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Už tu máme začiatok nové-
ho školského roka 2012/2013. 
Po krásnych a teplých let-
ných prázdninách nastal čas 
návratu do školských lavíc.
Začala sa škola a my pevne ve-
ríme, že ste si oddýchli a do no-
vého školského roku ste načer-
pali dostatok síl. Veríme, že ste 
cestovali, videli cudzie kraje, 
navštívili svojich príbuzných  
a dúfame, že máte chuť do učenia.

Každý školský rok je pre nie-
koho z nás niečím výnimoč-
ný. Niekto odíde, niekto zase 
príde. Rozlúčili sme sa s naši-
mi bývalými študentmi a pri-
vítali sme tu našich prvákov. 

Určite vám blúdi v hlave myš-
lienka aký tento rok bude? Čo 
vás čaká? Bude to desať mesia-
cov krvi potenia, strachu, ale aj 
radosti v laviciach tejto školy? 

Čakajú vás dni, kedy budete 
musieť veľa makať a ukázať 
svetu „My na to máme“ – hlav-
ne pre našich budúcich matu-
rantov, ktorých táto skúška do-
spelosťou čaká 12. – 15. marca 
2013 – PFIČ písomná forma in-
ternej časti a od 27. – 31. mája 
2013 ústna forma internej časti. 

Dúfame, že zažijete len príjem-
né okamihy vášho vzdelávania, 
upevníte vzťahy medzi učiteľ-
mi i žiakmi a budete sa tešiť z 
dobrých výsledkov vašej práce. 
Prajeme vám veľa chuti, múd-
rosti a energie do vášho štúdia.     

(redakcia)

Vážení hostia, vážení učitelia, milí žiaci! Dovoľte mi, aby som vás 
privítala na slávnostnom otvorení školského roka 2012/2013... 

Aj takto nás slávnostne vítala naša pani riaditeľka Ing. Katarína 
Uličná dňa 06. septembra. Pre nás, aj našu školu to bol výnimoč-
ný deň. Za prítomnosti Ing. Juraja Blanára, predsedu Žilinského 
samosprávneho kraja, poslancov, zamestnávateľov, zástupcov ro-
dičov a žiakov sme dostali do užívania 3 nové zrekonštruované 
budovy. Tieto boli zateplené, boli na nich vymenené okná a upra-
vené kúrenie. 

Všetci sa tešíme a veríme, že ich so spokojnosťou využijeme.                                                                                                                 
(redakcia)

NAŠA ŠKolA  
V NOVOM ŠATE

Predstavujeme vám našu žiač-
ku – úspešnú liptovskú lyžiarku 
– Petru Vlhovú z II.C triedy ho-
telovej akadémie. Peťa študuje 
odbor pracovník marketingu.

Na základe úspešného projektu 
z grantového programu ŽSK 
– pre talentovanú mládež, kto-
rý vypracovalo vedenie školy  
v spolupráci s učiteľkou TEV – 
Mgr. Bullovou – získala Petra 
cca 900 eur na svoju športovú 
činnosť.

V minulom školskom roku,  
v januári 2012, už ako prváčka 
na HA, sa Petra uviedla vynika-
júcimi výsledkami na Olympi-
áde mládeže, ktorá sa konala v 
rakúskych Alpách v lyžiarskom 
stredisku v Innsbrucku. Petra 
sa stala ziskom zlatej medaily 
mládežníckou olympijskou ví-
ťazkou.

Peťa, z grantového program 
pre talentovanú mládež, si 
získala finančnú podporu na 
svoju športovú činnosť. Ako ti 
pomohli tieto peniaze?
Tieto prostriedky som využila na 
svoju letnú prípravu v Rakúsku, 
kde som na lyžiarskych svahoch 

PETRA 
VLHOVÁ



Výsledky maturitných skúšok  v minulom školskom roku   boli  
okrem francúzskeho jazyka v priemere lepšie v porovnaní s minu-
lými rokmi.  V celkovom umiestnení školy  v rámci regiónu Liptov 
sme v SLJ boli na 9. mieste , v ANJ na 3. a v NEJ na 5. mieste. 
Uvedené výsledky sú orientáciou pre vyučujúcich ale aj pre Vás 
žiaci a je potrebné  nepodceniť prípravu na maturity. Všetkým 
maturantom prajem úspešný školský rok ako aj bezproblémové 
zvládnutie záveru štúdia.  

Katarína Uličná, riaditeľka školy

MATURITA 2011

Uvedené slová nájdete na Skrinke dôvery v pavilóne A vedľa ria-
diteľne. Sú ponukou ku komunikácii o tom, čo Vás trápi. Ste mladí 
moderní ľudia, ktorí určite chápu, že človek má svoje fyzické, ale 
aj duševné zdravie. To fyzické riešime. Snažíme sa zdravo stravo-
vať, cvičiť, ideme k lekárovi, keď máme chrípku, niečo nás bolí, 
zlomíme si nohu či ruku alebo len preventívne, či náhodou ....
S tým duševným zdravím je to horšie. Popierame, že aj to je dô-
ležité, lebo to tak robili naši otcovia, starí otcovia a my – mnohí 
– sme túto latku ešte nepreskočili.... a tak žijeme v strese a nič  
s tým nerobíme, hádame sa s rodičmi, súrodencami, spolužiakmi, 
učiteľmi a nič s tým nerobíme, necítime sa dobre medzi ľuďmi  
a nič s tým nerobíme ...
Racionalizujeme si to tak, že chybu vidíme len v okolnostiach, 
jednoducho inde, len nie v sebe. Samozrejme nie všetko, čo je v 
každom z nás, sa dá zmeniť. Ale uvedomenie a priznanie si toho, 
akou mierou aj my prispievame k občasnému medziľudskému 
„cunami“ je znakom zrelého a dospelého človeka. Asi takými  
chceme byť všetci.
Naša škola Vám ponúka pomoc, ktorá nie je bežná v iných ško-
lách: v stredu sa môžete stretávať s etopédom, čo je špecializá-
cia medzi psychológiou a pedagogikou zameraná na emocionálne  
a sociálne problémy.
Ak chcete zostať v anonymite, vhoďte svoje otázky do spomenutej 
skrinky a odpoveď nájdete na vrátnici v obálke s heslom, ktoré si 
sami vyberiete.
Historici hovoria o siedmich divoch sveta. Pohodová medziľudská 
komunikácia by mohla byť tým ôsmym.

