
Január 2014—Máj 2014 

 
Milí žiaci , 
 

míľovými krokmi sa blížia posledné mesiace školského roka. Je to obdobie náročné  najmä pre 

žiakov v končiacich ročníkoch a ich pedagógov a to z dôvodu intenzívnej  prípravy na úspešné zvládnu-

tie maturít a záverečných skúšok. 

Aj žiaci z ostatných ročníkov sa snažia  vydržať a splniť si povinnosti v škole . Veď  letné prázdniny sú 

tu  už o necelé dva mesiace. 

Máme teda ešte čas na hodnotenie tohto školského roka, ktorý je plný aktivít, úspechov, ale aj ponauče-

ní. 

My v manažmente školy sa  už zamýšľame  nad budúcim škol. rokom. V týchto dňoch u nás  realizuje-

me prijímacie konanie do učebných odborov kuchár, čašník, cukrár, aranžér  ako aj prijímacie skúšky do 

študijných odborov hotelová akadémia a pracovník marketingu. To, ako sa naplnia triedy, aké odbory 

otvoríme vo veľkej miere ovplyvní naše ďalšie smerovanie. 

V súlade  s koncepciou rozvoja školy, pripravujeme  podklady  na prehodnotenie obsahu školských 

vzdelávacích programov, vyhodnocujeme návrhy jednotlivých pedagógov na aktualizáciu obsahu vyučo-

vaných predmetov,  zamýšľame sa nad činnosťami,  ktoré pomôžu   formovať pozitívny obraz školy. 

 V súlade s výsledkami projektu  Leonardo da Vinci – VETPRO, ktorého sa v septembri 2014 zúčastnili 

pedagógovia našej školy,  plánujeme zúročiť ich poznatky a zaviezť nové prvky imidžu  do štandardov 

školy, týkajúce sa správania a oblečenia žiakov .   

 Našim cieľom je podporiť u žiakov pozitívny vzťah ku škole do ktorej chodia a ku príprave na povola-

nia pre gastronómiu, hoteliérstvo a služby. 

 Reagujeme týmto krokom na požiadavky zamestnávateľov, ktorí si kladú vysoké požiadavky na našich 

žiakov,  na ich správanie, komunikáciu, zodpovedný prístup k plneniu si povinností v zariadeniach slu-

žieb. 

 Som presvedčená,  že budovanie dobrého mena školy nám pomôže zatraktívniť naše odbory štúdia ako 

aj  prácu v zariadeniach cestovného ruchu či už v hoteloch, reštauráciách penziónoch, informač-

ných kanceláriách a obchodných organizáciách. 

  

Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy 



V mene celej re-

dakcie Prievanu a Žiackej 

školskej rady by som 

chcela poďakovať bývalej 

šéfredaktorke Natálii  

Kročanovej zo IV.C, kto-

rá bola iniciatívna pri 

tvorbe všetkých článkov, 

so záujmom sledovala 

dianie v redakcii, bola pri 

zrode novej podoby časo-

pisu Prievan.  Jej ochotu, 

kreativitu a aktivitu  stále 

veľmi oceňujeme.  

V Žiackej školskej 

rade pracovala ako pod-

predsedníčka, reprezento-

vala školu a žiacku škol-

skú radu na verejnosti a v 

celom VÚC Žilinského 

samosprávneho kraja.   

Natálka, prajeme 

Ti do ďalšieho štúdia, ako 

aj osobného života veľa 

úspechov, nech Ti nikdy 

nezmizne z tváre Tvoj 

dobrosrdečný úsmev 

a ochota pomáhať dru-

hým. Nech je každý Tvoj 

krok úspešný a nech sa Ti 

naďalej vo všetkom  darí. 

Celá redakcia  Prievanu  

a ŽSR Ti držia palce pri  

maturitách. 

POĎAKOVANIE  

NATÁLII  

KROČANOVEJ  

PISA- - čitateľská, matematická a prírodovedná gramot-

nosť  

15-ročných žiakov ZŠ a SŠ 

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši spolu so 64 ďalšími strednými škola-

mi na Slovensku bola zaradená do pilotného testovania žiakov. Národný ústav 

certifikovaných meraní v Bratislave do testovania vybral 40 žiakov z databázy 

našich žiakov v povinnej školskej dochádzke, s cieľom porovnať vzdelávacie sys-

témy krajín OECD. 

 

Nejedná sa o hodnotenie výkonov jednotlivých žiakov, alebo škôl, ale o hodnote-

nie vzdelávacieho systému v Slovenskej republike.  

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu 

práce (funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) 

a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky. 

Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testo-

vanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť. 

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie 

PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramot-

nosť. Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť. Kaž-

dý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri oblasti (gramotnosti), jednu ako 

hlavnú a dve ako doplnkové.  

Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných 

domén - finančná gramotnosť, elektronické testovanie čitateľskej a matema-

tickej gramotnosti a riešenia problémov. Počnúc hlavným testovaním PISA 

2015 bude testovanie na Slovensku prebiehať kompletne v elektronickej podobe. 

