
Slovo do 
bitky
„Zazvonil zvonec a školského 
roka je koniec“. Máme tu po-
sledné tohtoročné číslo nášho 
školského časopisu pre akade-
mický rok 2012/2013. Prežili 
sme spolu „neuveriteľných“ 
ďalších desať mesiacov. Prvá-
ci sa za rok oťukali, zistili ako 
to chodí, maturanti posledný-
krát zatvorili za sebou dvere 
na tejto budove.
So starým sa lúčime a oča-
kávame, čo nám prinesie ten 
nový, možno krajší a veselší. 
Na začiatku každého školské-
ho roka je u nás vždy veselo. 
2. septembra sú v škole ofici-
álne privítaní prváci. Všetci sa 
zhromaždia pred budovou ško-
ly a trochu neistí čakajú, čo sa 
bude diať.
Koniec školského roka sa ne-
sie v podobnom duchu. Vždy je 
dôležité sa zvítať, ale aj rozlú-
čiť. Veď dva mesiace prázdnin 
je pomerne dlhá doba. Stretnu-
tie na konci júna má aj iné dô-
vody. Bilancuje sa práca školy 
za celý uplynulý školský rok a 
čísla, ktoré tam padnú, sú vždy 
veľmi pozitívne. 
Čo nám tento rok priniesol? 
Niektorým sa podarilo „pre-
sláviť“ našu školu aj iným spô-
sobom. Teší nás každé dobré 
ohodnotenie. Sme si však vedo-
mí, že za našimi úspechmi nie-
kto stojí, a to sú naši učitelia. 
Preto im všetkým patrí úprim-
ná vďaka. Svojimi úspechmi 
chválime prácu svojich učite-
ľov, ale aj rodičov, ktorí nám 
vytvárajú podmienky pre naše 
pekné detstvo. Všetkým želáme 
zaslúžené prázdniny plné sln-
ka, vody a krásnych zážitkov. 

Dovidenia v septembri.
(redakcia)

apríl 2013 - jún 2013

Vysoko 
eurodovaná  
a profesionálna 
inštitúcia  
Dňa 2. 5. 2013 sme obdrža-
li zvýšenie ratingu školy od 
anglickej spoločnosti IES 
na úroveň BBB. Uvedené 
hodnotenie nás všetkých 
zaväzuje k pokračovaniu v 
nastúpenej línii a k hľada-
niu stále nových ciest pre 
kvalitnú prípravu mladých 
ľudí pre povolania v hote-
lierstve, gastronómii a ob-
chode. Certifikát IES vám 
môže pomôcť pri uplatnení 
sa v praxi v EU alebo v po-
stupe na vysoké školy.

Prišli, očarili, zvíťazili
Tento školský rok bol bo-
hatý na úspechy nielen na-
šich barmanov, kuchárov či 
cukrárov, ale aj na úspechy 
žiakov odboru pracovník 
marketingu, ktorí ho úspeš-
ne reprezentovali na me-
dzinárodných súťažiach v 
Českej republike. Vysoké 
odborné ocenenia svedčia 
o ich dobrej príprave pre 
povolanie budúceho marke-
téra. Odborné súťaže, ktoré 
sú určené pre žiakov odboru 
pracovník marketingu sú prevažne zamerané na komuni-
kačnú zručnosť s cieľom úspešne prezentovať a presvedčiť 
o výhodnosti ponúkaného obsahu. Takejto súťaže sa na zá-
ver školského roka zúčastnili žiaci Jakub Hurňanský a La-
dislav Purgat (II.C) v Českých Budějoviciach, kde sa ko-
nal už IV. ročník medzinárodnej súťaže v komunikačných 
schopnostiach „Vítajte u nás“ pre študentov zameraných 
na cestovný ruch a marketing. Súťaž tvorili dve kategó-
rie – Čo spája naše regióny a Príďte k nám za remeslami 
našich predkov. Chlapci si pripravili zaujímavé prezentácie 
o hrnčiarstve v Hybiach a rekreačnom rybolove na Liptov-
skej Mare a Váhu. Okrem obsahu sa však svedomite pri-
pravovali aj v oblasti prezentácie, komunikácie a rétoriky. 
A oplatilo sa! 

Na súťaži sme boli po prvýkrát a nevedeli sme, čo nás čaká. 
V tomto ročníku súťažilo 13 družstiev z Česka, Slovenska 
a Rakúska. Chalani sa predviedli v tom najlepšom, ich obe 
prezentácie boli profesionálne, čisté a zaujímavé. Využi-
li všetky svoje „zbrane“, ako osobný šarm a kultivované 
správanie. Zabodovali aj svojou vizážou a získali si nielen 
porotu, ale aj publikum. 

