
Slovo do 
bitky
Milí učitelia, žia-
ci a ostatní  čitatelia.
Po dlhšom čase sme opäť 
tu. Začali sa prvé letné 
dni a my sa opäť teší-
me na prázdniny. Záro-
veň smútime, že sú tu 
posledné dni v škole.  
Ďalší školský rok za nami. 
Ako ste ho prežili vy? Bol 
dobrý, zlý? Každé ob-
dobie má svoje dobré aj 
zlé stránky. Aj život na-
šej školy je na tom rov-
nako. Prežila niekoľko 
úspechov, problémov i 
starostí, ale náš časopis, 
pretože sme pozitívne 
„naladení“, vás informuje 
najmä o úspechoch na-
šich žiakov, aktivitách či 
rôznych akciách školy.

V časopise Vám ponú-
kame množstvo nových 
fotiek, udalostí, ktoré sa 
udiali v druhom polroku 
na našej škole. Časopis 
sme robili pre Vás s veľ-
kou radosťou a túžbou 
priniesť Vám udalosti 
zo zákulisia našej školy.
Touto cestou vám prajeme 
tie najlepšie a čo najneopa-
kovateľnejšie prázdniny, 
ktoré, hoci o dva mesia-
ce pominú, zostanú vám 
v spomienkach aj počas 
septembrového šomrania a 
kupovania  nových zošitov.

Jednou z nezabudnuteľných 
chvíľ študentského života v 
našej škole je rozlúčka matu-
rantov so školou pred odcho-
dom na akademický týždeň.

Nezabudnuteľným zážitkom 
je aj maľovanie lavíc a prípra-
va triedy, v ktorej maturanti 
strávia posledný deň v škole.

Po poslednom zvonení ma-
turanti opustili brány školy, 
pred ktorú ich vyprevadili 
študenti z nižších ročníkov. 

O týždeň neskôr, 28. 05. – 01. 
06. 2012, ich čakala maturi-
ta – „skúška dospelosti“. Ob-
dobie plné stresu a učenia. 
Čas, keď sa z detí stávajú sku-
toční dospelí. Skúška, ktorá 
ovplyvní ich celý budúci život.  

Maturita „skúška dospelosti“ 
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Valerio Sabatiieli 
si vytancoval prventvo. 
Jeho tanečné video bolo naj-
viac PÁČI SA MI na Facebo-
oku. Rovnako ako aj na portali 
huste.sk patrilo jeho tanečné 
vystúpenie k najsledovanejším. 
Mladý tanečník breakdance sa 
preto predstavil bratislavské-
mu publiku vo veľkom fi nále 
súťaže School Dance. Na ta-
nečnom pódiu úspešne prezen-
toval nielen sám seba, ale aj 
našu školu. Za svoj výkon si 
odniesol okrem tanečných zá-
žitkov aj elektronické vychy-
távky ako Xbox, či smartphone.



Dňa 1.5.2012 sa malá skupinka žiakov z hotelovej aka-
démie vybrala pod vedením PhDr. Kataríny Mäsiarovej 
na poznávací výlet do Londýna. 

Po náročnej jednodňovej ceste cez Rakúsko a Nemecko 
sme prišli do Francúzska, presnejšie do mesta Štrasburg. 
Po prechádzke mestom, kde sme obdivovali pôsobivú 
architektúru domov či nádhernú zeleň v parkoch, sme 
mali možnosť pozrieť si Katedrálu Notre Dame zvon-
ku, ale aj zvnútra. Táto katedrála sa nachádza v centre 
mesta a je pýchou tunajších obyvateľov (v Katedrále 
korunovali Napoleona Bonaparteho za cisára, v 15. 
storočí tam začali rehabilitáciu Johanky z Arku. Dnes 
je Notre Dame sídlom parížskeho arcibiskupa. Pred 
vstupom do katedrály je bod nula, od ktorého sa merajú 
vzdialenosti na diaľniciach. Podľa povery turisti, ktorí 
sa na tento bod postavia, sa do Paríža určite vrátia). 

Ďalšou našou zástavkou bol Európsky parlament. Mali 
sme možnosť vidieť, kde a v akých podmienkach roku-
jú naši či zahraniční poslanci. Neskôr sme absolvova-
li prednášku, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých 
vecí. Po prehliadke sme sa presunuli do hotela, kde sme 
mali možnosť oddýchnuť si a pripraviť sa na cestu do 
Londýna.

