
 

       Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši si v tomto 

školskom roku pripomína 130. výročie založenia Mestskej 

učňovskej priemyselnej školy (v roku 1885), ktorá bola  

prvou odbornou školou v regióne a základným pilierom 

dnešnej Hotelovej akadémie. 

       Počas tohto úctyhodného obdobia pôsobnosti školy sa 

v nej vystriedalo množstvo pedagógov i žiakov, ktorí po sebe zanechali trvalé vzájomné stopy v mysliach 

i srdciach. Žiaci spomínajú na svojich učiteľov, učiteľom sa vynárajú v mysli ich zverenci a aj ich kolego-

via. Jubileum je vždy vďačnou príležitosťou nielen na spomienky a stretnutia, ale i na jeho historické     

poslanie, na bilanciu dosiahnutých výsledkov, na vyjadrenie hrdosti na svoju školu. Oslavy tohto           

významného jubilea, v duchu ktorého sa niesli mnohé tohtoročné školské i mimoškolské aktivity, vyvrcho-

lili 28. októbra 2015 slávnostnou akadémiou v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, počas ktorej škola 

obdržala od predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára ocenenie Littera memorialles a od 

primátora mesta pamätnú medailu. 

Slávnostný program zahŕňal hudobné vystúpenia našich žiakov: Barbory Kamenickej s Katarínou 

Vechterovou, Jozefa Ťapajáka a našej absolventky Nikoly Dobákovej, ďalej vystúpenie tanečnej skupiny 

Freezy, barmanskú show našich úspešných absolventov Jakuba Spišáka a Patrika Kováča a  vystúpenie 

Petra Pravotiaka, majstra sveta v miešaní nápojov. Samozrejme, nechýbali ani slávnostné príhovory hostí 

a ocenenia zamestnancov školy. 

Redakcia časopisu Prievan sa pripája ku všetkým 

gratulantom a praje našej škole mnoho ďalších úspešných 

rokov, desaťročí či možno storočí. Nech aj naďalej vytvára 

priestor pre udalosti a úspechy, o ktorých bude stáť za to 

písať. 

 



 

Stručná história našej školy 

Fantastický úspech Petry Vlhovej 
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1885: MESTSKÁ UČŇOVSKÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA 

1920: OBCHODNÁ ŠKOLA 

1922: Založenie UČŇOVSKEJ ŠKOLY 

1940: UČŇOVSKÁ ŠKOLA MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA 

1962: UČŇOVSKÁ ŠKOLA 

1972: UČŇOVSKÁ ŠKOLA v nových priestoroch na Ul. Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 

1976: Odčleňovanie odborov; orientácia školy na odbory predavač, kuchár, čašník; zavedenie štúdia  popri za-

mestnaní 

1985: STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE OBCHODNÉ 

zriaďovatelia: PRIOR Banská Bystrica, Bratislava, Inštitút VV PO CR Nitra, Ministerstvo obchodu Bratislava,  

Ministerstvo hospodárstva Bratislava 

1991: Deliminácia PPV do SOU obchodného 

1997: Zriadenie HOTELOVEJ AKADÉMIE pri SOU obchodnom 

zriaďovateľ: Krajský úrad Žilina 

2001: ZDRUŽENÁ HOTELOVÁ A OBCHODNÁ ŠKOLA 

Spojenie Hotelovej akadémie a SOU obchodného 

zriaďovateľ: Krajský úrad Žilina 

2002: ZDRUŽENÁ HOTELOVÁ A OBCHODNÁ ŠKOLA 

zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj 

2009: HOTELOVÁ AKADÉMIA 

zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj 

Dňa 13.12.2015 dosiahla naša žiačka Petra Vlhová vo švédskom Aare v nedeľňajšom slalome  

Svetového pohára 1. miesto. Slovenská lyžiarka z Liptova so štartovným číslom 19 bola v 1. kole na čele 

súťaže, v 2. kole zvýšila svoj náskok na Nórku Ninu Loesethovú na 58 stotín. Peťa Vlhová dosiahla svoj 

najlepší životný úspech. Peťa, gratulujeme a držíme palce na ďalších pretekoch. Tvoji hoteláci. (HOŠ) 



Jana Lehotská: Peťa, srdečná 

gratulácia k tvojmu krásnemu 

úspechu. Všetci sme pri telke 

držali palce. Chcela by som sa 

ťa spýtať, na čo si myslela pred 

tým, ako si cestovala do Švéd-

ska, aké boli tvoje ciele. Určite 

tie najvyššie... 

Petra Vlhová: Pred každým pre-

tekom si verím, že nejaký ten  

úspech bude, ale tak určite som  

nepredpokladala, že to bude prvé 

miesto, ale som za to rada 

a užívam si to.  

J.L: Určite ti všetci z tímu drža-

li palce, ja som hneď na Face-

booku videla po prvej jazde, že 

si mala velikánsky náskok pred 

ostatnými, štartovala si 

z poslednej pozície. Napriek 

tomu sa ťa chcem spýtať na 

reakcie z tímu a tvojej najbliž-

šej rodiny po tvojom krásnom 

úspechu. 

P.V.: Všetci boli šťastní, nečakali 

to tak ako ja. Verili sme si, že na 

to pódium mám, ale že by som 

vyhrala svetový pohár, tak to  

určite nie. Sme za to radi, sme 

šťastní a budem sa snažiť tie   

výsledky opakovať. 

J.L.: Videli sme tvoju jazdu, 

ktorú si naozaj predviedla ako 

takú najdravšiu jazdu, dala si 

do toho maximum. Vedela by si 

nám ešte predsa len ešte trošku 

opísať tie pocity počas jazdy, 

myslela si na niečo? Dá v tej 

chvíli vôbec na niečo myslieť, 

keď jazdíš? 

P.V.: Keď jazdím, len sa sústre-

dím na svoju jazdu; ako pôjdem. 

Prvé kolo vždy chodím tak, že 

idem naplno, aby som spravila čo 

najlepší výsledok do druhého kola 

a v podstate, keď som prišla do 

cieľa a bola som prvá, tak som 

tomu neverila. Tá jazda bola asi 

najlepšia v mojom živote. Aj môj 

tréner ma pochválil, nebola tam 

ani jedna chybička a to bolo vid-

no na čase. V druhom kole som 

mala trošku stres, ale ja som   

vedela, čo chcem a ako chcem ísť 

a ten stres šiel potom bokom 

a bolo mi v podstate jedno, ako 

pôjdem. Proste som chcela ísť 

naplno a chcela som len vyhrať. 

J.L.: To, ako si to prežívala, 

sme vlastne videli aj v priamom 

prenose. Zrejme od šťastia si 

spadla na zem a neverila si to-

mu. Vieš nám ešte trošku popí-

sať, čo ti potom ako prvé prišlo 

na um, keď si sa nejakým spô-

sobom dostala z tej eufórie. 

P.V.: Tá eufória tam bola, nejaké 

myšlienky som nemala, pretože 

som tomu nerozumela, aj keď 

som sa vyvalila na zem, začala 

som plakať, pretože to bola     

neskutočná radosť, a keď mi sú-

perky gratulovali, nevnímala som 

ich, lebo som bola úplne v takom 

šoku. 

 

J.L.: Ja osobne ťa dosť sledu-

jem na Facebooku, veľa času 

tráviš momentálne s Veronikou 

Velez-Zuzulovou. Aké boli jej 

reakcie na tvoj úspech? 

P.V.: Bola rada. Prvá reakcia, keď 

som prišla na izbu, bola, že som 

nemusela tak dlho čakať ako ona 

a v podstate možno som mala aj 

kus šťastia, že to tak vyšlo, keďže 

najväčšia favoritka sa zranila, tak-

že mi to presne tak vyšlo ako to asi 

malo byť. Ona sa z toho teší, uvi-

díme. Tento pretek, čo bol, jej  

nevyšiel, ale ja verím, že ešte 

na tom stupni budeme obidve. 

J.L.: Teraz nás čaká čas Via-

noc. Máš to ešte nejako nabi-

té s programom, s ďalšími 

pretekmi? Ako to máš       

zosúladené a ako prežiješ 

Vianoce? 

P.V.: Momentálne trénujem už 

kondične, v nedeľu ideme na 

tréning, prídem asi 23. Na Via-

noce budem doma s rodinou 

a potom v podstate už 26. ide-

me na preteky. Je to dosť nabité. 

