
Milí žiaci, 

pomaly sa končí aj tento  školský rok, kto-
rý bol poznamenaný 130. výročím založe-
nia našej školy. Oslavy boli dôstojné, 
stretli sa mnohí významní ľudia,  bývalí 
pedagógovia, absolventi a boli ste pri tom 
aj vy všetci. Je dôležité pripomínať si svo-
ju históriu, dôležité udalosti, úspechy a 
život školy. Veď práve škola je to miesto, 
kde sa odohrávajú tie mimoriadne pod-
statné udalosti, tak významné pre celý ži-
vot jednotlivcov. Škola je výnimočné mies-
to, do ktorej každý september vstupujú 
noví žiaci a po ukončení školského cyklu 
brány školy opúšťajú zrelé osobnosti, kto-
ré si  hľadajú si svoju vlastnú cestu, vlast-
nú tvár. 

       Áno, aj v tomto slávnostnom roku bol 
cyklus rovnaký. V septembri ste do školy 
nastúpili, boli ste rozdelení do tried, do prí-
slušných učební a tiež na pracoviská prak-
tického vyučovania. Vy prváci ste sa po-
stupne osmeľovali, poznávali pravidlá, 
spolužiakov, učiteľov, majstrov a  aj iné. 
Vy druháci, tretiaci, štvrtáci, piataci ste po-
stupne napĺňali svoje povinnosti. 
A maturanti? Vy ste najprv úspešne  zrea-
lizovali firmičky v Mladosti, absolvovali ste 
stužkové  a postupne sa pripravovali na 
maturity. Začali prvé súťaže –  získali ste 
krásne umiestnenia „Kuchár Zemplí-
na“ ( Denis Čonka) a neskôr  Ondrej Jurčo 
aj s Denisom Čonkom absolvovali úspeš-
ne Žilinskú gastro-jeseň, Gastro cup 
v Bratislave aj v B. Bystrici a aj Tatranské-
ho kuchára. Michal Mačica absolvoval via-
cero baristických súťaží: „Prievidzský ry-
tier čiernej kávy“ Slovak barista cup, Maj-
strovstvá v aeropresse, Mladý barista a 
„Deň podpory remesiel“  v Trenčíne, kde 
zahviezdil  v čašníckej súťaži  Matej Miku-

šiak I. miestom a mimoriadnym ocenením. Ďa-
lej to boli súťaže barmanov Cassovia cup, kde 
poslednýkrát Alica Breta Kubančíková získala 
v našich farbách strieborné umiestnenie a Erik 
Běhal získaval skúsenosti. Rovnako aj som-
meliérky Natália Babušiaková a Veronika  Ha-
nusová. Osobitným úspechom bolo popredné 
umiestnenie cvičnej firmy  Aj fit s. r. o. na me-
dzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Prahe, 
ako aj jej spolupráca s cvičnou firmou z Kene. 

      Absolvovali ste viaceré inovačné aktivity – 
varenie so šéfkuchármi, exkurzie, prípravu po-
krmov na grile Big green egg, navštívili nás 
viacerí odborníci, ktorí sa s vami podelili 
o svoje skúsenosti. Oživením  bežnej činnosti 
bol tiež medzinárodný výmenný jazykový pro-
jekt so strednou školou vo Wroclawi. 

      Aj ďalšie aktivity na pôde školy si vysoko 
cením – recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín, 
stredoškolská odb. súťaž SOČ, olympiáda 
v anglickom aj v ruskom jazyku, Maturita 
v knižnici, matematické súťaže,  spoločné ho-
diny technológie so žiakmi základných škôl, 
spoločné animačné aktivity, prezentačné akti-
vity, Dni zdravia. Nie je možné nespomenúť 
našich úspešných športovcov Petru Vlhovú, 
Moniku Škáchovú a Jána Mikuša, ako aj mno-
hé vaše  športové úspechy v kolektívnych 
športoch. 

      A už tu máme jún, máme po maturitách, 
prijímacích skúškach a veru, už je všetko  pri-
pravené  na záverečné skúšky a na ukončenie 
školského roku 2015/2016. 

Prajem vám všetkým, aby ste ukončili školu čo 
najlepšie,  aby ste si voľné dni cez prázdniny 
užili, načerpali veľa síl a energie do nového 
školského roka. 

 

Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy 

PRÍHOVOR PANI RIADITEĽKY 

 

OBČASNÍK HOTELOVEJ AKADÉMIE                    FEBRUÁR—JÚN 2016 



Dňa 29. 4. 2016  vrcholil 10. ročník 

programu EDUCATION – projekt na 

zlepšenie úrovne odborného vzdelá-

vania na Slovensku pod vedením 

poslanca NR SR Branislava Grohlin-

ga. V rámci tohto projektu sa Hotelo-

vá akadémia v Liptovskom Mikuláši 

zapojila do viacerých workshopov,  

kde sme sa mali  možnosť vyškoliť 

v profesii kuchár a barista. 

Vyvrcholením projektu  bola súťaž , 

ktorá sa konala na výstavisku EXPO 

Trenčín. Stredné odborné školy sú-

ťažili v profesii  kuchár, barista , car-

ving, cukrár, kaderník, vizážista 

a florista. 

Hotelovú akadémiu v Liptovskom 

Mikuláši reprezentovali  žiaci, ktorí 

súťažili  v kategórii čašník, barista 

a cukrár. 

V kategórii čašník sme stvárnili sláv-

nostnú tabulu Večera v Dubaji v päť 

hviezdičkovom hoteli. Súťažiaci Ma-

tej Mikušiak z V.B triedy získal za 

stvárnenie a obhajobu slávnostnej 

tabule prvé miesto a mimoriadne 

ocenenie od riaditeľa súťaže  Bra-

nislava Grohlinga za osobný prínos 

a profesionálnu komunikáciu 

v oblasti gastronómie. Táto cena 

bola udelená len dvom súťažiacim 

spomedzi všetkých. Škola spolupra-

covala pri stvárnení slávnostnej ta-

bule s hotelom Kempinski Vy-

soké Tatry a kvetinárstvom Vic-

tor. Mateja Mikušiaka na súťaž 

pripravili učiteľky odborných 

predmetov Mgr. Zuzana Iľanov-

ská, PhDr. Iveta Grešová 

a majsterka odborného výcviku 

Bc. Jana Kozemčáková. 

V kategórii barista súťažil Mi-

c ha l  Mač ic a  zo  I V .B 

v disciplíne latte art,  kde stvár-

nil srdce, rossetu, tulipán, wa-

veheart a vlastný motív - la-

buť . Umiestnil sa na druhom 

mieste. Na súťaž ho pripravili 

učiteľka odborných predmetov 

Drahomíra Uličná a majsterka 

odborného výcviku Bc. Iveta 

Vargová . 

V kategórii i cukrár súťažili 

Marcela Droppová z III. E a 

Dominika Slabejová z II. E trie-

dy. Podmienkou súťaže bolo 

zdobenie svadobnej torty 

s použitím jednej oranžovej 

ozdoby. Aj keď sa naše dievča-

tá neumiestnili na víťazných 

miestach, získali bohaté odbor-

né skúsenosti. Dievčatá na sú-

ťaž pripravili majsterky odbor-

ného výcviku Bc. Vaškebová 

Mária a Sivková Katarína. 
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Ahojte chalani. Môžete sa nám na úvod 
predstaviť? Kto ste a čomu sa venuje-

te? 

MAREK: Ahojte, volám sa Marek a svoj 
život som zasvätil káve a zvyšovaniu jej 
kultúry u nás na Liptove. Káva ma oslovi-
la už na hotelovke, kde som si urobil snáď 
všetky kurzy, ktoré som mohol. Skoro 
som pochopil, že káva je láska na celý 
život :) 

MICHAL: Zdravím, volám sa Michal. Stá-
le študujem na Hotelovej akadémii. Ku 
káve som sa dostal celkom náhodou cez 
známeho, ktorý sa jej trošku venoval. 
Nalákal ma na prvý baristický kurz na 
škole, kde si ma potom zobrali pod 
ochranné krídla p. učiteľka Uličná a p. 
majsterka Vargová. Ani som sa nenazdal 
a už ma šupli na prvú súťaž, na ktorej 
som sa síce neumiestnil, ale bola to moja 
štartovacia čiara, od ktorej som sa začal 
aktívne venovať káve. 