Dr. Barániová

strávila dvakrát po 1 týždni. Fi-
nancoval sa z nich môj pobyt  
a stravovanie v hoteli.
Kto ťa na týchto cestách do za-
hraničia sprevádza?
Väčšinou je to môj otec a tré-
ner.
Keď chodíš na sústredenia do 
Álp je to vždy iba jedno stredis-
ko?
Áno, tradične chodíme do jed-
ného lyžiarskeho strediska.
Ako prebieha tvoja súčasná 
príprava na novú sezónu?
Keď nie som na horách – pria-
mo na lyžiach, tak trénujem 
denne 2 až 3krát fázovo. Cho-
dím do posilňovane, trénujem 
behy, zvyšujem kondíciu.
Využívaš na uvoľnenie, relax 
aj iné druhy športov?
Samozrejme, okrem priamej ly-
žiarskej prípravy hrávam tenis, 
alebo chodím plávať.
Kde sa chystáš v najbližšom 
období?
Teraz odchádzam do Rakúska 
na štvordňový tréning. Od 12. 
– 16.11 mám domácu prípravu  
a po nej odchádzam do Švéd-
ska a Nórska, kde sa zdržím asi 
mesiac. V tomto čase sa tam zú-
častním na svojich prvých pre-
tekoch novej zimnej sezóny.
Aké to budú preteky?
Sú to preteky juniorskej kate-
górie z celej Európy. Prvé budú 
22. 11. 2012 vo Švédsku a 27. 
11 asi v Nórsku.
Pripravuješ sa nejako špeciál-
ne aj na ZOH v Soči v 2014?
Zatiaľ to nie je žiadna špeciál-
na príprava. Tak ako trénujem 
teraz, tak sa budem pripravo-
vať až do ZOH.
Ako riešiš svoju častú neprí-
tomnosť v škole? Máš spolu-
žiakov, ktorí ti píšu poznámky, 
či posielajú zadania na úlohy, 
ktoré máš splniť, alebo sa do-
učiť?
Áno, mám spolužiakov od kto-
rých si kopírujem poznámky. 
Mám možnosť dohodnúť si s vy-
učujúcimi termíny prípadných 
skúšok v čase, keď som doma.

Veríme, že sa ti aj v ďalšom 
období bude dariť ako na 
športovom poli, tak aj v škole  
a v každých tvojich prete-
koch ti budeme držať palce.  

Ďakujeme za rozhovor.
A. Bullová, TEV

PRObLéM NIE jE PRObLéMOM, 
PRObLéMOM HO RObí  
VAšE PREŽíVANIE

Rád cestuje, má rád svoju 
manželku a florbal, obľubu-
je halušky a pirohy. Na našej 
škole pôsobí prvý rok. Priná-
šame vám rozhovor s novým 
učiteľom angličtiny

Ste spokojný s prácou žiakov 
na škole? Ktoré triedy učíte?
Očakávania, ktoré som mal 
pred nástupom na túto školu 
sa postupne vytrácajú a ja zis-
ťujem, že žiaci na tejto škole 
zápasia s jedným veľkým prob-
lémom a to je ich lenivosť. Ak 
by sa im podarilo aspoň trocha 
nad ňou zvíťaziť aj ich práca by 
vyzerala inak. Akoby sa z nich 
vytrácal život, fantázia a kreati-
vita a oni robili len to čo musia. 
Na tejto škole učím päť tried 
prvákov, dve triedy druhákov  
a jednu triedu štvrtákov.
Čo Vás dokáže potešiť?
Keď sa naplánované veci vy-
vinú úplne inak ako som si ich 
naplánoval a nakoniec si uvedo-
mím, že to všetko dopadlo ešte 
lepšie ako som si naplánoval
Ako si predstavujte dokonalé 
Vianoce?
Dokonalé Vianoce sú pre 
mňa vtedy keď si môžem na-
novo uvedomiť ich podstatu  
a význam, a to nachádzam pri 
pohľade na jasličky. 
Prečo ste sa rozhodli pre povo-
lanie učiteľa?
Na túto otázku mám jedinú 
odpoveď: Človek mieni, Pán 
Boh mení. A tak je to aj u mňa. 
Koniec koncov k tomuto povo-
laniu som mal vždy blízko a to 
doslovne, keďže moja mama 
bola učiteľka.
Prečo ste sa rozhodli pre štú-
dium angličtiny na vysokej 
škole?
Asi preto, že ma tento jazyk 
vždy bavil a zaujímal. 
Máte svoj tajný a nesplnený 
sen?
Navštíviť Kanadu, cestovať 
vlakom trans-sibírskou ma-
gistrálou a navštíviť Severnú 
Európu, to sú tie menšie zatiaľ 
nesplnené sny.
Za rozhovor ďakujeme a praje-
me veľa úspechov.