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na 

okolnosti vzdelávania a spracovávajú z pohľadu OECD . Cieľom štúdie nie je 

hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdeláva-

cích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlep-

šenie vzdelávacej politiky.  

SLOVO DO BITKY 

Máj, mesiac lásky, najkrajší mesiac v roku, je to čas, keď zima nám už odzvo-

nila a teplé hrejivé lúče slnka nám signalizujú, že sa blíži leto, ktoré je spojené 

s relaxom. 

   Každým školským rokom sa študenti najviac tešia na letné prázdniny  a ja 

nie som výnimkou. Slnečné lúče, voda, teplo a to zlaté ničnerobenie vytvára 

neodmysliteľnú predstavu leta. Po namáhavom roku sa každý patrične snaží 

oddýchnuť si. Ale predsa len máme ešte dva mesiace do konca školského roka, 

je to čas, kedy by sme sa mali zamyslieť nad svojimi známkami, snažiť sa ich 

opraviť, zlepšiť si klasifikáciu  a priemer, aby sme s dobrým pocitom mohli  

vykročiť na vytúžené prázdniny . 

Ani naši maturanti to nebudú mať ľahké - po náročnej praktickej a písomnej 

maturite ich čaká ústna,  na ktorú sa  už v týchto dňoch pripravujú. 

   Maturita - takzvaná ,,skúška dospelosti“ je obdobie plné stresu a učenia sa. 

Čas, keď sa z detí stávajú skutoční dospelí. Skúška, ktorá ovplyvní ich celý 

budúci život.  

  Preto im chcem vo svojom mene, ale aj v mene celej redakcie popriať veľa 

šťastia pri ťahaní otázok, čistú a jasnú myseľ plnú vedomostí . 

                                               Vaša nová šéfredaktorka,       Natália Trnková 



Cvičná firma Villabetulla, s.r.o. 

Naše prvé kroky viedli do rekreačného rezor-

tu, kde nám majiteľka a manažérka rezortu 

priblížila filozofií svojho podnikania. Ná-

sledne sme pripravili návrhy rekreačných 

balíčkov pre rôzne kategórie klientov zame-

raných na zdravý životný štýl, spracovali ka-

talóg, prezentáciu, reklamné predmety 

a v spolupráci so žiakmi učebného odboru 

aranžér i prezentačný veľtržný stánok  

a vyrazili sme na Veľtrh do Ostravy, kde 

v medzinárodnej konkurencií sme získali 

1.miesto v súťažnej kategórií Najlepšia pre-

zentácia firmy. Úspech nás nesmierne teší 

a už teraz sa pripravujeme na veľtrh 

s medzinárodnou účasťou do Bratislavy. 

Pri tejto príležitosti ďakujem majiteľke pen-

ziónu VillaBetula Anne Brezinovej za pod-

poru a pomoc, všetkým žiakom v cvičnej fir-

me za zodpovedný prístup. 

Jozef Ťapaják, riaditeľ cvičnej firmy 

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna villa. Nebo-

la to obyčajná villa, ale bola to villabetu-

la...takto sa začala prezentácia  cvičnej firmy 

Villabetulla, s.r.o. na Medzinárodnom veľtrhu 

cvičných firiem v Ostrave 2014. 

Naša cvičná firma vznikla v školskom roku 

2013/2014, a jej zamestnancami sme my žiaci 

II.C triedy študijného odboru Pracovník mar-

ketingu- zameranie obchod. Podľa vzorov 

cvičných firiem z minulých rokov, sme tiež 

vsadili na spoluprácu s reálnym podnikateľ-

ským subjektom, s penziónom a reštauráciou 

na brehu Liptovskej Mary s VillaBetulou. Pre-

čo VillaBetula? Lebo je to úspešné celoročné 

stredisko v srdci Liptova s rodinnou tradíciou 

a vysokým štandardom služieb, ktorému záleží 

na životnom prostredí. 



„NA SLOVÍČKO“ 

1.Prečo ste sa rozhodli pre 

povolanie učiteľky? 

Ja som sa nerozhodla,  po mo-

jom presťahovaní sa 

z Bratislavy do Liptovského 

Mikuláša to život tak zariadil. 

Vtedy som  rovno z praxe ag-

ronómky  nastúpila  učiť od-

borné predmety na Strednú 

poľnohospodársku školu. Ne-

skôr sa táto škola  pretransfor-

movala na Obchodnú akadé-

miu a ja som si musela rozší-

riť aprobáciu  o ďalší predmet  

a to administratívu 

a korešpondenciu. Po 8 ro-

koch  som prestúpila na našu 

školu a tu som už neuveriteľ-

ných 17 rokov 

2. Napĺňa vás vaša práca? 

Je čo povedať, že i po toľ-

kých rokoch ma moja práca 

baví. Asi je to pre to, že som  

v každodennom kontakte 

s mladými ľuďmi.  Samo-

zrejme ako v každom povo-

laní tak i v  tom mojom sú 

obdobia kedy je zamrače-

nejšie, ale nakoniec vždy 

vyjde slniečko. 

