
Slovo do 
bitky
Máme tu nový rok 2013. 
Rok plný očakávania, pre-
kvapení, úspechov a skla-
maní. Opäť vám prinášame 
nové číslo časopisu, prvé v 
tomto kalendárnom roku, 
prvé v novom polroku.

Preto nám dovoľte, aby sme 
vám popriali len to najlep-
šie, najmä zdravie, porozu-
menie, úspechy a pohodu 
vo všetkom, do čoho sa 
pustíte. Tento rok je výni-
močný tým, že si pripomí-
name 1150. výročie prí-
chodu Cyrila a Metoda na 
územie Veľkej Moravy.

Február je mesiac, na ktorý 
sa tešia nielen všetci zaľú-
bení, ale všetci, ktorí majú 
radi svojich blízkych a pria-
teľov. Je to síce sviatok, 
ktorý sme len pred pár rok-
mi prebrali, pretože u nás sa 
neoslavoval, a preto si mys-
líme, že keď niekoho máme 
radi, nepotrebujeme na to 
žiadny „špeciálny“ sviatok, 
ale svoju lásku im môžeme 
prejavovať kedykoľvek.

No a my ostatní sa snažme, 
aby sme druhý polrok pra-
covali lepšie, snaživejšie, 
zodpovednejšie, aby sme 
boli v posledný júnový deň 
opäť spokojní.

(redakcia)

Hotelová akadémia sa stala 
oficiálnym Centrom odborného 
vzdelávania
Naša škola sa stala od začiatku tohto kalendárneho roka oficiálnym Centrom odborného 
vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu. Slávnostné otvorenie sa konalo 5. 3. 2013 
za prítomnosti predsedu ŽSK Ing. J. Blanára, predstaviteľov úradu ŽSK, predstaviteľov 
mesta Liptovský Mikuláš, pedagógov a žiakov školy, odbornej verejnosti a miestnych 
podnikateľov v oblasti cestovného ruchu. 

Tento deň slávnostne otvorila štátna hymna Slovenskej republiky a pani riaditeľka so 
slovami: „Stojíme iba na štartovnej čiare, no verím, že u nás nájde každý záujemca o 
prehĺbenie svojho vzdelania a profesionálnych zručností všetko to, čo potrebuje“. Nako-
niec pán Ing. J. Blanár dodal „Je úžasné, že takéto niečo vzniká priamo v srdci Liptova, 
ktorý je centrom slovenského cestovného ruchu“. 

Dúfame, že toto novootvorené centrum bude prínosom nielen pre našich študentov, ale aj 
pre širokú verejnosť.

(redakcia)

Predseda ŽSK Juraj Blanár odovzdal riaditeľke školy, Kataríne Uličnej certifikát pre Centrum 
odborného vzdelávania pre služny a gastronómiu
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Barmani 
Eurocup 2012 Prešov 
V dňoch od 13. – 14. 11. 2012 sa konal jubilejný 20. ročník 
medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 
2012. Súťaže sa zúčastnilo 39 súťažných družstiev zo Slo-
venska a zahraničia. Na jubilejnom ročníku našu školu re-
prezentovalo dvojčlenné družstvo v zostave Patrik Kováč 
(V. A) a Jakub Spišák (IV. B), ktorí si viedli výborne. V 
rámci súťaže škôl sme získali v prvom pásme zlatú medai-
lu a v celkovom poradí a hodnotení družstiev naša škola 
získala 3. miesto.

O úspechu našich žiakov svedčí aj ďalšie ich umiestne-
nie. Patrik a Jakub v súťaži jednotlivcov získali v prvom 
pásme zlatú medailu v rovnakej kategórii. Ich výsledky a 
umiestnenia svedčia o dôslednej a zodpovednej príprave na 
barmanské súťaže pod vedením odborných učiteľov PhDr. 
Ivety Grešovej a Mgr. Ruženy Baranovej.

(PK SS)

Študenti Hotelovej akadémie 
na návšteve u Rúfusovcov.
Cestovný ruch, to nie sú len hory, hotely, lyžiarske trate, 
lanovky, plavárne, to je aj poznanie vzácnych ľudí regiónu. 
Súčasníkov, ale i tých z minulosti.  

Ak naviac niekto dokázal byť takým filozofom života i bás-
ne, že na jeho myšlienkach môže stáť budúci vývoj sveta 
medziľudských vzťahov, ak sa tak rozhodneme, stojí za to 
vedieť o ňom čo najviac. 

O to sa snažili pri návšteve v Závažnej Porube aj študenti 
pod vedením Ing. Márie Kamenickej. Teplo rodičovského 
domu básnika pokračovalo po návšteve pomníka teplom 
čokolády v penzióne Zinka oproti cintorínu.

(Dr. Barániová Soňa)

Hviezdy a hviezdičky
Naši úspešní barmani z pohľadu 
redakcie

Na chodbe okolo nich len tak prefrčíte a ani by ste o nich 
nepovedali, že sa za týmito rebelským výrazom v tvári sa 
skrývajú šikovní barmani. Áno presne tak, reč je o Patriko-
vi Kováčovi z V. A s Jakubovi Spišákovi z IV .B. 

Kým sa ich spolužiaci venujú oddychu alebo iným záuj-
mom, títo tu dvaja si vybrali jedno z najušľachtilejších re-
mesiel: miešanie nápojov. Za týmto úspechom sa skrýva 
veľa driny, mnoho kvapiek v pohároch, nejaké aj mimo 
pohára, určite by sa našli aj nejaké nepodarené drinky, ale 
hlavne veľké množstvo informácií, ktoré musia ovládať. 

Cestujú po celom Slovensku, spoznávajú nových ľudí a ľu-
dia spoznávajú ich. Obaja sa poctivo venujú príprave na 
barmanskom krúžku, no nie len na ňom. Príprave venujú 
čas aj doma na úkor svojho voľna a mnoho iných aktivít, 
ktoré museli obetovať: futbal. Myslím si, že väčšina chlap-
cov v ich veku by si asi skôr vybrali futbal, ale oni si vybra-
li práve barmanstvo za svoju prioritu a tak to už nie je len 
ich koníček, ale je to pre nich životný štýl. 

No lenže keby nebolo na svete pár skvelých ľudí, ktorí by 
ich k tomu neviedli, tak by z nich neboli takí šikovní bar-
mani ako sú teraz. Áno, na mysli mám pani učiteľku Mgr. 
Ruženu Baranovú a pani majsterku PhDr. Ivetu Grešovú, 
ktoré ich k tomu všetkému vedú, podporujú ich a majú s 
nimi trpezlivosť.  Nebyť ich, svet miešaných nápojov by 
nepoznal týchto dvoch mladíkov. Samozrejme vďaka patrí 
aj pani riaditeľke Ing. Kataríne Uličnej za to, že im umož-
nila zúčastniť sa na rôznych súťažiach. Všetkým ešte raz 
obrovská vďaka. 