ROZHOVOR 
S OSObNOSŤOU
MICHAL STARIGAZDA
učiteľ angličtiny



Šestnásty október vyhlásila Organizácia pre výživu a poľnohos-
podárstvo OSN za Svetový deň výživy. Pri tejto príležitosti sa 
uskutočnila informačná kampaň zameraná na podporu zdravého 
stravovania nielen obyvateľov Slovenska, ale aj žiakov hotelovej 
akadémie.
Vychádzajúc z analýzy spotreby potravín na Slovensku za posled-
ných desať rokov a trendov jej vývoja, kampaň si kladie za cieľ 
upozorniť obyvateľov na tri základné problémy. Potrebné je kon-
zumovať menej tukov, viac mlieka a mliečnych výrobkov, viac 
ovocia i zeleniny. Touto kampaňou sme chceli prispieť k správnej 
výžive. Okrem stravovania je potrebné podporiť zdravie pohybom, 
udržiavať si správnu váhu, bojovať proti stresu a piť veľa tekutín. 
Zdravá výživa je hlavnou podmienkou prevencie pred rôznymi 
ochoreniami, pretože na Slovensku zomiera veľa ľudí hlavne na 
civilizačné choroby – kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. 
Cieľom tohto dňa bola propagácia zdravej výživy, ukážka tvorivosti 
žiakov, ich aktivizácia v tímovej práci a spolupráca učiteľov a maj-
strov odborného výcviku. Tento deň sme spojili aj s Dňom jablka. 
V spolupráci s Bc. Maruškinovou a triedou IV.C – odbor obchod 
sme mohli vidieť niekoľko alternatív v stánku s názvom „Jablko 
vo všetkých formách v obchode“ napr. v čistiacich prostriedkoch, 
nápojoch, vôňach, šampónoch, výživách.  Pripravili si aj minian-
ketu – čo všetko obsahuje jablko, koľko denne ho zjeme a môžeme 
zjesť a nakoniec sme si mohli s jablkom zasúťažiť.
Tiež sme si mohli pozrieť krátku prezentáciu k Svetovému dňu 
výživy, ktorú si pripravili žiaci II. DNŠ triedy pod vedením Mgr. 
Slačkovej. Na tejto akcii nemohlo chýbať zastúpenie v gastro-
nómii s názvom „Netradičné múčniky a sladké  dobroty z jabĺk  
a tekvíc v gastronómii“ pod odborným vedením – Ing. Zajacovej, 
Bc. Lučanovej, Ing. Giraškovej, Mgr. Slačkovej, Ing. Feriancovej 
ich napiekli žiaci našej školy. V závere Vám ponúkneme aj vý-
herné recepty, ktoré nám poslali do súťaže naši žiaci. Zručnosť 
žiakov našej školy sa prejavila aj vo vyrezávaní ovocia a zeleniny, 

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY
16. október

Doba prípravy približne 60 min. 
Spôsob prípravy – pečenie
Obtiažnosť – stredná 

Cesto:
múka polohrubá 20 dkg
cukor kryštálový 20 dkg
vajcia 4 ks 
mlieko 1 dcl
olej 1 dcl
prášok do pečiva 1 balenie
kakao 1 pol. lyžica
jablká 5 ks
orechy vlašské 15 dkg 

Smotanová zmes: 
smotana šľahačková 250 ml
vajcia 2 ks
cukor kryštálový 10 dkg
cukor vanilkový 1 balenie

Čokoládová poleva: 
čokoláda na varenie 10 dkg
maslo 8 g
voda 2 pol. lyžica

Postup prípravy: 
Žĺtky s cukrom a olejom vymie-
šame do peny, pridáme múku 
zmiešanú s práškom do pečiva 

a kakaom, mlieko a nakoniec 
zamiešame sneh z bielkov. Ces-
to vylejeme na vymazaný a vy-
sypaný plech a po celej ploche 
na surové cesto navrstvíme na-
strúhané jablká a posypeme ich 
nahrubo nasekanými orechmi. 
Pečieme vo vopred vyhriatej 
trúbe (200 °C) 20 minút. Zatiaľ 
si pripravíme smotanovú zmes: 
vajíčka vymiešame s cukrom 
do peny, pridáme smotanu  
a premiešame. Čiastočne upe-
čený koláč po 20-tich minútach 
vytiahneme a polejeme smo-
tanovou zmesou. Dáme nazad 
do trúby na 20 minút dopiecť.  
Z rozpustenej čokolády, masla  
a vody si pripravíme čokolá-
dovú polevu, ktorou ozdobíme 
dopečený koláč. Vychladnu-
té nakrájame. Prajeme dobrú 
chuť.  

LUXUSNÝ
JABLKOVÝ 
KOLÁČ

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku študenti 4. B triedy  Ho-
telovej akadémie dňa 26.09.2012 pod vedením pani učiteľky Mgr. 
Ruženy Baranovej pripravovali gastronomickú akciu pri príleži-
tosti otvorenia nového akademického roka. Slávnosť bola spojená 
s inauguráciou rektora KU prof. Tadeusza Zasępu, PhD., ktorému 
1. júla 2012 začalo druhé, štvoročné funkčné obdobie.
Naši žiaci mali možnosť obsluhovať vysokých cirkevných hod-
nostárov nielen zo Slovenska, ale aj z európskych štátov, z kto-
rých študenti študujú na Katolíckej univerzite.  Pán rektor a biskup 
spišskej diecézy vysoko vyzdvihli úroveň našej práce, obdivovali  
majstrovstvo nášho prestierania, ochotnú a milú obsluhu.  (PKSS)                                                                          