Na záver súťaže bola ich snaha korunovaná oceneniami a 
ako prvá slovenská škola sme sa umiestnili  v oboch ka-
tegóriách hneď po prvýkrát – druhé miesto v kategórii Re-
meslá našich predkov a prvé miesto v kategórii Čo spája 
naše regióny. Chlapci si zo súťaže okrem dobrého pocitu 
víťazstva odniesli aj množstvo vecných cien ako aj hlav-
né ceny – zájazd do Viedne a víkendový pobyt v Českých 
Budějoviciach.

(Mgr. Peter Pirončiak)



Vitajte v našom 
regióne
11. 4 sa naša študentská cestovná kancelária zapojila do 
programu Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý realizuje 
nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Zak- 
ladatelia študentskej cestovnej kancelárie sú žiaci triedy 
III. C odbor marketingový pracovník – V. Hoffmannová, 
M. Uličná, N. Kročanová, M. Žilková, L. Ondrušová. Prvé 
roky propagovali prírodné krásy a pamiatky Liptova jed-
notlivo, ale v poslednom období sa zamerali aj na tvorbu 
produktov pre rôzne cieľové skupiny.

Región Liptov je v rámci Slovenska symbolom prírody, ly-
žovačky či kúpania. Turisti využívajú možnosti rekreácie v 
termálnych prameňoch s výhľadom na Vysoké a Nízke Tat-
ry, či zresetovanie mysle v čistej prírode. Napriek atraktív-
nemu regiónu mnohé zariadenia v posledných rokoch za-
registrovali úbytok hostí, preto vypracovali až 9 produktov 
s odlišným programom pre rôznych hostí. Za túto snahu a 
nápady bola študentská cestovná kancelária ocenená na sú-
ťaži, ktorá sa konala pod záštitou Junior Achievement Slo-
vensko v Košiciach. V súťaži obsadili 1. miesto v kategórii 
Najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu – ocenenie 
SACR a 2. miesto v kategórii Najlepšia prezentácia regió-
nu – ocenenie Double Tree by Hilton. 

Svoje nápady aj zrealizovali. Našli sponzora, Komunitnú 
nadáciu Liptov, získali finančné prostriedky a pre jeden 
z produktov vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky 
pod názvom „Važecké pastorále“ vypracovali manuál na 
realizáciu. Dňa 17. 4. v podvečerných hodinách si do Važca 
pozvali miestnych podnikateľov, zástupcov Obecného úra-
du a cestovných kancelárií a ponúkli im svoj nápad. Pre-
zentácie sa zúčastnilo 9 zo 14 pozvaných, čo svedčí o tom, 
že je tu záujem zmeniť veci k lepšiemu.

Pripravovali sa pod odborným vedením Ing. M. Zajacovej.

III. C odbor Marketingový pracovník – V. Hoffmannová, 
M. Uličná, N. Kročanová, M. Žilková, L. Ondrušová.

Veľtrh cvičných  
firiem Praha 
cvičná firma Elemquilt
18. – 21. 3 v týchto dňoch sa naša cvičná firma zúčas- 
tnila 19. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 
v Prahe ako jediná zo stredných škôl v Žilinskom samo-
správnom kraji a ako jedna zo 4. cvičných firiem zo Slo-
venska. V silnej konkurencii – až 144 cvičných firiem z 
Českej republiky, Rumunska, Bulharska, Nemecka, Ra-
kúska, Rumunska, Ruska, Španielska, Švédska, Slovenska 
a Talianska, získala 2. miesto za najlepšiu reklamu a v cel-
kovom hodnotení obsadila krásne 5. miesto. 

Otvorenia veľtrhu sa zúčastnili významní hostia ako – 
Brigitta Olefsson zo švédskeho konzulátu, Abulaiz Alho-
uti z kuvajtského konzulátu, Abdualiziz Alsheikh Alsaud 
– saudsko-arabský veľvyslanec a Petre Andrei – zástupca 
rumunského veľvyslanca. Počas veľtrhu sa konali súťaže o 
najlepší reklamný spot, katalóg, prezentáciu a stánok.

Cvičnú firmu reprezentovali žiaci III. C pod vedením Ing. 
A. Kiapešovej a to v zložení D. Kanderová, D. Gloneková, 
P. Kohútová, L. Čumpelíková, D. Lovich, P. Andrísek.