3. Zmenili sa študenti 

v priebehu Vašej učiteľskej 

kariéry? 

Študenti sú stále výborní, 

dobrí ale i menej nadaní. 

Dnešná študentská generá-

cia je priebojnejšia, odváž-

nejšia, kritickejšia, samo-

statnejšia,  ale treba dodať 

i to,  že je málo kritická voči 

sebe. Tak ako v našej spo-

ločnosti, tak aj medzi štu-

dentmi pribúda hrubosť 

a intolerancia a ubúda oby-

čajná ľudská slušnosť. 

4. Učíte aj predmet Geogra-

fia cestovného ruchu, pre-

zraďte splnili ste si už neja-

ký cestovateľský sen? 

Áno, nedávno som bola tak-

mer mesiac u protinožcov 

v Austrálii.  

5. Aký bol Vás cestovateľ-

ský objav? 

Konkrétne v Austrálii,  snáď 

vo všetkom zažijete “ pocit 

relaxu“ Austrálčania sú ty-

pickí takou ich „ beach cul-

ture“.  

Počas pobytu som si splnila  

dva moje dávne sny a to, že  

som držala a hladkala med- 

vedíka koalu a klokana. 

6. Aké sú Vaše záľuby? 

Záľub mám dosť je to šport, na-

príklad bicyklovanie, beh, fitko, 

turistika. Milujem svoju kveti-

novú záhradu,  čítam  najmä 

motivačné knihy a pokiaľ je to 

možné rada spoznávam kultúrne 

pamiatky kde sa len dá.  

7. Cez vaše ruky prešlo veľa 

žiakov, sledujete ich, viete o ich 

úspešnosti? 

Vďaka facebooku som  

v kontakte s viacerými mojimi 

žiakmi. Vždy ma veľmi poteší 

keď zistím, že sú v živote 

úspešní.  Sú medzi nimi mana-

žéri, moderátori TV, modelky, 

majitelia vlastných menších 

podnikov, zamestnanci 

v hoteloch, v kúpeloch ako aj 

učitelia.  Viaceré dievčatá sú už 

aj maminy. Keď mávame  zná-

me pomaturitné stretnutia,  tak 

s radosťou si vypočujem ich ži-

votné príbehy. 

8. Čo by ste na záver odkázali 

našim čitateľom? 

Želám im  príjemné chvíle pri 

čítaní Vášho časopisu. A celej 

redakčnej rade veľa dobrých 

nápadov pri jeho tvorbe.  

Ing. Anna Kiapešová je uči-

teľkou odborných predmetov  

ako sú Geografia cestovného 

ruchu, Administratíva 

a korešpondencia a Odborná 

prax – cvičná firma.  Je tried-

nou učiteľkou 4.C triedy 

PM,. Je milá, usmiata 

a flexibilná, vie s ochotou 

zareagovať na všetky požia-

davky. Je plná energie 

a entuziazmu, má rada ľudí, 

zvieratá a šport. 



SOMELIER  
„ Vo víne je nielen pravda, ale aj umenie“ 

Január ako začiatok roka bol pre Somelierov našej školy významným 

medzníkom v štúdiu enológie a ampelografie. V dňoch 28.-29.1.2014 

zavítali k nám profesionáli a odborníci z Vinárskeho inštitútu – Brno 

a Asociácie Somelierov  SR- Tomáš Višváder a Beata Vlnková, kde pod  

ich vedením   sme absolvovali  kurz „Somelier   1. stupňa“ . Tento kurz 

pripravil  žiakov nielen na odbornú prax,  ktorá ich čaká,  ale aj na some-

lierske súťaženie doma i v zahraničí.  

Dňa 13.-14. Februára 2014 sme sa zúčastnili súťaže Vitis Throphy Ju-

nior, kde žiačky 2.A HA Klaudia Kelušáková sa umiestnila na 6. mieste 

a Patrícia Urbanová  na  ôsmom mieste. Súťažilo 28 žiakov z HA a OŠ 

celého Slovenska.  

Po tejto súťaži na somelierstvo nezanevreli ale pokračovali sme vo vzde-

lávaní a opäť sme skúsili šťastie na súťaži Mladý Somelier v Piešťanoch. 

Na tejto súťaži  bolo prítomných 25 žiakov HA  a SOŠ  zo Slovenska, 

Čiech a Moravy, kde naše somelierky podali dobrý výkon a P. Urbanová 

si obhájila minuloročné 7.miesto a K. Kelušáková  na tejto súťaži ako 

nováčik – získala pekné 13.miesto.  

