná porota  hodnotila 

nielen dodržanie rozmerov, 

dodržiavanie technologického 

postupu a technických pa-

rametrov, ale aj dodržanie 

bezpečnosti ochrany zdra-

via pri práci. Našim chala-

nom uniklo postupové druhé 

miesto na medzinárodné 

kolo súťažnej prehliadky 

stavebných remesiel 

v Prahe len o jeden bod, no 

výborné tretie miesto me-

dzi najlepšími z celého Slo-

venska svedčí o ich kvalite 

a určite sa vo svojom pro-

fesionálnom živote uplatnia.  

 

 

Stalo sa už tradíciou, že v závere apríla vrcholia súťaže                   

odborných zručností. Je to naozaj „husté“   obdobie hlavne                  

pre stredoškolských remeselníkov. Viacerí z nás                                       

sa vtedy stretávajú v priestoroch výstaviska                              

AGROKOMPLEX v Nitre na súťažných prehliadkach,                 

aby čo najlepšie reprezentovali     školu v tom, v čom sú                

najlepší. Štátny inštitút odborného vzdelávania posledný                   

aprílový týždeň privítal stredoškolákov z celého Slovenska,               

aby porovnávali svoje odborné remeselnícke zručnosti.  

stavbári Paťo a Aleš                                                                        
počas praktickej časti prehliadky 

výsledný výrobok našich stolárov 



Pozícia našich chalanov však 

bola veľmi ťažká, pretože ich 

súpermi bolo šesť dvojíc utvo-

rených z druhákov 

a tretiakov. Napriek tomu pri 

výrobe dreveného univerzál-

neho podstavca podľa predlo-

ženého technického výkresu 

bezproblémovo pracovali s 

modernými  stolárskymi stroj-

mi – a teraz pre odborníkov, 

vodorovnou dlabačkou, ponor-

nou pílou a formátovacou pílou 

od rôznych partnerov súťaže, 

za čo ich členovia odbornej 

poroty veľmi chválili.  

No pre drobné nováčikovské 

chybičky sa naši chlapci 

umiestnili na peknom piatom 

mieste.    

Okrem stavbárov a stolárov si 

na výstavisku Agrokomplex 

v Nitre  prišli na svoje 

i milovníci „sladkého čarova-

nia“. 27. apríla 2017 prebieha-

la i súťaž Tvorivý cukrár v 

rámci výstavy Mladý tvorca 

2017, ktorú vyhlasuje Minis-

terstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR  

v spolupráci s  Ministerstvom 

hospodárstva SR.  

Naša Andrea Fidermáková,  

 

tretiačka cukrár-

ka, pripravovala 

spolu s ďalšími 

ôsmimi súťažiaci-

mi tortu na tému „Môj rodný 

kraj“. Mladí cukrári pracovali 

štyri hodiny. Počas nich pred-

viedli svoj talent, kreativitu, 

nápaditosť i praktické zruč-

nosti.    

Ani v tejto súťaži nič neuniklo 

prísnemu oku odbornej poroty. 

Porotcovia okrem dodržania 

časového limitu hodnotili chuť 

výrobku, jeho 

vzhľad 

i dodržiavanie 

hygieny pri 

práci. A tu sa 

preukázalo, 

že názor po-

roty sa nieke-

dy výrazne 

odlišuje od 

názoru náv-

števníkov. 

Hoci Andrea 

neodchádzala 

zo súťaže 

s medailou, 

jej torta mala 

práve medzi 

divákmi ob 

 

rovský ohlas.  a zároveň spolu 

so s Bc. Gabrielou Hanečáko-

vou, svojou majsterkou, získa-

la množstvo inšpirácií pre ďal-

ší profesionálny rast.        

 

Eva T.,II.HOA 
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stolár Martin Pružinský v akcii 

príprava Andreinej torty                                           

s motívom hradu Ľubovňa 
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Celoštátna prezentačná vý-

stava stredných odborných 

škôl MLADÝ TVORCA, kate-

gória TOP turistická desti-

nácia regiónu, ktorú pravidel-

ne organizuje Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionál-

neho rozvoja SR, je akoby šitá 

na mieru pre žiakov hotelo-

vých škôl. 