J.L.: Na budúci rok ťa čakajú 

preteky na tvojom rodnom kop-

ci, ako si to sama povedala, 

v Jasnej. Čo nám k tomu povieš? 

P.V.: Teším sa na to, pretože mať 

doma v Jasnej svetový pohár, to je 

niečo úžasné, a tešíme sa na to  

obidve s Veronikou. Ja verím, že 

tá atmosféra bude super a že to 

všetko zvládnu a tešíme sa na to. 

J.L.: Ja ti ešte raz blahoželám, 

držím palce, hlavne veľa zdravia 

a naozaj veľa úspechov, aby si 

nám robila stále veľkú radosť aj 

im doma na rodnom kopci 

a želám ti krásne prežitie Vianoc 

za celú  Hotelovú akadémiu. 

Peťa Vlhová prezradila... 
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Problematika zdravého život-

ného štýlu a faktu, že zdravý     

životný štýl predstavuje jeden 

z najdôležitejších činiteľov, ktorý 

ovplyvňuje  naše  zdravie , 

a skutočnosti, že najväčší podiel 

zdravia má každý z nás vo vlast-

ných rukách, viedli k tomu, že 

v rámci predmetu cvičná firma sa 

žiačky III.C PM – obchod rozhodli 

založiť cvičnú firmu AjFit, s. r. o. 

Cvičná firma AjFit, s. r. o. je 

od roku 2014 zaregistrovaná 

v obchodnom registri Slovenského 

c e n t r a  c v i č n ý c h  f i r i e m 

v Bratislave s predmetom činnosti 

na pohybové kurzy, zdravú       

výživu, výživové doplnky a pora-

denské služby. 

Vo svojej činnosti úzko spolu-

pracuje s reálnym partnerom,   

ktorý má vyše dvadsaťročnú 

úspešnú činnosť v tejto oblasti 

s fitnessclubom Arny so sídlom 

v Liptovskom Mikuláši. 

Môžeme konštatovať, že vďa-

ka tejto spolupráci žiačky získajú 

veľmi cenné odborné poznatky 

z oblasti fitness, zdravej výživy 

a životného štýlu, oboznámia sa 

s fungovaním reálnej firmy, ako aj 

s ťažkosťami, s ktorými sa  firma 

stretáva. Na druhej strane, cvičná 

firma reálneho partnera na Medzi-

národných veľtrhoch cvičných 

firiem zviditeľňuje, ako aj vnáša 

do jej činnosti „iné videnie“. 

Toho času sa AjFit, s. r. o.   

pripravuje na 22. ročník Medziná-

rodného veľtrhu cvičných firiem 

do Prahy, ktoré sa uskutoční 

v marci 2016. Už dnes vieme, že  

na veľtrh sa prihlásilo vyše 120 

firiem z 10 krajín     Európy.   

 

Naša firma je  jedinou prihlá-

senou zo všetkých stredných  

škôl, ktoré sú v pôsobnosti       

Žilinského samosprávneho kraja. 

Súťaž je 3-dňová a mimoriadne 

náročná.  

Odborná porota prísne hodnotí 

vzhľad stánku, originalitu 

a grafickú úpravu katalógu,     

prezentáciu firmy, komunikačné 

a predajné zručnosti, prácu 

s písomnosťami, zvolené marke-

tingové nástroje a znalosti 

v cudzom jazyku.  

Navyše tento ročník organi-

zátori obohatili o  ďalšie tri   

súťaže, a to o najoriginálnejšiu 

fotku s témou zdravý životný 

štýl , o  najlepší  plagát 

a o komunikačnú súťaž 90   

sekúnd vo výťahu. 

Počas veľtrhu sa bude-

me v maximálnej miere snažiť, 

čo najlepšie reprezentovať   

Slovensko, naše mesto a našu 

školu. Veríme, že oslovíme 

návštevníkov veľtrhu ako aj 

organizátorov a presvedčíme, 

že „životný štýl je spôsob     

života, ktorý odráža postoje 

a hodnoty človeka vedúce 

k zdravému telu a duši.“ 

Držte nám palce! 

Ing. Anna Kiapešová-  odborná 

učiteľka 

Cvičná firma AjFit, s. r. o. – zdravý životný štýl 
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Milí čitatelia, 

naša stužková sa konala 28. 

11. 2015 v reštaurácii Modemoiselle 

v Liptovskom Mikuláši. Ako to už 

býva, tak najťažšie bolo prinútiť 28 

študentov k tvorbe programu. Keďže 

sme ako ostatní žiaci, ľahké to veru 

nebolo. Moje pocity tesne pred za-

čiatkom boli veľmi zmiešané. 

V miestnosti vládol chaos a ja som 

ešte stále nemala ani oblečené sláv-

nostné šaty. Hovorím si: „Panebože, 

toto nedopadne dobre.“ 

 

No opak bol pravdou. Sami 

sme neverili, ako sme to zvládli; 

všetko prebehlo ako po masle.  

Nervozita, stres a panika opadli pri 

pohľade na našich rozcítených        

rodičov, keď nás videli stáť 

v slávnostných róbach s milým ús-

mevom, ktorý sme im darovali 

a oni nám ho spätne opätovali. 

Nikdy by som nič nezmeni-

la, veď všetko bolo tak, ako malo 

byť. Bol to najkrajší večer v mojom 

živote. Milo nás prekvapili aj 

naši učitelia, ktorí sa s nami po 

celý večer zabávali, tancovali 

a smiali, čím aj vďaka nim 

vznikla príjemná a uvoľnená  

atmosféra. Na našu stužkovú 

slávnosť budem spomínať ešte 

veľmi dlho. Som vďačná, že som 

bola jej súčasťou, pretože naša 

trieda je kopa výnimočných ľudí. 

                 Vaša IV.C 

hádka bola: KDE SÚ DVERE. 

A po stužkovej sme už všetci znovu 

kamaráti: spokojní, vysmiati 

a zabudli sme na hádky. Ale   

vznikla nová otázka, kde budú   

dozvuky... 

Na mojej stužkovej by som 

nemenil asi nič. Všetci sa bavili 

a boli spokojní. Zabávali sa 

Naša stužková sa odohrá-

vala 5.12.2015 v Liptovskom 

Hrádku v reštaurácii Píla. Najná-

ročnejšie na organizácii bolo zladiť 

20 názorov dokopy tak, aby sa  

nikto neurazil a nepohádal – čo sa, 

samozrejme, nepodarilo. Pred stuž-

kovou vládli samé hádky, do kto-

rých som sa ale snažil nezapájať, 

len som sa potichu smial. Najlepšia 

a tancovali až do skorého rána.  

Čo ma celkom dosť prekvapilo, 

ako sa dokázali odviazať naši 

rodičia a, samozrejme, ani      

učitelia sa nedali zahanbiť. Večer 

hodnotím len pozitívne hoci by 

som bol rád, keby som si toho 

trošku viac pamätal, ale to už asi 

k oslavám, bohužiaľ, patrí.  

S pozdravom váš anonym z V.A 

NAVŽDY SA ZACHOVÁ... 

STUŽKOVÁ 

 



Praktické maturitné skúšky 
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Reštaurácia Al´Padrino (9. 11. 2015) 
 

Naša reštaurácia mala mafiánsku tematiku 60. rokov. Tému sme si vybrali podľa toho, 

akú kuchyňu sme chceli mať; a to bola talianska kuchyňa. Dôvodom bolo, že sme chceli ľahké 

jedlá na prípravu, keďže sme nemali žiadneho externého kuchára. Všetky jedlá pripravovali 

hodnotiaci kuchári.  

Tým, že Taliansko je známe sicílskou mafiou, tak sme sa zhodli na tom, že náš podnik 

bude v duchu talianskej mafie. Tematicky sme vyzdobili priestory reštaurácie: na stoloch boli 

červeno-čierne obrusy, sviečka a živá ruža. A samozrejme, nechýbali ani jedálne a nápojové líst-

ky a ďalšie marketingové produkty, ktoré spravili dievčatá z marketingovej agentúry DreamsTi-

me.  

Manažéri podniku mali oblečené saká a čierne nohavice a čašníci mali oblečené čierne 

nohavice, čierne košele a mali červené motýliky. Chalani mali ešte aj červené traky. Atmosféru 

spríjemnila saxofonistka Michaela Šípeková, ktorá mala počas dňa niekoľko vystúpení. 

