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 Takže na úvod 

 

 

 

   Polročné vysvedčenie máme za sebou, tak dúfam, že ste 

všetci spokojní so známkami, a ak nie, tak sa začnite učiť.   

Áno, chápem, všetci robíme „všetko“ preto, aby sme mali čo 

najlepší výkon, no učitelia nám tento polrok nepriali, však? 

Ale buďme úprimní, tento polrok  mala väčšina z nás iné 

záujmy a učenie šlo stranou... 
 

      

 

 

 

Priority sa „pomiešali“ a škole sa venujeme len ráno, keď sa 

neprebudení ponáhľame na autobus a v poslednom momente 

meníme učebnice. Zošit z matematiky s opísanou domácou 

úlohou zabudneme a, samozrejme, učiteľkinou vinou 

dostaneme 5. Druhý polrok by sme mali začať tou správnou 

nohou, tak dúfam, že si všetci tie horšie známky opravíme. 

 

 
       

 

 

 

 

 
    Timea Maťašová, II. A 
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Zo života školy alebo 

čo sme zažili počas prvého polroku 

2015/2016 

 

  V priestoroch školskej jedálne Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove sa 

dňa 22.12.2015 konala vianočná akadémia študentov našej školy.  

  Dňa 16.12.2015 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka uskutočnilo školské kolo 

olympiády v nemeckom jazyku .  

  Dňa 15.12.2015 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka uskutočnilo školské kolo 

olympiády v anglickom jazyku .  

  Vo štvrtok 3.12.2015 študenti IV. H,IV. G pripravili pre rodičov slávnostný rout, ktorý 

sa niesol v duchu Rozprávkových Vianoc. Pre hostí pripravili nielen kulinárske 

dobroty, ale rodičov prekvapili kultúrnym programom, ktorý navodil blížiacu sa 

vianočnú atmosféru.  

  Dňa 1.12.2015 sme v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka organizovali ďalší ročník 

súťaže v prednese poézie Popoludnie s cudzími jazykmi .  

  V piatok 4.12.2015 sa 11 družstiev zúčastnilo už 3. ročníka mikulášskeho turnaja 

tried vo futsale. Víťazmi sa stali žiaci 1.A triedy, za nimi skončili 3. A, 2. F a 4. G 

trieda.  

 Dňa 25.11.2015 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka uskutočnil Deň 

otvorených dverí. Žiaci základných škôl nahliadli do odborných učební, telocvične a 

jedálne a naši spolužiaci prezentovali odborné zručnosti. Mohli navštíviť ukážky 

carvingu, či someliersku súťaž.  

  Naši študenti nás vynikajúco reprezentovali v ďalšom ročníku súťaže EUROCUP 

2015 v Prešove.  

  Študenti 1. ročníka absolvovali dňa 10.11.2015 slávnostnú imatrikuláciu.  

 Študentky odboru hotelová akadémia pripravili v dňoch 21. a 27.10.2015 spolu s 

vyučujúcimi odborných gastronomických predmetov návštevu ZŠ Zborov a III. ZŠ 

spojenú s prezentáciou "zdravých maškrtiek"..  

 2. ročník súťaže o najkrajšiu vyrezávanú halloweensku tekvicu sa uskutočnil v 

Hotelovej akadémii Jána Andraščíka dňa 28.10.2015. Víťazom sa stala IV. F trieda. 

  Dňa 22. októbra 2015 sa v priestoroch Centra odborného vzdelávania v Hotelovej 

akadémii Jána Andraščíka konal pre študentov odboru hotelová akadémia seminár o 

pive.  

 15. októbra 2015 sa naši študenti končiacich ročníkov zúčastnili na veľtrhu 

Gaudeamus v Nitre, kde sa dozvedeli informácie o možnostiach štúdia na VŠ na 

Slovensku.  

  V dňoch 12. - 16.10.2015 sme pre študentov 2. ročníka zorganizovali plavecký kurz.  

  Dňa 12. októbra 2015 sa študenti odboru hotelová akadémia a odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom 

jazyku.  

http://habj.sk/galerie/akademia15
http://habj.sk/olympnj15.html
http://habj.sk/olympaj15.html
http://habj.sk/galerie/raut4HG15
http://habj.sk/prednescj15.html
http://habj.sk/galerie/mikulas15
http://habj.sk/galerie/dod15uceb
http://habj.sk/galerie/dod15tel
http://habj.sk/galerie/dod15car
http://habj.sk/galerie/dod15sut
http://habj.sk/eurocup15.html
http://habj.sk/eurocup15.html
http://habj.sk/galerie/imatka15
http://habj.sk/galerie/zborwolker
http://habj.sk/tek.html
http://habj.sk/galerie/pivo15
http://habj.sk/galerie/pivo15
http://habj.sk/gaud.html
http://habj.sk/gaud.html
http://habj.sk/galerie/plavkurz15
http://habj.sk/ajdivadlo.html
http://habj.sk/ajdivadlo.html
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  Dňa 9. októbra 2015 sa v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch konal galaprogram 

pri príležitosti 120. výročia založenia Nemocnice sv. Jakuba v Bardejove. Spolu s p. 