Naši hotelieri sa do tejto ka-

tegórie zapojili už štvrtýkrát 

a opäť úspešne.  Bianka    

Valeková, Kika Bittnerová, 

Ľubo Varga, Sebastián    

Fedorko pod  odborným peda-

gogickým vedením                

Ing. Kataríny Kmečovej tento-

raz vytvorili projekt „OSUDY 

VPÍSANÉ V DREVE“ – Ľu-

bovniansky skanzen. Natočili 

videovizitku o skanzene pod 

hradom Ľubovňa, pripravili 

PowerPointovú prezentáciu 

a navrhli reklamný banner. 

Najprv sa museli prelúskať 

rezortným kolom a boli úspeš-

ní. To im otvorilo cestu na ce-

loštátnu súťaž. Dolaďovali 

nápady, premýšľali, čo všetko 

by mohlo byť v prezentačnom 

stánku, veď chceli zaujať nie-

len odbornú porotu, ale aj ši-

rokú verejnosť. Potom ich už 

čakala Nitra, súťaž na výsta-

visku Agrokomplex. 26. až 28. 

apríla 2017 naša štvorica oble-

čená do krojov národností ži-

júcich v našom regióne pre-

zentovala svoj projekt vo veľ-

mi zaujímavom prezentačnom 

stánku, v ktorom sa nachádza-

lo množstvo suvení-

rov, informačných publikácií 

a plagátikov, z ktorých mnohé 

vlastnoručne pripravovali naši 

žiaci pod vedením svojich maj-

strov OVY. Snaha sa vyplatila. 

Množstvo návštevníkov náš 

stánok očaril a mnohí z nich 

pokladali našich spolužiakov za 

horúcich favoritov. 

V podstate naši spolužiaci 

nadviazali na predchádzajúce 

úspechy a tak 

za tvorivú a nápaditú                

prezentáciu Bianka, Kika, 

Ľubo a Sebi získali         

prvenstvo, 

 bola im odovzdaná               

vzácna                            

CENA MINISTRA. 

Paula B., II.HOA 

 

Kristína, Bianka, Sebastián v plnom nasadení  

počas príprav na prehliadku  
to mali chlapci určite jednoduchšie 
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misky väzňov 

 

8. júna sme uzavreli školský projekt Po stopách našej tem-

nej minulosti exkurziou do Osvienčimu a Brezinky. Že to 

bol veľmi silný záver, určite netreba prízvukovať, veď ide 

o nemých svedkov tragickej smrti určite viac ako milióna 

ľudí. 

Už príchod k vstupnej bráne tábora s nápisom Práca oslo-

bodzuje na nás zapôsobil. Všade sa pohybovalo množstvo skupín návštevníkov tábora, mnohí z nich boli zahalení 

hlavne do izraelských vlajok, nechýbali ani rodiny s deťmi a to všetko bolo doplnené otrasnými svedectvami po-

dávanými našimi sprievodcami. Množstvo barakov je vystavaných s nemeckou precíznosťou, sú usporiadané čo 

najúčelnejšie  do pravouhlých „ulíc“, ktorých stredom sa tiahli pozostatky plotov. Videli sme barak so samot-

kami, kde mučili väzňov a popravovali ich pri stene smrti,  barak, kde väzni bývali, videli sme ich kufre, holiace 

potreby, topánky či misky symbolizujúce život. Kým mal väzeň svoju misku, mal šancu prežiť ďalší deň, keď o ňu 

prišiel, nedostal jesť... 

Barak, kde sa nachádzalo obrovské množstvo ľudských vlasov, vraj ich po oslobodení tábora bolo až   7 ton, za-

triasol určite každým z nás, ale to ešte nebolo všetko. Čakala nás nielen návšteva jedinej zachovanej plynovej 

komory, ale i krematória, kde pracujúci väzni museli spaľovať otrávené ľudské telá. Nerobili to dlho, pretože 

nacisti v krátkych intervaloch práve v plynových komorách likvidovali i svedkov svojej brutality. 