Mohli by ste nám povedať niečo bližšie 
o Vašej káve? Koho bol nápad založiť 

na Liptove pražiareň? 

MAREK: Naša káva? Hmm… jej primár-
nym pozitívom je jej čerstvosť, nakoľko ak 
si ju u nás človek kúpi, má maximálne 
týždeň od upraženia. Jej vôňa je omnoho 
vábivejšia ako tej z obchodu. V ponuke 
máme aktuálne sedem káv z rôznych 
kútov sveta a sme pripravení poradiť kaž-
dému zákazníkovi individuálne. 

MICHAL: Tento nápad sa zrodil v Mare-
kovej hlave. Máme širokú pestrosť vôní a 
chutí. Od horkej až po veľmi ovocné kávy. 
Na chuť si príde určite každý, stačí len 
oprobuvať :). Snažíme sa ľudom  aj vy-
svetliť niečo ohľadom pestovania kávy 
alebo o jej chuti, príprave.  Nebojte sa 
nás opýtať na hocičo, radi odpovieme. 

Prečo práve názov Aurelica? 

MAREK: Základom značky je meno Aurel. 
Ako iste Vaši čitatelia vedia, najznámejším 
Aurelom bol pán Stodola, ktorý bol v Švaj-
čiarskom Zürichu profesorom Alberta Ein-
steina. Mám dojem, že práve v tomto 
meste je mu dávaná väčšia pocta ako v 
jeho meste rodnom. Liptov je síce malý, 
ale známych rodákov máme až až :) 

MICHAL: Dodám ešte, že Albert Einstein 
vymyslel rovnicu e=mc2 v našom baristic-
kom jazyku táto rovnica nehovorí o teórii 
r e l a t i v i t y ,  a l e  o  k á v e 
(ENERGY=Milk,Coffee 2). 

Z vlastnej skúsenosti vieme, že Vaše 
kávy sú nielenže chuťovo výborné, ale 
aj výzorovo krásne. Stálo to veľa ner-
vov a vyliatych káv, kým ste to dosiahli 

k takejto dokonalosti? 

MAREK: Uff.. začalo sa to keď som hneď 
po maturite odišiel do Viedne. Nepracoval 
som síce v kaviarni, ale za barom v reš-
taurácií pre približne 600 ľudí. Tu nebol 
priestor na opravovanie nevydareného 
obrázka a tak to šlo na stôl hosťovi tak či 
tak. To ma hnevalo a vedel som, že 
chcem aby bol v káve presný obrázok – 
taký, ako si ho predstavujem. Bez lektora 
to trvá dlho, človek si musí nájsť svoj spô-
sob a už len trénovať. Môžem povedať, že 
som urobil niekoľko desiatok tisíc cappuc-
cín a stále to nie je také ako by som 
chcel :). Teraz v pražiarni každé dva týžd-
ne organizujeme tréningy, na ktoré chodia 
laici, ale aj ľudia pracujúci v gastronómií a 
my sa im snažíme vysvetliť, kde robia 
chybu. Sme na Slovensku a bohužiaľ má-
lokto chápe, že si vlastne školíme konku-
renciu. Nám však ide primárne o kávovú 
kultúru viac ako o nejaké súperenie. 

MICHAL: Určite to nie je záležitosť na 
jedno poobedie. Osobne mi trvalo to vy-
šperkovať do dnešnej podoby približne 1 
rok aktívneho tréningu. Veľmi mi pomohlo 
sledovať videá na internete a tak isto spo-
ločná motivácia. S Marekom sme sa sna-
žili predbiehať, kto spraví lepšie cappucci-
no. Vznikla teamová spolupráca, pri ktorej 
sme si užili veľa srandy, ale aj nervov. 

Zúčastňujete sa aj baristických súťaží, 
v ktorých sa snažíte predviesť svoje 
zručnosti? Boli ste prípadne na nejakej 

takejto súťaži v poslednej dobe? 

MAREK: Spolu sme boli na majstrov-
stvách Slovenska v príprave kávy pomo-
cou aeropressu, kde sa mi podarilo dostať 
sa do semifinále, ale tam ma už vyradil 
aktuálny majster sveta, takže som to roz-
dýchal celkom rýchlo :) Na viac súťaží 
však chodí Michal a postupným tréningom 

už prišli aj úspechy :) 

MICHAL: Ako už spomínal Marek, boli 
sme spolu na majstrovstvách Sloven-
ska v Aeropresse. Nedávno som sa 
zúčastnil školskej súťaži v Námesto-
ve, kde som obsadil miesto za najlep-
šie cappuccino. Bola to moja prvá 
výhra po 3-och rokoch snahy. Hneď 
za tým som išiel na súťaž do Trenčí-
na, kde sa konala súťaž v Latteart 
kreslení do cappuccina. Súťažiaci 
musel nakresliť 5 rôznych obrázkov 
do kávy. Hodnotí sa veľkosť, kontrast, 
symetria , teplota a mnoho iného. V 
Trenčíne sa mi nakoniec podarilo 
umiestniť na 2.mieste. Dúfam, že čo-
skoro bude súťaž, kde sa ja aj Marek 
zapojíme a spoločne sa vyprovokuje-
me a namotivujeme, pretože lepší 
teambuilding si ani neviem predsta-
viť :) 

Máte v pláne sa obdobných súťaží 

zúčastniť aj v najbližšej dobe? 

MAREK: Nakoľko som to na ostat-
ných majstrovstvách Slovenska sľúbil, 
obávam sa, že kamaráti mi to neza-
budnú  

MICHAL: Určite ! Čím viac tým lepšie. 

Blíži sa leto a to znamená veľa sln-
ka. Môžu si Vaši zákazníci vychut-

nať kávičku aj vonku? 

MAREK: Samozrejme, už ste si mohli 
všimnúť, že ak je predpoveď počasia 
na našej strane, tak pár stolíkov je už 
teraz von. Budeme sa snažiť pripraviť 
aj niečo osviežujúco-ľadové. Samo-
zrejme niečo čo ľudia na Liptove ešte 
nemali. 

MICHAL: Čaká Vás vonku terasa s 
dreveným nábytkom. V prípade malé-
ho dáždiku sú pripravené aj dáždniky. 
Pripravené máme minimálne 2 ľadové 
špeciality, ktoré v Mikuláši nenájdete. 

Chceli by ste na záver niečo odká-

zať našim čitateľom? 

MICHAL:  Ak už sedíte na kávičke, 
nehanbite sa pýtať na čokoľvek. Na-
ším poslaním nie je len pripraviť kvalit-
nú kávu, ale aj naučiť ľudí niečo o 
kávičke. Nebojte sa experimentovať s 
druhmi kávy a skúste vyskúšať aj viac 
acidnejšie espresso alebo vyskúšať 
nejakú zo 4och alternatívnych metód 
prípravy kávy. Tešíme sa na Vás :) 

z d r o j :  h t t p : / / w w w . l i p t o v z i j e . s k /
liptovsketalenty-chalani-z-aurelica-coffee/  
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Už po šiestykrát sa naša škola 

zúčastnila celoslovenskej súťaže 

v cestovnom ruchu pod názvom 

Vitajte v našom regióne. Súťaž 

sa konala  22. marca 2016  pod 

záštitou Junior Achievement Slo-

vensko v Obchodnom centre 

Avion v Bratislave. 

Prihlásili sme dva tímy. Pod ve-

dením pani učiteľky Ing. R. Len-

kovej to bol tím Fajnšmekri, ktorý 

tvorili žiačky III. C triedy: Monika 

Užíková, Kristína Triznová, Marti-

na Kováčová, Veronika Benková 

a Anna Forgáčová. Inšpirovali sa 

Liptovskými hviezdami a vytvorili 

katalóg zariadení, ktoré poskytu-

jú kvalitné a zaujímavé služby so 

zameraním na tradičnú kuchyňu 

Liptova. Súčasťou stánku boli aj 

tradičné recepty jedál. Dievčatá 

sa prezentovali vo važeckých 

krojoch. Tím Fajnšmekrov z III.C 

zaujal a získal 3. miesto za Vy-

stúpenie prezentačného tímu na 

javisku. 