Po mesiacoch driny a príprav teda mohli ukázať svoje zruč-
nosti a nadanie na viacerých súťažiach, napríklad Cassovia 
Cup v Košiciach a EuroCup v Prešove, kde zožali veľký 
úspech. 

Na súťažiach proti sebe nikdy „nebojujú“, berú sa ako ko-
legovia a vedia sa vždy podporiť, či povzbudiť alebo tešiť 
sa z úspechu toho druhého. 

Človek by povedal, že pri všetkých tých drinkoch im musia 
už liezť na nervy, ale práve naopak, dokonca majú aj svoje 
obľúbené nápoje: smotanovo-kakaový Alexander a koko-
sovo-ananásová Piňa Colada. Chalani majú aj svoje bar-
manské vzory. Jeden obdivuje talianskeho barmana Daria 
Doima, druhý svojho barmanského „kolegu“. Sú hrdí na to, 
že môžu reprezentovať našu školu na tak významných pod-
ujatiach a budú radi, ak budú spolu reprezentovať školu aj 
naďalej. A nám už ostáva len držať im palce pri plnení ich 
tajných túžbach a cieľoch do budúcnosti a ticho závidieť, 
že sa ich sny stávajú skutočnosťou...

(Grűndvaldská Lívia, III.B)



Bethany robí tacos starej mamy...
Všetci iste viete, že v II. A triede máme študentku z Oregonu v USA – Bethany Kelly. 
S triedou sa stretávam na hodinách praktickej prípravy pokrmov. Bethany sa asi najviac 
páči funkcia obsluhy, lebo to robí najčastejšie. Jedného dňa ma prekvapila s ponukou 
demonštrovať prípravu  pokrmu  z mexickej kuchyne. Sama  navrhla placky – tacos –  
s mäsovozeleninovou plnkou a ako bonus sladký dezert Flan. Tak sme nanormovali obi-
dve jedlá a tešili sa na najbližšie varenie. Malo to však jeden háčik. Bethany chcela kúpiť 
hotové placky ako polotovar. Ja som nesúhlasila a trvala som na vlastnoručnej výrobe. S 
radosťou musím konštatovať, že sa mi to podarilo a Bethany získala originál recept na 
tacos od svojej babičky

(PK SS)

Aj tento rok je na našej 
škole v rámci výmenných 
pobytov Rotary Clubu štu-
dentka z USA Bethany. Pri-
pravili sme si pre ňu niekoľ-
ko otázok.

How do you  like our 
school?  
I really like this school. I 
have made a lot of friends 
here and Ive gotten to try 
many new things. 

What are the differen-
ces between your and our 
school? 
My school in the U.S. is just 
a regular high school, so we 
get to choose our classes.  
At my school,  I take classes 
like drama, art, and Spanish, 
but here I take classes like 
cooking,  serving, and hotel 
management. Also, in the 
U.S., it only takes students 
4 years to graduate, but here 
it takes 5.

What do you say about 
meals and service at our 
school canteen?
I really like the school me-
als here. In the U.S., our 
school meals taste bad and 
are really unhealthy, but 
here, the meals are much 
better. I wish the U.S. had 
food like that. 

How do you like  Liptov 
region? 
I think this region of Slova-
kia is really beautiful, and I 
love the mountains covered 
in snow! It reminds a bit of 
my town in Oregon. 

What places have you al-
ready visited in Slovakia 
or during your stay here?
I have been to Spiška Castle, 
Strečno Castle, Aquapark 
Tatralandia, and Liptovský 
Ján. I am also going to vi-
sit Bratislava in December. 
I really want to visit Prague, 
Vienna, and other big cities 
while I am here. 



Svetový deň boja 
proti AIDS
Týmto príbehom chceme upozorniť na všetkých mla-
dých, ktorí začínajú intímne žiť, aby si premysleli s 
kým a za akú cenu. Niekedy je samotný sex bez lásky o 
ničom. Deň 1. 12 je výnimočným dňom boja proti AIDS.

Neznámy chlapec
Tento príbeh ako každý príbeh má iečo do seba no práve 
tento končí tragicky. 

Všetko sa začalo jedného rána, keď sa Maťo vybral s kama-
rátmi do mesta na zábavu. Banda všestranných puberťákov 
na čele s Maťom, už cestou do mesta popíjali lacné čer-
vené vína spojené s tvrdými alkoholmi. V meste prebiehal 
koncert nejakej neznámej rockovej skupiny, na ktorom bolo 
nesmierne veľa ľudí. Medzi nimi bola aj nezvyčajne pek-
né dievča, ktoré si Maťo ihneď všimol. No, prešiel párkrát 
okolo nej, ale ani raz sa jej nepozdravil, napriek tomu, že 
sa mu celkom páčila. Maťo vošiel do hnedého baru u Anky, 
ktorý bol v centre mesta. Tu sa stretol so svojími kama-
rátmi, ktorí mu to cudzie dievča nečakane predstavili. Bol 
veľmi zarazený, no predstaviť sa jej neodmietol. Zistil, že 
neznáme dievča sa volá Lucia, ktorá mala v srdci pomstu 
chalanom, ktorí ju nakazili známym vírusom AIDS alebo 
iným názvom HIV. Po pár pohárikoch tvrdého alkoholu 
spojených s cigaretami sa Maťo vybral na toaletu. Tá le-
žala vpravo, ihneď vedľa barového pultu. Prešiel cez dve-
re toalety, kde ostal zarazený po tom, čo zbadal. Pred ním 
stále už známa dievčina Lucia, ktorá mala dosť vypité, a 

predsa vedela čo robí. Vybrala si ďalšiu svoju obeť. Po-
dišla k nemu a vášnivo ho pobozkala. Maťo jej bozk nežne 
opätoval, no v tom si začala sťahovať svoje rifle. Chcela to 
isté aj od Maťa. Nadržaný náladový Maťo sa tomu nebrá-
nil, no a preto sa mu to stalo osudným. Intímne sa zblížil s 
Luciou na toaletách. Po skončení sa Lucia nečakane vypa-
rila a Maťo tam záhadne odpadol. Neskôr ho našiel jeden z 
jeho kamarátov, ktorý ho zaviezol domov. Maťova mamina 
bola z toho nervózna aj nahnevaná. Maťo sa zobudil o pol 
3 poobede na tonické vyzváňanie mobilu. Bola to však SMS 
od Lucie, ktorá mu napísala šokojúcu správu: „Ahoj, vitaj 
v klube AIDS!“ Maťa aj jeho maminu to zarazilo a nechcel 
tomu veriť. Nakoniec sa však podrobil tomuto vyšetreniu, 
ktorého výsledok bol pozitívny. Maťo bol infikovaný víru-
som HIV. Maťovu maminiu to ihneď odrovnalo a skončila 
na psychiatrickom liečení. Maťo začal drogovať, veľa piť, 
no nakoniec skončil v protidrogovom ústave, kde zomrel.