Tieto aj ďalšie skúsenosti odborných súťaži, naším somelierom  pomohli 

napredovať v tejto  profesii. Závere šk. r. bude v znamení hodnotenia 

a bilancie, kde sa somelierky rozlúčia „ Sabrážou  Sektu  2013 .“ 

                                         Tak taký a ešte krajší bol  šk. r. 2013-2014                                                          

       Somelier Profesional                                                              

       PhDr. Žiklová  Anna  

ÚSPECHY BARISTOV  
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014 

,,Prievidzký rytier Čiernej dá-

my´´ 

Baristická súťaž v Prievidzi 

Simona Hosťovecká  

IV.B- ocenenie Najlepší nová-

čik súťaže  

Michal Mačica II.A- ná-

hradník 

,,Coffee Star´´- medzinárodná baris-

tická súťaž v Znojme 

Simona Hosťovecká  3.miesto kate-

gória profesionál  

Michal Mačica – kategória junior 

Majstrovská Slovenska v príprave kávy 

a čajového nápoja, ,Barista junior 2014´´ 

v Nových zámkoch  (medzinárodná súťaž) 

Simona Hosťovecká, Michal Mačica  

Súťažiacich baristov pripravujú: Drahomíra 

Uličná a Iveta Vargová 



AKO NÁM TO IDE V SKÚŠKACH ZRUČNOSTÍ 

Dňa 7.5.2014 sa konala posledná časť skúšok zručností žiakov druhého 

ročníka, ktorá sa skladala z dvoch častí kuchárskej a čašníckej. Skúšky 

absolvovali žiaci druhého ročníka odboru hotelová akadémia. Opýtali 

sme sa Tomáša Adamčiaka aké menu pripravuje: polievka brokolicový 

krém s krutónmi, kuracie prsia obložené  dusenými jablkami 

s pečenými zemiakmi a ako dezert palacinky s ovocím. Podľa Tomáša,  

menu nie je náročné a druháci ho môžu zvládnuť.  

  Študenti sa zúčastnili na praxi v hoteli Kempinski, čo im  po-

mohlo nadobudnúť isté skúsenosti, ktoré využili pri skúškach zručností.  

Opýtali sme sa na názor aj pani učiteľky Feriancovej a pani učiteľky 

Zajacovej.  

 Pani učiteľka Feriancová je veľmi spokojná so žiakmi. Varila už 

s prvou skupinou. Podľa nej boli žiaci dobre pripravení. Z predmetu 

Odborný výcvik – príprava pokrmov zostavili a zhotovili jednoduché 

menu. Spolupracovali so skupinou, ktorá mala skúšky z predme-

tu  Technika obsluhy.  

 Pani učiteľka Zajacová taktiež hodnotí zručnosť žiakov veľmi 

dobre. U niektorých sa vyskytli menšie nedostatky, napríklad nižšia tep-

lota jedál pri výdaji, nedodržanie charakteristiky pokrmov aj rozdiely 

v hmotnosti porcie. Skúšky zručností preukázali, že žiaci majú vedo-

mosti a dokážu pracovať samostatne.  

Prajeme  druhákom, aby svoje zručnosti naďalej rozvíjali. Nech im dob-

re zvládnuté skúšky dodajú sebavedomie a pomôžu pri hľadaní uplatne-

nia sa v praxi.  

 

                                          



SYN POSLEDNÉHO KRÁĽA 

Tento príbeh sa odohráva v čase, keď Zemi vládli králi, na hraniciach upaľovali čarodejnice 

a každý kacír bol surovo zabitý. 

Bol krá sny letny  den . Slnko bolo vysoko á priámo pod ní m stá lá stárá  schá trálá  drevenic ká, z ktorej sá ozy vál plác  novorode-
ne ho dieťáťá menom Joey. Jeho mámá Anná prez ilá ťáz ky  po rod plny  krvy, potu á bolesti. 
Keď mály  Joey oslá vil svoje prve  národeniny, vzálá ho Anná do ná ruc iá á odis li do kostolá v neďálekom kniez áctve. Bol to 
mály  kostolí k, v ktorom by vál mlády  kn áz. Keď zbádál dieťá pred kostolom, podis iel k Anne á povedál: „Nemo z es  vstu piť! 
Tvoj syn je diáblov syn!“.  
Anná nevá hálá,  kn ázá odstrc ilá á rozbehlá sá smerom ku kostolu. Ná schodoch pred kostolom zástálá á obzrelá sá. Dieťá 
zác álo plákáť. „Nie!“ vykrí kol kn áz á kostol zác ál horieť. Anná ry chlo zábálilá Joeyho do s átky, ktoru  málá omotánu  okolo 
krku á utieklá prec .  