ktorú spestril Daniel Rusnáček z III. B. „Ukážky boli priam k za-
hryznutiu.“ 
Žiaci III.E triedy – odbor aranžér pod odborným vedením Bc. Ko-
zemčákovej pripravili výstavku živých plodov z jabĺk a tekvíc, 
skrášlili to aj ručne vyrobenou ikebanou z plodov jesene. 
Samozrejme, v tento deň nemohli chýbať barmani, ktorí nám po-
núkli ochutnávku miešaných nápojov nielen z jabĺk, ale aj z malín, 
broskýň a červeného pomaranča. Miešali pod odborným vedením 
Mgr. Baranovej.
Tento deň bol spojený so súťažou o najkrajšie jablko a najzau-
jímavejšiu tekvicu zo záhradky. Žiaci nosili, jablká a tekvice sa 
zhromažďovali. Rôzne veľkosti a sfarbenie nakoniec prinieslo 
víťazov. Do poroty zasadli riaditeľka školy – Ing. Uličná, zástup-
covia – Mgr. Kubala a Ing. Oravcová, predsedníčka PKSS –  Ing. 
Exnárová a za školskú radu hodnotila – Hosťovecká Simona z III. 
B triedy. Výsledky sú nasledovné – 1. miesto – najkrajšie jablko 
vyhrala – Bartková Kristína (I. B) a najoriginálnejšia tekvica – 
Tomková Barbora (I. A). Výhercom gratulujeme a ostatným ďa-
kujeme za ich príspevky. (PKSS)           

ObSLUHOVALI SME AKADEMIKOV
29. september



ZÁLOŽKA DO KNIHY
16. október

 Tak ako aj minulý rok aj tento rok v októbri, ktorý je me-
siacom Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlásila Slo-
venská pedagogická knižnica v Bratislave celoslovenský projekt 
„Záložka do knihy spája slovenské školy“.
 Naša škola sa do tohto projektu úspešne zapojila už dru-
hýkrát, čoho výsledkom sú nielen krásne záložky, vytvorené ši-
kovnými rukami našich žiakov, ale aj priateľstvá žiakov družob-
ných škôl, ktorí udržujú medzi sebou emailový kontakt.
V neposlednom rade tento projekt má motivovať žiakov k tomu, 
aby siahli po knihe a zlepšili si tak svoje čitateľské zručnosti, ale 
aj estetický zážitok.
 V rámci projektu bola na škole vyhlásená súťaž, do ktorej 
sa mohli zapojiť všetci žiaci, ktorí ľubovoľnou technikou vyrobili 
záložku do knihy. Fantázii sa medze nekládli a výsledok sme si 
mohli pozrieť vo vestibule, kde boli najkrajšie záložky vystavené 
a vyhodnotené. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka 1.B DNŠ 
Barbora Trnovská, na 2. mieste žiačka III.E Adela Jurečková  na 3. 
mieste žiačka III.A triedy Miroslava Krajčiová.
 Záložky sme  odoslali družobnej škole – OA na Nevä-
dzovej ulici v Bratislave, ktorá nám zas pošle záložky a emailové 
adresy svojich žiakov.
 Žiaci, ktorí  záložky urobili, napísali na zadnú stranu aj 
svoju emailovú adresu a majú tak možnosť nadviazať priateľstvá 
so žiakmi družobnej školy.
 Veríme, že táto akcia prispela nielen k nadviazaniu kon-
taktov medzi našimi školami, ale že vás zaujímavé záložky inšpi-
rovali k prečítaniu nejakej knihy. (PK SJL)

 Dňa 26. 10. 2012 sa 43 žiakov našej školy (I.B, II.A, II.C, 
III.A, III.B, IV.A, I.A dnš, II.A dnš a II.B dnš) zúčastnilo 1-dňové-
ho poznávacieho zájazdu do Viedne. Odchod bol z parkoviska ob-
chodného centra STOP SHOP o 05:00 ráno, pričom mali čas mali  
v autobuse vyplnený výkladom pani sprievodkyne a filmami. 
 „Do Viedne sme došli o 11.00 a od 11.30 mali žiaci mož-
nosť prehliadky prvej pamätihodnosti; Schönbrunu. Ďalej exkurzia 
pokračovala vonkajšou prehliadkou budovy parlamentu a radnice, 
bytového komplexu od architekta Wassermanna, zámku Hofburg, 
známej ulice Graben, až k morovému stĺpu (Pestsäule). Žiaci mali 
možnosť prezrieť si aj interiér katedrály Stephansdom. Popri ná-
kupe rôznych darčekových predmetov si taktiež mohli preveriť 
svoje jazykové zručnosti z nemeckého jazyka. Zájazd bol ukon-
čený prehliadkou prírodnohistorického múzea (Naturhistorisches 
Museum).“

O úspechu zájazdu svedčia aj vyjadrenia zúčastnených žiakov:
II.A dnš
 „Výlet bol úžasný! Plný zaujímavostí, dobrej atmosféry, 
nálady a hlavne krásnych a nezabudnuteľných zážitkov a atrak-
cií.
 Viedeň je naozaj krásne mesto. Páčili sa nám všetky tie 
budovy, fontány a sochy, ktorých tam bolo naozaj veľa. Najmä prí-
rodnohistorické múzeum, ktoré bolo fascinujúce svojím rozsahom, 
ale aj zaujímavým obsahom. A kvantum vecí a exponátov, ktoré 
naozaj za to stálo vidieť. Nezabudnuteľný bol aj Schönbrun, ktorý 
bol veľkolepý.
 Odniesli sme si odtiaľ veľa zážitkov a informácií a určite 
by sme si takýto výlet zopakovali! Ďakujeme.“