Dvorským na ňom vystúpila aj skupina Melody.  

  Študenti 2.ročníkov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka absolvovali 1. októbra 

2015 tematickú exkurziu vo Svidníku a na Dukle.  

  V piatok 2. októbra 2015 uzavreli ďalšou aktivitou v materskej škole študenti 2. F 

triedy svoj projekt Výživné myšlienkové mapy.  

  Dňa 23. septembra 2015 sa v Košiciach konalo finále speváckej súťaže pri 

príležitosti Európskeho dňa jazykov, kde naše študentky obsadili 2. miesto.  

  V dňoch 9. - 11. septembra 2015 sa uskutočnil v Hotelovej akadémii Jána 

Andraščíka kurz ochrany života a zdravia pre študentov 3. ročníka.  

  Dňa 2. septembra 2015 sa v priestoroch jedálne Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2015/16.  

  Študentky Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, členky speváckej skupiny MELODY, 

vystupovali počas 44. ročníka Bardejovského jarmoku.  

 Študenti Hotelovej akadémie sa v mesiaci jún zapojili do súťaže „Prelož a 

zaspievaj“. Súťaž spočívala v preložení cudzojazyčnej piesne do slovenčiny alebo 

naopak. Súťaž sa koná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov každý rok v 

septembri. Študenti angličtiny si vybrali pieseň „Mother nature needs us“ a nemčinári 

stavili na "5 minutes vor 12“. Obidve piesne sú naspievané študentkami II. A triedy v 

doprovode Mgr. Františka Tkáča. 

 Zdroj: www.habj.edupage.org 

 

http://habj.sk/galerie/nemocnica120
http://habj.sk/galerie/dukla15
http://habj.sk/skolkaokt.html
http://habj.sk/jazykspev.html
http://habj.sk/galerie/kozaz15
http://habj.sk/galerie/uvod1516
http://habj.sk/galerie/melodyjarmok15
http://habj.sk/song1.mp3
http://habj.sk/song2.mp3
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Myslíme na druhých 

Koncom roka 2014 sme 

sa rozhodli, že prídeme 

potešiť starkých do 

domova dôchodcov ZPS 

„TOPĽA“ v Bardejove. 

Dátum 20. 1. 2015 nám 

dlho ostane v pamäti, 

pretože v ten deň sme 

dôchodcov prvýkrát 

navštívili. A veru, ozaj to bol skvelý deň. V 

rámci národného projektu KomPrax – 

kompetencie pre prax, sme im prispeli aj 

darčekmi v podobe hier a rôznych pomôcok na 

pečenie.  

V úvode nášho programu pre starkých sme 

seniorov rozospievali a pohostili chutnými 

koláčmi a teplým čajom. V druhej časti 

programu sme tvorili, hrali hry, vystrihovali a 

piekli muffiny, ktorých vôňa sa niesla celým 

zariadením pre seniorov. 

Nezabudli sme však ani na seniorov, ktorí sa 

tohto programu zo zdravotných dôvodov 

nemohli zúčastniť, a navštívili sme ich na 

izbách, kde sme im darovali balíčky s 

vitamínmi a napečené muffiny.  

Na našich seniorov sme však nezanevreli a 

navštevovali sme ich pravidelne. V apríli 2015 

to však bola výnimočná návšteva. Tentokrát 

sme pripravili oslavu narodenín pre jedného z 

obyvateľov domova. Na svoju oslavu nás 

srdečne pozval a my sme mu preto pripravili 

menšie prekvapenie. Jeho veľkou záľubou je 

gitara, a v tom nám pomohol náš kamarát z 3. 

F triedy, ktorý nám oslavu spríjemňoval hrou 

na gitare. Nechýbala ani torta, na ktorej sme si 

dali záležať, a seniorom veľmi chutila.  

Myslíme si, že na našich starkých by sme 

nemali zanevrieť a sme rady, keď im môžeme 

venovať čo i len kúsok svojho voľného času. 