Silným zážitkom bola i návšteva koncentračného tábora, 

ktorý vznikol na miestach pôvodnej dedinky Brezinka 

a dôvodom jeho vzniku boli nedostatočné priestory na 

likvidáciu ľudí v Osvienčime. Tábor sa nachádza na 

„nekonečnej“ rovine, aby kontrola pohybu väzňov bola čo 

najjednoduchšia. Prezreli sme si jeden z množstva dobyt-

čích vozňov, ktorými privážali do tábora väzňov z celej 

Európy a našou mysľou otriasla návšteva obytného baraka 

i baraka - „kúpeľne“, ktorej zariadenie je svedectvom 

otrasného ponižovania ľudskej dôstojnosti. Napriek tomu 

tam väzni chceli robiť, čistiť ju, pretože robili v suchu 

a nacisti dnu pre obrovský smrad takmer nechodili.  

Vojna, jej brutalita a dôsledky sú  v koncentračných                

táboroch zobrazené tak, ako ich pocítili na vlastnej koži 

mnohé obete. O krutom živote v táboroch podala svedec-

tvá hŕstka tých, ktorým sa podarilo prežiť a tieto sve-

dectvá by sme mali mať neustále na pamäti. Hlavne vtedy, 

keď  sa staneme svedkami populistických rečí či nenávist-

ných vyjadrení a útokov na niektoré skupiny obyvateľstva 

či krajiny. Nikdy nemôžeme byť presvedčení, že nás sa 

takéto správanie netýka, veď práve to si mysleli mnohí, 

ktorých život vyhasol práve v koncentračnom tábore.  

Valéria V., III.HOA 

Majme na pamäti, že : 

Nekonečné priestory „iba“ časti Brezinky 

misky väzňov 
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Valéria. Celkom obyčajné dievča, ktoré však má množstvo aktivít. Má rada 

šport, snaží sa byť sebestačná, je našou šéfredaktorkou a čo o nej asi 

neviete, rada píše. Nejde o nejaké textíky kamošom v mobile, veď to nie 

je nič mimoriadne, ale tak naozaj. Píše hlavne básne. Nie je typickou štu-

dentskou autorkou, ktorá by navštevovala nejaký literárny klub už od det-

stva, ale na papieri skladá slová len tak. Tak, ako to cíti. Že má prirodze-

ný cit pre písanie, nám prezradila jej slovenčinárka IK, ktorá je medzi pr-

vými, čo sa k Valériiným básňam dostanú.  Porozprávala som sa s ňou, aby 

nám povedala čo-to o svojich básňach, ale aj o životných hodnotách. 

 
Čo ťa priviedlo k písaniu básní? 

Najprv som začala písať prózu, teda príbehy a poviedky. Venovala som sa tomu už v 

základnej škole, no vedelo o tom veľmi málo ľudí. Myslím, že zlom prišiel, keď som 

mala v živote ťažké obdobie. Bolo omnoho ľahšie napísať o tom jednu báseň ako to 

zo seba dostať v dlhej kapitole, ktorá by nemusela ani zapadať do deja. Nevedela 

som, že raz sa to môže zmeniť.  

Ako dlho už píšeš? 
Príbehy? Od 8. ročníka základnej školy, no s básňami  som začala  až po prvom roč-
níku na strednej.  
Kde hľadáš inšpiráciu a čo ťa motivuje? 
Je to široká škála od obrázkov cez klasickú hudbu, citáty až po moje vlastné pocity. 
Z nich sú básne jedinečné.  
Majú tvoje básne nejaké posolstvo? Napríklad prehovoriť čitateľom do duše? 
Alebo len jednoducho vyjadruješ, čo cítiš? 
Nie, skôr sa snažím do svojich prác vložiť to, čo nemôžem vyjadriť slovami 
v bežnom živote.  
Vieš sa rozpísať hocikedy alebo na to musíš mať svoju chvíľku‘? 
Písať básne je v skutočnosti veľmi ľahké. Aspoň pre mňa. Ide to akosi samo. Stačí 
pár sekúnd, povedzme Beethovenovej Mesačnej sonáty, a niečo ma v ten moment 
napadne, napíšem to na papier. No s pocitmi je to iné. Keď pocítim nejaký silný im-
pulz, ako by mi prsty po klávesnici behali samé. Ako by som ich ani neriadila ja. Až 
na konci, keď si celú báseň prečítam po prvýkrát, cítim, že všetko do seba zapadlo. 
Ako skladačka, puzzle. Tie básne sú iné. Nie iba prázdne riadky, ktoré čítaš. Slová 
v tých básňach prinútia cítiť. A preto sú pre mňa dôležitejšie.  
Plánuješ písať aj naďalej, poprípade všetky básne zhrnúť do jednej knižky? 
Toto o mne zatiaľ nevedelo veľa ľudí, no pravdou je, že už od svojich deviatich ro-
kov viem, že chcem byť spisovateľkou. Všetci moji rovesníci chceli byť prezidentmi, 
astronautmi, doktormi, no ja som už ako tretiačka základnej školy vedela, že moja 
budúcnosť sa nachádza v písaní. A mať svoje texty v knižke.  
A teraz rýchlo: 
Obľúbená myšlienka? 
Je od autora, ktorý vystupoval pod pseudonymom Lewis Carroll, a je z knihy Alica 
v krajine zázrakov.  