(Pánis Lukáš, I. Adnš)

Cvičná firma – absolútny 
víťaz za Slovensko 
(28. 11 – 30. 11. 2012) 

V priestoroch NTC v Bratislave sa konal jubilejný 15. 
ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Záštitu 
nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky a spolu sa na ňom predstavilo 
69 cvičných firiem zo Slovenska a zo zahraničia. 

Cvičná firma ElemQuilt, s r. o., ktorá na škole pracuje od 
roku 2011 formou krúžku sa stala absolútnym víťazom 
všetkých súťaží (hodnotil sa stánok, katalóg, elektronické 
prezentácie, slogan, logo a najlepší reprezentant/reprezen-
tantka) za Slovensko. Po prvýkrát v cvičnej firme pracujú 
žiaci študijného odboru Pracovník marketingu – zameranie 
obchod. Sú to žiaci z III.C triedy Andrísek Patrik, Čum-
pelíková Lucia, Gloneková Dominika, Hreňová Domini-
ka, Ivanides Marek, Janíková Lenka, Lovich Dávid, Diana 
Kanderová, Kohútová Patrícia, Rusnáková Michaela, Štro-
majerová Lenka. 

Mimoriadnu cenu Letnú školu ekonómie v roku 2013 za 
vynikajúce prezentačné schopnosti získala žiačka Kande-
rová Diana. Krúžok cvičnej firmy na škole pracuje od roku 
2006 pod vedením, Ing. Anny Kiapešovej, učiteľky odbor-
ných predmetov.

(PK EKO)



Reštaurácia Fair-Play
(V. B)
Športová tematika sa niesla 
5. 12. v duchu realizačného 
tímu, ktorý vo svojej ponu-
ke nestavili na žiadne špe-
ciality, ale hlavným bodom 
programu bol majstrovský 
zápas medzi Slovenskom a 
Ruskom z roku 2002 o zla-
tú medailu. Pri vstupe nás 
vítali hostesky a čašníci ob-
sluhovali v dresoch rôznych 
športovcov. Počas celého 
dňa premietali ukážky z 
rôznych športových udalos-
tí.

U Boba (V. B)   
Dňa 12. 12 sa manažérsky 
tím rozhodol spestriť prak-
tické maturity v štýle Jamaj-
ky. Podávali Jamajské Patty 
(Pie) – lístkové cesto plnené 
mletým mäsom). O 18. 00 
spestril prostredie gitarista, 
ktorý hral typické jamajské 
piesne. 

Slovenský folklór (V. A)

Dňa 7.11. sa v reštaurácii 
Mladosť uskutočnili prvé 
tohtoročné praktické ma-
turity pod vedením mana-
žérskeho tímu Slovenský 
folklór. Bolo to zoskupenie 
chlapcov V.A, ktorí vo svo-
jej tradičnej kuchyni podá-
vali strapačky, bryndzové 
pirohy, halušky z bryndzou 
a ponúkali tradičnú sloven-
skú borovičku. V poobed-
ňajších hodinách vystúpila 
folklórna skupina Váh.

Italiano Paradiso Risto-
rante (V. A) 

Dňa 14.11. sa v reštaurácii 
Mladosť uskutočnili prak-
tické maturitné skúšky ma-
nažérskeho tímu. Hlavným 
zámerom tejto novootvo-
renej reštaurácie bolo po-
dávať špeciality talianskej 
kuchyne. Do ponuky nápo-
jového lístka boli zaradené 
pravé talianske vína, s čím 
bola spojená prezentácia a 
degustácia vybraných dru-
hov vín. Na svoje si taktiež 
prišli milovníci „sladkého“ 
,vďaka pestrej ponuke de-
zertov.

Salaš Ovečka (V. A) 
Dňa 21. 11. reštaurácia Sa-
laš Ovečka ponúkla svojim 
zákazníkom tradičné liptov-
ské špeciality ako liptovské 
droby, bryndzové halušky 
a žinčicu. Interiér podniku 
bol vyzdobený na námet 
slovenského salaša, ktorý 
dopĺňala ľudová folklór-
na hudba, aj v živom pre-
vedení. Počas celého dňa 
hosťom spríjemňovala po-
sedenie naša harmonikárka 
Martuška a vo večerných 
hodinách ju vystriedali mu-
zikanti z folklórneho súboru 
Váh. Manažérsky tím tohto 
podniku sa tak tešil veľké-
mu úspechu a príjemnej at-
mosfére.

Reštaurácia u farmára 
(V. B)
Realizačný tím, dňa 28. 11 
ponúkol svojim zákazníkom 
čapované pivo, zabíjačkový 
tanier (jaternica, droby, klo-
bása, kapusta, zemiaky). In-
teriér sa niesol v duchu far-
my – slama, živý zajac. Od 
17:15 spestroval priestory 
harmonikár a huslista.

Praktické maturity Hotelovej akadémie
Sv. Valentín – Sviatok 
všetkých zaľúbených 
 V deň, keď sa ob-
chody začnú hmýriť červe-
nými srdiečkami a darčekmi 
pre zamilovaných, je tu 14. 
február, sviatok sv. Valen-
tína. V tento deň si vyz- 
návame lásku častejšie a 
intenzívnejšie ako inokedy. 
Túlime sa k sebe bližšie a 
obdarúvame sa nielen ma-
lými darčekmi, ale aj bozka-
mi, pohladeniami a nežnými 
osloveniami.
 14. február, tak ako 
každý iný sviatok, má svo-
ju históriu a legendy, ktoré 
sú s ním spojené. Legendy 
vravia, že sv. Valentín bol 
kňaz žijúci v Ríme. V 3. sto-
ročí vládol cisár Claudius 
II. a ten bol toho názoru, 
že ženatí muži sú slabšími 
vojakmi. Práve preto, za-
kázal v krajine manželstvo. 
Sv.  Valentín, však napriek 
zákazu cisára, ďalej zasnu-
boval a oddával zamilované 
páry. Keď sa cisár dozvedel 
o jeho snahe, spájať životy 
zamilovaných, dal ho po-
praviť. Tento rímsky kres-
ťanský kňaz liečil chorých a 
predtým ako bol popravený, 
vyliečil žalárnikovu dcéru. 
Vzniklo medzi nimi silné 
puto a pred svojou smrťou, 
jej zanechal zamilovaný list 
s podpisom, tvoj Valentín. 
Keďže bol popravený 14.2, 
stal sa tento deň sviatkom 
lásky, a to najmä preto, že 
žalárnikova dcéra, bola 
prvá žena v histórii, ktorá 
dostala Valentínku 14.2. 
269. 
 V tento deň by ste 
mali využiť, že je dovolené 
viac ako inokedy a láske 
sa otvárajú dvere. Manže-
lia, milenci, snúbenci, ale i 
priatelia a príbuzní sa utvr-
dzujú v citoch, oddanosti a 
náklonnosti drobnými dar-
čekmi. Na deň svätého Va-
lentína sa patrí vyznať nie-
komu lásku.