Aj preto ich navštevujeme dodnes a vždy sa na 

nich tešíme. Vedia našu návštevu oceniť a 

vždy nás privítajú milým úsmevom a nabijú 

perfektnou energiou. 

 

 

 

 

 

 

Daniela Knapová, Patrícia Holodová, III. A
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Sociálne siete? Pre a proti. 

V dnešnej dobe je na svete 

mnoho ľudí, ktorí využívajú 

sociálne siete ako je 

Facebook, Twitter, Instagram a mnoho 

ďalších podobných stránok. Prevláda názor, 

že sociálne siete sú iba o tom, aby sme 

komunikovali, či zverejňovali fotky či to, čo 

momentálne robíme.  

Sociálna sieť je vlastne sociálna služba, 

ktorá funguje pomocou webových stránok 

a je určená na nadväzovanie a udržiavanie 

kontaktov medzi ľuďmi.  

Z internetových zdrojov sme sa dočítali, že 

využívanie sociálnych sietí je hybnou silou 

sveta. Rozdeľujeme ich do skupín: 

 Informačné – tieto sociálne siete sú 

zväčša zložené z ľudí, ktorí hľadajú 

odpovede na každodenné problémy. 

 

 Profesijné – sú to také sociálne siete, 

ktoré zamestnancom pomôžu pokročiť 

vo svojej kariére alebo odvetví. 

 

 Vzdelávacie – vo vzdelávacích sieťach 

sú zoskupení najmä študenti za účelom 

spolupracovať s ostatnými študentmi na 

akademických projektoch, robiť 

výskumy, alebo komunikovať s učiteľmi 

prostredníctvom triednych fór. 

 

 Koníčky – sociálne siete zamerané na 

koníčky sú jedny z najpopulárnejších 

z dôvodu, že užívatelia často 

vykonávajú prieskum o svojich 

koníčkoch, a tak nachádzajú množstvo 

ľudí z celého sveta s rovnakými 

záujmami. 
 

Facebook totiž nie je len 

nástrojom pre ľudí na 

komunikáciu a prezeranie 

fotografií či videí. Stále 

častejšie ho vyžívajú politici, 

občiansky aktivisti, ale aj 

marketingoví pracovníci na ovplyvňovanie 

verejnej mienky. 

Pre 

 

 Možnosť komunikácie medzi 

priateľmi - facebook poskytuje vlastný 

chat, ktorý umožňuje pohodlnú 

komunikáciu zo svojimi priateľmi. 

 Zdieľanie informácií, fotografií a 

iných materiálov - na facebooku 

môžete zdieľať krátke správy, tzv. 

statusy. Sú to krátke správy, ktoré sa 

zobrazia vašim priateľom na facebooku. 

Načo je to dobré? Môžete tak svojich 

priateľov o niečom informovať, niečo sa 

ich verejne spýtať alebo môžete 

čokoľvek verejne okomentovať. 

Facebook podporuje taktiež nahrávanie 

fotografií. 

 Využívanie rôznych aplikácií, ktoré 

môžu spríjemniť dlhú chvíľu - na 

facebooku nájdete obrovské množstvo 

aplikácií, ktoré vás dokážu zabaviť, 

rozosmiať a aj rozplakať.  

 

Proti 
 

 Možnosť straty súkromia - veľkou 

nevýhodou sociálnych sietí je 

všeobecne veľké riziko straty súkromia. 

Ak na facebooku niečo zverejníte, vidí to 

prakticky každý. Pri zlom nastavení a 

neopatrnom používaní  sa o vás môže 

dozvedieť ktokoľvek prakticky čokoľvek. 

Ups! 

 Nebezpečenstvo zneužitia osobných 

údajov – ďalšou veľkou nevýhodou je 

zneužitie osobných údajov. Pri 

základnom nastavení súkromia si môže 

každý z vášho profilu prečítať napríklad 

vašu adresu. Prázdny byt, známa 

adresa a je to. 

 Pohlcovanie času - ak nepoznáte 

osobne žiadneho „zabijaka“, FB je 

teda riadnym, a to vášho času.          

Adriana Leňová, Martina Vagaská, II. A 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.tuffyleonastreet.com/images/facebook_like.png?1355301070&imgrefurl=http://stream2u-tv.trade/facebook+like+me+png&h=210&w=476&tbnid=b-uxkzjiLavKMM:&docid=LaA6ainVSRJ2DM&ei=GBGmVoPFLqv4ywPUgKTYDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiDsYDT98TKAhUr_HIKHVQACcsQMwg4KAkwCQ
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Ako vyzerá deň animátora?  
 