Žiačky II.C triedy: Alexandra Po-

liaková, Gabriela Longauerová, 

Klaudia Veselovská, Júlia Bara-

nová a Yeva Mariya Gurska  pod 

vedením pani učiteľky Ing. M. 

Zajacovej so svojou eventovou 

agentúrou Funny Liptov pripravili 

produkt pre deti v ubytovacích 

zariadeniach aj aquaparkoch. 

Nazvali ho Škriatkovské Hači- 

bači. Animátorský program sa 

zameral na zábavu aj poznanie 

regiónu Liptov, a to hlavne na 

prírodu - jaskyne, národné parky,  

ale aj tradičné remeslá.  Produkt 

sa páčil okoloidúcim aj porote. 

Dôkazom sú nielen ocenenia, 

ktoré získal, ale aj fotografia 

s hercom Lukášom Latinákom, 

ktorý sa v našom stánku zastavil. 

Liptovskí škriatkovia získali ocenenia, ktoré im udelila JA Slovensko a 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v dvoch kategóriách, a to 2. mies-

to za Najzaujímavejšiu prezentáciu regiónu a 3. miesto za Najlepší regio-

nálny produkt.  Ing.Zajacová 
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Aj tento rok, už po dvanásty raz, UNICEF Slovensko organizoval 

celoslovenskú kampaň Týždeň modrého gombíka tretí májový týž-

deň od 16. – 22. mája 2016.  

Výnos z tohtoročnej zbierky bude venovaný na podporu programov 

na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii. Mauritánia je jednou z 

krajín Sahelu, ktoré v plnej sile zasiahli problémy vyplývajúce z kli-

matických zmien. V dôsledku dlhodobého sucha vznikli výrazné 

problémy v zásobovaní vodou a problematické je aj zabezpečova-

nie potravy pre obyvateľov, zvlášť deti. V krajine je ohrozených 

podvýživou 15% detí mladších ako 5 rokov a viac než 10% detí sa 

nedožije veku 5 rokov. 

Zbierka na našej škole bola vo štvrtok 19. mája 2016. Vyzbieralo sa 

71,06 €. Dobrovoľníčky, žiačky III. C odbor cestovný ruch,  vám za 

vaše príspevky poďakovali symbolickou nálepkou s motívom mod-

rého gombíka. Svet detí sa nás týka – aj váš príspevok  dokáže 

zlepšiť život dieťaťa v krajine, ktorá to potrebuje. 

  

Ing. Anna Paukovčeková  

VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE 



V dňoch 16. – 18. marca 2016 sa  cvičná firma AjFit, s. r. o. zúčastnila 22. ročníka Medzinárodného 

veľtrhu cvičných firiem v Prahe. 

Pražský veľtrh,  po veľtrhu v Essene, je považovaný  za druhý najväčší v Európe.  V tomto roku sa 

veľtrhu zúčastnilo  121 firiem  z 10 európskych krajín.  Záštitu nad veľtrhom prevzali: primátorka mesta 

Prahy, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Veľvyslanectvo USA a Centrála  

cvičných firiem v Českej republike. Veľtrh navštívil  aj prezident  Svetovej centrály cvičných firiem EURO-

PEN –PEN, pán Dávid Scott z Kanady. 

Na náš „prvý“ veľtrh sme sa usilovne pripravovali - už od septembra 2015. Každú súťažnú kategóriu 

sme postupne a zodpovedne riešili.  Vypracovali sme si organizačný plán a podľa toho sme postupovali.  

V tomto ročníku sa súťažilo v kategóriách: najkrajší stánok, katalóg, prezentácia, plagát, fotka a 90 se-

kúnd vo výťahu.  Neodmysliteľnou súčasťou hodnotenia firmy boli aj  písomnosti, vystavené doklady,  po-

užité marketingové nástroje,  znalosť  cudzieho jazyka a predajných techník,  ako aj schopnosť správne 

reagovať na otázky členov poroty a návštevníkov veľtrhu. 

Nakoľko sme zo stredných škôl pôsobiacich v Žilinskom samosprávnom kraji  boli „opäť“  jedinou 

školou, ktorá sa veľtrhu zúčastnila, rozhodli sme  sa v rámci kultúrneho programu zviditeľniť našu HALM, 

mesto a Slovensko  aj milým tanečným vystúpením . 

Na veľtrh  a na stovežatú  Prahu sme sa veľmi tešili, ale keď nastal deň „D“, všetky sme boli trochu 

nervózne, ale zároveň aj veľmi zvedavé. 

Počas troch dní fiktívneho obchodovania, ktoré delil len krôčik od reálneho obchodovania sme  neú-

navne (aj keď to bolo veľmi vyčerpávajúce), ochotne a vždy s úsmevom  predstavovali  a predávali pro-

dukt  našej cvičnej firmy, vypisovali potrebné účtovné doklady, uskutočňovali vzájomné obchody, spozná-

vali kultúru, tradície a originalitu zúčastnených krajín, nadväzovali nové priateľstvá a hlavne - získali v 

priamom styku so zákazníkom a pri riešení konkrétnych obchodných prípadov  cenné nové skúsenosti. 

V konečnom hodnotení  všetkých súťažných disciplín naša cvičná firma  v zložení žiačok III.C triedy, 

(Barbora Brziaková, Janka Dobáková, Terézia Herčútová, Daniela Kellová, Lenka Paľovčíková, Kristína 

Šotíková, Martina Vankúšová, Eliška Balážová, Zuzana Húleková)  študijného odboru Pracovník marketin-

gu ,  získala krásne 2. miesto  v súťažnej disciplíne „najkrajší stánok“  a v celkovom hodnotení obsadila  4. 

miesto. 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu školy za možnosť zúčastniť Medzinárodného veľtrhu,  

reálnemu partnerovi Arny club Liptovský Mikuláš za odbornú pomoc a Rodičovskému zduženiu pri Hotelo-

vej akadémii za finančnú pomoc.  Tiež ďakujeme žiakom IV.C triedy,  Jožkovi Ťapajákovi,  Matejovi  Vozá-

rovi a Vladkovi Kollárovi z III.F za pomoc pri príprave  na veľtrh.  Naše veľké ďakujem patrí aj Ing. Anne 

Kiapešovej, učiteľke odborného predmetu Cvičná firma za všetku pomoc, ktorej sa nám počas 2 rokov 

práce v cvičnej firme  dostalo. 

Eliška Balážová, riaditeľka firmy 
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JAZYKOVO-VZDELÁVACÍ VÝMENNÝ POBYT MEDZI HOTELOVOU 

AKADÉMIOU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI A INTERNATIONAL  HIGH SCHOOL 

OF WROCLAW V POĽSKU 

 

     V tomto školskom roku spolupracovala Ho-

telová akadémia s Medzinárodnou strednou 

školou z poľského Vroclavu na projekte Jazy-

kovo-vzdelávací výmenný pobyt. V októbri sa 

9 žiačok študijného odboru pracovník marke-

tingu Hotelovej akadémie spolu s 2 pedago-

gickými pracovníkmi zúčastnilo týždenného 

pobytu v meste Vroclav a v apríli navštívili 12 

žiaci a 2 pedagogickí pracovníci z IHS Hotelo-

vú akadémiu. Veľkým prínosom pre žiakov na 

oboch stranách bola nielen práca na odbor-

ných úlohách, s ktorými boli oboznámení na 

začiatku každého pobytu, ale tiež rozvoj ko-

munikačných a prezentačných  kompetencií 

v angličtine, keďže oficiálna komunikácia pre-

biehala v tomto jazyku. Na záver každého po-

bytu museli pracovné skupiny prezentovať 

výsledky ich práce pred publikom. Žiaci mali 

tiež možnosť spoznať školský systém, kultú-

ru,  každodenný život  a problémy mladých 

ľudí  v inej krajine, vymeniť si skúsenosti 

a vidieť veľa zaujímavých miest. Celý projekt 

sa uskutočnil pod záštitou honorárneho kon-

zula Poľskej republiky pána Tadeusza Fracko-

wiaka. 