(Glajzová Veronika, III.A)



Sárova Bystrica
Regionálne kolo mladých moderátorov. Našu školu repre-
zentovali Branislav Blaško (V. A) a Viktória Hoffmanová 
(II. C). Braňo sa umiestnil na peknom 2. mieste a len o 
„vlások“ mu ubehlo 1. miesto. Srdečne gratulujeme.

(PK SJL)
Baristický kurz 
(24. – 25. 10. 2012)
V týchto 2 dňoch sa uskutočnili baristické kurzy – základ-
ný a nadstavbový, pre tých ktorí už absolvovali základný 
kurz. Obsahom nadstavbového kurzu bolo praženie kávy, 
príprava čajov a čokolády. Lektorom a majstrom bol baris-
ta Michal Křižka.

(PK SS)

I – Bobor 
(12. – 16. 11. 2012)
V našej škole sa tento rok konala celoslovenská informatic-
ká súťaž. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – junior (žiaci 1 
a 2 ročníka) a senior (žiaci 3 a 4 ročníka). Najúspečnejších 
žiakov sme odmenili.

(PK M-CH-INFO)
Slovenské technické múzeum v Košiciach 
(9. 11. 2012)
Žiaci II. B sa zúčastnili exkurzie v múzeu, kde si prezreli 
Sieň elektrických výbojov, stálu expozíciu v múzeu (Le-
onardo da Vinci, hutníctvo, kováčstvo, vývoj fyziky na 
SVK). Samozrejme, dozvedeli sa množstvo zaujímavých 
poznatkov, ktoré využijú nielen v oblasti informatiky, ché-
mie, dejepisu a matematiky, ale aj v ďalšom štúdiu na vy-
sokej škole.

(PK M-CH-INFO)
Planetárium 
(16. 11.2012)
Žiaci I. A, II. C sa zúčastnili exkurzie v Žiari nad Hronom. 
Tohtoročná exkurzia bola výnimočná svojimi novými 
priestormi a toto bolo pre žiakov fascinujúce. Počas exkur-
ziesa zúčastnili prednášky o nebeských telesách, o astro-
nómii. Mohli pozorovať večernú oblohu a cez ďalekohľad 
sledovali škvrny na Slnku. 

(PK M-CH-INFO)

Kalendárium Žilinská gastronomická jeseň 
(20. 11. 2012)
Žiak III. D Ivan Kaľavský sa zúčastnil prezentácie cukrá-
renských výrobkov, kde obsadil 2. miesto v prezentovaní 
3 múčnikov – Ťahaná maková štrúdľa, Zamatová roláda a 
Viedenská torta pod odborným vedením majsterky Katarí-
ny Sivkovej. Srdečne gratulujeme.

Exkurzia v Bratislave 
(29. – 30. 11. 2012) 
Žiaci III. C triedy, odbor PM v CR sa zúčastnili exkurzie, 
ktorá bola zameraná na: Veľtrh cvičných firiem, pozreli si 
historické centrum predvianočnej Bratislavy, navštívili TV 
JOJ, kde si mohli vyskúšať neľahkú, ale zaujímavú prá-
cu moderátorov a River Park Hotel Kempinsky, ktorý nám 
ponúkol prehliadku luxusných izieb a apartmánov, taktiež 
sme si pozreli interiérové vybavenie kongresových sál a 
nakoniec reštauráciou s ponukou bohatého výberu jedál, 
nápojov a zážitkovej modernej gastronómie. 

Sladká prehliadka JUNIOR Ružomberok 
(1. 12. 2012) 
Naše žiačky – Lucia Košútová a Monika Štrbová  z II. E 
triedy sa zúčastnili prezentácie cukrárenských pod odbor-
ným vedením majsterky odborného výcviku Kataríny Siv-
kovej. Umiestnili sa na peknom 2. mieste s narodeninovou 
tortou a 3. mieste s vianočným čajovým pečivom.

(PK SS)

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 
(13. 12. 2012)
24 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov 
anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola. Všetci pre-
ukázali svoju „olympijskú zdatnosť“ v jazykových zruč-
nostiach. Víťazi školského kola v olympiáde z anglického 
jazyka Nazariy Semyaniv, Jakub Kledrowetz a Dominika 
Veselovská postúpili do obvodného kola olympiády, kto-
ré sa konalo 16. 01. 2013 v priestoroch Gymnázia M. M. 
Hodžu v Liptovskom Mikuláši. V kategórii 2A Nazariy Se-
myaniv (I. A)  obsadil 3. miesto, v kategórii 2B – Jakub 
Kledrowetz (IV. C) obsadil 3. miesto. Víťazom gratuluje-
me a prajeme veľa ďalších úspechov.

(PK ANJ)



CHEF Junior alebo Varenie naživo 
(17. 12. 2012)
V týchto dňoch sa na našej škole uskutočnil prvý ročník 
gastronomickej súťaže CHEF Junior – varenie naživo.  
Úlohou žiakov bolo pripraviť 2 rovnaké porcie jedla z 
bravčového karé s charakterom národnej špeciality v mo-
dernej úprave . Víťazom sa stal Martin Helebrant (II. D),  
na 2. mieste sa umiestnil Matej Vrbenský (I. A) . 
Víťaz Martin postúpil na celoštátne kolo do Bratislavy, 
ktoré sa uskutočnilo na výstave Danubius Gastro 2013  
(25. 1. 2013)  a umiestnil sa na 3. mieste pod vedením šéf-
kuchára z Liptovských dvorov Miroslava Gemzického a 
Patrik Dzúr (III.D) obsadil 2. miesto pod vedením majstra 
Martina Obročníka. Víťazom gratulujeme.