Welcome to London 
alebo  poznávací výlet -> Štrasburg -> Londýn -> Paríž



Tretí deň našej cesty sme 
začali rýchlymi raňajkami 
v hoteli oblasti Champag-
ne, nástupom do autobusu 
a pokračovali sme v ceste 
ku vlaku, ktorý nás dopra-
vil priamo do Londýna, 
kde sme strávili tri neza-
budnuteľné dni. Po meste 
sme sa presúvali metrom, 
vlakom alebo klasickými 
červenými dvojposchodo-
vými autobusmi. Pamiat-
ky, múzeá či galérie, nultý 
poludník a v neposlednom 
rade London Eye, Tower 
Bridge, múzeum vosko-
vých fi gurín (Madame 
Tussauds), návšteva zám-
ku Windsor, parlament, 
Big Ben, Buckingham Pa-
lace, St. James Park, Ox-
ford Street a veľa iných 
miest, na ktoré sme sa 
mohli pozrieť vlastnými 
očami. Aj napriek nesko-
rým príchodom do hotela 
a skorému rannému vstá-
vaniu, sme vždy ráno na-
brali energiu, tešili sa na 
ďalšie zážitky, ktoré nado-
budneme. Tretí deň nášho 
pobytu v Londýne sme sa 
vo večerných hodinách 
opäť presunuli do nášho 
MINI autobusu a pokra-
čovali v ceste za novými 
zážitkami späť do Fran-
cúzska.

Predposledný deň našej 
cesty sme sa zobudili v 
nádhernom meste, v Pa-
ríži, ktorý bol aj posled-
nou zastávkou nášho po-
znávacieho výletu. Prvou 
zastávkou bola Galéria 
Louvre, kde sme mali 
možnosť vidieť desiatky 
obrazov. Najviac nás za-
ujal obraz od  Leonarda 
da Vinciho Mona Lisa. Po 
asi dvojhodinovom poby-
te v Louvri sme sa vybrali 
na prehliadku mesta, kde 
sme videli katedrálu Notre 
Dame, Víťazný oblúk, no 
najviac všetkých nadchol 
pohľad na Eiffelovku. Po 
čakaní v polhodinovom 
rade sme sa vybrali pešo 
na druhé poschodie, od-
kiaľ sme išli výťahom až 
hore. Pocity pri pohľade 
na Paríž boli neopísateľ-
né, ale to by vám už každý 
povedal sám. Cesta na, aj 
z Eiffelovky nám trvala 
približne tri hodiny a po 
jej absolvovaní sme sa po-
náhľali k autobusu, v kto-
rom sme strávili ďalšiu, 
poslednú noc.

7.5.2012 sa náš výlet 
skončil. Okolo 3 p.m. sme 
všetci vystúpili z autobu-
su plní nových, neopísa-
teľných zážitkov, na ktoré 
NIKDY nezabudneme.
              

(Patrícia, II.B)

Legenda býva na kraji ob-
rázka alebo mapy.

Otázka: „Aký je rozdiel me-
dzi sonetom a spevom?“
Odpoveď: „Sonet je hovore-
ný, spev je spievaný.“

V epose Ilias zvíťazila Spar-
ta.

Andrej Plávka -  memoárová 
tvorba: „Smädný mních.“

Žiak mal povedať príklad 
na pranostiku, učiteľka po-
máha: „V máji majú meniny 
Pankrác, Servác a Bonifác. 
Hovoríme, že prídu...???“ 
Odpoveď: „Traja králi.“

Stanislav Štepka napísal di-
vadelnú hru: „Gynekologic-
ké oddelenie.“

Janko Kráľ napísal báseň  
Orol tatársky.

Meno slovenského dramati-
ka: „William Shakespeare.“

Nervózna žiačka argumentu-
je: „Od rána nespím...“

Dňa 05. 06. 2012 sa v sále 
Mestského kultúrneho 
domu v Liptovskom Miku-
láši konala rozlúčka s naši-
mi maturantmi, s ktorými 
sa rozlúčili aj žiaci nižších 
ročníkov. Maturantom pra-
jeme do života všetko dob-
ré.

Perličky z maturity zo SJL

Nemohli sme vynechať  
anketu o štýle obliekania, 
pretože v dnešnej dobe je 
dôležité byť IN. 