Otvorenie podniku prebiehalo klasicky „mafiánsky“; riaditeľka podniku spolu s 2 chlap-

cami prišli na jednom aute s kufríkom, v ktorom boli peniaze, a 2 chlapci prišli na druhom aute 

s kufríkom, v ktorom bol kľúč od reštaurácie. Tieto dva kufríky si navzájom vymenili 

a riaditeľka podniku spolu s pani riaditeľkou školy, Ing. Katarínou Uličnou, mohli slávnostne 

otvoriť podnik.  

 Medzi pozitíva celého dňa patria určite spoľahlivá a profesionálna obsluha čašníkov,  

jedlá a nápoje. Najväčšou nevýhodou bol najmenší počet manažérov, iba 5 na celý podnik, čo 

v mnohých situáciách ovplyvňovalo celkový chod podniku. Ako ďalšiu z nevýhod môžeme brať 

aj to, že sme išli ako prví, čo nebolo najlepšie, ale mali sme to ako prví za sebou. 

 V konečnom dôsledku sme boli celkom spokojní, aj keď sme mali konflikty a nezhody 

počas dňa, ale boli tam aj svetlé chvíľky. Na konci dňa sme neboli v strate a to je pre nás       

dôležité. 

O pár mesiacov nás čaká ešte obhajoba celého nášho podnikania. Veríme, že dopadne 

úspešne a všetci budeme s výsledkom spokojní. Budeme radi, keď nám budete držať palce; nie 

iba na obhajobe, ale aj na maturite. 

 Tatiana Antolová, V.B 



 

Viva Mexico  

 

 Ten deň mám čerstvo vo svojej pamäti. Ako keby to bolo včera, keď sme otvárali náš podnik 

s názvom Viva Mexico. Piatok 13. novembra; pre niekoho šťastný, pre niekoho menej. Pre náš tím to 

bol veľký deň „D“; deň praktickej maturitnej skúšky. 

 Ako už napovedá názov podniku, inšpiráciou pre nás bolo práve Mexiko. Mexické pálivé jedlá, 

sladké ovocné džúsy a, samozrejme, tequila – to boli veci, ktoré u nás v podniku nechýbali. Pravú     

atmosféru dopĺňala mexická hudba a samozrejmosťou boli „sombréra“ a „pončá“. Prečo sme sa rozhodli 

práve pre mexickú tematiku? Nebudem vás zaťažovať našou marketingovou filozofiou, cieľmi či       

poslaním. Poviem vám to takpovediac „polopate“. Niektorí z nášho tímu máme radi pikantné jedlá,   

niekto zábavu a teplo, niekto zas tequilu a keď sme spojili všetky tieto veci, bolo to jasné.  

 Spolupracovali sme s reklamnou agentúrou FIVE MINDS, ktorá pre nás vytvorila logo, dizajn 

jedálnych a nápojových lístkov, menovky atď.  Našu celkovú spoluprácu hodnotím dobre. Samozrejme, 

že sme mali nedorozumenia a opravovali sme veci na poslednú chvíľu. No dovolím si tvrdiť, že už od 

prvého stretnutia sme vedeli, že  sa nám bude dobre spolupracovať.  

 Ráno, v deň „D“ sme všetci cítili zodpovednosť a mali motýliky v bruchu, či všetko dopadne tak 

dobre, ako sme si to vysnívali. Samozrejme, mali sme aj zdravý stres, ktorý však rýchlo opadol. 

 Keby som mala vymenovať pozitíva a negatíva, skromne budem tvrdiť, že s negatívom som sa 

za celý deň nestretla. Pani učiteľky s ich odborným očkom určite niečo našli, no ak mám hovoriť za se-

ba, tak som bola nadmieru spokojná. V prvom rade to začalo tým, že sme sa v tíme stretli úžasní ľudia. 

Takisto sme mali sme skvelý personál, ktorý vedel, čo má robiť. Nedá mi nespomenúť skvelého baristu, 

Mareka Benikovského, ktorý je bývalým žiakom našej školy, či šéfkuchára Dávida Mjartana, ktorý po-

máhal v kuchyni našim chlapcom.  

 Podľa môjho osobného názoru sme boli úspešní. V mojom názore ma utvrdili hostia, ktorí od-

chádzali s úsmevom na tvárach a priali nám všetko dobré. Ani jedného z hostí som nepočula sa         

sťažovať; či na jedlo, alebo obsluhujúci personál.   

 No a čo naše plány do budúcna? Dúfame, že naša obhajoba praktickej skúšky a samotná         

maturita sa bude niesť v podobnom duchu. Koniec koncov, sme na jednej lodi, čaká nás to všetkých. 

Tak nám prosím držte palce!  

                                                                                                         Katarína Kováčová (V.B) 

PRIEVAN 



Reštaurácia Lavande (18. 11. 2015) 

 

Zvolili sme si tému spojenú s Provensálskom 

a levanduľou, lebo nás daná idea veľmi oslovila,   

nakoľko takáto tematika ešte nebola za posledných 5. 

rokov, ako sme my na škole, realizovaná. Zdala sa 

nám veľmi aktuálna a vedeli sme si na ňu pozháňať 

rôzne dekoračné doplnky a výzdobu. Myslím, že sa 

nám podarilo uspokojiť náročné oko a chuťové    

bunky nielen našich hodnotiacich učiteľov, ale,     

samozrejme, aj zákazníkov. 

Spolupracovali sme s marketingovou firmou 

DÚHA, ktorá nám zabezpečovala tlač  jedálneho 

a nápojového lístka a taktiež našu propagáciu       

prostredníctvom plagátov a reklám. Až na malé     

nedostatky sme s ich prácou boli v celku spokojní.  

Ako pozitíva našej reštaurácii vidím, že sme 

boli jediní široko-ďaleko 

s takouto reštauráciou.  

Ľudia, ktorých zaujímala 

a boli na nás zvedaví, sa 

prišli pozrieť, ako to 

v pravej provensálskej  

reštaurácií vyzerá. Našim 

úspechom bola podľa mňa 

najmä špičková káva    

AURELICA a veľký výber 

vín:  slovenských aj fran-

cúzskych a, samozrejme, 

príjemne navodená    at-

mosféra v reštaurácii.  

Negatíva vidím v zlyhaní techniky pri našom 

promo programe, ktorým bola speváčka s veľkým 

srdcom a úžasným hlasom - zaspievala pár krásnych 

francúzskych piesní aj bez mikrofónu. Ďalší problém 

bol, žiaľ, v nedostatočnej fotodokumentácii zo strany 

marketingovej firmy DÚHA. 

Do budúcna by sme sa chceli vyvarovať   

chybám, ktoré sme spravili pri vedení našej reštaurá-

cie a zobrať si z nich ponaučenie, aby sme ich už  

neopakovali najmä v budúcnosti, v práci, ktorú     

budeme po skončení tejto školy vykonávať.  

  „Držte nám palce!“        

 

                                   Róbert Frank 5.A 

PRIEVAN 

Restaurant Cabaret  (17. 11. 2015) 
 
V prípade našej maturitnej skúšky sme sa 

ja a moja skupinka, ktorá pozostáva zo siedmich 

členov, rozhodli o téme a názve našej skúšky 

pomerne rýchlo. Chlapčenská časť skupiny    

rozhodla o téme kabaret, nakoľko tu ešte nebola, 

a preto nám prišla veľmi atraktívna. Taktiež tu 

bola aj veľká ponuka rozmanitých jedál, nápo-

jov, ktoré by sme mohli podávať a aj veľa    

možností výzdoby podniku.    

Náš tím spolupracoval s čisto dievčen-

skou skupinkou, ktorá si dala názov             

ELEMENTS. Ich prácu hodnotíme na výbornú, 

vzhľadom na to, že nám pomohli v rámci vlast-

nej iniciatívy aj s tým, čo nemuseli a nemali 

v zmluve; takže sa chovali ako naozajstní     

marketingoví partneri.  

Počas otvorenia a uvedenia reštaurácie 

do plynulého chodu, sme sa stretli s pozitívami, 

ale aj negatívami. Podľa môjho názoru sme mali 

až na nejakú malú chvíľu v doobedňajších      

hodinách plno; miestami až tak, že ľudia museli    

odísť, pretože už bolo, bohužiaľ, plno. Keby mal 

náš podnik ešte ďalšie poschodie, isto by sme 

tento nával zvládli. To nič nemení na veci, že aj 

pri tej rýchlosti a kvantite objemu hostí sme až 

na drobné chybičky podávali najlepší výkon, aký 

sme dokázali.  