      A tu je niekoľko slov o projekte očami žia-

čok III.C - Elišky Balážovej, Barbory Brziako-

vej a Lenky Nemsilovej: 

       „Na začiatku školského roka 2015/2016 do-

stala naša Hotelová akadémia v Liptovskom Mi-

kuláši prostredníctvom honorárneho konzula Poľ-

skej republiky pána Frackowiaka nečakanú ponu-

ku od International  High School of Wroclaw 

v Poľsku na jazykovo–vzdelávací výmenný  po-

byt . S  radosťou  sme ponuku prijali  a tešili sa na 

spoluprácu. Pobytu sme sa zúčastnili my, žiačky 

III. C a II.C triedy odbor Pracovník marketingu. 

Tešili sme sa na nadviazanie nových kamarát-

stiev, nazbieranie nových informácií a, hlavne, na 

dobrodružstvo, ktoré prinášalo neznámo. 

        S týmito pocitmi sme  12. októbra 2015 vyra-

zili do mesta Vroclav. Po príchode do mesta nás 

už čakali žiaci, ktorí nás previedli po ich škole. Po 

milom privítaní si nás rozdelili a vzali do ich rodín. 

Počas celého týždňa sme mali pripravený  prog-

ram. Ešte v pondelok to bolo sprevádzanie po škole 

a zoznámenie sa s úlohami, ktoré nás čakali počas 

celého týždňa. V utorok nám ukázali mesto a hneď 

prvou úlohou bolo zistiť formou mystery shoppingu 

úroveň služieb poskytovaných v informačných cen-

trách v meste. Pracovali sme v skupinách: 2 štu-

denti zo Slovenska, 2 z Poľska a komunikačným 

jazykom počas celého projektu bola angličtina. 

V stredu sme cez mobilnú aplikáciu merali hlučnosť 

na rozličných miestach v meste. Vo štvrtok sme zís-

kané informácie v skupinách vyhodnotili a spraco-

vali do prezentácie. Neskôr,  poobede, sme navští-

vili aj Zoo. Zoologická záhrada nás fascinovala svo-

jou obrovskou rozlohou a rozličnými druhmi zvierat. 

Pobyt sme zakončili prezentáciami pred žiakmi 

a pedagógmi ich školy. Na tento pobyt sme dlho 

spomínali s úsmevom na tvári. Čas plynul ako voda 

a prišiel čas, keď poľskí študenti navštívili Liptov.“ 

„18. apríla 2016 sme si znova povedali 

„Cześć“ (ahoj – poľsky) a pripili si nealkoholickým 

welcome drinkom, ktorý pripravili naši spolužiaci. 

Neskôr sme im ukázali našu školu a zobrali ich do 

našich domovov. Mali sme pre nich pripravený pes-

trý oficiálny aj popoludňajší program. V utorok sme 

sa vybrali lanovkou na Chopok v Jasnej . Počasie 

nám prialo, a tak sme si to mohli užiť naplno.  Poľ-

skí žiaci dostali za úlohu zapísať rôzne merania 

(oblačnosť, rýchlosť vetra, teplotu a vlhkosť vzdu-

chu a iné zaujímavé veci)  na rôznych výškových 

úrovniach. V stredu sme navštívili Demänovskú jas-

kyňu slobody a Stanišovskú jaskyňu, kde poľskí 

študenti opäť merali rôzne veličiny. Keďže sa 

v rámci štúdia venujeme cestovnému ruchu,  našou 

úlohou počas pobytu našich hostí u nás bolo po-

dieľať sa na príprave programu návštevy, sprevá-

dzaní hostí  a tiež pomoc pri meraniach 

a zapisovaní výsledkov. Po obede nás čakalo stret-

nutie s poľským konzulom pánom Frackowiakom, 

ktorý celý projekt zastrešoval. Prišiel posledný deň, 

štvrtok, a s ním aj koniec výmenného pobytu. Prog-

ram však pokračoval aj tento deň, a to v podobe 

prezentácií o uplynulých dňoch pred žiakmi našej 



školy a poľskí študenti  si pripravili prezentáciu o ich škole. Ďa-

lej sme išli do Múzea prírody a jaskyniarstva, a na koniec sme 

navštívili primátora mesta Liptovský Mikuláš. Bohužiaľ, pán 

primátor nás z dôvodu pracovných povinností  nemohol priví-

tať, a tak ho zastúpil zástupca primátora pán Bonko a pani 

Gutraiová.  Samozrejme, poľským študentom sme po spoloč-

ných  „ povinných“ aktivitách pripravili pestrý program. V pon-

delok sme ich zobrali do miestnej reštaurácie na večeru, v uto-

rok si mohli zastrieľať z luku a naučiť sa základnú techniku toh-

to športu a v stredu večer sme si spoločne zahrali bowling.  

Projekt sme ukončili objatiami a úsmevmi pred poľským auto-

busom.“ 

 

 

 

TVORBA TVORÍ 
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     Tvorba tvorí, aranžuje a pomocou farieb vytvára určitú náladu, atmosféru a skrášľuje prostredie. 

V školskom pracovisku Tvorba sme pre vás tento mesiac pripravili veľkonočnú a jarnú výzdobu, ktorú 

ste mali možnosť obdivovať v priestoroch HALM a v reštaurácii Mladosť. 

      Taktiež spolupracujeme na rôznych recepciách, aranžujeme dekorácie a ikebany na slávnostné sto-

lovanie. Dekorácie pripravujeme z rôznych materiálov, používame aj maliarske techniky a postupy. 



Dňa 22. marca 2016 sme sa zúčastnili 

súťaže v darčekovom balení na SOŠ obchodu 

a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej 1, 

v Bratislave. Súťaž sa konala v DK Ružinove. 

 Súťaž bola zameraná pre žiakov, ktorí 

sa pripravujú pre obchodnícke povolania 

a zúčastnila sa jej žiačka našej školy z III. C 

pracovník marketingu – Daniela Kellová. 

Téma:  „Tvoríme pre radosť iných“ 

Témy súťaže: 

1. Zhotoviť darčekové balenie na tému: 

 „ Môj prvý deň v škole“ 

 2. Zhotoviť darčekové balenie na tému:                          

„Balíček pre čakajúceho zákazníka“ 

 3. Zhotoviť ponuku dňa na tému: 

„Hráme sa bez elektroniky“ 

Naša žiačka sa v zlatom pásme 

umiestnila na štvrtom mieste a tiež získala 

diplom za najlepší nápad v kategórii  Hráme 

sa bez elektroniky.                                         

Práce všetkých žiakov  vo všetkých 

súťažných disciplínach boli na veľmi vysokej 

úrovni a dalo by sa povedať, že konkurencia je 

veľmi silná a máme čo robiť, aby sme latku 

náročnosti úspešne prekračovali. 

 Cieľom súťaže bola prezentácia 

a konfrontácia vedomostí a zručností žiakov, 

rozvoj tvorivosti a uplatňovanie vlastných ná-

padov a estetického cítenia. Touto súťažou 

žiaci, ale aj pedagogickí pracovníci mali mož-

nosť nadviazania nových kontaktov 

a priateľstiev a výmenu skúseností. Atmosféra 

súťaže bola veľmi príjemná a postarali sa o ňu 

nielen súťažiaci, ale v prvom rade usporiadateľ 

súťaže  a hlavne Ing. Šoltésová, ktorá celú 

súťaž moderovala, Tatiana Mókosová - riadi-

teľka SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča a 

tiež i prítomní hostia; Odborná trojčlenná poro-

ta bola zložená z výtvarníčok a jednej podnika-

teľky z oblasti reklamy a dizajnerstva. 

 Aby sme aj v budúcnosti mohli konku-

rovať všetkým školám a praktickým zručnos-

tiam ich žiakov, je potrebné priebežne pripra-

vovať žiakov v krúžku balenia tovaru a i na OV 

aj na takéto zaujímavé aktivity a sledovať tren-

dy v oblasti darčekového balenia. 