Veľká vďaka patrí aj sponzorom. Z listu: 
„Vďaka patrí Vám za usilovnosť, tvrdú prácu, disciplínu 
a jedinečný výkon, ktorým ste nielen reprezentovali školu, 
mesto a Slovensko, ale aj svoju rodinu a priateľov, ktorí sú 
na Vás určite nesmierne hrdí a ja tiež. Som veľmi rád, že 
som mohol prispieť k dovŕšeniu Vašich snov a cieľov. Ve-
rím, že ako budete napredovať životom, budete si postupne 
uvedomovať plnú hodnotu tohto projektu. Urobil z Vás lep-
ších ľudí, dodal Vám viac sebavedomia a naučil Vás aká 
dôležitá je tímová spolupráca. Dúfam, že budem mať mož-
nosť sa s Vami stretnúť a vypočuť si nielen Vaše skúsenosti 
s týmto projektom, ale aj Vaše plány do budúcnosti.“ 
Ivan Barilla (Austrália)

(PK EKO)



Tatranský 
kuchár 2013
V Hoteli Plejsy Wellness and fun resort Krompachy sa dňa 
12. 4. 2013 konala súťaž a výstava, ktorú organizoval Tat-
ranský a Košický klub SZKC. Počas tejto gastronomickej 
výstavy cukrárenských výrobkov a výstavy slávnostných 
tabúľ sa konal aj 6. ročník súťaže Tatranský kuchár a 2. 
ročník súťaže Top cukrár. Pod vedením K. Sklenára súťa-
žili 3 kuchári, 2 v kategórii senior a 1 v kategórii junior. 
Junior – D. Mareček (III. A) obsadil 2. miesto a získal strie-
bornú medailu. Víťazstvo mu priniesla – Zaúdená bravčová 
sviečková v kuracej faši s cviklou, s krémom zo sladkých 
zemiakov s vanilkou, so špenátovo-zemiakovou knedlič-
kou a paprikovou emulziou.

D. Mareček spolu s jeho tútorom, šéfkuchárom K. Sklená-
rom, predviedli svoje majstrovstvo v relácii Dámsky klub, 
kde sa okrem prípravy jedla zmocnil aj úlohy moderátora a 
svoj súťažný recept odprezentoval nielen Soni Mullerovej, 
ale celému Slovensku.

(PK SS)

8.3 „Robíme svet krajší“
V dňoch od 8. 3 do 14. 4 prebiehala v Národopisnom mú-
zeu v Liptovskom Mikuláši putovná výstava prác žiakov 
odboru aranžér. Výstava bola zameraná na ročné obdobia a 
tematické dekorácie.

(PK SS)

11.3 – 18.3 Angličtina v praxi
V týchto dňoch na hodinách odborného výcviku ozývalo: 
„The ingredients I need to prepare cheeseburger are...“. 
Študenti pred komisiou, zloženou z Ing. M. Feriancovej, 
Ing. M. Běhalovej, Ing. M. Zajacovej a americkej študent-
ky Bethany, pripravili a prezentovali prípravu jednodu-
chých raňajok v anglickom jazyku. Ako hostí sme privítali 
aj naše dve pani zástupkyne. 

(PK ANJ)

Somelier 
v gastronómii 2013
V dňoch od 6. 6. - 9. 6. 2013 v priestoroch Hotelovej aka-
démie v Lipt. Mikuláši sa konal someliersky kurz "Some-
lier v gastronómii 2013". Tohto kurzu sa zúčastnili žiaci, 
ktorí nadobudli základné vedomosti absolvovaním kurzu 
"Somelier začiatočník" pod vedením PhDr. Žiklovej. Po-
žiadavky na žiakov a celková náročnosť kurzu boli na vy-
sokej úrovni, kde si žiaci okrem senzorického hodnotenia 
vína, snúbeni sa vína s jedlom, správnom servise, mali čo 
povedať aj o ušľachtilých nápojoch, či samotnej sabráži 
šumivého vína, nakoniec aj tvorby vinnej karty s ponukou 
kvalitných cigár.