Keď sá ľudiá z krá ľovstvá dozvedeli, c o sá stálo, zác ál sá veľky  cháos. Káz dy  si s us kál len o dieťáti, ktore  stvoril sá m diábol. 
Es te v ten den  si krá ľ k sebe povolál kn ázá s rytiermi v modry ch brneniách, s bordovy mi krí z mi vys ity mi ná chrbte plá s ťá. 
Ľudiá ty chto rytierov voláli kriz iáci, ále áj Boz í  c i bieli rytieri.  
„Pá n krá ľ, pá n krá ľ! Je to právdá. To dieťá z ije! Videl som ho ná vlástne  oc i á znic il mi kostol - Chrá m Pá ná. Musí me ho zábiť 
sko r, áko sá z neho stáne c ierny rytier, diáblov sluz obní k!“ povedál kn áz á pokľákol pred krá ľom. Krá ľ sá pozrel ná kn ázá, 
postávil sá á priká zál: „ Dieťá musí  zomrieť! Nikdy sá nesmie stretnu ť s mojou dce rou! Musí te ho zábiť! Dá m vrece zlátá 
tomu, c o mi prinesie jeho hlávu. Choďte á rozneste tento prí káz po vs etky ch krá ľovstvá ch!“ 
Rytieri dáli zápriáhnuť kone á rozutekáli sá po okolity ch krá ľovstvá ch, áby splnili krá ľom rozkáz. 

Ná druhy  den  vec er sá pred málou drevenic kou, kde sá Joey národil, zhromáz dilo vojsko kriz iákov. V ruká ch máli blc iáce 
fákle á mec e. Asi po o smych minu tách spomedzi nich vystu pil mály  tuc ny  chláp so zvitkom pápierá v ruke á c í tál: „V mene 
Krá ľá, vydájte ná m tohto chlápcá, ktory  bol stvoreny  diáblom. Ak ták neuc iní te, spá lime tu vs etko dotlá!“ 
Z domu pomály vys lá stárá  z ená so sivy mi vlásmi, pokrc eny m chrbtom á v derávy ch s átá ch. Málá  rozklepáne  ruky s tenky m, 
ále chrápľávy m hlásom povedálá: „Nikdy nedostánete mo jho vnuká! A ák á no, len cez moju mr tvolu!“ 
„Ako si prájes , stárená!“ odvetil  mály  tuc ny  chlápí k  s u s krnom ná tvá ri. Jeden z rytierov sá vzá pá tí  ná koni rozbehol ku stá-
rene á chládnokrvne jej odťál hlávu. Zis iel z kon á, vzál stáreninu hlávu do ru k á hodil ju cez okno do drevenic ky. Vzá pá tí  sá 
ozvál z ensky  plác , ná rek á stonánie. Dvere sá pomály otvorili : „Nikdy nedostánete mo jho syná! Uz  nie je medzi...“ Ani to ne-
stihlá dopovedáť á do hrude ju tráfilá dy ká. 
Z ená pádlá ná zem á oc i jej záliáli krváve  slzy. Rytieri drevenic ku prehľádáli á keď nic  nenás li, spá lili ju. 

O pá r hodí n nesko r lesom pri zbl knutej drevenic ke prechá dzálá vy prává zo severu. Boli to silní  chlápi so sekerámi v ruká ch. 

Ná krku im visel typicky  prí vesok z kostí . Máli dlhe  á huste  vlásy. Boli to neľu tostní  á bezcitní  zábijáci. Zá nimi sá vliekli z eny 

v oková ch, ktore  potrebováli ná vy chovu svojich detí  á pre svoje uspokojenie. Keď prechá dzáli cez most, zác uli detsky  plác  

á zástáli.  

„Ty z ená! Choď á skontroluj to tám!“ povedál jeden z nich hruby m hlásom. Z ená so stráchom krá c álá pod mostom v studenej 

vode. 

„To je on! Ten chlápec, ktore ho vráj stvoril diábol!“ kric álá z ená. 

Z ená m, ále áj chlápom pres iel mrá z po chrbte keď poc uli tieto slová . Chlápi ná c ele skupiny pozreli ná sebá so stráchom 

v oc iách. 

„Dones ho! Neverí m ty mto hlu postiám o diáblovom synovi. A ák je to právdá, je to pre ná s vy zvá. Vychová me ho áko vlást-

ne ho!“ povedál muz  ná c ele skupiny. 

Z ená vzálá dieťá do ru k á prinieslá ho k muz ovi menom Corey. Zobrál jej dieťá z ru k, vzál sekeru á odťál z ene ruky. 

 „Tákto skonc í  káz dá , ktorá  sá dotkne tohto dieťáťá okrem tebá!“ uká zál ná c ervenovlásu  z enu. Vloz il jej dieťá do ru k á odi-

s iel sá pozrieť pod most ná miesto, kde dieťá nás li. 

Ako schá dzál dole po brehu k rieke, zákopol o kámen , pod ktory m bol poloz eny  list. Corey pichol 

noz om do listu ná zemi, áby ho zodvihol, ále no z  zác ál byť c oráz horu cejs í . Vytiáhol no z  z listu 

á poc udováne nán  hľádel.  