 

Mgr. Maruškinová Anna  

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V DARČEKOVOM BALENÍ 
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PO STOPÁCH LIPTÁKOV 

      Dňa 29. 04. 2016 sme sa so  žiakmi z tried I.A, III.B a 

I.A DNŠ zúčastnili exkurzie Po stopách Liptákov. Spolu 

44 žiakov a 2 vyučujúce SJL - Mgr. Stankovičová a Mgr. 

Medvecká.   

      Zraz bol  o 7.30 hod. pri soche Janka Kráľa na námes-

tí v L. Mikuláši, odkiaľ sme sa peši presunuli na Nábrežie 

do Rázusovie  domu, kde nám zamestnankyňa Múzea 

Janka Kráľa urobila odbornú prednášku. Odtiaľ sme si ob-

jednali súkromný autobus, ktorý nás odviezol do Závažnej 

Poruby k domu M. Rúfusa, v ktorom sme si vypočuli  od-

bornú prednášku p. Barániovej. Potom sme navštívili aj je-

ho hrob . Nasledoval presun do Hýb, kde sme absolvovali 

prednášky o P. Jarošovi a D. Chrobákovi v jeho  rodnom 

dome, kde je zriadená pamätná izba a hrnčiarska dielňa. 

Odtiaľ sme  sa už vrátili išli do školy v Liptovskom Mikuláši. 

Tu naša exkurzia skončila. 

                                                    

Mgr. Stankovičová 



Dnes, dňa 25. 02. 2016, 

prebiehala na našej škole súťaž 

v umeleckom prednese prózy 

a poézie, ktorá sa každoročne or-

ganizuje vo februári na počesť 

Pavla O. Hviezdoslava. Bola som 

požiadaná, aby som vám priblížila 

priebeh a úroveň tejto súťaže. 

Ja osobne som sa takejto 

súťaže nikdy nezúčastnila, a preto 

som bola veľmi zvedavá, ako to 

bude celé prebiehať. Na začiatku 

som bola dosť  skept ická 

a nevedela som si predstaviť stre-

doškolákov recitovať básne pred 

svojimi spolužiakmi. Moja nedôve-

ra sa však stratila hneď po vystú-

pení prvej súťažiacej. 

Hviezdoslavov Kubín otvo-

rila pani učiteľka Stankovičová 

krásnou básňou a milým slovom, 

ktoré prednášajúcich zbavilo stre-

su. Súťažilo 13 žiakov.  9 predná-

šalo poéziu a 4 prózu. Jeden zo 

súťažiacich dokonca predniesol aj 

svoju vlastnú tvorbu. Celú túto sú-

ťaž hodnotím ako veľmi pozitívnu. 

Ukázalo sa, že žiaci na našej ško-

le sú veľmi šikovní, čo sa predne-

su týka. Sama, ako laik, by som 

mala problém vybrať len 3 víťazov, 

pretože sa mi páčili viacerí. Obdiv 

si zaslúži už len to, že boli vôbec 

schopní postaviť sa pred divákov. 

Počas prestávky nám pani učiteľky 

cez dataprojektor pustili zábavné 

video malej Nelky, ktorá sa taktiež 

zúčastnila podobnej súťaže. 

  A, samozrejme, ako po-

zornosť nechýbal ani skvelý kolá-

čik z našej cukrárne, ktorý bol 

sladkou bodkou za celou súťažou. 

  

   V.B 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN MATURITA  V KNIŽNICI 
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       Naša škola sa aj tento škol-

ský rok  zapojila do vedomostné-

ho kvízu Maturita v knižnici, ktorý 

organizuje  Liptovská knižnica G. 

F. Belopotockého v Liptovskom 

Mikuláši. Kvíz pozostával zo sied-

mich kôl, v ktorých si študenti pre-

verili svoj prehľad zo slovenskej i  

svetovej literatúry, gramatiky aj 

teórie literatúry, ale aj všeobecné 

vedomosti z histórie, geografie, 

ekonomiky, zdravovedy a umenia. 

V ňom sa našim žiakom opäť dari-

lo a umiestnili sa na I. a III. 

mieste zo 7. družstiev štyroch 

stredných škôl z Liptovského 

Mikuláša.(EGLM,HA,SZŠ 

a PŠLM) 

      Žiaci  Hotelovej akadémie 

v Liptovskom Mikuláši Peter Obr-

cian a Nikola Janečková zo IV.C 

získali  1.miesto a Matúš Staník 

a Jana Šunová z V.A 3.miesto. 

Víťazom srdečne gratulujeme 

BESEDA V KNIŽNICI 

     Dňa 8. 4. 2016 sa I.A  trie-

da HALM  zúčastnila exkurzie 

v knižnici G.  F. Belopotocké-

ho,  kde  nám  p. Ondrejková 

urobila  prednášku  na tému 

ALŽBETÍNSKE DIVADLO.      

Dozvedeli sme sa na nej veľa 

užitočných informácii;  najmä 

o W. Shakespearovi, ktoré 

môžeme využiť pri štúdiu. Ho-

vorila o jeho tvorbe a o tom,  

že sa zachovalo len 18 jeho 

divadelných hier, no ani jednu 

z nich neautorizoval. Narodil 

sa v Stratford up on-Avon 

(Anglicko). Bol významný ang-

lický spisovateľ, dramatik 

a herec. Písal najmä tragédie, 

historické hry, komédie 

a romance, ktoré boli prelože-

né do všetkých svetových ja-

zykov. Chceme sa poďakovať 

aj pani učiteľke Stankovičovej, 

že nás tam v rámci hodiny SJL 

zobrala. 



Matej Mikušiak sa tohto roku zúčastnil prestížnej 
súťaže Deň podpory remesiel pod záštitou pos-
lanca Mgr. Branislava Grohlinga, kde získal prvé 
miesto  v kategórii čašník a zároveň aj mimoriad-
nu cenu za odbornú gastronomickú komunikáciu 
a osobný prínos v oblasti gastronómie. 
Matej je tohto roku absolventom Hotelovej akadé-
mie, navštevoval V.B triedu, kde nadobudol od-
borné vedomosti a praktické zručnosti. O svoje 
skúsenosti sa podelil aj s nami. 
 
Maťo, priblíž nám svoje pocity na súťaži. 
 
Silná konkurencia, hodnotiaci komisári ma obra-
cali z každej strany. Na víťazstvo som nepomys-
lel, vládla tam zvláštna  atmosféra. 

Súťaž Podporme remeslá ti priniesla výhru, aj 
keď na záver štúdia v 5. ročníku. Našu školu 
si zviditeľnil medzi ostatnými  SOŠ. Dá sa po-
vedať, že hotelierstvo a gastronómiu si za-
klincoval  zlatým úspechom. Ako si sa na túto 
súťaž  dostal a ako dlho si sa pripravoval. 
Na súťaž som sa dostal tak, že ma oslovila pani 
učiteľka Iľanovská, ktorá si myslela, že by som sa 
na ňu hodil. Som rád, pretože za päť rokov som 
sa aj chcel do nejakej súťaže zapojiť. Príprava 
bola dosť náročná vzhľadom k tomu, že mám 
pred maturitami a deň pred súťažou aj prijímačky 
na VŠ. Príprava bola hlavne v poobedných hodi-
nách mimo vyučovania. 

Výhra  v kategórii čašník a mimoriadne oce-
nenie za profesionálnu komunikáciu a osobný 

prínos pre oblasť gastronómie. 

Vôbec som to nečakal, bol som rád aj za pani 
učiteľky a možnou aj touto cestou sa im chcem 
poďakovať, že mali so mnou trpezlivosť, tiež ďa-
kujem p. učiteľovi Pirončiakovi, ktorý ma pripravil 
po komunikačnej stránke. 

Ako tvoj úspech hodnotilo najbližšie okolie? 

Moji rodičia a aj učitelia, ktorí ma učia, mali spolu 
so mnou radosť. Boli spolu so mnou šťastní. Te-
šili sa z môjho úspechu, chceli odo mňa vedieť 
podrobnosti .  

Máš predpísaný recept na úspech? 