SPOZNÁVALI SME
VIEDEŇ
26. október



 Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – 
WTD) sa po prvýkrát začal oslavovať 27. septembra 1980. Nača-
sovanie svetových osláv bolo zvolené na konci turistickej sezóny 
na severnej pologuli a na začiatku sezóny na južnej pologuli, keď 
je cestovný ruch v mysliach miliónov ľudí po celom svete. 
 Žiaci Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš, odbor 
marketingový pracovník v cestovnom ruchu, sa rozhodli pripome-
núť si tento deň 26.9.2012 a zorganizovali aktivity na viacerých 
miestach v škole aj mimo nej. 
 Žiaci II. C triedy si v priestoroch školy pripravili prezen-
táciu o histórií Svetového dňa cestovného ruchu aj o turisticky za-
ujímavých destináciách Európy.
 Žiaci III.C triedy pripravili prezentáciu turisticky zaují-
mavých miest Liptova na troch rôznych miestach mesta Liptovský 
Mikuláš. Prvá skupinka mala stanovisko v obchodnom centre Stop 
– Shop, druhá skupinka v reštaurácií Mladosť a tretia skupina na 
Námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.
 Vlastné propagačné materiály pripravené žiakmi rozdá-
vali záujemcom a pomocou dotazníka zisťovali záujem o návštev-
nosť turistických atraktivít Liptova.
 Svetový deň cestovného ruchu sa stal vhodnou príleži-
tosťou na vyskúšanie naučených vedomostí a zručností a získanie 
zaujímavých názorov o úrovni cestovného ruchu na Liptove od 
verejnosti. (PK EKO)

SVETOVÝ DEŇ TURIZMU
27. október

II.C
 „Dňa 26. 10. 2012 sme sa zúčastnili zájazdu do Viedne. 
Dorazili sme tam v doobedňajších hodinách a ako prvé sme nav-
štívili „schönbrunské záhrady“, potom sme šli do centra mesta, 
kde sme videli dom sv. Štefana. A na záver sa navštívili prírodno-
historické múzeum. Bol príjemný kolektív, bolo fajn.“

II.A
 „Dňa 26. Októbra sme sa vybrali na výlet do Viedne. No 
ranné vstávanie bolo dosť ťažké odchádzali sme už o 05:00 ráno. 
Bolo to skoro, ale napriek tomu to stálo za to. Všetci sme sa tam 
tešili; na nové miesta, ktoré uvidíme, na nové zážitky, ktoré zaži-
jeme. Tešili sme na ľudí, s ktorými tam pôjdeme a s ktorým nám je 
fajn. Cestou tam sme dostali veľa nových informácií o pamiatkach, 
okolo ktorých sme prechádzali. Pani sprievodkyňa bola veľmi vý-
rečná a zábavná.
 Po príchode sme najprv navštívili letné sídlo Habsburgov-
cov – zámok „Schönbrun“. Neskôr sme sa presunuli na námestie, 
kde sa nachádzali budovy postavené v renesančnom a barokovom 
štýle, v ktorých boli butiky. Po krátkej prechádzke sme prišli pred 
„Stephansdom“. Nakoniec sme sa presunuli k prírodovednému 
múzeu a bola tam výstava pravekých zvierat a rôznych minerálov. 
Cestou domov sme mali zaujímavý program – filmy.
 Keď sme dorazili do Liptovského Mikuláša, všetci sa roz-
pŕchli v priebehu piatich minút a parkovisko pred „STOP SHOP-
om“ bolo prázdne ako keby sa nič nestalo. Ale v našej mysli už 
ostane priečinok, kde sa budú nachádzať všetky zážitky z výletu vo 
Viedni.“

 Odchod z Viedne, spred budovy múzea, bol o 17.00. 
Do Liptovského Mikuláša sme dorazili v neskorých nočných ho-
dinách (23.00). Rozchod bol na parkovisku obchodného centra 
STOP SHOP,  kde si žiakov vyzdvihli rodičia. Zájazd prebehol 
bez akýchkoľvek problémov a prekážok.“
 Žiaci sa už teraz môžu tešiť na budúci rok a ďalší pripra-
vovaný zájazd.

(PK NEJ)

28. októbra si pripomíname  94. výročie vzniku prvého samostat-
ného demokratického Československa. Na Slovensku sa oslavuje 
ako pamätný deň. 

V rakúsko-uhorskej monarchii mali rozhodujúce slovo iba Nemci 
a Maďari. Počas 1.svetovej vojny sa Slovákom naskytla príležitosť 
vyriešiť otázku svojho politického postavenia. O vznik spoločné-
ho štátu sa zaslúžili Tomáš Garrique Masaryk a Milan Rastislav 
Štefánik. Najviac nás podporovali krajanské organizácie v USA. 
27. októbra Rakúsko-Uhorsko vo vojne kapitulovalo, čím defini-
tívne zanikla niekoľko storočná monarchia. 

28. októbra 1918 bol zákonom vyhlásený spoločný štát Čechov a 
Slovákov v Prahe. Zastupoval nás tam Vavro Šrobár. Slováci  sa 
odvtedy mohli aj s českým národom ako suverénny štát prihlásiť 
k týmto udalostiam, ktoré nás natrvalo zapísali na politickú mapu 
Európy.  (PK DEJ)

VZNIK ČESKOSLOVENSKA
28. október



Halloween je sviatok oslavova-
ný večer 31. októbra. Oslavujú 
ho predovšetkým deti oblečené 
v kostýmoch, ktoré navštevu-
jú susedov a pýtajú sladkosti. 
Oslavuje sa hlavne v západnom 
svete, najmä v USA, Portori-
ku, Írsku, Spojenom kráľov-
stve, Kanade, ako aj v Austrálii 
a Novom Zélande. Pôvod má 

v Írsku, ako pohanský sviatok.
Pôvodný názov bol Hallowe-
en, skratka z anglického Hal-
loweenen (doslovný preklad: 
predvečer všetkých svätých). 
Halloween je pôvodne pohan-
ský (keltský) sviatok Samhain 
– pohanský nový rok (koniec 
pohanského roka). Možno sa 
stretnúť aj s názvom predve-