 

Bardejov: 7. 12. 2015 sa na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka konal 

už po štvrtýkrát animátorský kurz pre študentov všetkých odborov pod 

vedením prvého slovenského trénera animátorov spoločnosti STAGEMAN Group 

Ltd. Slavomíra Pačutu. Absolvent animátorského kurzu získa certifikát, ktorý mu 

uľahčiť cestu k profesii animátora. 

 

      Jednodňový  animátorský kurz sa konal v pondelok. Keďže sme pred časom  

absolvovali prednášku o práci animátora a naši kamaráti, ktorí  tento kurz už mali za 

sebou v minulých rokoch, a s nadšením nám o ňom rozprávali, vedeli sme, do čoho 

ideme. Všetci „budúci animátori“ sme sa zišli  v priestoroch Centra odborného 

vzdelávania. Bolo to zaujímavé, lebo sme sa tam stretli tridsiati študenti z rôznych 

ročníkov a rôznych študijných odborov a zistili sme, že  doteraz sme o sebe ani 

nevedeli. Počkali sme na Sláva, nášho trénera – animátora. Slávo ešte len vošiel do 

miestnosti a my sme vedeli, že bude sranda. Vysmiaty chalan oblečený  v športovom 

a v žltom animátorskom tričku. No čo lepšie sme mohli čakať. Najskôr nám povedal o 

tom, čo vlastne animátorsky kurz je. Potom nám dal určité podmienky. Opäť nám 

bolo do smiechu. Kto mu bude vykať, robí kľuky alebo drepy, kto príde neskôr, musí 

spievať a komu počas celého kurzu začne zvoniť telefón, musí mu povedať, že ho 

ľúbi. Povedal nám aj to, že ak chceme byť animátormi, musíme ovládať cudzí  jazyk. 

Hneď od začiatku, čo sme tam boli, sme sa v podstate hrali, zabávali, tancovali a 

spievali. Prosto bola zábava.  

      Ukázal  nám, ako vyzerá deň animátora. Ukázal nám tiež rôzne hry, ktorými 

máme  zabaviť deti a dospelých. Dozvedeli sme sa, že ak chceme byť  animátormi, a 

dobrými animátormi, musíme mať určité vlastnosti, ktoré si toto povolanie vyžaduje.  

Najdôležitejšou vlastnosťou je byť vždy dobre naladený a mať stále, počas celého 

dňa úsmev na perách.  

      Kurz sme ukončili „testom“, kde sme museli vytvoriť naše vlastné animátorské 

tímy a počas piatich minút sa predstaviť a vymyslieť a predviesť vlastné hry pre deti a 

dospelých, ktoré sme počas dňa s ním neabsolvovali. Každý z nás týmto testom 

prešiel, niekto lepšie, niekto horšie, ale v podstate všetci sme sa stali animátormi. 

Kurz nám dal nielen vedomosti o animátorskom kurze, o ľuďoch, skúseností o tom, 

ako sa chovať v určitých situáciách. Získali sme  certifikát animátora. A tiež sme našli 

nových kamarátov.  

 

 

 

Miriama Fornadeľová a Ján Geralský, V. H 

Foto: Ing. R. Akbariová 
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Dobre naladení animátori s certifikátmi v rukách. 
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DOD 

Hotelová akadémia prezentovala balík odborov 

 

Každý rok otvorí Hotelová 

akadémia Jána Andraščíka svoje brány 

novým žiakom. Tak sa stalo aj dňa 

25.11.2015, kedy ponúkla približne 500 

žiakom základných škôl svoj precízne 

pripravený program, ktorého súčasťou sú 

aktivity, ktorými sa počas štúdia i v čase 

mimo vyučovania študenti zaoberajú. 

Návštevníci mali možnosť vidieť v akcii 

hotelierov (z odboru hotelová akadémia), 

kuchárov (z odboru kuchár, kuchárka), 

čašníkov (z odboru čašník, servírka), 

manažérov (z odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu) 

a športovcov (z odboru výživa a šport). 

Zážitkovými aktivitami  vytvorili žiakom 

základných škôl príjemnú, poučnú 

i zábavnú atmosféru. 

Pod vedením svojich učiteľov 

predstavilo takmer 200 študentov 

Hotelovej akadémie, podieľajúcim sa na 

DOD deviatakom podrobnosti 

o jednotlivých odboroch ukrytých pod 

názvom Hotelovej akadémie J. 

Andraščíka.  