Alica: Ako dlho je navždy? 
Biely králik: Niekedy len jedna sekunda. 

Najlepšia kniha, akú si doteraz čítala? 
Fúú, tak touto otázkou si ma teraz zahnala do kúta. Najlepšia kniha? Neviem. Každá 
kniha, ktorú som kedy čítala, mi niečo dala. No medzi moje najobľúbenejšie patria 
Hostiteľ Stephenie Meyerovej, Ohnivá od Kristin Cashore a Afrer: Bozk od Anny 
Toddovej.  

Pohár rannej kávy 

Je horúci 

takmer 

popálil ti 

prsty 

 

napriek tomu 

miluješ ho 

 

vonia lepšie 

ako vietor 

na prelome 

jari 

 

božský nektár 

 

bez neho 

ráno 

začať by bol 

hriech 

 

kvôli nemu 

vraždiť by som 

vedela 

 

potrebujem ho 

 

horko sladký 

 

pohár 

rannej kávy 
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Tvoj najväčší sen?  

Stať sa výbornou spisovateľkou. A byť dobrým človekom.  

Vysnívané mesto? 

Na to prídem, až precestujem celý svet.  

Pieseň? 

Podľa nálady. Ak som smutná, zapnem si klasiku, je jedno akú, 

a ak som veselá, počúvam všetko, čo ma ani po 428. opakovaní 

neomrzelo. :D 

Fóbia? 

Popravde bojím sa všetkého. Od pavúkov až po smrť. 

Talizman? - (ak nejaký máš) 

Zlatá rybka, ktorú som si dala vytetovať na rameno :D  

Najdôležitejšia osoba v tvojom živote? 

Celá moja rodina a ľudia, ktorí za mnou stoja vždy, keď to po-

trebujem.  

 

Valéria, ďakujem a želám ti, aby sa všetky tvoje sny naplnili                                            

a zároveň blahoželáme k prvému veľkému úspechu                                            

v celoslovenskej literárnej súťaži LITERÁRNY KEŽMAROK.  

Paulina B., II.HOA  

 

Luna 

 

Vidím ťa 

pred sebou 

dvakrát 

 

ako 

v zrkadle sa 

blyštíš 

 

obklopená závojom 

noci 

 

kde 

 cez prázdnu tmu 

takmer ťa 

nevidieť 

 

zahalená 

baldachýnom 

mrakov 

 

opojená tichom 

v sebe 

pokoj strážiš 

 

noci sa oddávaš 

no svetlo ťa 

láka 

povstať 

každú noc 

 

v nádejí 

že opäť 

stretnete sa 

na rozhraní 

 

na prelome 

času 

 

dneška 

so 

zajtrajškom 

v 

Keby mi to povedal niekto pred rokom, neverila by 

som mu. No napriek tomu to prišlo. Konečne sa aj 

mne vyplatilo riadiť sa príslovím „bez práce nie sú 

koláče“. A naozaj, ak niekto tvrdo pracuje a ide si za 

tým, po čom skutočne túži, odmena ho neminie. 