Veď prečo aj nie, keď kurz viedli skúsení lektori Andrej 
Gubáni zo spoločnosti Wineculture, a.s. a Elesko Trading, 
a.s., somelier hotela Kempinsky z Vysokých Tatier - Matúš 
Hamara, ktorý sa prihovoril o vínach nielen vo Francúzsku, 
kde strávil viac než rok. Nezabudol ani na vinice v Afrike, 
Novom Zélande, v Argentíne, USA, ale aj na skvelé vína 
rôznych regiónov Európy. Po obdržaní certifikátu akredito-
vaného MŠ SR sa skončili 4 nezabudnuteľné dni spoločné-
ho štúdia a teraz nastáva celoživotné vzdelávanie.



Rozhovor s pani  
zástupkyňou  
Jelou Oravcovou
Do dnešného čísla sme vyspovedali našu pani zástupkyňu 
tak, ako ju nepoznáme.

Čím ste chceli byť v detstve? 
Pochádzam z učiteľskej rodiny, a preto som mala vždy 
blízky vzťah k učiteľskému povolaniu. Chcela som byť aj 
zdravotnou sestričkou, zubárkou a v jednom čase dokonca 
aj krasokorčuliarkou. Po skončení gymnázia som sa roz-
hodla ísť študovať na Vysokú školu ekonomickú – cestov-
ný ruch v Banskej Bystrici.

Aká je vaša obľúbená farba, jedlo?
Má rada veselé farby – červenú, žltú, pomarančovú (to ste 
si možno aj všimli), ale aj bielu a béžovú. Obľubujem fran-
cúzsku kuchyňu (syry, slimáky, francúzske pečivo), ale aj 
jedlá, ktoré sú dobre pripravené.

Aké knihy čítate? 
Momentálne mám rozčítanú knihu Júliusa Satinského – 
Nevarím, nevaríš, nevaríme. Obľubujem knihy cestopisné, 
filozofické. Zo slovenských spisovateľov mám rada Milana 
Rúfusa, Miroslava Válka a Vojtecha Mihálika. Obľubujem 
básne J. Préverta.

Ako plánujete stráviť prázdniny?
Cez prázdniny by som chcela nejaký čas stráviť na chalupe 
pri Štúrove. Potom má naplánovaný poznávací zájazd do 
Moskvy a Petrohradu.

Čím by ste si splnili svoj cestovateľský sen? 
Mojím snom je navštíviť krajiny ako sú Austrália, Nový 
Zéland a Kanada. Dúfam, že sa mi niečo z toho splní.

Kedy ste sa rozhodli, že budete učiteľka?
Učiteľské povolanie ma aj po skončení školy iného zamera-
nia vždy lákalo a pomerne dlho som popri svojom hlavnom 
zamestnaní učila vo viacerých vzdelávacích inštitúciách.

Pôsobíte na našej škole od začiatku vašej pedagogickej 
praxe?
Nie, na našej škole pôsobím od roku 2003. Predtým som 
učila na gymnáziu, SOU a vysokej škole. Niekoľko rokov 
som pracovala v Allianz – slovenskej poisťovni.

Keby ste si mohli vybrať, vybrali by ste sa ešte raz touto 
cestou, cestou pedagóga?
Každá práca, ktorú som v živote vykonávala, bola pre mňa 
obohatením. Pedagogickú prácu robím rada a neľutujem, 
že som sa vydala cestou pedagóga.

Aké plusy a mínusy vám priniesla funkcia zástupkyne?
Funkcia zástupkyne ma naučila manažérskej práci, jedna-
niu s rôznymi partnermi, čo určite nie je ďalšou životnou 
skúsenosťou. Dosť ťažké a nie vždy jednoduché je riešiť 
vzťahové otázky a konflikty medzi ľuďmi.
Za rozhovor ďakujeme.                                       (redakcia)

Štúrov Zvolen
17. 5 sa v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši 
uskutočnil 27. ročník regionálnej súťaže v rétorike Štúrov 
Zvolen a zároveň 11. ročník súťaže Mládež a odkaz Ale-
xandra Dubčeka (regionálna súťaž stredoškolskej mládeže 
v rétorike).

V III. kategórii našu školu reprezentovala žiačka IV. A trie-
dy Veronika Štoffová. V prvom kole bolo úlohou súťažia-
cich predniesť úvahu alebo výklad na ľubovoľnú tému v 
rozsahu minimálne 3 – 5 minút. 

V druhom kole si žiaci žrebovali tému, ktorú mali pred-
niesť vo forme agitačného prejavu alebo slávnostnej reči. 
Na prípravu mali 15. minút. Veronika si vyžrebovala agi-
tačný prejav na tému Môj vzťah k móde. 