(PK SS)

Vianočné trhy v Žiline 
(17. 12. 2012)
Naša škola sa tiež zúčastnila tohto podujatia pod vedením 
odborných učiteliek Mgr. Z. Iľanovskej a D. Uličnej, ktoré 
predajom spropagovali výrobky našich žiakov z cukráren-
skej a aranžérskej dielne. Cieľom podujatia bolo poskyt-
núť priestor SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinské-
ho samosprávneho kraja aby spropagovali svoju činnosť 
prostredníctvom predaja výrobkov, ktoré žiaci zhotovujú v 
rámci svojej odbornej praxe. 

(PK SS)
Kvíz z NEJ 
(17. 12. 2012) 
V tento deň sa pod vedením Mgr. A. Bullovej a Mgr. Ľ. 
Medveckej už tretí raz uskutočnil kvíz v nemeckom jazy-
ku. Súťaž mala 2 vedomostné úrovne; pre začiatočníkov a 
pokročilých nemčinárov. 

1. a 2. študijný stupeň  ho absolvoval počas 4. vyučovacej 
hodiny a vedomosti  v ňom si porovnalo 14 žiakov. Zúčas- 
tnení si vyberali vždy zo 4 možností správnu odpoveď na 
25 otázok. Najúspešnejším riešiteľom 1. úrovne bol žiak 
I.C triedy Samuel Vyskočáni (18 bodov). Na druhom mies-

te sa po „rozstrele“  umiestnil žiak II. C triedy Jakub Hur-
ňanský (17 bodov) a na 3. – taktiež žiak II. C triedy – Mar-
cel Gašparík (17 bodov). Cez 5. hodinu sa  kvízu zúčastnilo 
18 žiakov z 3. , 4. ročníka a 1. ročníka DNŠ. Test bol, s 
počtom otázok 30, náročnejší na vedomosti i slovnú záso-
bu. Najúspešnejšou riešiteľkou bola Kristína Macíková zo 
IV. B (16). Na druhom mieste sa umiestnil Michal Jakubec 
(IV. A) a na treťom Lucia Ondrušová (IV. A). 
Všetci účastníci boli odmenení sladkými cenami a víťazom 
k ich úspechu úprimne blahoželáme.

(PK NEJ)

Súťaž Mladý sprievodca v Ostrave – Hrabuvke 
Chceli by ste zažiť ozajstné dobrodružstvo na dovolenke? 
Túto otázku položili porote aj publiku Dominika Michal-
ková a Diana Juríková hneď v úvode svojej prezentácie. 
Žiačky III. C triedy, odbor Marketingový pracovník v ces-
tovnom ruchu  sa  dňa 29. 1. 2013 zúčastnili medzinárod-
nej súťaže  Mladý sprievodca, ktorá sa konala na Strednej 
škole spoločného stravovania  v Ostrave Hrabuvke.  Téma 
súťaže Hurá na vidiek mala naplniť 5 – dňový program pre 
cieľovú skupinu rodiny s deťmi. Dievčatá nazvali svoju 
tému  Važecké pastorále a vytvorili agroturistickú ponu-
ku týkajúcu sa Važca a okolia ako alternatívu  tradičným 
dovolenkám. Ich vystúpenie prísnu porotu zaujalo a ako 
jediné družstvo zo Slovenska získali  v konkurencii 14 
družstiev medailové umiestnenie – 2. miesto.

 (PK EKO)
Predvianočné čítanie 
(21. 12. 2012)
Predmetová komisia slovenského jazyka v poslednom de-
cembrovom týždni vyhlásila súťaž, v rámci ktorej žiaci 
vytvorili excerpčný lístok s citátom z obľúbenej knihy. Vý-
sledky ich práce boli zverejnené na nástenke v pavilóne B 
a najúspešnejší žiaci boli vyhlásení v školskom rozhlase a 
odmenení čokoládou – víťazmi sa stali – Majková Daniela 
(IV. A), Vlha Michal(IV. B), Otčenáš Matej (IV. A).

Kvíz zo SJL 
(21. 12. 2012)
Pani učiteľka Mgr. Medvecká pripravila a zrealizovala kvíz 
zo SJL, ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov. Na prvom mieste 
sa umiestnila Simona Mellová (III .C), na 2. mieste Simona 
Guštafíková (IV. A), 3. miesto Kristína Macíková (IV. B). 
Výhercom gratulujeme. 

(PK SJL)



Vianočná výzdoba dverí
Tak ako každý rok mali triedy za úlohu vyzdobiť dvere via-
nočným motívom. 1. miesto obsadila trieda IV. A a získala 
sladkú odmenu.

(školská rada)

Lyžiarsky výcvik 
(07. 01 – 11. 01. 2013)
V týchto dňoch sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre prvé 
ročníky študijných a jedného učebného odboru. Tento rok 
bolo miestom konania Demänovská dolina – Jasná. Ubyto-
vanie a strava bola zabezpečená v Hoteli Liptov. 
Zraz všetkých žiakov bol ráno pre budovou školy. O 8.00 

bol pristavený autobus, ktorí ich odviezol do lyžiarske-
ho strediska Jasná. Po príchode ubytovali, naobedovali 
a o 12.00 začal výcvik žiakov., ktorí boli rozdelení do 4 
skupín. Každý večer si žiaci jednotlivých tried pripravo-
vali program. V tretí večer zájazdu súťažili žiaci vo vedo-
mostnom kvíze o olympizme. Víťazmi kvízu aj zábavného 
večera sa stala trieda I.C. Z hľadiska správania sa žiakov 
vedúca kurzu zhodnotila kurz sa jeden z najlepších. Tešíme 
sa na ďalší ročník.

(PK TEV)

Ples Primátora mesta – Liptovský Hrádok 
(26. 01. 2013) 
Už tradične v plesovej sezóne, žiaci našej školy realizovali 
Ples primátora mesta Liptovského Hrádku. Plesajúci hos-
tia vysoko ocenili a pochválili obsluhu našich žiakov, ktorí 
predviedli banketový spôsob obsluhy na vysokej profesio-
nálnej úrovni, čo sa hosťom veľmi páčilo a obsluhu ocenili 
búrlivým potleskom, ktorý bol zároveň aj pre nás veľkým 
prekvapením a veľmi nás to potešilo.. Príprava plesu a ná-
cvik obsluhy bol pod vedením pani učiteľky Mgr. Barano-
vej.