Žiaci mali na výber z na-
sledujúcich štýlov oblie-
kania (pýtali sme sa 10 
žiakov):

Hip hopový štýl: 1 žiak
Moderný: 4 žiaci 
Elegantný: 3 žiaci 
Športový: 2 žiaci

(Veronika, II.A)



Fandili sme hokeju
Aj naša škola spolu so školskou radou a dovolením pani riadi-
teľky fandila hokeju. Pozeralo sa nielen v triedach, ale aj v 
školskej telocvični cez dataprojektor. Fandili sme naplno a pev-
ne držali prsty našim hokejistom, ktorí priniesli striebro z MS.

Rozhovor s osobnoťou
Mgr. Ivan Pavlisko

Prečo ste sa rozhodli pracovať na našej škole? 
Aj keď som na dôchodku, bolo potrebné pomôcť tejto 
škole, pretože náhle ju opustila učiteľka angličtiny.

Máte deti? Aké staré? 
Áno, mám – dcéra 38, syn 36.

Ste spokojný s výkonmi našich žiakov? 
Aj áno, aj nie. Nikto nie je taký dobrý, aby nemohol 
byť ešte lepší.

Čím ste chceli byť, keď ste boli mladý? 
Umelcom (maliarom) a učiteľom.

Vo voľnom čase uprednostňujete knihu alebo dobrý 
fi lm? 
Knihu (dobrú knihu), lebo tá dáva väčší priestor vlas-
tnej predstavivosti a fantázii.

Akú hudbu počúvate? 
Tanečnú aj vážnu... Ale aj slovenskú ľudovú, lebo tá je 
náš vlastný klenot.

Čo je vaším najväčším snom? Splnili ste si ho už? 
Mojím najväčším snom bolo stať sa takým umelcom, 
aby ľudia pri pohľade na moje diela užasli nad ich krá-
sou. Mal som už pár prípadov, keď pri pohľade na môj 
obraz sa jeho diváčka rozplakala... Tak silno na ňu za-
pôsobil... Ak človek naplní jeden sen, začne snívať iný. 
A aj to je na tomto živote krásne - napĺňať naše sny.

Ďakujeme za rozhovor.
(redakcia)

Rockovo nás 
vychovávali 
(výchovný koncert)
V piatok, 01. 06. 2012, zabávala žiakov Hotelovej aka-
démie v Mestskom kultúrnom stredisku v Liptovskom 
Mikuláši trojčlenná rocková skupina CLAKSON. Za-
baviť a vypočuť si dobrú hudbu prišli aj žiaci zo zá-
kladnej školy. Rockeri pod vedením Valentína Čekov-
ského predviedli profesionálnu hru na rôznych typoch 
gitár, a tak sme sa vďaka fantázii dostali na koncert 
Nirvany, Metallici či rôznych iných rockových skupín. 
CLAKSON so sebou priniesol aj pár sladkých po-
chúťok. Rýchle a hlasné odpovede na otázky Valentína 
Čekovského priniesli do rúk nejedného študenta Disko 
„keksy“. A prečo mal tento koncert prívlastok výchov-
ný? Hlavnou myšlienkou všetkého bol totiž záporný 
pohľad na drogy. A tak sa hralo a odpovedalo, smia-
lo, spievalo, až prišla posledná pesnička, ktorú sme si 
mohli všetci spolu zaspievať, pretože bola slovenská. 
Večne živá ABBA, Jana Kirschner s Pokojom v duši ro-
zospievali sálu v Liptovskom Mikuláši. Sme presved-
čení, že toto oživenie všedných študentských dní malo 
zmysel.                                                                                  

V dnešnej dobe pre nás 
študentov je hudba dôle-
žitá. Vyjadruje nám, ako 
sa cítime, niekedy za nás 
vyjadrí to, čo je neoddeli-
teľnou súčasťou dnešných 

diskoték. Preto sme sa 
rozhodli urobiť prieskum, 
ktorý hudobný štýl je na 
našej škole  najpočúvanej-
ší. 

Žiakom sme dávali na vý-
ber z nasledujúcich štýlov 
(pýtali sme sa 10 žiakov): 
Metal:  1 žiak                      
Hip-Hop: 2 žiaci
Pop-moderný: 4 žiaci                       
Rôzne: 3 žiaci  



Čo sa udialo?
13. 04. 2012 Literárna 
súťaž – Hviezdoslavov Ku-
bín. V Centre voľného času v 
LM sa uskutočnila regionál-
na postupová súťaž v pred-
nese poézie a prózy. V III. 
kategórii nás reprezentovala  
Veronika Štoffová (III. C). 
Predniesla text básne Miro-
slava Váleka z Absolútneho 
denníka. Odborná porota jej 
udelila druhé miesto. Výko-
ny súťažiacich na prvom a 
druhom mieste boli natoľ-
ko vyrovnané, že len výber 
textu rozhodoval o tom, či 
postúpi do krajského kola 
súťaže Vajanského Martin. 
Gratulujeme!