Odborná porota hodnotila nielen obsah a kompozíciu, ale 
i vhodnosť a pôsobivosť jazykových prostriedkov, vrátane 
kvality rečového prejavu – tempo, sila hlasu, pauza, dôraz, 
postoj, mimika a gestikulácia. 

Rečnícky prejav musel rešpektovať zásady rétoriky. Vero-
nika sa v súťaži umiestnila na 2. mieste. 

Odborná porota ju odporučila do krajského kola súťaže 
Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, ktoré sa bude konať 
v októbri v Žiline.

(Mgr. I. Romanová)



17. 5 – deň, ktorý si nene-
chá ujsť nikto. Už od rána 
stretávame na chodbách 
školy elegantne oblečených 
študentov. Iba pred pár dňa-
mi uzavreli svoj posledný 
ročník štúdia a teraz už ne-
trpezlivo čakajú na to, ako 
ich vyprevadíme na akade-
mický týždeň, počas ktoré-
ho sa budú snažiť dohnať 
to, čo doteraz nestihli. No v 
tento deň na to ešte nechcú 
myslieť. Chcú sa so všetký-
mi rozlúčiť, zobrať si svoje 
tablo a ísť osláviť svoj prah 
dospelosti. Nakoniec im vy-
tvoríme dlhý a pestrý pre-
chod, ktorý sa tiahne z cho-
dieb až k dverám a hlasným 
povzbudzovaním, pískaním 
sprevádzame slávnostný 
pochod maturantov. Veľa 
šťastia pri zelenom stole.

(redakcia)

Maturanti 
spomínajú...
Patrik, V. A „Už nás viac ne-
stretnete na chodbách, viac 
nepozdravíte na schodoch a 
ani nepodáte ruku so slova-
mi „ahoj“. Päť rokov uply-
nulo a my sme sa vytratili. 
Namiesto nás prichádzajú 
noví. Neodišli sme, len sme 
sa vymenili. Teraz sú z nás 
znova prváci na vysokých 
školách a opäť nás čaká 
ďalších 5 rokov pred sebou 
alebo v práci. Je to tak! Na 
našej starej hotelovke nám 
bolo fajn. Nedá sa zabud-
núť na tieto zlaté časy. Na 
vystrájanie, vyrušovanie, 
úteky alebo poctivé učenie. 
Tento čas ubehol ako voda. 
Rýchlo sme prišli, rýchlo 
odchádzame. Spomínajte na 
nás s úsmevom a s pokorou 
v srdci, že „tí piataci“ niečo 
v živote dokázali a stali sa 
pre nás vzorom.“

Martin, V. B „Písal sa sep-
tember 2008, keď sa začali 
roky stredoškoláka. 15-roč-
ný, plný strachu, očakáva-
nia, ale aj zvedavosti som 
vstupoval na pôdu hotelovej 
akadémie, kde ma čakalo 
niečo, na čo som sa tešil, 
keď som končil základnú 
školu. Stredná škola bol 
čas dozrievania, čas, kedy 
sme sa všetci pripravovali 
na svoje budúce povolanie. 
Každý jeden z nás má na 
tieto časy príjemné, ale aj 
zlé spomienky. Začiatky boli 
veľmi ľahké, všetci sme si 
hovorili, že to bude hračka. 
Čas plynul. Boli sme čoraz 
starší a dospelejší. Pohľad 
na strednú školu sa zmenil. 
Museli sme to začať brať 
vážne. V spomienkach mi 
vždy ostanú učitelia, ktorí 
spravili niečo, na čom sa 
partia stredoškolákov vede-
la dobre zabaviť. Nie všetci 
sme sa mali radi. Vznika-
li hádky, menšie bitky, ale 
všetko patrí k tomu a teraz 
sa na tom len zasmejem. Rád 
spomínam aj na výlet do BA 
či návštevu ZOO, divadelné 

predstavenie Hamlet, ktoré 
nám malo pomôcť k matu-
rite. Boli to chvíle strávené 
mimo školy, kde sa ukáza-
lo, že sme kolektív. Najťaž-
ší ročník bol práve ten po-
sledný. Praktická maturita, 
stužková, maturita. Čas, 
ktorý trval večne, ale ube-
hol príliš krátko. Stužková, 
najkrajší moment v živote 
stredoškoláka. Pred svojich 
rodičov sme predstúpili v 
krásnych šatách, oblekoch a 
dostali zelenú stužku – sym-
bol nádeje pre maturantov. 
Prišiel aj čas, kedy sme sa 
lúčili so strednou školou. V 
kútiku sa nám tlačili slzy a 
začali sme spomínať. Začal 
sa akademický týždeň, ktorý 
trval 7 dní. Za tento čas sme 
mohli dobehnúť to, čo sme 
za 5 rokov nestihli. Stres, 
panika, nervy, kŕče. Takto 
sa cítil každý jeden matu-
rant. No som rád, že teraz s 
chladnou hlavou a pocitom 
môžem povedať, že som to 
zvládol.“