I keď niekto by dosť pochyboval, či písanie je vôbec 

nejakou prácou. Skúste však dať na papier svoje po-

city a pochopíte, že to nie je až také jednoduché. 

Ja som si svoje „vytúžené  koláče“ naplno vychutnala 

v Kežmarku na vyhodnotení 52. ročníka celosloven-

skej literárnej súťaže LITERÁRNY KEŽMAROK. 

Som súťaživý typ a v prvom momente som kútiku du-

še pocítila po otvorení listovej zásielky s pozvánkou 

na vyhodnotenie malé sklamanie. Veď išlo „iba“ o 

čestné uznanie! No náladu mi počas telefonátu zlep-

šila moja slovenčinárka.  Pozná veľkú časť mojej 

tvorby, spolu sme vyberali básne do súťaží,  podpo-

rovala ma, chválila, niekedy potvrdila moje zmiešané 

pocity, ale hlavne mi veľmi verila. 

 

Múza 

 

Držím ju  

v náručí  

 

ako okvetný  

lístok  

sklenenej  

ruže 

 

krehká  

ako dúha  

ktorá rozpadne 

sa 

pod tvojím  

dotykom 

ak bude sa  

zdať  

príliš majetnícky  

 

prchavá 

ako žiara slnka  

ktoré práve  

zapadá  

v diaľke  

za obzorom  

 

nestála  

ako vánok  

v korune  

jesenných stro-

mov  

 

prišla len  

na chvíľu  

dočasne  

povedať zbohom 

 

pretože nepatrí  

do tohto  

sveta 
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Tento rok sa do troch kategórií Lite-

rárneho Kežmarku zapojilo viac ako 

600 žiakov, o úspech súperili s viac ako 

1300 prácami. Veľmi na mňa zapôsobil 

program počas celého vyhodnotenia. 

Videli sme scénku plnú básní a hry na 

hudobné nástroje. Musím sa priznať, 

že som prvýkrát počula niekoho hrať 

na čelo a bol to fakt nezabudnuteľný 

zážitok.  

Z Kežmarku som nakoniec odchádzala 

plná dojmov, nezabudnuteľných zážit-

kov a presvedčenia, že sa umeleckej 

tvorbe budem naďalej venovať a kto 

vie, možno o rok už budem medzi hlav-

nými ocenenými.  

Je príjemné stretávať mladých šikov-

ných ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať 

svoje nadanie a určite nie je nemožné, 

že sa raz naše deti budú učiť na hodi-

nách literatúry o niektorom z nich.  

Teraz už netrpezlivo čakám, či uspe-

jem v ďalšej celoslovenskej literár-

nej súťaži MEDZIRIADKY. Jej naj-

úspešnejší tvorcovia budú môcť 

v lete absolvovať letnú školu tvori-

vého písania a tú by som už určite 

neodmietla. No až začiatkom júla sa 

dozviem, ako to dopadne. 

Valéria V., III.HOA 

Aj ona s napätím čakala, či uspejem. 

Dohovorila mi, že ide o vychytenú sú-

ťaž, do ktorej sa zapája množstvo 

autorov, a uspieť v nej nie je vôbec 

jednoduché.  

Až v Kežmarku som si uvedomila, že 

mala pravdu. Zo 72 účastníkov v našej 

kategórii - poézia, stredné školy - bolo 

ocenených iba 11 mladých tvorcov a 

medzi nimi som sa ocitla i ja.  

Veľmi ma potešili i povzbudili slová 

nášho hlavného porotcu, keď povedal, 

že moje básne príjemne osviežili našu 

kategóriu a je veľkou raritou vidieť 

nejakého žiaka zo strednej odbornej 

školy, čo rád píše a hlavne literárne 

tvorí. Veď na takýchto súťažiach sa 

realizujú hlavne žiaci gymnázií alebo 

umeleckých škôl. A práve ja, čo do 

tejto kategórie nezapadám, som do-

stala ponuku pracovať 

v ľubovnianskom literárnom klube. No 

neviem si predstaviť, ako by som zla-

dila doterajšie svoje aktivity 

s pravidelnými stretnutiami klubu. 

Skôr využijem možnosť občas sa do 

klubu pozrieť, porozprávať sa, nájsť 

inšpiráciu. 