14. 04. 2012 Silový päťboj. 
Štvorica našich silákov ob-
hájila prvenstvo v krajskej 
súťaži. Postupujú na celo-
slovenskú súťaž. Našu školu 
reprezentovali: Lukáš Pora-
da (II. D), Dominik Košo (II. 
D), Tomáš Dzúr (II. D), Pat-
rik Procinger (II. A). Chlap-
com gratulujeme a želáme 
ďalšie úspechy.

19. 04. 2012 Literárna 
súťaž – Štúrov Zvolen. 
V Centre voľného času Elán 
sa v Ružomberku uskutočni-
la regionálna postupová sú-
ťaž v rétorike. V III. kategó-
rii, v ktorej súťažili študenti 
gymnázií, stredných škôl 
a SOU, nás reprezentovala 

žiačka III. A triedy Veroni-
ka Štoffová. V I. kole pred-
niesla doma pripravený text 
úvahy na tému Čo koho do 
toho? V II. kole si vyžrebo-
vala agitačný prejav na tému 
Masmédiá a ich vplyv na 
dnešného mladého človeka. 
Odborná porota jej výkon 
odmenila tretím miestom. 
Úspešnú reprezentáciu školy 
si ceníme o to viac, že regi-
onálneho kola sa zúčastnili 
len študenti gymnázií.  Opäť 
blahoželáme.

19. 04. 2012  Mladý Slovák 
– školské kolo. Zúčastnilo 
sa ho 31 žiakov 2. a 3. roční-
kov. Víťazom sa stal Michal 
Vlha (III. B), 2. miesto ob-
sadila Natália Kročanová (II. 
C), 3. miesto - Nikola Saba-
ková (III. C). Prví dvaja ví-
ťazi postupujú do krajského 
škola. Držíme palce!

23. 04. 2012 – Mladý Eu-
rópan – regionálne kolo. 
Zúčastnili sa ho žiačky z III. 
C – Petra Polečová, Nikola 
Sabaková, Veronika Štrbo-
vá. Umiestnili sa na peknom 
2. mieste. Gratulujeme!

04. 05. 2012 – Futbal. 
Chlapci našej školy sa zú-
častnili obvodného kola žia-
kov SŠ. Samozrejme, vyhra-
li.  V regionálnom kole opäť 
uspeli a postúpili do krajské-
ho kola. Veľa zdaru!

Barista, level 1- začiatočník 
V máji sa uskutočnil kurz Barista – teória a prax prípavy espressa 
pod dozorom trénera Café Art, Michala Křižku. Kurzu sa zúčast-
nilo 14 žiakov hotelovej akadémie. Prešli teóriou histórie kávy, 
praktickou prípravou espressa, capuccina. Na záver kurzu absol-
vovali súťaž. Víťazom sa stal Patrik Kováč (IV.A), Veronika Kšen-
zakovičová (III.C), Michal Vlha (III.B). 

Somelier Junior – začiatočník 
V mesiaci máj sa uskutočnil kurz Somelier Junior – začiatočník I. 
modul. Lektorkou kurzu bola Mgr. Žiklová Anna (Somelier Profe-
sional). Počas troch kurzov obdržalo certifi kát 41 žiakov.
I. kurz – 12 žiakov – II. D (kuchár, cukrár)
II. kurz – 13 žiakov – I. A (hotelová akadémia)
III. kurz – 16 žiakov – III. A, I. E, III.E (kuchár, čašník, hote-
lová akadémia)
Kurz sa konal v rámci osobného voľného času žiakov, ktorí mali 
záujem o nadobudnutie vedomostí z oblasti somelierstva, kde naši 
žiaci v učebni STO 2 mali možnosť nielen teoreticky, ale aj prak-
ticky precítiť umenie a kultúru vína. V týchto kurzoch budeme 
naďalej pokračovať. 

Top GASTRO Slovakia 2012
V Námestove sa konala medzinárodná súťaž mladých v odboroch 
kuchár, čašník, cukrár, barman, somelier, obchodný pracovník, ba-
rista a recepčný Top Gastro Slovakia 2012. V tvrdej konkurencii si 
naši žiaci počínali úspešne. 