Ná liste sá pomály ukázováli pí smená : 

                                   

                                       Tento list patrí Joeymu z Kingshillu. 

                      Musí ho otvoriť až po dovŕšení 19 roku života. Dovtedy 

        ho vychovávajte, akoby bol Váš syn. Nesmie sa dozvedieť o surovej  smrti  

                                                jeho matky a babičky. 

    

Corey si vloz il list do vrecká, vrá til sá ku svojej skupine á ná jeho povel sá skupiná pohlá.                    Richárd Jendrá l, III. D 

                                                                                



ROZHOVOR S AUTOROM 

 

 Richard Jendrál milý, vtipný, úprimný a hlavne šikovný chalan, je študent Hotelovej aka-

démie, odboru kuchár. 19-ročný študent nielen dobre varí, ale aj výborne píše texty piesní 

a príbehy o mystických tvoroch či nadprirodzených silách. Aj našej redakcii časopisu Prievan po-

skytol príbeh, ktorý je plný šokujúcich scén, lásky, nenávisti,.... 

SYN POSLEDNÉHO KRÁĽA je príbeh o mladom chlapcovi, ktorý musí prejsť skúškou, ktorá sa 

zmení na boj o svoj, ale aj život priateľa. 

 Redaktorka časopisu Prievan vyspovedala mladého spisovateľa a zistila veľa vecí, ktoré na 

prvý pohľad nevidno. 

 

Ako si sa dostal k písaniu príbehov? 

„Najskôr som písal pesničky, ale keď mi začali dochádzať nápady, skúsil som niečo iné.“ 

Ako dlho píšeš? 
„Asi 2 roky.“ 

Ako si sa dostal k časopisu Prievan? 

„Pani učiteľka Kostková čítala moje texty a páčili sa jej. Tak ma napadlo, že jej ukážem aj toto. 

A ona to potom posunula ďalej.“ 

Čo ťa inšpiruje? 

„Filmy, hudba. A hlavne nuda (smiech). Keď sa nudím mám rozvitú fantáziu tak, že to čo ma na-

padne, hodím na papier a vznikajú z toho niekedy až divné veci.“ 

Máš okrem písanie ešte nejaké záľuby? 
„Hral som na gitare a čítal som.  Teraz píšem, kreslím a robím vlastné masky na tvár. Myslím tie 

strašidelné, nie tie pre dievčatá. A zbieram CD SLIPKNOT-u.“ 

Koľko ti trvá vyrobenie jednej masky? 

„1-2 dni.“ 

Podporuje ťa niekto v tom čo robíš? Mám na mysli písanie. 
„Nie.“ 

Čo chceš robiť, keď dokončíš školu? 

„Tak určite chcem ísť na výšku.“ 

A kam? 
„VŠMU-Vysoká škola muzických umení. Chcem 

byť herec. Baví ma stvárňovať niekoho.“ 

Aké je tvoje MOTTO? 

„Vyber si svoj cieľ a choď za ním, nech sa deje čo-

koľvek.“ 

Ďakujem za tvoj čas. Chcel by si niečo odkázať 

čitateľom časopisu Prievan? 

„ Dúfam že sa Vám môj príbeh páči. A dokončím 

ho. Toto je zatiaľ môj najdôležitejší cieľ.“  



Súťaž  

„Vitajte v našom regióne“ 

Dátum 29. apríl 2014 bol pre druhákov 

a tretiakov odboru Marketingový pracovník 

v cestovnom ruchu náročný deň.  Žiaci sa zú-

častnili na celoslovenskej súťaži Vitajte 

v našom regióne, ktorá sa konala v Žiline 

v obchodnom centre Mirage pod záštitou Ju-

nior Achievement  Slovensko.  

 Žiaci 2.C si založili študentskú cestovnú kan-

celáriu Tour de Liptov.  Pripravili si ponuku  

adrenalínových  zájazdov v regióne Liptov, 

zhotovili vlastné  propagačné materiály 

a katalóg. Maskot tímu  predstavoval lezeckú 

stenu. S prezentáciou svojich produktov vy-

stúpili na javisku.   

Žiaci 3.C si pre svoju študentskú spoločnosť  

zvolili názov ArtLiptov a prezentovali mesto 

Liptovský Mikuláš ako mesto kultúry. V roku 

2014 sa u nás v Liptovskom Mikuláši konajú 

kultúrne podujatia pri príležitosti životných 

výročí osobností výtvarného života ako sú 

Martin Martinček, Ester Šimerová-

Martinčeková, Koloman Sokol a ďalší. Zaují-

mavý bo maskot  tímu - múza umelcov.  Sku-

pina ArtLiptov si pripravila na javisku pre-

zentáciu a video a do stánku zaujímavé propa-

gačné materiály .  

 Napriek tomu, že tento 

rok sa nepodarilo získať po-

predné ohodnotenie porotou ani 

jednej študentskej spoločnosti, 

sú bohatšie o  nové skúsenosti 

a zážitky.  A veríme,  že o rok 

to skúsia znovu.               