Veľký úspech zožal odbor výživa 

a šport. Tento odbor si vyberajú pre svoje 

štúdium nie len športovci, ale aj žiaci, ktorí 

majú radi pohyb a záujem o zdravú výživu, 

ktorá so športom úzko súvisí. Žiakom bola 

predstavená vynovená telocvičňa 

a priestory posilňovne. Dozvedeli sa 

o zaujímavých predmetoch, ako je 

zdravoveda, výživa, dietetika, pohybová 

príprava a o rôznych ďalších. Uplatniť sa 

žiaci môžu ako tréneri alebo fitness 

tréneri, taktiež napríklad ako poradcovia 

v oblasti zdravej výživy. Samozrejme 

môžu pokračovať v štúdiu na vysokých 

školách. 

Študenti ekonomického odboru 

manažment regionálneho cestovného 

ruchu pre žiakov nasimulovali let lietadlom 

a k tomu všetkému im porozprávali pár 

zaujímavostí zo sveta cestovného ruchu. 

Oboznámili ich aj s odborom manažment 

regionálneho cestovného ruchu 

a porozprávali žiakom o rôznych aktivitách  

a o získaných skúsenostiach a znalostiach 

počas štúdia. Žiaci v tomto odbore majú 

možnosť dosiahnuť certifikáty 

v materinskom aj cudzom jazyku 

z rôznych kurzov ako napríklad animátori 

alebo  sprievodcovia. Taktiež porozprávali 

o uplatnení po skončení štúdia. Žiaci 

vyštudovaní v tomto odbore majú možnosť 

uplatnenia ako manažéri, turistickí 

sprievodcovia, animátori a samozrejme 

majú brány otvorené aj do podnikania. 

Porozprávali nie len o teoretických veciach 

ale aj o praktických predmetoch, 

prostredníctvom ktorých zakladajú vlastné 

firmy a učia sa podnikať aj prakticky. 

Hotelová akadémia je známa aj 

tým, že jej študenti praxujú nie iba doma, 

ale aj v zahraničí. Študenti rôznych 

odborov porozprávali o svojich zážitkoch 

na zahraničnej praxi v Nemecku, Tyrolsku, 

na Cypre, Malte,  kde má možnosť dostať 

sa každý žiak, z každého študijného 

odboru. Prostredníctvom zahraničnej 

praxe žiaci zdokonaľujú svoje jazykové 

schopnosti v anglickom, nemeckom alebo 

ruskom jazyku. Cudzie jazyky sa na 

Hotelovej akadémii vyučujú moderne. 

Žiaci majú možnosť zúčastňovať sa 

rôznych súťaží, olympiád alebo vystúpení. 

Najväčší záujem vzbudil odbor hotelová 

akadémia. Študenti odboru hotelová 

akadémia prezentovali slávnostné tabule, 

miešali drinky a predviedli someliersku 
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súťaž, ktorej súčasťou bolo degustovanie 

vína. 

Študenti odborov kuchár, čašník 

flambovali kávu a ovocie, ponúkali rôzne 

cukrárske a kuchárske výrobky. Na dobrej 

nálade v rámci Dňa otvorených dverí sa 

podieľala aj školská skupina Melody, ktorá 

predviedla úžasné vystúpenie 

a sprostredkovala príjemnú náladu 

návštevníkom.  

Študenti a pedagógovia vytvorili 

aktivity plné informácií a skúseností 

a zároveň prezentovali jeden obrovský 

balík odborov ponúkaných na Hotelovej 

akadémii. Spoločne podali pekný výkon 

a návštevníci tak odchádzali príjemne 

naladení. DOD na HAJA pripravovalo  

takmer 200 študentov pod vedením 

takmer 30 učiteľov tak svedomito 

a s radosťou, aby aj naši hostia videli čo 

najviac a najzaujímavejších aktivít a aby 

sa návštevníci cítili vítaní. Od mnohých 

žiakov základných škôl a ich učiteľov 

dostávame spätnú väzbu o našej odbornej 

pripravenosti a pochvalu za našu 

pohostinnosť. Za to im vrelo ďakujeme. 

A už dnes sa tešíme, keď brány našej 

školy otvoríme zas o rok. 

 

Petra Daňková, II. H 
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"Veľkosť každého človeka sa meria jeho stratou." 

                                               

Alfred de Vigny 

 

Úvaha o (ne) schopnosti človeka uvedomiť si vlastné šťastie 

 

      

Každý je strojcom svojho šťastia. Život je taký, aký si sami zariadime. No 

bohužiaľ to neplatí pre každého.  