Negatívom boli najmä asi nižšie ceny 

niektorých pokrmov a veľkým pozitívom 

(taktiež pochvalou), by som chcel ohodnotiť môj 

personál. Áno, v poslednej vete ste sa dozvedeli, 

že ja som bol personalista podniku Cabaret,   

ktorý nám pán učiteľ Pirončiak ohodnotil piatimi 

hviezdičkami, za ktoré jemu aj ostatným učite-

ľom veľmi ďakujeme. Po tomto, dovolím si   

tvrdiť, úspešnom dni náš čaká už len obhajoba a 

maturitná skúška.  

Ako kedysi povedal Leonardo Da Vinci:, 

,Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby 

nedospel k úspechu aspoň k jednej veci, ak je 

vytrvalý.“ A my vytrvalí sme! 

Držte nám palce pri našej maturite. My to      

dáme… 

 

                                               Boris Stacho V. A 



 

Reštaurácia u Pioniera 
 

Dňa 20.11. 2015 sa v priestoroch 

reštaurácie Mladosť uskutočnila praktic-

ká maturita žiakov V.A triedy s názvom 

Reštaurácia u Pioniera. My siedmi (Jana, 

Tomáš, Lenka, Miroslav, Alexandra, Ma-

túš, Veronika) sme si zvolili tému: „Ako 

sa stravovalo za socializmu.“ Jedlá vtedy 

boli jednoduché a chuťovo veľmi dobré, 

a tak sme stavili práve na to.  

Reklamnú agentúru sme si vybrali 

YOLO agency v zložení štyroch chalanov 

zo IV.C (Peter, Samuel, Matúš, Matej). 

V daný deň bola spolupráca veľmi dobrá 

a zabavili sme sa aj po skončení firmy.  

Na začiatku to bolo hrozné, nápo-

je nám v kuchyni vyhadzovalo, museli 

sme čakať na pána učiteľa Slahučku,   

ktorý to následne opravil. Kuchyňa to 

občas nezvládala, vkuse sa niečo menilo; 

keď sa povedalo niečo, tak sa to zmenilo 

aj päťkrát, no potom to bolo aj tak zle.  

Celkovo ale bolo dobre, občas 

sme sa povadili, ale „spravili sme“ 

a všetci sme spokojní. Teraz vo veľkom 

prebiehajú prípravy na obhajobu, do kon-

ca januára máme odovzdať „Správu 

o činnosti“, ktorú si každý musí napísať 

sám za svoj úsek. Prosím, držte nám   

palce pri obhajobe a maturite, veď predsa 

každého to raz čaká, tak prečo si aspoň 

takto nemôžeme pomôcť morálnou    

podporou. Ďakujem všetkým, ktorí nás 

boli počas praktických maturít podporiť; 

ceníme si to.  

S pozdravom tím Reštaurácie u Pioniera. 

Wroclaw 

V dňoch 12. – 16. 10. 2015 sa 9 žiačok študij-

ného odboru pracovník marketingu z II.C a III.C  

zúčastnilo výmenného pobytu v poľskom meste 

Wroclaw. Sprevádzali  nás pani učiteľky Mgr. Janka   

Bednarčíková a Ing. Zuzana Urbanová. Spolu so štu-

dentmi Medzinárodnej strednej školy sme počas   

piatich dní v skupinách pracovali na projektových 

úlohách.  

Našim zadaním bolo zistiť formou „mystery 

shoppingu“ úroveň služieb poskytovaných 

v informačných centrách v meste. Pýtali sme sa    

domácich obyvateľov, čo môžeme ako turisti vidieť 

a robiť v meste Wroclaw. Zisťovali sme úroveň    

poskytovaných informácií. Okrem vzdelávacích akti-

vít sme spoznávali mesto, školu, kultúru, ale aj kaž-

dodenný život mladých ľudí v Poľsku. Na záver  

nášho pobytu sme prezentovali výsledky práce pred 

žiakmi a pedagógmi školy. No a, samozrejme, sme 

nadviazali aj nové kamarátstva. 

Prvá časť projektu je už za nami a teraz sa 

tešíme na apríl, kedy poľskí študenti navštívia      

Slovensko a aj našu školu.  

PRIEVAN 



BARMANTSVO HALM očami Mgr. Ruženky Baranovej 

PRIEVAN 

Barmanstvo na našej škole siaha do roku 1995, keď naša škola ešte niesla názov SOU obchodné Liptovský 

Mikuláš. 

Prvýkrát na našu školu prišiel robiť základný BARMANSKÝ KURZ pán Jozef Cypov zo Slanickej osady 

z Námestova. Tu sme začali písať naše prvé riadky histórie a začala naša vlastná alchýmia miešania nápojov. Prvé 

miešané nápoje sme pripravovali s Martinom Holecom a so žiačkami vtedy ešte študijného odboru čašník. V tej 

dobe ešte nebolo k dispozícii toľko zaujímavých ingrediencií. Boli sme veľmi šťastné, keď sme prvé miešané nápo-

je mohli pripraviť s pomarančovým a citrónovým Sanqvikom. Naše kroky viedli na barmanskú súťaž do Trenčína, 

kde nás reprezentovali žiačky Monika Repková a Dana Ševčíková zo študijného odboru čašník. 

O 2 roky neskôr, po získaných prvotných skúsenostiach, sme sa začali obzerať po nových talentoch našej 

školy. V učebnom odbore čašník sme našli veľmi nenápadnú a utiahnutú žiačku Luciu Polonyovú a v študijnom 

odbore čašník Zuzanu Švančárovú, ktoré nás prvýkrát reprezentovali na EUROCUPe v Prešove. Prvýkrát sme    

priniesli pre našu školu umiestnenie, ktoré vybojovala Lucia Polonyová.  

Tento moment bol pre nás nesmierne dôležitý. Ani v sne sme netušili, že nás to naštartuje na dlhú, až 20-

ročnú cestu, ktorá sa pred nami začala otvárať. 

Tu sa už hrdo hlásim k názvu školy Hotelová akadémia a v roku 1997 sme objavili nový talent, Lukáša  

Slosiara. Veľký záujem prejavovali aj študenti Miroslav Pilárik, Ľubomír Grešo a štvoricu barmanov dopĺňa Lucia 

Polonyová, ktorí našu školu prezentovali niekoľkokrát na Gastronomickom festivale v Českých Budějoviciach. 

Táto etapa barmanského umenia bola poznačená nielen kvalitnými výkonmi našich barmanov, ale aj odva-

hou vniesť do súťažného oblečenia nové prvky, ktoré sme obohatili o klobúk so šerpou. S tým sme si získali srdcia 

a popularitu poroty a obecenstva. Veľmi hlboko sme prežívali aj prvotiny našich úspechov a víťazstiev. Posilnení 

novými poznatkami a úspechmi z Českých Budějovíc sme začali budovať pevnejšie základy barmanskej práce 

a tvorby nápojov novými postupmi. 

Čas rýchlo letí, a tak končia skúsení barmani štúdium na našej škole a odchádzajú. My sa opäť ocitáme na 

začiatku a s príchodom novej generácie žiakov na našu školu vyrážame do tried hľadať nové      talenty. 

Čas nás nenechal dlho čakať a do oka mi padol žiak učebného odboru čašník Peter Brodňan a žiačka Petra 

Devečková. Talenty som chodila hľadať aj do iných tried okrem tých, v ktorých som vyučovala ja. Ak mám byť 

úprimná, keď som vstúpila do triedy III.F, kde učila pani učiteľka Žiklová, môj pohľad spočinul doslova na zdutej 

tvári žiaka Petra Brodňana. Videla som v jeho črtách tváre tvrdosť a bojovnosť a to ma uistilo, že som našla toho 

pravého, ktorého už dlhšiu dobu hľadám. Povedala som mu, aby prišiel za mnou na učebňu č. 13. Odpoveď znela 

tvrdo: „Čo vy so mnou chcete?“ Neustúpila som a oplatilo sa. 

Tvrdá práca, nácvik zručností a získanie vedomostí, čo je to barmanstvo, chytili Petra za srdce a pri prvej 

prezentácii školy na 9. ročníku Medzinárodnej Barmanskej súťaži Juniorov DE KUYPER EUROCUP 2001 získal 

1. miesto v SOFT DRINKu. Víťazstvo obhájil aj na súťaži VINEA CUP 2004 v Košiciach, kde získal 

v konečnom poradí krásne 3. miesto. Po skončení školy Peter odchádza pracovať do Viedne ako úspešný barman, 

kde pracuje dodnes a žije tam aj so svojou rodinou. Barmanstvo sa mu stalo osudovým a zabezpečilo mu živobytie.  