H A L L O W E E N
31. október

čer sviatku všetkých svätých. 
Tradičnými znakmi Hallowe-
enu sú špeciálne vyrezané 
tekvice, vo vnútri ktorých je 
sviečka, ďalej čarodejnice, 
duchovia, netopiere, čierne 
mačky, metly, oheň, príšery, 
kostlivci a pod. Farby červe-
ná, žltá, oranžová a čierna.
Halloween - ako sviatok - je 
veľmi starý. Jeho história sia-
ha až ku Keltom. Vtedy sa rok 
delil na dve obdobia - obdo-
bie hojnosti a obdobie zimy a 
hladu. Začiatkom novembra 
sa Keltom zásoby zúžili a na-

stávala zlá doba. Preto ľudia 
prvý novembrový deň uctieva-
li Boha Mŕtvych – Anwinna. 
Ľudia verili, že tejto noci sa 
zjavujú duše mŕtvych, a tak im 
svietili na cestu svietnikmi vy-
robenými z dyní. Duchovia sa 
vracali domov, aby za pomoci 
svojich príbuzných prekroči-
li hranicu Zemi Mŕtvých. Živí 
sa prezliekali do starých šiat a 
maľovali si tváre, aby do nich 
nevstúpili zlí duchovia. Tej-
to noci sa hovorilo Samhain.
(Glajzová Veronika, III.A)

Pred 197 rokmi sa v Uhrovci 
na panstve grófa Zaya narodil 
politik, jazykovedec, pedagóg, 
publicista a novinár Ľudovít 
Štúr, najvýznamnejší predsta-
viteľ slovenského národného 
života v polovici 19. storočia a 
kodifikátor súčasného sloven-
ského spisovného jazyka. 
Vyrastal v evanjelickej učiteľ-

skej rodine s vysokými mrav-
nými a duchovnými zásadami, 
ktoré mu zostali počas celého 
života. Počas pobytu v Brati-
slave sa zúčastňoval na práci v 
Spoločnosti česko-slovenskej a 
čoskoro sa stal vedúcou osob-
nosťou slovenskej študujúcej 
mládeže. 
Napísal prvú gramatiku spisov-
nej slovenčiny, ktorej základ 
spočíval v stredoslovenskom 
nárečí. Založil Slovenské ná-
rodné noviny, ktoré v rokoch 
1845-1848 aj redigoval. 
Po tom, ako vyňatie Slovenska 
z uhorského politického vply-
vu a získanie vlastnej národnej 
správy nesplnila ani cisárska 
Viedeň, Štúra a ostatných od-
stavili od politickej činnosti a 
prenasledovali, žil Štúr až do 
svojej smrti v ústraní v Modre, 
kde 12. januára 1856 zomrel. 
Tam vydal básnické dielo „Spe-

ĽUDOVíT šTÚR
29. október 1815

vy a piesne“, ako aj diela „O 
národných piesňach a poves-
tiach plemien slovanských“ a 
„Slovanstvo a svet budúcnos-
ti“. Ľudovít Štúr sa stal svojím 
pôsobením známy ako hlavný 
reprezentant slovenského ná-
rodného hnutia a slovanských 
koncepcií v prvej polovici 19. 
storočia. 
Významná bola aj jeho aktivi-
ta poslanca uhorského snemu, 
ale aj ako spoluzakladateľa pr-
vej Slovenskej národnej rady v 
septembri 1848 vo Viedni, kto-
rá bola prvým národnopolitic-
kým orgánom Slovákov. 
Je autorom množstva článkov 
a okrem iných aj diel Nárečie 
slovenské alebo potreba písa-
nia v tomto nárečí, Náuka reči 
slovenskej i baladickej zbierky 
básní Spevy a piesne. 
Od roku 1994 na znak úcty k 
jednej z najvýraznejších osob-
ností slovenských dejín udeľuje 
prezident republiky význam-
ným slovenským osobnostiam 
štátne vyznamenanie Rad Ľu-
dovíta Štúra. (PK SJL)

Moja myseľ
Na veľkú lásku myslím 
neustále                                                                                                                   
ako však dopadne finále
naisto neviem, bo môj sen, 
stále sa mení, rozvíja sa len
fantázii medze nechcem klásť, 
iba vtedy môže láska rásť. 

About my boy
Moje šťastie spočíva v ňom. 
Je mojím stálym snom. Jeho 
úsmev radosť mi dáva a moja 
láska k nemu rásť neprestáva. 
Jeho oči, tie tuhé záblesky hne-
dých farieb, čo pozerajú na mňa 
každý deň. Sedím si tu a snívať 
o ňom môžem len. Jeho slová, 
čo dodávať silu mi chcú, len im 
to dovolím, len oni to smú.

Tomčíková Patrícia, II. B

CHVíĽKA 
POéZIE  
A PRÓZY



Keď sa pred žiakom spomenie dátum 17. november, napad-
ne mu, ÁNO, dnes máme voľno a keď s hnevom zistí, že to je 
v nedeľu, tak len matne si spomenie, čo si v tento deň pri-
pomíname. Pri pohľade do kalendára sa mu pamäť rozjas-
ní, keď tam zbadá napísané – boj za slobodu a demokraciu, no 
to, že je to aj medzinárodný deň študentstva, vie iba málokto. 

Viete, prečo práve 17. november?  Pred 67 rokmi, v novembri 1939, 
študenti pražských vysokých škôl vyšli do ulíc, aby protestovali 
proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta 
medicíny Jana Opletala. Nacisti po tejto akcii deviatich vodcov 
demonštratívne popravili, viac ako 1200 študentov deportovali do 
koncentračných táborov a v noci zo 16. na 17. novembra 1939 za-
vreli všetky vysoké školy. O dva roky na to, deň 17. november, bol 
vo Veľkej Británii vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