   Mnohokrát si nedokážeme vážiť to, čo máme. Pre nás bežné veci, ktoré 

považujeme za samozrejmosť, sú pre niekoho len nesplniteľným snom, túžbou, či 

životným prianím. Ľudia sú takí, že väčšinou súdia všetkých naokolo, ale na seba sa 

ani nepozrú. Čo tak začať najprv od seba? Prečo na to mnohí zabúdajú? Alebo to 

zámerne prehliadajú? Väčšinou tí, ktorí majú všetko, po čom ich srdce túži, chcú ešte 

viac. Nikdy nemajú dosť. Ale prečo je to tak? Získali to všetko len tak, alebo to získali 

tvrdou prácou? Dá sa v tomto prípade hovoriť aj o šťastí?  

A čo tí, ktorí nemajú skoro nič? Žijú v tých najskromnejších a najkritickejších 

podmienkach. Bude to smola, nešťastie, alebo si zato môžu sami? A práve tí, ktorí 

nemôžu za to, ako žijú, v akej sú situácii, práve tí by dali aj to posledné, čo majú. 

Prečo je to tak? Prečo si nechránia aspoň to, čo im ostalo? Možno aj preto, že vedia, 

aké ťažké je niečo získať, koľko je za tým práce a úsilia. Tu sa ukazuje charakter a 

veľkosť človeka.  

Je ťažké s niekým hovoriť o šťastí. Niekto si môže povedať, že šťastie nikdy 

nemal. No nie je šťastie už len to, že sme tu, že sme zdraví, že máme svoju rodinu? 

Čo môže byť pre človeka väčšie šťastie, ako mať pri sebe svojich najbližších? 

Mnohokrát si ich dôležitosť a vzácnosť uvedomíme, až keď ich stratíme. Akú bolesť 

môže spôsobiť strata človeka? Strata niekoho, s kým sme sa dokázali porozprávať o 

všeličom. Prezradiť mu svoje tajomstvá, vyjadriť svoje pocity, porozprávať svoje 

zážitky z ďalšieho prežitého dňa, spolu sa zasmiať na komických situáciách, alebo sa 

prísť vyplakať a zveriť sa mu so svojimi obavami či problémami. Bol tu pre nás stále. 

Bol tu, ale už tu nie je. Ako to dokáže zmeniť náš život? Koľkí z nás by v tomto 

prípade dokázali hovoriť o šťastí? Asi nikto. Ako vlastne odišiel? A prečo? Opustil 

nás dobrovoľne? Odišiel navždy? Možno odišiel navždy, aj keď odísť nechcel. No v 

našej mysli a v našom srdci ostane navždy.  

Preto by sme si mali uvedomiť, že každý z nás je tu pre niečo. Nie je tu len 

tak, ale je tu z nejakého dôvodu. Hneď nám napadne otázka. Z akého dôvodu som tu 

vlastne ja? Možno sa na ňu ťažko hľadá odpoveď, ale určite nejaká existuje. 

Preto je dôležité začať od seba. Robiť všetko tak, aby sme boli spokojní my, 

ale aj ľudia naokolo. Nenechať si vziať vlastné šťastie závisťou alebo neprajnosťou 

iných, ale ísť si za svojím cieľom a ukázať, že všetko sa dá. Pretože ak sa chce, tak 

nič nie je nemožné.  

 

Patrícia Holodová, III.A 
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"Veľkosť každého človeka sa meria jeho stratou." 

                                               

Alfred de Vigny 

 

Úvaha o (ne) schopnosti človeka uvedomiť si vlastné šťastie 

 

Na svete je sedem miliárd ľudí a každý človek je iný. Či už je to národnosťou, 

farbou vlasov, pleti, očí, či povahou, alebo typom osobnosti. Všetci sme iní, a predsa 

máme všetci v živote spoločné niečo, čo ovplyvňuje náš život. Je to šťastie. 

Niekomu v živote šťastena dopraje viac, niekomu menej, ale stále platí to isté 

pravidlo, že každý si je strojcom svojho vlastného šťastia. Či už je to v láske, v práci 

alebo vo vzťahu s ľuďmi. 

Myslím si, že náš život je dosť dlhý nato, aby sme za tú dobu stihli stretnúť 

množstvo rôznych ľudí a tiež zažiť rôzne životné situácie. No nie vždy stretneme 

takých ľudí, ako by sme chceli. Podľa mňa sú v dnešnej dobe viacerí ľudia šťastní. Sú 

to hlavne tí, ktorí majú dobrú prácu, peniaze či majetky, ale tie pravé hodnoty sa z 

ľudských životov akosi postupom času vytrácajú. Ľudia si nevedia vážiť maličkosti a 

také veci, za ktoré by dal obyčajný človek, ktorý chce urobiť nielen seba šťastným, ale 

hlavne iných, čokoľvek. 