Žiak HA Janko Zvada má tiež svoje miesto v zozname úspešných barmanov. Pre našu školu vybojoval   

vysnívané 1. miesto v súťaži VINEA CUP 2005 Košice. 

Zoznam úspešných barmanov dopĺňa žiačka učebného odboru čašník Petra Devečková. Pre našu školu vy-

bojovala krásne 2. miesto v súťaži CASSOVIA CUP 2008 Košice. O rok svoje víťazstvo zopakovala a získala 

v celkovom poradí 3. miesto CASSOVIA CUP 2009 Košice. 

Barmanstvo začína dosahovať čoraz vyššiu úroveň a mená zvučných barmanov Lenka Triznová a žiak Ján 

Jurečka (HA) začínajú písať ZLATÚ ÉRU BARMANSTVA NAŠEJ ŠKOLY. 

Alchýmia tvorby miešaných nápojov sa stávala pre nás tajuplnou disciplínou, ktorá nás úplne pohltila, 

a túžili sme vytvoriť nápoje plné lahodnej chuti a krás, ktoré si zaslúžia pozornosť porotcov. 

To sa nám aj podarilo, keď Lenka získala 1. miesto v kategórii SOFT DRINK na 12. ročníku Medziná-

rodnej Barmanskej súťaži EUROCUP 2004 v Prešove. Zároveň obsadila v celkovom poradí súťažiacich nádher-

né 2. miesto v kategórii jednotlivcov. 

O rok neskôr, na 13. ročníku Medzinárodnej Barmanskej súťaži EUROCUP 2005, získala uznávané ocene-

nie v rámci Slovenska – CENU SLOVENSKEJ BARMANSKEJ ASOCIÁCIE.  

Na 15. ročníku MBS okúzlila aj svojou prirodzenou krásou a získala cenu MISS EUROCUP 2007. V tom 

istom roku Lenka reprezentovala školu aj na 2. ročníku súťaže FERNET STOCK 2007, kde získala vytúžené 1. 

miesto v celkovom poradí súťažiacich. 



 

PRIEVAN  

Pokračujeme v ďalších menách zvučných barmanov a súťažné družstvo Zlatej Éry barmanstva tvoril aj žiak 

Ján Jurečka. Prezentoval našu školu na viacerých Slovenských a Medzinárodných súťažiach v rámci Slovenska 

i Európy. Na súťaži FERNET STOCK 1. ročník získal nečakané 2. miesto v celkovom poradí súťažiacich vo Zvo-

lene 2006. O dva roky sme sa tešili z 1. miesta STOCK CUP 2008 a zároveň získal najvyššie ocenenie súťaže   

ABSOLÚTNY VÍŤAZ STOCK CUP 2008 v Prievidzi. 

Po ukončení štúdia na našej škole odchádza Ján Jurečka študovať na Vysokú Hotelovú školu do Prahy.   

Pokračuje v práci barmana a stáva sa populárnym barmanom vo vychýrených pražských baroch. Povedal: 

„Barmanstvo mi zmenilo život a to doslova, stalo sa mojou osudovou cestou. Prišiel som sa poďakovať pani učiteľ-

ke Mgr. R Baranovej, ktorá ma objavila a HMOV PhDr. I. Grešovej, ktoré mi venovali svoj čas a vtlačili pečať Bar-

manstva. Bez nich by som to nikdy nedokázal a ani v sebe neobjavil. Odchádzam študovať a pracovať do Austrálie, 

kde budem na vás myslieť a šíriť dobré meno našej školy.“ 

Bolo to ale radosti. Našu latku výkonov sme postavili tak vysoko, že ju nikto zo súťažiacich nedokázal   

prekonať, aj keď konkurencia bola veľká. A tak z obrovskej radosti ostávala výzva do budúcnosti. Vysoko položenú 

latku treba stoj čo stoj udržať a nepoľaviť. Položili sme si na naše plecia veľké bremeno. Počas vyučovania na 

hodinách TEO som si vypozorovala ďalší talent, vtedy žiaka 2. ročníka HA Patrika Kováča. Svoje miesto 

zaujal právom. Reprezentoval školu na 18. ročníku Medzinárodnej Barmanskej uúťaži a získal 3. miesto 

v kategórii SOFT DRINK na EUROCUPe 2010 v Prešove. V úspešnej reprezentácii našej školy pokra-

čoval aj na Medzinárodnej gastronomicko-hotelierskej súťaži barmanov TOP GASTRO SLOVAKIA, 

kde získal v celkovom hodnotení súťažiaceho krásne 2. miesto v Námestove 2012. Svoju kariéru ukončil 

excelentným vystúpením na súťaži CASSOVIA CUP, kde získal 1. miesto v Košiciach 2012. 

V roku 2009 som dostala triednictvo v I.B – HA. Nesmierne som túžila vytvoriť vo vlastnej triede 

tím barmanov, ktorých srdce bude naklonené pre túto prácu. Na začiatku sa mi to darilo a všetko úsilie 

a námaha, ktoré som do toho vložila, stáli za to. Chvíle prežité pri nácviku zručností za zavretými dverami 

učebne č. 13 sú nezabudnuteľné. Z tohto tímu ostal verný barmanstvu žiak Jakub Spišák. Jeho odhodlanie, 

vytrvalosť a tvrdá práca stať sa barmanom mu priniesli nečakané výsledky. Reprezentoval školu počas ce-

lých 5 rokov štúdia na HA. Veľký úspech získal na 5. ročníku súťaže CASSOVIA CUP. Postavil sa na 

najvyšší stupeň víťazov „ABSOLÚTNY VÍŤAZ súťaže Košice 2011“. 

Svoj úspech zopakoval a získal 1. miesto na Barmanskej súťaži klasik v kategórii Junior na 10. 

ročníku ST. NICOLAUS CUP v Bratislave 2012. 

Prekvapil nielen dokonalou technikou miešania a novými nápadmi podávanie miešaných nápojov, 

ale exceloval aj po vedomostnej stránke, kde na 21. ročníku MBS – JUNIOROV 2013 získal OCENENIE 

ZA NAJLEPŠIE NAPÍSANÝ TEST. 

Je čas odovzdať pomyselné žezlo pre ďalšiu generáciu žiakov HA, povedal Jakub Spišák.        

Odovzdávam ho do rúk žiačke Alici Berte Kubančíkovej. Dúfam, že sa ho pevne uchopí a bude pokračo-

vať v našich šľapajach. Prvý Alickin úspech nás o tom presvedčil – získala 1. miesto na Barmanskej sú-

ťaži CASSOVIA CUP 2014  v Košiciach. „Do budúcnosti prajem veľa úspechov, veľa síl a neskutočne 

veľká vďaka tým, ktorí mi venovali svoj čas, odbornosť a lásku ku barmanstvu, pani učiteľke Mgr. R. Ba-

ranovej a pani hlavnej majsterke PhDr. I. Grešovej. Ďakujem Vám.“ 

Záver by som ukončila slovami svetovo uznávaného odborníka v oblasti barmanstva pána MILO-

ŠA TRETTERA z ČR: „Ak niekto príde na súťaž prvýkrát a vyhrá, je to náhoda alebo slabá konkurencia. 

Ak niekto príde na súťaž a vyhrá niekoľko razy za sebou, to je veľké umenie a treba sa pred ním poklo-

niť.“                 VEĽKÉ ĎAKUJEME všetkým žiakom, ktorí prešli touto cestou. 

 
 

 



Název bulletinu 

Zdravý životný štýl  

všetkými zmyslami 
 

Jesenné dni zdravia  na 

Hotelovej akadémii v Liptovskom 

Mikuláši majú svoju tradíciu.  

Tento školský rok sme zvolili té-

mu: Šampióni našich kuchýň. 

Predmetová komisia spoločného 

stravovania  a reštaurácia Mladosť  

pripravila  týždeň  aktivít pod  

názvom:  Festival  zdravia nielen 

na tanieri, ale aj v pohári.  

Naša cesta za zdravím sa 

začala rozhlasovou reláciou, ktorá 

celej škole pripomenula, prečo je 

dôležité sa zdravo stravovať.   

Každý  deň v týždni  bol niečím 

iným zaujímavý a príťažlivý.  