Nemám, ha-ha.  Nepovedal by som, že je to za-
ručené, ale je to o vytýčení cieľov a o počúvaní 
okolia; nielen na teórii, ale aj na praxi. Je to 

o zbieraní skúseností; všetko to na seba nadväzuje. 
V škole počúvať učiteľov, čo vravia a v praxi zase 
inštruktorov, majstrov OV. Je to o zbieraní skúsenos-
tí. Ja som mal asi šťastie, že som bol v správny čas 
na správnom mieste. 
 
Čo si myslíš o takýchto gastronomických súťa-

žiach. 

Určite sú pre žiakov motiváciou,  sú veľmi dobré pre 
profesionálny rozvoj, je to taká podpora štúdia. 

No a teraz poďme zhrnúť  5 rokov štúdia 
v Hotelovej akadémii. Čo Ti dala táto škola? 
Som rád , že som si vybral Hotelovú akadémiu 
a odbor Hotelová akadémia. Pre  mňa bolo veľmi 
dobré, že v škole sa striedala  teória  s praxou. Keď 
prišli prvé praxe a s nimi ponuky do päťhviezdičko-
vých hotelov, bola to pre mňa výzva. Som rád, že 
som sa ich mohol zúčastniť. Mojou iniciatívou sa mi 
otvorili dvere aj do hotela Kempinski, kde som nastú-
pil na prax a neskôr som tu začal brigádovať. Počas  
takýchto stáží som sa zdokonalil v anglickom jazyku, 
nadobudol som praktické zručnosti a veľmi dobre 
som pochopil, ako je dôležité spájať teóriu s praxou. 
Zdokonalil som sa aj po komunikačnej stránke. 
Keď máte chuť a výdrž pracovať, pristupujete zodpo-
vedne k práci - nadobudnete skúsenosti, ktoré vám 
už nikto nezoberie. 
 
Aký je tvoj vzťah ku gastronómii; ostaneš jej ver-

ný aj naďalej? 

Pochopiteľne, mám veľmi rád gastronómiu. Kuchyňa 
síce nie je moja silná stránka, ale aj napriek tomu 
v nej dokážem fungovať. Moja srdcovka je obsluha 
a hlavne komunikácia s ľuďmi, v ktorej som sa za 
tých päť rokov aj našiel. 

Ktorý predmet patril medzi tvoje najobľúbenej-

šie? 

Odborný predmet Technika obsluhy  bol môj najob-
ľúbenejší a keď si spomeniem od 1. ročníka: nosenie 
a debarasovanie tanierov. Teraz je môj najobľúbe-
nejší predmet účtovníctvo. 

Účtovníctvo? Prečo účtovníctvo? 

Je to môj najbližší cieľ,  účtovnícky smer. Tento 
predmet som si veľmi obľúbil, páči sa mi svet okolo  
financií. 

Čo by si zmenil v našej škole z pohľadu žiaka? 

Z ČAŠNÍKA ROKA SA MOŽNO STANE ŠIKOVNÝ ÚČTOVNÍK 
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Liberálnejší prístup, ale nie zase 
moc. My sme mali šťastie na dob-
rých učiteľov,  hahaha. V škole sa 
mi páči, ja by som tu nič nemenil. 
Čo mi tu možno chýbalo, boli to 
hodiny komunikácie. Komunikácia 
je veľmi dôležitá pre náš profesio-
nálny život. Páči sa mi, že aj prax 
je už v dnešnej dobe finančne 
ohodnotená.  

Si  stotožnený s filozofiou našej 
š k o l y  o  š t a n d a r d o c h 

a upravenosti žiaka? 

Určite áno, podľa mňa je veľmi dô-
ležité ako vyzeráte. Hlavne keď 
robíte v gastronómii v špičkových  
hoteloch. Je to aj pre taký subjek-
tívny pocit zo strany zákazníka, 
pretože Slováci sú stále dosť kon-
zervatívni. Iné je, keď sa zamestná-
te v nejakých baroch zameraných 
na určitý typ zákazníka, kde s vý-
strednými doplnkami a imidžom 
zapadáte do atmosféry podniku. 

Nebude ti  smutno za stredoškol-
ským životom, za spolužiakmi, 

za školou? 

Určite bude za spolužiakmi, veď za 
päť rokov sme toho prežili veľa. Je 
dosť dlhá doba na to, aby sme 
sa na seba navzájom naviazali.  

Aké sú tvoje životné ciele? 

Najbližší môj cieľ úspešne ukončiť  
štúdium, úspešne zmaturovať. Bol 
by som veľmi rád, keby som sa do-
stal na vysokú školu. Možno nieke-
dy v budúcnosti by som sa rád pre-
pracoval k financiám a ak by som 
to aj spojil s gastronómiou, tak 
možno aj ako FB manager. 

 

Maťo, ďakujeme  veľmi pekne, pra-
jeme ti, aby si úspešne napredoval, 
šťastnú ruku pri maturite. Nech sa 
ti darí v ďalšom osobnom 
a odbornom živote. 

 

Strana 11 

 

Meno a priezvisko: Ondrej Jurčo 

Trieda: 3.E 

Narodený: 27.6.1997 

Záľuby: šport, varenie, hudba, nakupovanie 

Kto je tvoj vzor z oblasti gastronómie: Jaroslav Židek, Gordon 

Ramsay, Zdeněk Polhreich 

Prvé jedlo, ktoré si uvaril a aj sa podarilo: typické slovenské 

jedlo bryndzové halušky 

Kde si praxoval: Pemmeva, Strachanovka, hotel Avena, Marriot 

v Prahe, hotel Chopok 

Prax je pre kuchára veľmi dôležitá, získavame na nej nielen zá-

kladné zručnosti, ale aj nové skúsenosti pri príprave jedál. 

Z akých surovín rád pripravuješ pokrmy?  

Rád pripravujem jedlá z mäsa v kombinácii so zeleninou, aby chu-

te a farby  na tanieri boli vyvážené. 

Účasť na súťažiach za rok 2015/2016: 

Žilinská jeseň, Žilina-zlatá medaila 

Danubius gastro, Bratislava-bronzová medaila 

Gastro cup, Banská Bystrica-účasť 

Tvoje plány v blízkej a vzdialenej budúcnosti: 

V blízkej budúcnosti si chcem dokončiť školu, prihlásiť sa na matu-

ritné štúdium. Rád by som pracoval ako kuchár a vyskúšal si za-

hraničie. 

. 

 

 

DOTAZNÍK 



Počas maturitného týždňa dňa 

30.5.2016 sa žiaci I.DNŠ, I.A a I.B triedy 

zúčastnili exkurzie do planetária v Žiari 

nad Hronom. Keďže bolo priaznivé po-

časie, tak sme  exkurziu začali v pozo-

rovateľni, kde žiaci prostredníctvom ďa-

lekohľadov mali možnosť pozorovať 

Slnko. Pozorovanie bolo spojené 

s výkladom odborného pracovníka, kto-

rý žiakov upozornil, čo si majú na Slnku 

všímať. 

Po skončení pozorovania sme sa 

sústredili vo Hviezdnej sále, kde naši 

študenti sledovali program UNIVER-

SUM. Program zoznámil študentov  

s vývojom vesmíru, počnúc veľkým tre-

skom, cez formovanie prvých hviezd 

a ich sústav, vznikom a vývojom prvých 

galaxií až po utváranie planét. Poskytol 

tiež pohľad na našu nočnú oblohu, 

predstavil najznámejšie súhvezdia 

a vysvetlil povahu niektorých úkazov 

ako sú meteory a zatmenia. 

Aj keď sa na našej škole fyzika ne-

vyučuje, exkurzia prispela k rozšíreniu 

vedomostí našich žiakov, ktorí uvedené 

aktivity disciplinovane absolvovali. 

                                                                                                 

Mgr. T. Čerstvíková, Mgr. V.Ilavská 

     Umelecká agentúra Amos ponúkla stredným školám pri prí-

ležitosti dňa vody a Dňa Zeme, hudobno- vzdelávacie predsta-

venie „Voda nad zlato“. Naša škola využila túto ponuku -  dňa 

22. 4. 2016 sa tohto programu  zúčastnili žiaci prvých 

a druhých ročníkov. 