Medzi tie pravé hodnoty by som zaradila aj rodinu. To je to pravé šťastie, ktoré 

si nie každý človek je schopný uvedomiť, pretože to veľa ľudí berie ako samozrejmosť. 

Ale čo ak sa raz stane, že niektorého člena rodiny stratíme? Až vtedy si uvedomíme, 

aké sme mali šťastie, keď sme mohli byť niekedy celá rodina pokope. Ale teraz, po 

strate človeka v rodine, to už bude iné. Začneme si vážiť viac to šťastie, ktoré sa nám 

deň čo deň naskytá, čo i len v maličkostiach. 

Stále premýšľam nad slovom šťastie. Čo to vlastne tak krátke sedempísmenové 

a v podstate tak zložité slovo je? Uvedomujeme si vlastne, koľko šťastia v živote nás v 

dnešnej dobe stretá? Asi nie. Myslím, že jedným obrovským šťastím v živote je 

stretnúť takých ľudí, s ktorými si budeme rozumieť, aj keď to nie je ľahké. O koľko by 

bol náš život krajší, keby sme mali okolo seba ľudí, ktorí si nás vypočujú, ktorí nám 

poradia. Ale vieme si my toto vážiť a uvedomiť si, že takých ľudí okolo seba máme? 

Asi každý človek vie, aký je to skvelý pocit, keď stretneme človeka, s ktorým si 

rozumieme. Trávime s ním veľa času, pomáhame si, a čo je hlavné, dôverujeme si. No 

niekedy však v našom vzťahu prídu búrky a vznikajú hádky a nejasnosti. To už asi 

každý z nás zažil. Ale sme šťastní. Aj napriek hádkam sme šťastní, že máme pri sebe 

človeka, s ktorým si rozumieme, pretože po každej búrke vždy vyjde slnko. No čo sa 

stane, ak si toto nevážime? Stačí, že raz alebo dvakrát toho človeka zradíme, a on už 

navždy zmizne z nášho života. Až vtedy si uvedomíme, akého veľkého a skvelého 

človeka sme pri sebe mali. Až keď ho stratíme. 

Mám taký pocit, že ak by si ľudia viac vážili to, čo majú, tak by si už naozaj 

začali uvedomovať svoje šťastie. Veľa ľudí šťastie nemá alebo ho stratí. Ale presne 

toto je ten problém. Čím viac človek v živote stratí, tým viac si začne vážiť to, čo má a 

teda bude silnejší a väčší.                                                             Daniela Knapová, III.A 
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Prečo mladí ľudia strácajú záujem o vzdelávanie 

(Diskusný príspevok) 

 

 

Vážené dámy, vážení páni! 

 

Chcela by som poukázať na závažný problém, ktorý sa týka hlavne mladých 

ľudí, a tým je strácanie záujmu o vzdelávanie. Tento problém sa stáva čoraz 

aktuálnejším, a preto je potrebné o ňom hovoriť a začať ho riešiť.  

Väčšina študentov stredných škôl stratila potrebu vzdelania, čo dokazujú aj ich 

študijné výsledky. Pre dnešnú mládež je vzdelanie nepodstatné a absolútne zbytočné. 

Celkom im stačia ich naivné predstavy, ako bez problémov zvládnu maturitu a ľahko si 

nájdu dobre platenú pracovnú pozíciu a budú zarábať množstvo peňazí, a to všetko 

samozrejme za pomoci svojich vplyvných rodičov. Dievčatám stačí, aby si našli 

bohatého manžela, ktorý sa o ne postará, a budú zabezpečené na celý život.  

Na druhej strane existujú žiaci, ktorým na vzdelaní záleží. Dosahujú výborné 

výsledky a robia škole dobré meno. Avšak takýchto je na v našom svete čoraz menej, 

pretože sa často stávajú obeťami šikany. V súčasnosti je inteligencia chápaná ako 

nežiaduca schopnosť, ktorá bráni začleniť sa do kolektívu. Intelekt totiž nie je „IN“. Ako 

určite mnohí viete, je ťažké vyčnievať, a preto častokrát odbočíme zo svojej cesty za 

vzdelaním. Zdá sa mi, že je čoraz väčším trendom byť triedny „frajer“, ktorý sa tvári 

nechápavo a cielene vyvoláva spory s učiteľmi. Príkladom nám môže byť práve naša 

trieda.  

Považujem za smutné, keď výklad učiteľa vníma menej ako 40 % spolužiakov. 