Netradičné receptúry pri-

lákali do našej reštaurácie  Mla-

dosť tak stálych ako aj nových 

zákazníkov. Jedálny lístok oboha-

tili žiaci spolu s majstrami odbor-

ného výcviku o špeciálne jedlá: 

pošírované kuracie prsia s omáč-

kou z pečených paprík, fussilli s 

lososom a vínovou omáčkou,   

kuracia terina s brusnicami na  

tekvicovom čatní a mnoho ďalších 

zdravých jedál.  

Od 12. do 16. 10. 2015 

nás navštívili žiaci prvého stupňa 

zo ZŠ Stankovany a deviataci  zo 

ZŠ M. R. Martákovej z Liptovské-

ho Mikuláša  v rámci programu 

"Hovorme o jedle". Pod vedením 

vyučujúcich odborných predmetov 

sa  žiaci  aktívne zapojili do tech-

nologických cvičení na témy: 

Chlieb náš každodenný, Jesenné 

hody zo zeleniny a Dobroty od 

babičky z kysnutého cesta. 15. 10. 

2015 sa uskutočnil obľúbený bar-

manský cross v areáli školy.  

Jesenná paleta farieb a 

zdravia ukázala svoje čaro v pia-

tok 16. októbra vo vestibule školy. 

Slávnostným prestrihnutím pásky 

otvorila pani riaditeľka Ing. Uličná 

Katarína výstavu a súťaž o najori-

ginálnejší plod z Liptova, kreatív-

ne spracovanie zeleniny a ovocia, 

ukážky carvingu, zručnosti v krájaní 

cibule, degustáciu jesenných plodov 

na tanieri aj v pohári a marketingové 

aktivity – Cibuľa fest.  

To všetko ste mohli zažiť na 

našej škole 16. októbra 2015. Recep-

tár zdravých jedál ponúkal jedlá na 

ochutnávku a v tlačenej forme slúžil 

ako darček (motivácia pre prípravu 

zeleninového či ovocného pokrmu).  

Vzájomnou spoluprácou učiteľov, 

majstrov odborného výcviku a     

žiakov sme úspešne prezentovali 

profesionalitu a tvorivosť v gastro-

nómii. 

 Keďže  úlohou zdravého 

stravovania je zabezpečenie: vitality, 

pocitu spokojnosti so sebou samým, 

dobrej nálady, pevného zdravia 

a dlhovekosti, budeme  zdravé  jedlá 

propagovať a odporúčať nielen sebe, 

ale aj hosťom Liptova.  

Ing. Michaela Feriancová – učiteľka 

odborných predmetov 
Hovorme o jedle 

  
 V tomto školskom roku nás 

počas dní od 12.-16. 10. 2015     

navštívili žiaci  zo ZŠ Stankovany a 

ZŠ M. R. Martákovej v rámci  

programu "Hovorme o jedle".  Pod 

vedením vyučujúcich odborných 

predmetov Ing. Lukáčovej, Ing. Za-

jacovej  a Bc. Lúčanovej sa deti ZŠ 

aktívne zapojili do technologických 

cvičení na témy: 

 Chlieb náš každodenný, Jesenné 

hody zo zeleniny a Dobroty od ba-

bičky z kysnutého cesta. 

 

Ing. Feriancová M. 

Hodnotiaca komisia Daniel Meli-

cherík, Ivan Vozár a Lukáš      

Fürbach ocenili inovatívny nápad 

a skvelé dochutenie súťažného 

pokrmu. Chceme sa poďakovať 

vedeniu školy, ktoré vytvára pre 

žiakov profesionálne podmienky, 

aby sa mohli úspešne pripravovať 

na svoje budúce povolanie. 

Gastro Cup junior 

2016 

     Bronzovú medailu priniesol 

Ondrej Jurčo z III.E triedy, kto-

rý sa 29.1.2016 zúčastnil súťa-

že Gastro Cup junior 2016 na 

výstave Danubius Gastro 

v Bratislave. Konkurencia bola 

veľká, súťažil s ďalšími 23 ku-

chármi-juniormi. Povinnou  

surovinou bola prepelica, ktorú 

Ondrej pripravil s rozmarínom 

na redukcii z červeného vína, 

medu a zázvoru so zemiakovo-

b r yn d z o v ým  g r a t i n o m , 

v časovom limite 45 minút. 

PRIEVAN 



 PRIEVAN 

Naša trieda varí lepšie ako vaša 

 
Dňa 7. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo   

medzitriednej súťaže pod názvom Naša trieda varí lepšie 

ako vaša.  Organizátorka súťaže Katarína Brezniaková 

pripravila so spolužiakmi z III.A (Kmeň) súťaž, ako sú-

časť Stredoškolskej odbornej činnosti.   

Súťaže sa  zúčastnilo  12 družstiev  od 1. do 5. 

ročníka. V základnom kole súťažiaci varili vylosované 

recepty.  Zistili, že aj príprava obyčajnej  paradajovej  či 

brokolicovej polievky nemusí byť jednoduchá.  Výber 

semifinalistov bol náročný, pretože súťažiaci pripravili 

skvelé jedlá – ryba Denisa Čonku s Michalom Bendíkom, 

aj múčnik Jakuba Glončáka a Adama Dzúra nakoniec 

porazili ražniči z kuracieho mäsa a tradičné šúľance.  

Do semifinále sa prebojovali 4 družstvá:  Dušan 

Benčo, Zawisza Dávid z I.D triedy, Matej Multáň a Ján 

Mikuš z II.D triedy, Branislav Michalko a Marek Šuchtár 

z III.A triedy a naši piataci Jakub Glončák a Adam Dzúr 

z V.B. Znova pripravili jedlo, ktoré si vylosovali. Odbor-

ná porota zložená z 3 porotcov - Milana Majera, šéfku-

chára z reštaurácie  Happy End z Jasnej, pani majsterky 

Fronkovej a pani učiteľky Giraškovej -  rozhodla, že do 

finále postúpi  Branislav   Michalko a Marek Šuchtár 

z III.A a Jakub Glončák a Adam Dzúr z V.B.  Veľká   

pochvala patrila aj prvákom, za ich múčnik z lístkového 

cesta s ovocnou omáčkou. 

Finále bolo napínavé,  pretože súťažiaci nemali 

k dispozícii recepty.  Zo surovín, ktoré dostali,  sa sami 

rozhodli, aké jedlo uvaria.   

 Porota pod vedením šéfkuchára  Milana Majera 

stanovila víťaza, ktorým sa stal Branislav Michalko s 

„navigátorom” Marekom Šuchtárom.  Pripravili perkelt 

z morčacieho mäsa. Táto dvojica pripravovala jedlá    

vyrovnanej kvality.  Srdečne gratulujeme!  

Príprava súťaže zabrala organizátorom veľa času. 

Katarína Brezniaková pripravovala súťaž  niekoľko týž-

dňov  dopredu.  Výber jedál, nákup surovín, pozývanie 

porotcov, organizácie súťaže a nábor súťažiacich  boli 

náročné.  Potešilo nás, že oproti pôvodne plánovaným 

ôsmim súťažiacim, sa podarilo pripraviť pracovisko dva-

nástim  tímom.  Podaril sa zorganizovať aj prenos do 

miestnosti TEC 1 pomocou Apple TV. Za pomoc  pri 

prenose patrí poďakovanie učiteľom pánovi Pirončiakovi 

a pani Lukáčovej.  Súťaž  finančne podporilo vedenie 

školy a ZRPŠ.  

Šéfkuchár Milan Majer  dal súťažiacim veľa   

cenných rád, a dúfame, že spolupráca s ním bude        

pokračovať. 

M. Zajacová, učiteľka odborných predmetov  

 



 

„KULTÚRA  JEDLA  A VÍNA“  

 V učebni STO 2 sa zrodilo somelierské umenie 

„KULTÚRA  JEDLA  A VÍNA“, ktoré je zárukou     

veľkého  umenia a obetavosti študentov, či už bývalých, 

ale aj súčasných. 

 Som predovšetkým pedagóg, vychovávateľ, ale 

mojím koníčkom je pestovať u žiakov - budúcich hote-

liérov -  lásku ku „Gastronádhere“  v oblasti sobášenia 

vína a jedla, nielen pre domácich hostí, ale aj zahranič-

ných, ktorí pricestujú na ten úžasný región; Liptov. Mám 

rada svoju prácu a mám radosť z úspechov našich žiakov 

z HA LM. 

 Je to veľká neznáma, ale rozhodli sme sa 

v rámci krúžkovej činnosti objavovať svet – žiaci od 1. 

až po 5. ročník HA – odborov pracovník marketingu, 

kuchár, čašník, majú záujem o získanie odborných vedo-

mosti z oblasti kultúry, degustácie a servírovania vína. 