     Hlavným cieľom  programu bolo priblížiť študentom význam, 

dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Boli 

v ňom  zahrnuté tieto témy, ako napr. kolobeh vody v prírode, 

zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom 

vody, znečisťovanie prírody a vôd, prírodné katastrofy, ochrana 

prírody, separácia odpadu, recyklácia, atď. 

     Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hrali 

dvaja hudobníci naživo populárne skladby od známych sloven-

ských, ale aj svetových spevákov a skupín, ako napr. Lucie, 

R.E.M., IMT SMILE, U2, AVICI, Kabát, Horkýže slíže, atď. Té-

ma piesní úzko súvisela s obsahom programu, ktorý bol podpo-

rený video-projekciou.     

     Mgr. T. Čerstvíková 

VODA NAD ZLATO NÁVŠTEVA PLANETÁRIA 
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Máj, čas maturít, sa neúprosne blíži. Je to moment, na 

ktorý sa naši maturanti pripravujú niekoľko rokov. Počas štúdia 

nadobúdajú vedomosti, zručnosti a rozširujú svoje obzory. Roz-

hodli sme sa usporiadať  olympiádu z odborných ekonomických 

predmetov a otestovať tak hĺbku a šírku vedomostí našich ma-

turantov zábavnou súťažnou formou.   

V utorok 3. mája 2016 sa uskutočnil pilotný 0. ročník ekonomic-

kej olympiády "Myslíme ekonomicky", v ktorej sa proti sebe 

postavili súťažné tímy tried V.A, V.B, IV.C a II.A DNŠ.  

Olympiáda mala 3 súťažné kolá: 

kolo:  Riešenie tajničky na základné ekonomické pojmy 

kolo:  Duel tímov 

kolo:  Ekonomické pexeso 

Súťažné tímy prišli podporiť spolužiaci, ktorí vytvorili prí-

jemnú atmosféru, povzbudzovali spolužiakov, ocenili aj úspech 

súperov. Pre všetkých súťažiacich boli pripravené milé ceny, 

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA  

„MYSLÍME EKONOMICKY“ 



pre víťazov navyše diplomy aj sladká odmena v podobe torty z našej cukrárne.  

Olympiáda skončila s nasledujúcimi výsledkami: 

 

Víťazom blahoželáme, zúčastneným žiakom ďakujeme a všetkým maturantom prajeme veľa šťastia 

a úspechov na skúške dospelosti, ktorá ich onedlho čaká. 

Pevne veríme, že sa z tejto milej akcie stane tradícia a na budúci školský rok vás  budeme môcť po-

zvať na ďalší ročník olympiády ekonomických vedomostí našich žiakov. 

Ing. Beata Vagačová, Ing. Anna Paukovčeková 

Výsledné poradie Súťažný tím Celkový počet bodov 

1. miesto V.A       Kitová, Lazišťanová, Šunová 36 

2. miesto II.A DNŠ     Veselovská, Hosťovecká, Mäsiarová 29 

3. miesto V.B       Kováčová, Antolová, Mikušiak 24 

4. miesto  IV.C    Janečková, Čerstvíková, Labajová 19 
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V apríli a v máji prebiehali na našej škole odborné prednášky na tému: Virtuálny 

svet a jeho nástrahy. Gestorom týchto prednášok bolo  Centrum pedag. psychologické-

ho poradenstva a prevencie Okoličné za účasti týchto tried: I.A, B,C, D, E. Táto aktivita 

bola pripravená pod vedením Mgr. Palajovej. 

VIRTUÁLNY SVET A JEHO NÁSTRAHY 



Ján Mikuš je žiakom 2. ročníka učebného odboru 
kuchár  v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. 
Svoj talent  na bežecké lyžovanie profesionálne  roz-
víja v klube bežeckého lyžovania Združenie športo-
vých klubov Jasná, je registrovaný v Slovenskej ly-
žiarskej  asociácii . 
Na svojom konte má nespočetne veľa medailí, je 
niekoľkonásobný majster  Slovenska. Päťkrát celko-
vý víťaz Slovenského pohára. Zúčastňuje sa aj Me-
dzinárodných pretekoch FIS. 
Ocenenie za úspechy v bežeckom lyžovaní , účasť 
na II. zimných olympijských hrách mládeže 
v nórskom  Lillehammeri. Dvakrát bol ocenený pri-
mátorom  mesta Liptovský Mikuláš za vzorné repre-
zentovanie mesta Liptovský Mikuláš, kde získal  na 
Slovensku v behu na lyžiach štyri zlaté a jednu strie-
bornú medailu. 

 
Janko, to sú úspe-
chy, ku ktorým gra-
tulujeme, ale prezraď 
nám, odkedy sa ve-
nuješ bežeckému 
lyžovaniu a ako si sa 
k nemu dostal? 
Dá sa povedať, od 
prvej triedy základnej 
školy v Závažnej Poru-
be, kde som mal be-
žecké lyžovanie ako 

krúžok. Poriadne trénovať som začal neskôr 
v Jasnej, kde ma to začalo baviť. 
 
Čím je tento šport zaujímavý? 
Hlavne tým, že je to šport, ktorý sa robí v prírode, je 
to vytrvalostný šport. Som rád, že cez tento šport 
môžem  spoznávať  svet . 
 
Zúčastnil si sa na II. Zimných olympijských hrách 
mládeže v Nórsku, aké úspechy si tam získal? 
Klasický šprint, kde som skončil na 24. mieste. Na 
novej disciplíne cross šprint som sa umiestnil na  34. 
mieste. Mojim cieľom bolo skončiť v prvej pätnástke, 
čo ma veľmi mrzí, ale podpísal sa pod to môj zdra-
votný stav. 
 
Od Lillehameru  prebehla nejaká súťaž, ktorá by 
stála za zmienku? 
Majstrovstvá Slovenska na Štrbskom plese, kde som 
získal dve zlaté a jednu striebornú medailu. Tiež to 
boli Medzinárodné preteky FIS, kde som získal moje 
nominačné body. 

Minulý rok si bol ocenený dvakrát primáto-
rom mesta Liptovský Mikuláš. Za čo si získal  
tieto ocenenia? 
Bolo to za výsledky a úspechy v športe  počas 
celej sezónny. 
Vraví sa, v zdravom tele zdravý duch. Pre-
zraď našim  čitateľom, ako vyzerá taký deň 
športovca. 
Keď máme sústredenie,  tak ten režim je dosť 
prísny v náročnosti na tréningy, ako aj na stravo-
vanie. Počas bežného dňa si dávam pozor na to, 
ako sa stravujem a veľa času mi zaberajú aj tré-
ningy v posilňovni.  
 
Ako tráviš svoj voľný čas, ak samozrejme ne-
jaký máš. 
Vo voľnom čase rád cvičím, rád chodím na turis-
tiku 
 
Prečo si si vybral odbor kuchár, keď ťa baví 
šport? 
Aby som si vedel  sám pripraviť popri športe 
zdravé a chutné jedlá. 
 
A čo škola? 
Tak je to veľmi náročné, stíhať školu aj šport. 
Nestíham sa dostatočne pripravovať na vyučo-
vanie, čo ma veľakrát aj mrzí. 
 
Ktoré sú tvoje najobľúbenejšie predmety. 
Telesná výchova  a Stolovanie. 
 
Čo by si odkázal žiakom, 
ktorí neradi cvičia? 
Podľa mňa je to len ich 
lenivosť a frajerina , že sa 
neprezliekajú. Telesná vý-
chova je super už len pre 
to, že tam získate hormón 
šťastia endorfín a ten je 
dôležitý pre každého žia-
ka. Veľa žiakov, ktorým sa 
možno nechce cvičiť, po-
t o m  s t r e t á v a m 
v posilňovni. 
 
Aké sú tvoje ciele do budúcnosti. 
Najbližšie ciele Majstrovstvá  sveta v USA , kde 
sa budem nominovať. To je najbližší môj cieľ. 
Ďakujeme za rozhovor. Prajeme ti, aby sa ti dari-
lo nielen v oblasti športu , ale aj v škole. 

JÁN MIKUŠ 
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Žiaci našej školy znovu raz príjemne prekvapili. 