Organizátori boli spokojní aj s elegantnou výzdobou, ktorú 
nám pripravil odbor aranžér pod vedením MOV Bc. Ko-
zemčákovej. Obsluhu realizovali študenti zo IV. B triedy: 
K. Kučerová, E. Vondrová, D. Švorcová, K. Macíková, L. 
Droppová, R. Gromová, P. Števčeková, J. Spišák, M. Vlha 
a študenti z II. A triedy – A. Kubančíková, P. Strcuľová, M. 
Mikulová, B. Sacho, R. Frank.
Za vzornú obsluhu a prezentáciu našej školy sa chceme 
všetkým študentom.

(PK SS)
Stredoškolská odborná činnosť
06. 02. 2013 sa konalo školské kolo SOČ. Tohto kola sa 
zúčastnilo 20 žiakov. Do okresného kola postúpil Michal 
Staník (IV. C) s prácou „Školská ročenka“. 

(PK EKO)

Maturita v knižnici
07. 02. 2013 sa v knižnici G. F. Belopotockého uskutočnil 
maturitný kvíz. Našu školu reprezentovali Dominika Nem-
silová a Dominika Štrofová zo IV. C, Marek Benikovský a 
Patrik Kováč z V. A. Tohto ročníka sa zúčastnili študenti zo 
4 škôl – EGJT, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odbor-
ná škola polytechnická a Hotelová akadémia, spolu 8 sú-
ťažných družstiev. Študenti našej školy preukázali výborné 
vedomosti. Dievčatá obsadili 2. miesto a chlapci 4. miesto.

(PK SJL)



Rozhovor s osobnosťou 
Dnes s pani riaditeľkou
1.Vaše obľúbené jedlo/nápoj? 
zelenina, hydina, ryby na rôzny spôsob /minerálna voda, 
červené víno

2. Obľúbený spisovateľ/kniha?   
Hailey, Simmel, Boris Filan/ vždy  tá kniha, ktorú akurát 
čítam.

3. Obľúbený skladateľ/ interpret/hudobný štýl
Mozart, Bach, Svoboda/Gruberová, Babjak/vážna hudba, 
ale aj populárna hudba na počúvanie

4. Pôsobíte na našej škole od začiatku vašej pedagogic-
kej praxe?
Na škole som od roku 1985. Najprv som 1 rok učila, potom 
som bola 8 rokov zástupkyňou riaditeľa pre technicko-eko-
nomickú činnosť a popri tom som stále učila, následne som  
8 rokov bola zástupkyňou riaditeľa pre teoretické vyučo-
vanie - odborné predmety a od roku 2002 som na poste 
riaditeľky školy.

5. Napĺňa Vás vaša práca?
Som vlastne skoro celý môj pracovný život na našej škole  
a stále sa snažím, aby sme boli najlepší.

6. Prečo ste kandidovali na post riaditeľky?
V roku 2002 som bola štatutárnou zástupkyňou. Po odcho-
de Ing. Škarupu do reálnej podnikateľskej sféry mi bola 
táto pozícia ponúknutá na zastupovanie. Následne, keď bol 
vypísaný konkurz som sa prihlásila. Verila som v dobrý 
manažérsky tím, s ktorým som už dlhé obdobie predtým 
spolupracovala.  A ďalšie  funkčné obdobia? Vždy máme 
niečo rozpracované a bolo by mi ľúto niekde inde začínať 
od začiatku.

7. Je práca riaditeľa stresujúca?
Každá pracovná činnosť prináša so sebou napätie.

8. Keby ste si mohli vybrať, vybrali by ste sa ešte raz 
touto cestou, cestou pedagóga?
Nikdy som neplánovala byť učiteľkou. Životné situácie 
niekedy bývajú nevyspytateľné. Čo keby? Na to neverím. 
Každú prácu treba vykonávať hlavne tak, aby Vás to bavilo 
a tým motivovalo.

9. Čo plánujete zmeniť na škole?
Každý rok si stanovujeme krátkodobé ciele, ktoré napomá-
hajú napĺňať stratégiu školy. Neustále je potrebné sa sna-
žiť  o kultúru školy a skvalitňovanie  vyučovacej a učeb-
nej činnosti – aby všetci – žiaci, učitelia, majstri, rodičia, 
zamestnávatelia brali našu školu ako „pohodovú, kvalitnú, 
vyhovujúcu, zodpovednú“. 

10. Predpokladali by ste v 8. rokoch, že budete riadi-
teľkou?  
Nie , nechcela som byť učiteľkou ani riaditeľkou.

11. Aké máte koníčky?  
Rada plávam, bicyklujem, lyžujem, čítam knihy, lúštim su-
doku a krížovky.

12. Akú  väčšiu akciu plánujete na škole v blízkej bu-
dúcnosti?  
Slávnostné otvorenie „Centra odborného vzdelávania pre 
služby a gastronómiu“  5. marca 2013.

13. Čím by ste si splnili svoj cestovateľský sen?   
Návšteva Kanady.

14. Aké knihy čítate?   
Beletriu , cestopisy.

15. Aké plusy a mínusy vám priniesla funkcia riaditeľ-
ky?
Takto som sa nikdy na prácu v škole nepozerala.  Skôr stále 
hovorím o našej škole  a záleží mi na tom, aby sme boli 
úspešní.

(redakcia)

Burza informácií o SŠ 
(04. 12. 2012) 
Pre žiačku IV. C triedy Veroniku Ilavskú bol tento deň 
výnimočný hlavne svojím cieľom. Jej témou záverečnej 
odbornej práce bolo zorganizovať Burzu stredných škôl a 
tak prilákať nových potenciálnych študentov. „Pre úspešný 
priebeh a výsledky burzy sme vytvorili informačné letá-
ky, prehľadné brožúry a zabezpečili rozhlasovú reklamu. 
Zapojili sme všetky sily potrebné k splneniu cieľa burzy a 
podľa získanej spätnej väzby sme uspeli na výbornú. Po-
darilo sa nám informovať rodičov aj žiakov deviatych roč-
níkov o všetkých našich aktivitách, úspechoch a plánoch 
do budúcna. K tomuto všetkému nám dopomohli manažéri, 
speakeri a všetci, ktorí sa podieľali na príprave a samotnej 
realizácii tohto dňa“. Ďalej uviedla, že do budúcnosti je 

možné zvážiť účasť barmanov, ktorí by predviedli zaujíma-
vú atraktívnu jedinečnú show, ale aj prezentácia študentov, 
ktorí ovládajú carwing – vyrezávanie rôznych vzorov do 
ovocia a zeleniny.