Stretávame sa sporadicky 1 až 2x týždenne. Do učebne 

zablúdia aj milovníci tohto vznešeného umenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 9. 2015  žiaci 3.A HA  - navštívili  hotelové zariade-

nia  v Žiline – hotel Holiday Inn a hotel Polom, kde mali 

možnosť oboznámiť sa s jednotlivými pozíciami hotelo-

vých pracovníkov  v danom stredisku, vybavenosťou 

hotelových izieb, prezidentského apartmánu, či apartmá-

nu pre V.I.P. klientelu. Prešli sme aj výrobným úsekom 

a jeho vybavenosťou. VVC v rámci predmetu TOB 

a OXH bol splnený. 

 

15.10.2015  COV pri HA zrealizovalo - Someliersky 

kurz  - „Somelier začiatočník“  

Za účasti tried II.B  a III.E odbor kuchár, v počte 16 žia-

kov, sa realizoval someliersky kurz, kde im odborné  

vedomosti odovzdávala profesionálna  somelierka 

a lektorka PhDr. Anna Žiklová a hodnotia komisárka p. 

Soňa  Kašáková - majsterka odbornej výchovy. 

Žiaci sa oboznámili s históriou vinárstva, s nápojovou 

kultúrou a povolaním somelier v súčasnosti, jeho ume-

ním pri servise a sobášení jedlá a vína. 

Po plodnom roku somelieri v súčasnosti s neutíchajúcim 

optimizmom a so svojím elánom obohacujú nielen seba, 

ale aj hostí v našich hotelových zariadeniach. Sú to 

v prvom rade kuchári III.E, ktorí po absolvovaní kurzu 

„somelier začiatočník“ pokračujú v „gastronádhere“ pre 

hostí, ktorí na tento gastronomický zážitok nikdy neza-

budnú. 

 

16.10.2015 – Aj v tomto roku sa naši somelieri zapojili 

do svetového týždňa zdravej výživy pod názvom 

„Zdravie nielen na tanieri, ale aj v pohári“.   

PRIEVAN 



V mesiaci – November 2015 - exkurzia OS - LIGERO 

-  spoločenské zariadenie v Liptovskom Mikuláši typu 

„Cognac  academy“, kde sme mali možnosť vidieť 

a degustovať koňak, brandy, cherry a taktiež vidieť aj 

servis cigár. Exkurzie sa zúčastnili žiaci III.A HA v rámci 

odborného predmetov TOB a OXH. Aj toto je povolanie 

budúcnosti „Somelier“ v hotelierstve a gastronómii. 

 

17.december  2015  - Exkurzia  žiakov 1. a 2.ADNŠ 

a 2.D- do Destilery  - NESTVILLE PARK – Hniezdne 

pri Starej Ľubovni   

 

V rámci odborných predmetov STO,TOB, ale aj Potravín 

a nápojov sme zrealizovali výnimočnú  prehliadku pre 

uvedené triedy a pre žiakov to bolo veľkým prínosom aj 

do praxe. Náš VVC sme splnili plánovanou prehliadkou - 

Výroba slovenskej Whisky a jej dozrievanie v sudoch, 

pričom celý technologický postup výroby ušľachtilého 

alkoholického nápoja sme mali možnosť zažiť 

v Hniezdnom – Nestville Parku.  

   

Exkurzia  17.12.2016 

 „Vianočná kvapka štedrosti“ IKV – Žakovce verzus   

hoteláci.  Všetko sa to udialo jednou exkurziou a stálo to 

zato !!!    

Žiaci II.A DNŠ  zorganizovali charitatívnu zbierku pod 

názvom „ Vianočná kvapka štedrosti“, kedy aspoň  

v tento čas by sme mali myslieť aj na tých, ktorí prišli 

o domov, týrané ženy s deťmi, opustené  deti, alkoholo-

vo, či drogovo závislých ľudí, pričom práve tí sú v IKV – 

v Žakovciach.  Zbierku zimného ošatenia, hračiek, kníh, 

ale aj nemalú finančnú zbierku sme odovzdali v Inštitúte 

Krista Veľkňaza v Žakovciach, p. Kuffovi, ktorý je     

veľkou autoritou a srdcom celého zariadenia. Po prijatí 

v zariadení p. Kuffom, sme mali možnosť nahliadnuť do 

tajov IKV, kde žije cca 280 ľudí rôznych osudov 

a životných príbehov.  

Jedno majú spoločné – lásku a empatiu jeden k druhému. 

Podľa týchto neobyčajných ľudí platí pravidlo: Vianoce 

v chudobe - najkrajšie Vianoce. Títo ľudia sa vedia tešiť 

z maličkostí.  

Keď sa p. Kuffa prihovoril naším žiakom so srdečným 

poďakovaním tohto šľachetného činu (keď možno niekto-

rí sú v ťažkej životnej, či sociálnej situácii a predsa doká-

žu myslieť a pomôcť tomu druhému), ktorí sa pripravujú 

na maturitu a bol veľmi stručný: „Vaša maturita je      

potrebná, aby ste mali prislúchajúce zamestnanie, ale ma-

turita „byť dobrou matkou a dobrým otcom“ je najdôleži-

tejšia  vo vašom živote.“  

Svojim jednoduchým, ale bohatým životom nás všetkých 

nielen oslovil, ale zanechalo to v nás hlboký 

a nezabudnuteľný zážitok.   

 

PRIEVAN 



 

 

Workshop  

Education 2016 
 
V novembri 2016 sa naša škola za-

pojila do projektu Education 2016, 

ktorý funguje pod vedením Mgr. 

Branislava  Gröhlinga.  

Naša škola sa bude  školskom roku 

2015/16 školiť v týchto oblastiach: 

-kuchár 

-cukrár 

-barista 

-carving 

Na prvom školení boli Ing. Lukáčo-

vá so žiakom Ondrejom Jurčom 

z III.E pozvaní do Svätého Jura, kde 

sa nachádza Škola varenia. Celý deň 

tam mali možnosť v  rámci 

„workshopu kuchár“ pripravovať 

rôzne jedlá z rýb, kuracieho 

a zajačieho mäsa so známym kuchá-

rom Jarom Židekom a taktiež     

pripravovať rôzne druhy omáčok. 

Pán Židek nám ukázal najnovšie 

trendy foodstylingu na tanieri.  

Koč plný ovocia a zeleniny  

Na druhom workshope sa zúčastnili 

Samuel Adamík (III.B), Peter Fa-

šiang (I.B) a Evka Svrčinová (II.E) 

pod vedením Ing. Zuzany Giraško-

vej. Na  odbornom seminári vyrezá-

vania ovocia a zeleniny v hoteli 

Chopin v Bratislave sme pod dohľa-

dom pána Jozefa Hajnalu vytvorili 

koč krásne vyrezávaných kvetov.  

 

Barista – Lavazza 

Mgr. Zuzana Iľanovská  sa spolu so 

žiakmi Erikom Šimkovičom (I.B), 

Adamom Trepáčom (III.B) a  Mi-

chalom Gežíkom (III.F) zúčastnila 

odborného workshopu v oblasti  

baristiky. Žiaci pracovali sme pod 

odborným vedením Róberta Beňa 

v akadémii Lavazza, kde sa mohli 

zdokonaľovať v oblasti prípravy 

rôznych druhov káv. 

Fašiangy  
Fašiangy (mjasopust) je obdobie 

od Troch kráľov až do polnoci pred 

škaredou – Popolcovou stredou. 

Potom nas l eduje  40  dňo-

vý pôst (zavedený až koncom 4. 

storočia kresťanskou cirkvou) až 

do Veľkého piatku. Je to prechodné 

obdobie medzi zimou a jarou.     

FAŠIANGY- symbol veselosti,  

zábavy, hodovania a pitia.  Fašian-

gy, Turíce, Veľká noc príde... jedna 

z najznámejších a na Slovensku  

najrozšírenejších fašiangových   

pesničiek. Málokto však vie, že jej 

slová nie sú úplne pravdivé. Po 

správnosti nasleduje po Fašiangoch 

Veľká noc a presne sedem týždňov 

po Veľkej noci prichádzajú turičné 

sviatky. Fašiangy sú prechodom 

medzi zimným a jarným obdobím.  