V zlatom pásme sa umiestnili: Peter Kováč (čašník) - 2. miesto, 
Tomáš Knižka (kuchár) – zlaté pásmo a absolútne 3. miesto, Simo-
na Mikušová (obchodný pracovník) – zlaté pásmo, Nikola Boron-
čová (barista) – zlaté pásmo a absolútne 3. miesto, Jakub Spišiak 
(barman) – strieborné pásmo, Dominika Staroňová (somelier) – 
zlaté pásmo. V kolektívnych súťažiach obsadil 1. miesto somelier, 
2. miesto obchodný pracovník, 3. miesto cukrár.
Somelieri pripravili „vínny stôl“ – Karpatská perla Šenkvice – 
vinárstvo manželov Šebovcov sa umiestnili na I. mieste.



Takt (Empatia)
Byť taktný znamená vžiť sa do 
situácie iného človeka, jednať 
s ním tak, ako by sme si priali, 
aby sa iní správali k nám. 

Taktný človek je citlivý a vní-
mavý k snahám, túžbam a ci-

tom druhého človeka.

Ohľaduplnosť
Ohľaduplný človek je tolerant-
ný, ale nie bez zásad. 

Je kritickejší k sebe než k ľu-
ďom okolo seba. 

Nesnaží sa presadiť a dosiahnuť 
výhodu na úkor iných. 

Ohľaduplnosť kráča s úprim-
nosťou, ktorá nedovoľuje vy-
hýbať sa riešeniu niektorých 

problémov.

Úcta k ľuďom
Neznamená, že sa k ľuďom 
správame prehnane úctivo, ale 
je prejavom našej lásky k jed-
notlivému človeku i všetkým 
ľuďom.

V každom človeku nájdeme 
niečo, pre čo si ho môžeme vá-
žiť, prečo a v čom je lepší než 
my. 

Znamená to aj úctu k ľudskej 
práci a jej výsledkom.

Estetickosť
Hrá významnú úlohu pri vytvá-
raní prvého dojmu o človeku. 

Človek so zanedbaným zov-
ňajškom a nechutnými zvykmi 
môže ťažko očakávať, že bude 
vítaným spoločníkom.

Vkusné môže byť nielen byto-
vé zariadenie, ale aj naše spolo-

čenské vystupovanie.

Štyri zásady na všedný deň

V duši je prázdnota
Kedy je človek celkom na dne? Vtedy, keď duša ťar-
chavá až na dno mora zasadá. Psychicky vyčerpaná, 
pocitmi utýraná. Hrabem sa životom, ale o tom potom. 
Hľadám východisko, nájdem prepadlisko. Na bok sa 
mračím, toľko ešte stačím. Inú vôľu nemám. S posled-
nou nádejou, prázdny pohľad k hviezdam ľadovým 
upieram. Márna moja snaha- daromná odvaha. Uštva-
ná snažením, drobným pechorením. Vybitá sa cítim sťa 
prázdna nádoba. Nezištne mi živej vody nikto nepodá? 
Veru, hádam nik, každý v piesku svojom sa ryje, dušu 
si ukryje pred cudzím trápením, fantázie, snením. Obr-
niť sa vieme, pomáhať nechceme tým, čo ku dnu naraz 
spadnú. O tom bude reč, keď budeme preč, v nenávrat-
ne, mimo dosahu. Rozhodný čin si žiada odvahu.                                                                                                 

(Patrícia, I. B)

Na čom záleží?
Nezáleží na tom, ako vyzeráš. Záleží na tom, aký si vo 
vnútri.
Nezáleží na tom, čo si želáš. Záleží na tom, čo si pre to 
schopný urobiť.
Nezáleží na tom, byť šťastný. Záleží na tom, urobiť 
ostatných šťastnými.
Nezáleží na tom, čo ťa trápi. Záleží na tvojej sile vydr-
žať, kým to prebolí.
Nezáleží na tom, mať dobrý život. Záleží na tom, či 
dokážeme zdolať prekážky.
Nezáleží na tom, o čom snívať. Záleží na tom, prebudiť 
sa a snívaťna živo.
Nezáleží na nenávisti, záleží na láske.

Z našej literárnej dielne...

UŽITE SI
PRÁZDNINY

PLNÉ
ZÁBAVY
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