(redakcia)



Súťaž Pivný someliér v Trenčíne 
(14. 02. 2013)
Moderná gastronómia umožňuje podávať k jedlám aj pivné 
nápoje. Práve na tie sa špecializujú pivní someliéri, ktorí v 
Trenčíne súťažili na medzinárodnej súťaži študentov ho-
telových škôl s názvom Trenčiansky pivný someliér. Naši 
žiaci Patrícia Strcuľová, Tomáš Adamík z II. A a Matej 
Vrbenský z I. A boli našimi prvými priekopníkmi v tejto 
novej súťažnej disciplíne.

(PK SS)

Školské kolo súťaže „20 rokov samostatnej SR“ 
(20. 02. 2013)
Aj tento školský rok sa uskutočnilo školské kolo vedo-
mostnej súťaže. 56 žiakov preukázalo svoje vedomosti z 
histórie, vedy, techniky, športu, umenia a kultúry. Boli to 
žiaci z tried – I. C, II. A, III. C, II. Adnš. 
Výsledky – 1. Lenka Macaláková I. C, 2. Martina Šlachto-
vá I.C, 3. Samuel Vyskočáni I. C, Andrej Rezník II. Adnš. 
Prvé dve dievčatá budú našu školu reprezentovať v kraj-
skom kole súťaže dňa 12. júna 2013 v Žiline. Blahoželáme!

(PK OBN)

Hviezdoslavov Kubín 2013
Regionálne osvetové stredisko vyhlásilo 59. ročník súťaže. 
Postupová prehliadka recitátorov v umeleckom prednese 
poézie a prózy sa konala aj na našej škole. Do školského 
kola  bolo prihlásených 12 žiakov, ale žiaľ pre chorobu sa 
jej zúčastnilo len 9. Do regionálneho kola v prednese poé-
zie postúpila Veronika Štoffová (IV. A) a v prednese prózy 
Žaneta Paprčiaková (III. B). 
Dúfame, že ďalší rok bude úspešnejší a zúčastní sa ho viac 
žiakov. Srdečne gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy.

(PK SJL)

Pridaj sa k nám – staň sa 
dobrovoľníkom!   

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorý sme pred-
stavili v predošlom čísle, sa ako jediná štátna inštitúcia v 
našej krajine venuje práci s mládežou. Do širokého spektra 
aktivít IUVENTY patrí aj program Mládež v akcii, ktorý  je 
určený mládeži od 13 – 30 rokov. Tento program zastrešuje 
niekoľko akcií, no v tomto čísle sa budeme podrobnejšie 
venovať hlavne Európskej dobrovoľníckej službe.
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) poskytuje mladým 
ľuďom:
- príležitosť, ako stráviť v zahraničí až jeden rok vo 
všetkých krajinách EÚ, krajinách EZVO (Island, Lich-
tenštajnsko a Nórsko), programových krajinách a os-
tatných krajinách sveta,
- urobiť niečo pre seba,
- pomôcť druhým,
- spoznať inú krajinu, kultúru a pri tom sa niečo nau-
čiť.
Pobyt dobrovoľníka v zahraničí sa financuje z prostriedkov 
Európskej únie, dobrovoľník pôsobí v neziskovej organi-
zácii a vykonáva činnosti v prospech miestneho spoločen-
stva. Viac o tom, ako to celé funguje, sa dozviete na nasle-
dujúcich riadkoch.
Vďaka Európskej dobrovoľníckej službe a jej vzdelávacie-
mu rozmeru tak môžu dobrovoľníci:
- objaviť svoj osobný potenciál,
- získať schopnosti a zručnosti, ktoré potom môžu vy-
užiť v praxi,
- nadobudnúť nové kompetencie do života,
- vybudovať si postoje, ktoré im pomáhajú presadiť sa 
v pracovnom živote,
- formovať svoju osobnosť a postoj k svetu okolo.
Všetky nadobudnuté skúsenosti v závere svojej dobrovoľ-
níckej služby zhodnotia a zahrnú do osvedčenia - Youth-
pass, ktoré je potvrdením výsledkov neformálneho vzdelá-
vania počas dobrovoľníckej služby  a má dobrovoľníkom 
poslúžiť v ich ďalšom živote, napríklad pri žiadosti o prija-
tie na štúdium alebo pri hľadaní si zamestnania.
Dobrovoľníci Európskej dobrovoľníckej služby sú záro-
veň akýmisi neformálnymi „veľvyslancami“ Slovenska 
v zahraničí. Často sa dostanú do takých kútov sveta, kde 
obyvatelia o Slovensku sotva počuli. Pre dobrovoľníka je 
to vždy príležitosť, aby predstavil svoju krajinu. Európska 
dobrovoľnícka služba zásadným spôsobom obohatila živo-
ty tisícok mladých ľudí a vy máte možnosť sa k nim pridať. 
Všetky informácie o EDS sa dozviete na: http://www.iu-
venta.sk/sk/Mladez-v-akcii/O-nas/Akcie-programu/Akcia-
-2-Europska-dobrovolnicka-sluzba.alej.



Stužková slávnosť 
Stužková slávnosť na Slovensku patrí medzi pomerne mla-
dé tradície. Tento malý a vlastne prvý ples dospievajúcich 
detí sa zvyčajne koná na jeseň maturitného ročníka, kde 
učitelia a vedenie školy odovzdávajú svojim žiakom zelenú 
stužku – symbol nádeje a povzbudenia pred maturitami.
Trieda IV. C „stužkovala“ 10. 11 v Hoteli Klar, V. B – 17. 
11 v Sokolovni v Liptovskom Hrádku a V. A – 8. 12 v Lip-
tovskom Hrádku.  Už onedlho ich čaká prvý krok k maturi-
te, t. j. externá PFIČ. Držíme im palce.

(redakcia)

Skrinka dôvery
Otázka:
Často sa mi nechce ísť do školy. Bolí ma hlava, je mi na 
zvracanie, mám pocit, že mám teplotu, zostanem ležať.
Čo mám robiť?

To posledné slovíčko je výstižné – robiť znamená nejakú 
činnosť. Len nie nečinnosť, ak to skutočne nie je nejaká 
choroba z prechladnutia. Robiť znamená riešiť, nie nerie-
šiť. Treba si poctivo ujasniť príčiny. Lekár povie, či je to 
choroba. 

Možno je to psychonegatívna záležitosť, to znamená únik 
do choroby z nejakých psychických dôvodov: strach z 
predmetu, z učiteľa, zo spolužiaka, z niečoho iného. 