Prekvapilo ma zároveň množstvo súťa-

žiacich.  

Valéria po prevzatí ocenenia 

 

Spomienky  

 

vidím ich  

na viečkach  

vždy keď zavriem 

oči  

 

premietané  

mysľou  

ktorá prežila si  

mnohé  

pritom  

navonok  

takmer ako 

dieťa  

vyzerá  

 

ukryté sú 

v útrobách  

kde ako  

najvzácnejší poklad  

schované sú  

pred zrakmi  

ľudí  

 

nemožno ich nájsť  

 

 cestu k nim  

nájde  

iba duša  

spriaznená  
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Europoslankyne Mgr. Smolková (vľavo) a MUDr. Sehnalová                 
s našimi redaktorkami 

slávnostné vyhodnotenie súťaže 

Medzinárodná súťaž SPOTREBA PRE ŽIVOT 2017  

zapísala do histórie už svoj dvadsiaty jubilejný ročník 

a na jej vyhodnotení sme opäť nechýbali.  

Naša snaha i obetovanie voľného času  sa nám vyplati-

li, i keď niekedy nám mierne liezli na nervy otázky                

p. Kuzárovej, ako sme na tom s príspevkami.  

Hnacím motorom bola Valéria, hlavne ona prichádzala s novými nápadmi, no občas uznala, že niečo sa zrealizo-

vať nedá. Téma bola ťažká, mimosúdne riešenie sporov. Na začiatku sme o tom nevedeli takmer nič. Ale do 

problematiky sme sa zahĺbili a nakoniec nás to celkom zaujalo. Potom nás potešilo zverejnenie výsledkov. Ocitli 

sme sa medzi desiatimi najlepšími školami, získali HLAVNÚ CENU a pozvanie na vyhodnotenie, ktoré je v pod-

state tiež ocenením, dvojdňovým výletom. 

Slávnostné vyhodnotenie prebiehalo 2. a 3. júna v Kúpeľoch Červený Kláštor v pracovnom i slávnostnom duchu. 

2. júna v piatok sme sa prešli prielomom Dunajca a po dobrej večeri sme popracovali na zlepšení svojich po-

znatkov z mimosúdneho riešenia sporov. Mediátorka Mgr. H. Mezenská nám porozprávala, s čím všetkým sa 

počas svojej praxe stretáva. A nie je  toho málo, často sa človeku až rozum zastavuje nad tým, čoho všetkého 

sú ľudia schopní. V sobotu 3.júna prebehlo slávnostné vyhodnotenie a nechýbali na ňom ani najzaujímavejšie 

osobnosti, obe europoslankyne Mgr. Smolková a MUDr. Sehnalová, ktoré sú gestorkami českého a slovenského 

kola. Obe hovorili o spotrebiteľských problémoch v EÚ, o rozdielnosti kvality potravín v krajinách EÚ a o ich 

snahe dospieť k rovnosti spotrebiteľov v celej EÚ. Potešilo nás, že ocenili našu tvorivosť, fantáziu i prehľad 

a hlavne to, že sme všetci dokázali „suché“ poznatky pretaviť do príspevkov v časopisoch. Pán Zdenek Krul, 

dlhoročný organizátor českého kola súťaže, vyzdvihol nielen zapojenosť slovenských škôl do súťaže, ale 

i vyššiu kvalitu slovenských časopisov. Kým na Slovensku sa do súťaže zapojilo 24 škôl, v Českej republike to 

bolo iba 14. 

Prišiel nás pozdraviť i primátor mesta Stará Ľubovňa, p. Tomko, a zástupkyňa  Ministerstva hospodárstva SR. 

 

Po povzbudivom rozbore  

kvality nášho časopisu  

sme „dostali chuť“  

i na ďalší ročník súťaže,  

ktorého hlavnou témou bude 

práve kvalita potravín v EÚ. 

 

Eva a Paulina, obe II.HOA 
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„Ak chceš byť múdrym,  
nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať,  

pokojne odpovedať,  
a keď nemáš čo povedať,  

prestaň hovoriť.“ 
 

Johann Kaspar Lavater  

http://citaty.vychytane.sk/a/Johann_Kaspar_Lavater/