V roku 1989 študenti vysokých škôl, vyšli opäť do ulíc, keď si chceli 
pripomenúť smrť Jana Opletala a zatvorenie pražských vysokých 
škôl. Zrejme nikto z nich netušil, čo to v spoločnosti vyvolá. Zrazu sa 
k nim pridali herci, ale i obyčajní ľudia, ktorí sa chceli zbaviť socia-
listickej diktatúry, ktorí chceli žiť v slobode a v prvom rade normálne. 
Protestovali proti policajnému násiliu, politickému útlaku a neslo-
bode. Všetky akcie, ktoré sa na uliciach odohrávali, boli robené 
pokojnou cestou a vyústili do tzv." nežnej revolúcie", do zvole-
nia Václava Havla za prezidenta Česko-slovenskej republiky. 
V júni 1990 sa odohrali prvé slobodné voľby po vyše šty-
ridsiatich rokoch. Dnes sa 17. november volá Deň boja za 
slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť na to, že ten-
to dátum je v prvom rade Medzinárodným dňom študentstva.                                                                   

(Grűndvaldská Lívia, III.B)

DEŇ šTUDENTSTVA
17. NOVEMBER

ČO MI DALA šKOLA
ANKETA

Žiaranová Nikola, bývalá  
V. A –  „Čo mi škola dala? 
Myslím si, že žiaci by sa mali 
naďalej a dôsledne vzdelávať, 
keďže ja už pracujem a  nie je 
to nič ľahké. Na druhej strane 
si myslím, že štúdium na vyso-
kej škole tiež nie je práve naj-
ľahšie. Mali by si čím najskôr 
uvedomiť a rozhodnúť sa, čo 
chcú v živote robiť, pretože vy-
soké školy každý rok vypustia 
do sveta viac ako 60 000 vyso-
koškolákov, či už s titulom Bc., 
Ing. alebo Mgr., sme predsa na 
Slovensku, kde sú minimálne 
šance zamestnať sa s titulom 
alebo bez neho. A čo sa týka 
maturity? Každý povie „ma-
turita – formalita“, lenže treba 
si uvedomiť, že oni to už majú 
za sebou. Maturita je čím ďalej 
ťažšia a učitelia dávajú čoraz 
vyššie nároky na žiakov. Tak-
že, nech každý ide sám za seba, 
nech nepočúvajú druhých, pre-
tože tí im nepomôžu v štúdiu na 
vysokej škole ani v budúcom 
zamestnaní.“

Joobová Kamila, bývalá  
V. B – „Nečakala som, že stred-
ná škola mi ubehne po matu-
ritách tak rýchlo. Nemala som 
pocit, že to bolo skutočne 5 
rokov. Chcela by som niekedy 
vrátiť ten čas späť. Veľakrát 
sme nadávali, že sa nám nechce 
tam nechce sedieť a hlavne učiť, 
pritom sme si neuvedomovali, 
že nemáme nič iné na robote. 
Len sa venovať učeniu a cho-
diť na prax. „Nech žije stredná 
škola“.  Väčšinou sme si dobre 

rozumeli a boli sme dobrá „par-
ta“. Veľmi mi chýbajú ľudia aj 
s našou triednou. Vedeli sme jej 
vždy urobiť problémy, ale aj 
tak sme boli stále jej zlatíčka. 
Som si istá, že takú výnimoč-
nú triedu už určite nebude mať. 
Najviac sme si ako triedy užili 
v maturitnom ročníku a to hlav-
ne na stužkovej a počas ma-
turít, kde sme sa ako kolektív 
scelili. Proste, boli sme super 
tím. Stužková nám dopadla na 
výbornú. Všetci sme sa bavili. 
To čo to mu predchádzalo boli 
hádky pri organizácii a výberu 
maturitných oznámení. To ča-
som zistí každá trieda. Horšie 
to s nami bolo s učením a určite 
pani profesorka Stankovičo-
vá bola z nás nanervy. Týmto 
ju pozdravujem. Maturitu sme 
však zvládli hlavne za pomoci 
Vás učiteľov, takže si nedo-
volím povedať, že maturita – 
formalita. Keby sa dal vrátiť 
čas, určite by som si nenechala 
všetko na poslednú chvíľu, lebo 
je to na zošalenie pocit. Toto 
zistíte všetci až potom. Takže 
všetkým držím palce. Závidím 
vám všetky triedne akcie. Hneď 
by som si to zopakovala, okrem 
maturít. Na vysokej škole začne 
iný život. Tam je hlavne zodpo-
vednosť. Nikto vám nedá z pro-
fesorov šancu, keď im pôjdete 
klopkať na kabinet. Takže, bu-
dúcim maturantom ešte raz dr-
žím palce a hlavne – učte sa! P. 
S: Na účtovníctve vám ani svä-
tená voda nepomôže, ale všetko 
sa dá, keď sa chce. 

(redakcia)

V ankete sme oslovili našich bývalých žiakov, ktorí nechali od-
kaz práve pre Vás.

ObSLUHOVALI SME PREZIDENTA
Pri príležitosti otvorenia kultúrneho domu v obci Nižné 
Malatiny

Dňa 30. októbra sa konala imatrikulácia I.A, I.B, I.C, I.D, I.E 
triedy. Tento rok sa úlohy zmocnili triedy III.A a IV.A v štý-
le „Hippies“. Všetci mali za úlohu prísť v pyžamách. Akcia 
sa konala v telocvični školy a všetci sa výborne bavili. Na zá-
ver im pani zástupkyňa zapriala veľa úspechov a síl v štúdiu.

Študentská rada

I M A T R I K U l Á C I A
30. október
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20. september 2012 sa trojčlen-
né družstvá chlapcov a dievčat 
HA LM zúčastnili Majstrov-
stiev okresu v cezpoľnom behu. 
Za upršaného počasia chlapci 
si zmerali sily na 3 km a diev-
čatá Na 1500m. Viac sa darilo 
dievčatám, umiestnili sa na 2. 
mieste v zložení: Rajniaková, 
D.(I.C), Dupejová, M.(II.C) a 
Guštafíková, S.(IV.A) – gratu-
lujeme. Chlapci nedobehli, je-
den sa zranil na trati.