V každom prípade netreba zostať doma ležať. Normalita v 
živote znamená aktívne sa vyrovnať s tým, čo ma blokuje. 
Oslobodiť sa od toho. Príďte sa porozprávať, možno nájde-
me nejaké riešenie spolu 

(Dr. Barániová Soňa)

VAŠA LITERÁRNA 
TVORBA
Neviem kto som
Nápady plodné mávam nad ránom, pritom neverím vlast-
ným pocitom. Určite poriadnym človekom ešte som? A ne-
viem presne kto som! Vžívam sa do problémov ostatných 
a pritom chytám ledva druhý dych. Komu ja veriť môžem? 
To ja sama neviem! Predstavy slastné pokoja mi nedajú. 
Pričom navyše nechcem vôbec nič, len naplno svoj vlastný 
život žiť.

(Tomčíková Patrícia, II. B)

Sladký bozk
Tak rýchlo sa to odohralo a tentoraz to bolo o nás dvoch. 
Vždy som dúfala, že to bude rovnaké ako píšu v románoch. 
Nežne si sa na mňa pozrel, potom sa vlasov dotkli tvoje 
dlane. Mala som taký zvláštny pocit, že záleží ti len na 
mne. Tak pomaly si sa sklonil, môj pulz bol zrazu veľmi 
rýchly. Hľadeli sme si zoči-voči, do tváre sme si zľahka 
dýchli. Keď perami si sa dotkol mojich, mala som pocit- 
rozplyniem sa hneď. Najmilšou vecou v mojom živote bol 
tvoj sweet kiss, zatriasol sa svet.

(Tomčíková Patrícia, II. B)

Jazykové okienko „Ja na to mám...“

Štúrova ulica & Višňová
Štúrova ulica – krátka prípona „-ova“, pretože prídavné 
meno je privlastňovacie – vzor otcov.
Višňová ulica  – dlhá prípona „-ová“, prídavné meno je 
vzťahové (utvorené z názvu veci) – vzor pekný.

Budúcnosť patrí výborným.
Prídavné meno výborný sa skloňuje podľa vzoru pekný – 
pekným.

(PK SJL)
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Športové aktivity 
Stolný tenis – školské kolo, 25. 10. 2012 bol dňom turnaja 
v stolnom tenise, pričom sa ho zúčastnilo 16 chlapcov a 4 
dievčatá. Víťazi postúpili na okresné kolo stredných škôl, 
ktoré sa konalo 11. 12. 2012 v priestoroch Gymnázia M. M. 
Hodžu v Liptovskom Mikuláši, kde obidve družstvá získali 
2 cenné poháre. Družstvo chlapcov obsadilo 3. miesto v 
zložení – Lukáš Kojš (V. A), Patrik Procinger (III. A), R. 
Mikulajčík (I. B), Tomáš Petho (II. C) a družstvo dievčat 
– Anna Búdelová (III. A), Lucia Badlíková (IV. A), Nikola 
Dobáková (II. D). Výhercom gratulujeme.

Florbal, 12. 11. 2012 sa konalo obvodné kolo žiačok stred-
ných škôl. Naše žiačky obsadili pekné 4. miesto. Na turnaj 
nastúpili v zostave – Miriam Fajdeková, Jana Gočová (I. 
B), Paulína Križanová, Michaela Dupejová, Patrícia Križ-
ková (II. C), Tatiana Antolová (II. B), Barbora Chalachá-
nová, Anna Búgelová (III. A), Martina Šimčeková, Anna 
Ondrejková (IV.A) a Zuzana Rysulová (I. Adnš). Dievča-
tám samozrejme blahoželáme.

Basketbalový turnaj, 28.  – 30. 11. 2012 sa v týchto dňoch 
sa konalo školské kolo v basketbale zmiešaných družstiev, 
ktorého sa zúčastnilo celkovo 11 tried. Na usporiadaní sa 
podieľali žiaci – Martin Droppa (IV. C) a Nikolaj Mikóczy 
(I. Adnš), ktorí ochotne pomohli vyučujúcim TEV pri roz-
hodovaní zápasov. Celkovým víťazom turnaja sa stala IV. 
C, druhé miesto obsadila II. C a na treťom mieste skončila 
III. E trieda. Víťazom srdečne blahoželáme. 

Najpresnejšia trefa, december 2012 už tradične vo via-
nočnej nálade na hodinách telesnej výchovy si zmerali svo-
ju mušku 15 členné družstvá študentov hotelovej akadémie 
v súťaži "Najpresnejšia trefa". V čase od 10. – 20. decem-
bra 2012 si zmerali "Trefu" vo volejbale, basketbale a vo 
futbale 21 tried. Družstvo triedy mohlo získať 150 bodov. 
1. a 2 miesto obsadila  I. A a IV. B , obe získali 67 bodov; 
3. miesto IV. C , ktorá získala 64 bodov. Medzi najlepšími 
strelcami sa umiestnili – v basketbale:  Deáková V. (V. B) – 
8 bodov, Droppa M. (IV. C) – 8 bodov, vo volejbale – Kojš 
L. (V. A) –9 bodov, vo futbale – Vyskočáni S. (I. C) – 9 
bodov. Srdečne gratulujeme!

Okresné kolo basketbal – 07. 02. 2013 sa dievčatá zú-
častnili obvodného kola súťaže žiačok stredných škôl v 
basketbale. Našu zostavu tvorili – Michaela Dupejová (II. 
C), Ľubomíra Hosťovecká (II. A), veronika Ševčíková (I. 
C), Lenka Líšková (II. A), Dominika Holčiaková (II. B), 
Mirka Fajdeková (I. B), Táňa Brziaková (II. C), Michaela 
Tarčáková (III. B) a hosťujúca americká študentka Bethany 
Kelly z Oregonu. Dievčatá obsadili 2. miesto. Gratulujeme.

Okresné kolo basketbal – 08. 02. 2013 sa konalo obvod-
né kolo chlapcov, na ktorom obsadili 3. miesto. Školu re-
prezentovali – Martin Droppa (IV. C), Nikolaj Mikóczy (I. 
ADNŠ), Michal Goč (I. ADNŠ). Chlapcom srdečne gratu-
lujeme.

Školský turnaj florbal, 19. 02. 2013 sa v telocvični hote-
lovej akadémie zišlo 14 tried, zmiešaných sedemčlenných 
družstiev chlapcov a dievčat. Pre rýchly maratón zápasov 
sa hralo o postup „vyraďovacím systémom“. Aj po zrane-
ní opory družstva M. Petráša (V. A) sa stali majstrom ho-
telovej akadémie pre tento školský rok. Na II. mieste sa 
umiestnila I. B v tejto súťaži ako nováčik  a III. miesto 
obsadila II. C. Srdečne gratulujeme.

(PK TEV)