Rozlúčka 
s maturantmi
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Olympiáda 
v ruskom jazyku
20. 3 sa v priestoroch Gymnázia M. M. Hodžu v L. Miku-
láši stretli milovníci rusistiky na krajskom kole olympiády 
v ruskom jazyku. Našu školu reprezentoval N. Semyaniv, 
ktorý vo svojej kategórii B3 získal prvenstvo. 

Našu školu reprezentoval v dňoch 19. a 20. 4 v Bratislave, 
celoštátne kolo 43. ročníka, pod odborným vedením Mgr. 
I. Romanovej, kde sa v silnej konkurencii umiestnil na 
peknom 6. mieste. Organizátorom súťaže boli Ministerstvo 
školstva, vedy a športu SR a Slovenský inštitút mládeže. 
Program olympiády bol bohatý. Po slávnostnom otvorení 
sa začala 1. časť súťaže – písomná. Jej súčasťou boli tri 
disciplíny – čítanie s porozumením, počúvanie s porozu-
mením a test z kulturológie. Vo večerných hodinách účast-
níci podujatia besedovali s európskou učiteľkou cudzích 
jazykov prof. Nelly Veselou a o jej knihe Generálske deti. 
V sobotu súťaž pokračovala ústnou časťou, ktorej súčasťou 
boli – rozprávanie na kulturologickú tému, slohová práca, 
beseda z kulturológie a konverzácia na vyžrebovanú tému. 
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

(Mgr. I. Romanová)

„Slovanskí svätci Cyril a Metod“ 
18. 4 sa žiaci našej školy zúčastnili dramatického pásma 
o našich vierozvestcoch – Cyrilovi a Metodovi. Tento rok 
si pripomíname 1150. výročie príchodu na územie Veľkej 
Moravy. 

Vedeli ste, že:
• svoj deň oslavujú 5. júla, štátny sviatok,
• v roku 1998 ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil za 
spolupatrónov Európy,
• 2008 sa stali patrónmi Žilinskej diecézy, 
• boli synovia Leva – byzantského vojenského 
veliteľa v Solúne,
• Solún je dnešné mesto Thessaloniké,
• rok 863 je príchodom na naše územie,
• „Lebo vy ste Solúňania a všetci Solúňania čisto 
slovensky rozprávajú“ – z rozhovoru cisára Michala,
• pri príležitosti 1000. výročia ich príchodu bola 
založená Matica slovenská,
• staroslovienčina – liturgický a literárny jazyk,
• hlaholika – slovanské písmo, mala 43 písmen,
• založili slovanské učilište, cirkevnú školu,
• po smrti Metoda nástupca Gorazd nezískal podpo-
ru Svätopluka – vyhnal stúpencov z územia,
• prvá báseň v staroslovienčine sa nazýva Proglas, 
predslov k Svätému Písmu, autor Konštantín,
• Moravsko-panónske legendy – legendy zo života 
sv. Metoda a sv. Konštantína, autormi sú Kliment a Go-
razd.

(V. Glajzová)
Majstrovstvá žilinského kraja   
18. 3 sa naši žiaci zúčastnili majstrovstiev v zjazdovom 
lyžovaní a snowboardingu stredných škôl. Zo 6 prihláse-
ných žiakov sa preteku zúčastnili len traja – S. Strachano-
vá a M. Morávek (I. D), M. Vrbenský (I.A). L. Stracha-
nová sa preteku nezúčastnila, kvôli vážnemu zraneniu. S. 
Strachanová obsadila bronzové miesto. 

Školské kolo vo vybíjanej
24. 4 vyučujúce telesnej výchovy zrealizovali športovú 
súťaž vo vyvíjanej pre žiakov hotelovej akadémie. Silu 
a obratnosť si zmeralo 12 zmiešaných družstiev chlapcov 
a dievčat. Hralo sa systémom každý s každým. 1. miesto 
obsadila trieda I. A, 2. miesto IV. B, 3. miesto II. B. 

(PK TEV)