05. október 2012 sa družstvá 
dievčat a chlapcov HA LM zú-
častnili Mestskej olympiády v 
atletike stredných škôl. Dievča-
tá aj chlapci obdržali zemiako-
vé miesto – 4. V súťaži štafiet 
chlapci skončili na 3. mieste, 
v súťaži jednotlivcov obsadili 
výborné 2. miesto na 100 m – 
Rysulová, Z (I.A DNŠ) časom 
13,8 s.  Gratulujeme.

25. október 2012 bol dňom tur-
naja v stolnom tenise jednot-
livcov medzi triedami. Súťaže 
sa zúčastnilo 16 chlapcov a 
4 dievčatá. Výsledky chlap-
ci: 1. miesto – Kojš, L. (V.A), 
2. miesto – Pethö, T. (II.C), 3. 
miesto – Harich, J. (II. ADNŠ). 
Výsledky dievčatá: 1. miesto 
– Dobáková, N. (II.D), 2. 
miesto – Badlíková, L. (IV.A), 
3. miesto – Križková, P. (II.C). 
Výhercom srdečne gratuluje-
me.

šPORTOVé
AKTIVITY 
NA ŠKolE

Dávid Králik: 
Príbeh jedného 
„loosera“
Už na základke ma triedna 
zhodnotila ako debila, ktorý je 
predurčený na kariéru murára a 
to sa so mnou tiahlo až do de-
viatky. Bol som...Ako to vraví 
moja dcéra? „Looser?“... Len-
že, prešlo pár rokov a je zo mňa 
celkom iný človek. Ľudia si ma 
vážia, volajú ma na konferencie, 
píšem do rôznych odborných i 
laických časopisov, robím spe-
akera, prednášam, hodnotím 
projekty, s priateľmi zakladám 
vlastnú školu, rozbieham s jed-
ným bláznom iniciatívu iní-al-
ternatíva k rutine (www.ini.sk) 
a dokonca mi čochvíľa vyjde 
rozprávková knižka. Predstavte 
si tú absurditu. Triedny hlupák 
a „outsider“ sa stane uznáva-

ným, váženým a úspešným člo-
vekom. Svet je celý naruby!
„Ako je to možné?“ spýtal by 
sa jeden. Nuž, stalo sa to cel-
kom náhodou a neplánovane. 
Vo svojom voľnom čase som 
organizoval rozličné športové 
a kultúrne podujatia, realizoval 
som s deckami všakovaké akcie 
a výlety, hľadal cesty, ako decká 
zaujať netradičnými prejavmi 
počas vyučovania i mimo neho. 
Všetky tie vyššie spomínané 
aktivity rozvíjali moje komuni-
kačné a prezentačné schopnosti, 
tiež ma nútili efektívne praco-
vať s ľuďmi a organizovať ich 
prácu, aby sme všetko stihli (čo 
sa nám prirodzene nie vždy po-
darilo :), oprášil som svoju det-
skú fantáziu a prezliekol ju do 
odevu s názvom kreativita, no a 
napokon to hlavné, naučil som 
sa motivovať seba i druhých, 
aby sme ako tím, v konečnom 

A práve Iuventa je miesto, 
kde ťa podporia a kde môžeš 
získať skúsenosti.
Máme pre teba tri  hlavné pro-
jekty, ktoré zastrešujeme a do 
ktorých sa môžeš zapojiť, keď-
že cieľovou skupinou IUVEN-
TY sú mladí ľudia vo veku od 
13 do 30 rokov.
Aktuálny projekt IUVENTY 
– KomPrax (Kompetencie pre 
prax)  sa snaží zlepšiť kom-
petencie mladých ľudí, ktoré 
nenadobudnú počas školskej 
dochádzky. Mladí ľudia priamo 
tvoria a organizujú malé pro-

jekty. Všetky bližšie informácie 
nájdete na www.komprax.sk 
alebo na interaktívnej FB strán-
ke: http://www.facebook.com/
komprax.

Asi „najeurópskejším“ zo 
všetkých programov či akcií 
je práve Mládež v akcii. Bol 
zriadený Európskou komisiou 
aj parlamentom a členskými 
štátmi EÚ a  zameriava sa na 
podporu aktívneho občianstva 
mladých ľudí a pod. Na stránke 

www.mladezvakcii.sk si nájde-
te všetky informácie o tomto 
projekte.
Posledný projekt, ktorý spome-
nieme je Eurodesk - európska 
informačná sieť, ktorá posky-
tuje nielen informácie o mož-
nostiach získania finančných 
prostriedkov na vzdelávacie, 
voľno časové aktivity, ale infor-
muje aj o aktuálnych výzvach, 
súťažiach, návodoch ako sa k 
týmto aktivitám dostanete. A 
ako sa dostanete k Eurodesku? 
Všetky informácie sú posky-
tované bezplatne, na základe 
telefonickej, písomnej alebo 
elektronickej žiadosti. Niektoré 
z informácií môžete nájsť pria-
mo na www.eurodesk.sk alebo 
na www.eurodesk.eu.

dôsledku podali nadľudské 
výkony. A dnes som tým, kým 
som ;)
Prečo vám toto všetko rozprá-
vam(píšem)? Lebo práve tie 
zručnosti, ktoré som ja zís-
kal v bežnom živote, máte vy 
možnosť nadobudnúť v rámci 
národného projektu KomPrax 
– Kompetencie pre prax (www.
komprax.sk). Pravdepodobne 
tajne dúfam, že vás môj príbeh 
bude inšpirovať...Držím vám 
všetkým palce... (Sem si dopíš-
te svoj vlastný príbeh)...
adios

Mgr. Dávid Králik
Autor v minulosti viedol kam-
paň „Uznanie“ v rámci národ-
ného projektu KomPrax – kom-
petencie pre prax, momentálne 
pracuje na vytvorení siete kva-
litnejších stredných škôl. 