 

Tatiana Nahálková, 

 Katarína Laurincová, 2.C 

TO TU EŠTE  

NEBOLO!!! 

Úspech Lenky  

Macalákovej 
v celoslovenskom 

kole 36. ročníka 
Stredoškolskej  

odbornej činnosti 

Žiačka II.C triedy - pracovník marke-

tingu, zameranie cestovný ruch Len-

ka Macaláková v dňoch 23. 4. až 25. 

4. 2014 úspešne reprezentovala našu 

školu v celoslovenskom kole 36. roč-

níka Stredoškolskej odbornej činnosti 

s prácou " Poznajme kultúru svojich 

predkov", ktoré sa konalo v Starej 

Ľubovni. 

Žiačka so svojou prácou získala mi-

moriadne ocenenie a postup na repre-

zentáciu Slovenska na medzinárodnej 

úrovni v Plzni.   

Ďakujeme Lenke Macalákovej za 

úspešnú reprezentáciu našej školy, 

ako aj Žilinského kraja a prajeme jej 

veľa úspechov  pri reprezentácii v 

Plzni.  

                            Lenka držíme palce.                      

 



Úspech na celoštátnom kole  
Olympiády v ruskom jazyku 

 V dňoch 5. - 6. mája 2014 sa 

v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiá-

dy v ruskom jazyku. V kategórii B3 repre-

zentoval našu školu žiak 2. A triedy Nazariy 

Semyaniv.  

 Súťaž mala niekoľko častí: počúvanie 

textu s porozumením, čítanie textu s porozu-

mením, kulturologický test, voľný rozhovor 

na vylosovanú konverzačnú tému,  besedu z  

kulturológie s členmi poroty, rozprávanie na 

základe vizuálneho podnetu a slohovú prácu.  

 V ústnej časti sa hodnotili vedomosti, ori-

ginalita, aktivita i jazyková úroveň. Nazariy sa 

stal úspešným riešiteľom 44. ročníka a so zis-

kom 96 bodov skončil na krásnom 6 mieste.    

 Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vy-

nikajúcu reprezentáciu našej školy.  

Mladý Slovák 2014  

 Dňa 16.4.2014 sa konalo školské kolo 

vedomostnej súťaže Mladý Slovák. Zúčastnilo 

sa ho 33 študentov 2. a 3. ročníkov. Víťazom 

tohtoročného ročníka sa stal Marcel Gašparík z 

3.C. O druhé a tretie miesto sa podelili Jakub 

Hurňanský z 3.C a Miroslav Škvarenina z 3.A s 

rovnakým počtom bodov. Prví dvaja študenti 

postupujú do krajského kola, ktoré sa bude ko-

nať 12.júna 2014 v Žiline.  

 

Blahoželáme!!! 

Vajanského Martin  
– krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína 

 Krajské kolo 60. ročníka celoslovenskej 

súťažnej prehliadky v umeleckom prednese po-

ézie, prózy a tvorbe divadiel poézie detí, mlá-

deže a dospelých Vajanského Martin  je kraj-

ským postupovým kolom Hviezdoslavovho Ku-

bína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže v ob-

lasti umeleckého prednesu. 

 

 Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 29. ap-

ríla 2014 v Slovenskom literárnom múzeu 

a zúčastnila sa ho po víťazstve v okresnom ko-

le  i naša žiačka Veronika Štoffová z  5. A trie-

dy. Konkurencia bola naozaj silná, veď 

v Martine sa stretli najlepší recitátori zo všet-

kých regiónov Žilinského kraja. Veronika zís-

kala v IV. vekovej kategórii v prednese poézie 

skvelé 3. miesto.  

 Veronike k skvelému výkonu blahoželáme 

a veríme, že sa bude umeleckému prednesu veno-

vať i v budúcnosti. 



Športová rubrika 

Skvelá Peťa Vlhová 
Majsterka sveta juniorov 

 

Peťa Vlhová sa stala majsterkou sveta v slalome dievčat v rámci junior-

ských MS v alpských lyžiarskych disciplínach v Jasnej v Nízkych Tat-

rách. Pre talentovanú Peťu Vlhovú je to už 2 medaila z MSJ v slalome– v 

roku 2012 získala v talianskom Roccarase bronz, v roku 2013 bola v ka-

nadskom Mont St. Anne  štvrtá, v roku 2012 získala zlato na ZOH mlá-

deže v Insbrucku, na ZOH v Soči skončila v slalone na 19. mieste a v 

obrovskom slalome na 24. mieste. 

Peťka, prajeme Ti veľa športových a študijných úspechov! 