Keď sme v mesiaci marec na škole zrealizovali anketu 

s témou „Najobľúbenejšia kniha“, boli sme s jej výsled-

kami veľmi spokojné. Mnohí naši žiaci knihy čítajú. 

I keď to nie je „klasika“ z odporúčanej školskej literatú-

ry, je dôležité, že všeobecne platné pravidlo: Mladí 

dnes vôbec nečítajú, na našej škole neplatí. 

 

Na prvých miestach sa umiestnili knihy: 

1.  Na vine sú hviezdy – John Green 

50 odtieňov sivej – E. L. James 

2.  Hobit - J. R. R. Tolkien 

 

Obľúbeným žánrom sú nielen fantasy diela, ale 

aj romány zo súčasného života, autobiografie, či litera-

túra s filozofickým podtónom. Ponúkame vám výber 

z veľkého množstva kníh, ktoré vaši spolužiaci prečítali 

a odporúčajú: 

 

G. R. R. Martin - Hra o tróny  

Stephen King – Bezhviezdna tma 

J. K. Rowling – Harry Potter 

Lauren Kateová – Padlí anjeli 

J. R. R. Tolkien – Lord of the Rings, Hobbit 

Reinold Messner  - Annapurna  

Katy Evans - Vo vieru rocku  

Roberto Sarauo- Zero, zero, zero 

Kathryn Hughes – List 

Diane Setterfield – 13. príbeh 

Paul Coelho – Alchemista, 11 minút 

Paul Hoffman – Ľavá ruka boha 

Nacuo Kirino – Zruda 

Michal Škombár – Druhá šanca 

Pavol „Hirax“ Bričak – Príbeh muža 

Paul Young - Chatrč 

David Nicholas – Jeden deň 

Dan Millman – Cesta pokojného bojovníka 

Jiří Kulhánek – Noční klub 

Dan Brown – Anjeli a démoni 

Charrles Bukowski – Faktótum, Príbehy obyčajného 

šialenstva 

Richard A. Knaak - Warcraft 

Ela Marsová - Závislá 

David Nicholas - Jeden deň  

Jojo Mayesová – Dievča, ktoré si tu zanechal 

Zuzka Šulajová – Džínsový denník 

Jamie McGuire – Sladké zabudnutie 

Ed Green – David Beckham 

Lenka Palovčíková – Marián Gáborík 

Pomaľované vtáča – Jerzy Kosinski 

Netopierí muž – Jo Nesbo 

Dom hodvábu – Anthony Horowitz 

Zostaň so mnou – ak zostanem – Gayle For-

man 

Pohrobok – Štefan Konkol 

Nikomu never – Amanda Quick 

Dalajmánova mačka – David Michie 

Listy do neba -  Ava Dellaira 

Nebo nie je výmysel - Todd Burpo, Lynn Vin-

cent 

Viem, čo si myslíš - Thorsten Havener 

Rozhovor s Bohom - Neale Donald Walsch 

Temné vízie – L. J. Smith 

Obratník noci – Michael Gruber 

Šťastlivec - Lenona Štiblaríková 

 

 
 

 

 

 

 

A VRAJ DNEŠNÁ MLÁDEŽ NEČÍTA... 

Strana 15 

 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Lynn-Vincent/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Lenona-Stiblarikova/
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Naši „Mladí Somelieri Liptova“ 

úspešne pracujú nie len v krúžkovej 

činnosti, ale pokračujú vo vzdeláva-

ní Somelierskeho umenia kde ab-

solvujú kurzy, či už začiatočník ale-

bo Somelier v gastronómii. Tí 

úspešnejší cestujú za objavovaním 

pravdy vo víne, napríklad hľadajú 

tajomstvá sobášenia vína s jedlom 

a taktiež nás úspešne reprezentujú 

na Somelierských súťažiach, ako 

napríklad Mladý Somelier 2016 

Piešťany. 

Najväčší úspech zožali na Maj-

strovstvách Somelierov Slovenska 

Hubert Trophée 2016 ktoré sa ko-

nali v dňoch 4.-5. 4. 2016 

v Trenčíne. Našu školu v tejto So-

melierskej gastronádhere úspešne 

reprezentovali žiačky 2.A HA Natália 

Babušiaková, ktorá sa umiestnila 

na 8. Mieste a Veronika Hanusová 

s umiestnením na 9. Mieste. Na 

súťaži sa zúčastnilo 32 Somelierov 

Slovenska, žiakov Hotelových aka-

démií. Veríme, že v tejto nádhere 

budú pokračovať. Prajeme im veľa 

úspechov. 

Na súťaž pripravovala žiakov 

Profesionál Somelier 

PhDr. Anna Žiklová  

MLADÍ SOMELIERI LIPTOVA 2016 
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Cesto 

Suroviny: 

-600 g hladkej múky 

-250 g tuku 

-200 g práškového 

cukru 

-2 ks žĺtky 

-½ prášku do pečiva 

-250 ml mlieko  

-1 polievková lyžica kakaa 

Postup 

Z uvedených surovín vypracujeme cesto. 

 

Plnka 

Suroviny: 

-500 g tvarohu 

-2 ks vajcia- žĺtky , sneh 

-1 ks vanilínový cukor 

- mletá škorica 

-práškový cukor podľa chuti 

postrúhaná citrónová kôra 

 

Všetky suroviny spolu spracujeme na plnku 

-500g rebarbora 

-práškový cukor, mletá škorica 

Postup: 

-vypracované cesto rozdelíme na 2. časti 

-každú časť vyvaľkáme na veľkosť plechu 

-1 plát položíme na vymastený plech a rozotrieme 

naň tvarohovú plnku 

-na plnku nakrájame na kúsky rebarboru 

a posypeme práškovým cukrom a škoricou/podľa 

chuti/ a priložíme druhým plátom 

-jemne pritlačíme a potrieme žĺtkom 

-dáme piecť do predhriatej rúry 

REBARBOROVÝ  KOLÁČ 

Prievan – občasník Hotelovej akadémie  

Šéfredaktor: Natália Trnková III.C 

Redakčná rada: Katarína Čerstvíková, Lenka Macaláková, IV.C 

Odborné vedenie a jazykový konzultant: Ing. Michal Račko,     

Mgr. Zuzana Iľanovská, Mgr. Ľubomíra Medvecká 

Grafická úprava: Ing. Gabriela Martanová, Linda Kubáňová,  

Miroslava Majerčíková,  Barbora Lednárová III.C 
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Mnohým z nás sa už určite stalo, že sme 

potrebovali odhlásiť alebo naopak prihlá-

siť obed, ale už bolo neskoro poobede, 

v jedálni už nikto nebol a box bol vypnutý. 

Práve pre tieto prípady je tu pomoc – no-

vá  s l už ba  š k o l s k e j  j e d á l ne , 

nahlasovanie/odhlasovanie stravy pro-

stredníctvom internetu. Ako to fungu-

je? 

1. Navštívite p. vedúcu školskej jedálne 

ktorúkoľvek stredu medzi 13,00 14,00 

hod. 

2. Vedúca školskej jedálne Vám odovzdá 

prihlasovacie meno,  heslo a číslo našej 

jedálne platné pre prihlasovanie sa cez 

internet. Vy nahlásite svoju e-mailovú ad-

resu. 

3. Na prihlásenie využívate stránku www. 

strava.cz. Zadáte číslo našej jedálne 

(9285) alebo si ho vyhľadáte priamo pri 

prihlasovaní. Zadáte pridelené užívateľ-

ské meno a heslo.  A ste na stránke našej 

jedálne. 

Čo všetko môžete využívať po prihlásení? 

-  zmeniť si heslo, odhlásiť / prihlásiť obed 

(najneskôr deň vopred), skontrolovať si 

platby či pozrieť prehľad o vyzdvihnutých 

obedoch. 

Tešíme na Vás a privítame i Vaše pripo-

mienky a návrhy na jedlá, ktoré Vám chu-

tia a radi by ste ich videli na našom jedál-

nom lístku častejšie. 

KOB 

NOVINKY ZO ŠKOLSKEJ 

JEDÁLNE 