Počas fašiangov prevláda bujará 

zábava, organizujú sa svadby a za-

bíjačky. Hlavne posledné tri dni sú 

vyplnené zábavami, nadmerným 

pitím a jedením. Posledný štvrtok 

pred koncom fašiangov sa v minu-

losti nazýval aj tučný štvrtok, ľudia 

tancovali a spievali na uliciach.  

Jedným slovom – svet je počas   

fašiangov „hore nohami“. Aj na na-

šej škole sme si pripomenuli netra-

d i čne  f a š i ango vú  vese l i cu 

s množstvom gurmánskych špecia-

lít,  muziky a veselosti.   Do príprav 

boli zapojení nielen učitelia, ale 

hlavne žiaci, pretože je to odkaz  

pre budúce pokolenie. 

PRIEVAN 

Kurz animátorov 

v CR aj tento rok  

úspešný 

Začiatkom februára 2016 sa konal 
v spolupráci s Agentúrou Prostaff 
z Popradu v poradí už 4. ročník 
Kurzu animátorov v CR. Aj tento 
ročník bol veľmi úspešný, zúčastni-
lo sa ho 35 žiakov našej školy. Žiaci 
s nadšením absolvovali dva dni 
plné zábavy, smiechu, pohybových 
aktivít, ale i získavania nových po-
znatkov a vedomostí pod odbor-
ným vedením pána Mgr. Róberta 
Černáka, ktorý má dlhoročné skú-
senosti s prácou animátora. Žiaci si 
otestovali vlastné jazykové schop-
nosti, pohybové nadanie a objavili 
v sebe skrytú hereckú dušu i tvár 
zabávača.  

 



 

PRIEVAN 

Ich spätná väzba bola veľmi pozitívna, 
čo nás veľmi teší. Sme presvedčení, že 
mnohí z nich budú mať v budúcnosti 
príležitosť si prácu animátora aj vyskú-
šať priamo v zariadeniach CR. Pevne 
veríme, že budúci ročník Kurzu animá-
torov v CR 2017 bude rovnako úspeš-
ný ako ten tohtoročný.  

Ing. Beata Vagačová 

Preto budeme veľmi radi, ak sa stredoškolskej odbornej čin-

nosti zúčastnite. Máte veľkú príležitosť ukázať svoje schopnos-

ti a vedomosti aj z oblastí života, ktoré nie sú priamo  náplňou 

predmetov, ktoré sa v škole učíte. Neváhajte a skúste to. Účas-

ťou v SOČ môžete len získať: 

-preukážete svoje schopnosti, o ktorých iní nevedia, milo tým 

prekvapíte predovšetkým    svojich učiteľov 

-naučíte sa písomne spracovávať svoju odbornú prácu 

-naučíte sa prezentovať svoju prácu pred verejnosťou 

-budete kladne hodnotení 

-môžete sa zúčastniť vyšších postupových miest (až celoslo-

venských) 

-rozvíjate svoje znalosti a schopnosti 

-táto činnosť určite prispeje k lepšej príprave na maturitné 

skúšky, tvorbe referátov alebo k napísaniu neskoršej bakalár-

skej či diplomovej práce.  

Za posledných niekoľko rokov reprezentovalo našu školu mno-

ho žiakov aj na krajských kolách, ba aj na celoslovenskom. 

Boli sme veľmi milo prekvapení veľkými vedomosťami žiakov 

v oboroch, ktoré ich zaujímajú. Veríme, že sa SOČ-ky zúčast-

níte v čo najväčšom počte a že ukážete aj iným svoje vedomos-

ti a schopnosti. 

 

Olympijské rekordy v anglickej olympiáde 
Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie, ktoré sa uskutoč-

ňuje každé štyri roky. V tomto školskom roku má už svoje osemročné pokračovanie. 21 najlepších študentov, 

nominovaných z  radov učiteľov anglického jazyka, sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 11. 12. 

2015. Všetci preukázali svoju „olympijskú zdatnosť“ v jazykových zručnostiach. Medzi tieto patrili posluch 

s porozumením, gramatický test, slovná zásoba, čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti vo forme     

hrania rolí, obrázkového príbehu či diskusie.  

V anglickom jazyku v školskom kole sa súťažilo v troch kategóriách a tu je výsledková listina 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 

v kategórii 2A  

1.miesto   Michal RYBÍN (1.B) 

    Samuel WOSIŇSKI (2.B) 
2.miesto   Lukáš MACÍK (2.D) 

3.miesto   Tomáš MLYNČEK (1.B) 

 

v kategórii 2B 

1.miesto    Ivana SAMAŠOVÁ (5.B) 

2.miesto    Matúš STANÍK (5.A) 

3.miesto   Eliška BALÁŽOVÁ (3.C) 

    Katarína KOVÁČOVÁ (5.B) 

V školskom kole sme odmenili všetkých účastníkov sladkou odmenou a prví traja súťažiaci dostali odmenu vo 

forme školských potrieb. 

Víťazi školského kola v olympiáde z anglického jazyka, Michal Rybín a Eliška Balážová, postúpili do obvodné-

ho kola olympiády, na ktorom sa obaja umiestnili na peknom 3. mieste.  

PK CUJ 

Prečo písať SOČ 
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je 

záujmová činnosť žiakov denného štúdia 

stredných škôl, ktorej sa venujú v škole 

v čase vyučovacieho procesu a mimo vyu-

čovania, vo svojom voľnom čase. 
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Kvíz z nemčiny 

          Tak ako minulý rok, aj  

tento sa učebňou č. 7 ozývala ne-

mčina; naši žiaci zmerali sily vo 

vedomostiach o nemecky hovo-

riacich krajinách. Súťažiaci boli 

rozdelení do dvoch kategórií: na 

začiatočníkov a pokročilých.  

Kategóriu začiatočníkov vyhrala 

Majerčíková Mirka z III.C triedy, 

druhé miesto obsadil Ján Krátky  

z I.B triedy a dve tretie miesta 

patrili Dominike Kustrovej z I.A 

a Laure Túryovej z II.A triedy.  

Kategóriu pokročilých  vyhral 

Timotej Blahunka zo IV.B, druhé 

miesto patrí Patrikovi Kročanovi 

zo IV.A a  Nazarij Semyaniv      

zo IV.A skončil ako tretí.  

Veríme,  že  okrem  pekných  

vecných cien si žiaci odniesli aj 

nové vedomosti a dobrú náladu. 

Víťazom srdečne blahoželáme. 

Dovidenia o rok ! 

Vaši nemčinári :) 

Vianočné preteky – 

OK plávanie SŠ 

 Dňa 15. 12. 2015  sa uskutoč-

nili v liptovskomikulášskej plavárni 

Vianočné preteky v plávaní ZŠ a SŠ. 

Našu školu reprezentovali 3 žiaci: 

Fiačan Andrej (I.C) – 100 m Voľný 

spôsob – 4. miesto, 50 m Motýlik – 3. 

miesto; Matošová  Petra (I.A) – 100 

m Voľný spôsob - 2. miesto, 50 m 

Motýlik - 3. miesto a časom 0:43,16 

min. si urobila osobný rekord. Na 100 

m Prsia nás reprezentovali Rybín Mi-

chal (I.B) a Matošová Petra (I.A) – 

konkurencia bola veľká. Preteky sa 

končili poslednou disciplínou – love-

ním živého kapra. Na Andreja sa 

usmialo šťastie a ulovil hod pod vo-

dou vo svojej kategórii juniorov. 

Dobrú chuť Andrejovi a celej rodine 

pri štedrovečernej večeri!  

Všetkým ďakujeme za úspešnú repre-

zentáciu. (HOŠ) 

Lyžiarsky kurz v 

Jasnej 
 Tak ako minulé roky, 

aj tento sa žiaci prvého ročníka 

našej školy zúčastnili lyžiar-

skeho kurzu v Jasnej. Celkom 

43 žiakov, traja pedagógovia a 

zdravotníčka obývali Hotel 

Liptov od pondelka do piatku, 

odkiaľ každý deň vyrážali na 

svahy. Novinkou boli dvaja 

snowboardoví inštruktori z ly-

žiarskej školy Maxiland, ktorí 

odovzdávali svoje znalosti  

našim žiakom. V stredu poobe-

de sme navštívili Horskú služ-

bu na Otupnom a následne sme 

sa lanovkou vyviezli na Cho-

pok. Piatok sme pre celý kurz     

pripravili súťaž v slalome, kde 

si všetci zmerali svoje lyžiar-

ske zručnosti, či zručnosti na 

snowboarde.  

Prievan – občasník Hotelovej akadémie  
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