Okresné kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl  

V našej škole sa uskutočnilo OK vo volejbale chlapcov SŠ ,na našej pôde sme  sa stretli v súboji 

z ďaľšími dvoma súpermi SOŠE LH a Gymnáziom MM Hodžu. Za veľkej podpory študentov 

našej školy, mladé družstvo chlapcov HA LM zvíťazilo a zo skupiny "B" kde bojovali Ob-

chodná akadémia a Gymnázium Lipt. Hrádok sme privítali Obchodnú akadámiu v boji o  

3. miesto a naši chlapci zíkali zaslúženú brondzovú medailu. 

 Našu školu reprezentovali: Blahunka T., Naništa J., Revaj M. (všetci II.B), Droppa T.(III.A), 

Vozárik K. (II.A), Kozubjak M. (I.D), Majerčík A. (III.C) a opora družstva kapitán Jurčo Ondrej 

(I.E). 

  

 Chlapcom blahoželáme, ďakujeme za účasť a držíme palce opäť o rok!  

Volejbalový turnaj - školské kolo 

Všetci priaznivci volejbalu mali možnosť stráviť príjemný deň v našej telocvični, kde 

vyučujúce TEV pripravili volejbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho celkom 11 tried a po pekných 

zápasoch sa do finále prebojovali tri, kde sa hralo systémom každý s každým. Víťazom turnaja 

sa stala II.B trieda, druhé miesto patrí II.C a na peknom treťom mieste skončila IV.A. 

 

 Za skvelú tohtoročnú účasť ďakujeme a dúfame že sa hojnom počte stretneme opäť o rok!  

Okresné kolo vo volejbale dievčat SŠ  

Dňa 1.apríla sa konal turnaj vo volejbale stredných škôl, na ktorom sa naše dievčatá umiestnili na 

výbornom 3. Mieste spomedzi šiestich škôl. 

Nastúpili sme v zostave : Čerstvíková Monika IV.B, Hosťovecká Simona IV.B, Rajniaková Dan-

iela II.C, Šefčíková Miriama 1.B, Tomašáková Denisa 1.B, Nižníková Michaela 1.A, Albrechtová 

Lucia II.C, Mäsiarová Iveta III.E, Núdziková Romana IV.A, Košútová Lucia III.E. 

               



Mama 

Moja mamka  mamička 

Ona ma vždy ľúbila 

Keď mi tiekla slzička 

Dobrý koniec sľúbila. 

 

Dala mi vždy nádej 

Aj keď šanca nebola 

Pomohla mi ďalej 

Aj keď som už nemohla. 

 

Moja mamka mamička 

Môžem Ti  však sľúbiť, 

Že ťa milá mamička  

Budem navždy ľúbiť. 

 

Mirka  Zacharová 1.B 

Malinové osvieženie 
Potrebujeme :  

 300 g mrazených malín 

 1 citrón v biokvalite 

 70 ml malinového sirupu 

 500 ml pomarančovej šťa-

vy alebo džúsu 

 750 ml ríbezľovej šťavy 

alebo džúsu 

 500 ml minerálky 

 

Postup: 

1.Do džbánu na nasypeme mrazené maliny a pridáme naten-

ko nakrájané plátky citróna. 

2.Všetko zalejeme malinovým sirupom, pomarančovou 

a ríbezľovou šťavou a minerálkou. Dlhou lyžicou dobre pre-

miešame. Podávame vychladené. 

Horúce informácie z ekonomického oddelenia 
pre stravníkov v našej školskej jedálni 

Zástupkyňa riaditeľa pre ekonomický úsek Ing. Bibiana Kováčová nás informovala o pripravovaných zme-

nách . V apríli 2014 sa kolegyne z ekonomického oddelenia museli popasovať s náročnou úlohou – zme-

nou banky. Všetky účty vedené v Prima banke, a.s. museli byť k 30.4.2014 zrušené a od 1. mája 2014 sa 

naša škola stala klientom Štátnej pokladnice.  Za pár dní sme museli zvládnuť nový systém uhrádzania fak-

túr, internetbanking novej banky a informovanie všetkých našich obchodných partnerov. 

Týka sa táto zmena ostatných zamestnancov či našich žiakov ? Áno, a to hlavne tých, ktorí sa stravujú 

v našej školskej jedálni, pretože sa zmenilo číslo účtu, kam sa posielajú úhrady za stravu.  

Prevod  je potrebné zrealizovať na účet v Štátnej pokladnici: 

 

SK28 8180 0000 0070 0047 9586 

 

aspoň 5 pracovných dní vopred, ako variabilný symbol uviesť číslo stravníka a do poznámky priezvisko 

a triedu. Bez správneho variabilného symbolu nie je možné platbu spracovať. 

Od septembra pripravujeme v školskej jedálni ešte jednu zmenu, ktorá poteší hlavne tých stravníkov, ktorí 

si nestihli prihlásiť/odhlásiť obed. Sprístupnené bude objednávanie a odhlasovanie stravy prostredníc-

tvom inertnetu. O tomto novom spôsobe budú naši stravníci informovaní na začiatku nového školského 

roka.                                                        Ing.Bibiana Kováčová,  ZR pre ekonomický úsek 
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