To som si potvrdila u väčšiny učiteľov. Každý deň som svedkom toho, ako ľudí okolo 

mňa viac zaujímajú „liky“ na skupinovej fotke urobenej počas hodiny, ako hodina 

samotná. Nepísaným pravidlom sa stala ohromujúco nízka účasť na vopred 

ohlásených písomkách a neplnenie si školských povinností. Keďže mnohí odmietajú, 

aby ich škola vnútorne obohacovala, neprispievajú ani k zlepšeniu  triedneho 

priemeru. 

Za normálnych okolností by som navrhovala použiť priamu motiváciu, no to by 

u študentov vyvolalo opačný efekt. Musia si uvedomiť, že nemôžu očakávať motiváciu 

od svojho okolia, ak sa sami nie sú schopní motivovať. 

Ďakujem  za pozornosť. 

 

 

                                                                                                Simona Dubňanská, 4. H 
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Čím ma obohatila zahraničná prax 

(Diskusný príspevok) 

 

 

Na konci tretieho ročníka som dostal skvelú príležitosť pracovať v Nemecku. 

Samozrejme, že som takúto možnosť prijal.  

Koncom júna prišiel deň „D“ a ja som sa vybral na cestu. Prišiel som do 

cudzieho štátu, kde bolo pre mňa všetko nové. Noví ľudia a čo bolo pre mňa najťažšie 

-  cudzia reč. Cestou do práce mi  hlavou prebehlo množstvo myšlienok. Keď som 

vstúpil do reštaurácie, kde som mal pracovať, chcel som sa otočiť a utekať. Ale cesty 

späť už nebolo. Kolegovia v práci ma veľmi dobre prijali. Hneď sa na mňa vrhli 

s prácou, chceli odo mňa toľko vecí a ja som im vôbec nerozumel. Domýšľal som si,  

čo asi odo mňa chcú. Mal som robiť prácu, ktorú som nikdy nerobil. Nevedel som čo 

skôr.  

Ale zo dňa na deň sa mi zdalo, že mi to ide čoraz lepšie a lepšie a dokonca som 

im aj rozumel. Pracoval som osem hodín denne, niekedy aj viac. Bol som veľmi 

unavený. Nemal som na nič čas, nič som nestíhal, pretože stále som potreboval spať. 

Ale napokon som si na všetko zvykol a do práce som sa veľmi tešil. Nemal som 

problém obsluhovať konvektomat, piecť bagety, pripraviť zmrzlinový pohár či upiecť 

pizzu. Bol som sám na seba pyšný, že som to všetko zvládol. Práca v zahraničí ma 

naučila veľmi veľa. Bol som zodpovedný sám za seba, musel som sa postarať o seba  

aj o domácnosť, kde som býval. Nik mi nenachystal raňajky, obed, večeru. O to všetko 

som sa postaral sám. Naučil som sa reč, ktorá mi bola veľkou bariérou.  

Som veľmi rád, že som mal možnosť spoznať život v inej krajine, v krásnej 

krajine. Nových ľudí, ktorí mi zakaždým pomohli, keď som potreboval. Vrátil som sa  

duchovne bohatší, zrelší, dospelejší.  

Teším sa, až sa tam opäť budem môcť vrátiť.  

 

 

                                                                                                       Marek Javorský, 4. H 
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BARISTI NA EUROCUPE 

 

Študenti našej školy sa pravidelne zúčastňujú  EUROCUPU. 

Súčasťou tohtoročného podujatia bola prvýkrát aj súťaž 

baristov.  

 

O atmosfére tohto podujatia i našich účastníkoch v tejto 

kategórii sa dozviete priamo z ich úst. Na naše otázky 

odpovedali  naši dvaja spolužiaci, ktorí sa venujú baristike, Karin 

Popovcová zo 4.H a Alojz Dinis z 5.H. 

 

 

Prečo práve baristika? 

 

Alojz: Nikdy som si nemyslel, že práve baristika bude to, čomu sa budem venovať. 

Jednoducho som len chcel mať absolvované všetky kurzy, ktoré sa nám na škole 

ponúkajú. 

 

Karin: Baristika je zaujímavá oblasť, ktorá je pre mňa veľmi inšpiratívna. Pripraviť 

skvelé espresso, či cappuccino nie je ľahká záležitosť, človek musí byť pri tejto práci 

zručný a kreatívny. 

Kedy vás baristika chytila za srdce?  

 

Alojz: Baristika ma chytila za srdce deň po ukončení kurzu, kedy som sa umiestnil na 

3. mieste v baristickej súťaži v Bardejove. Pred súťažou som mal veľké obavy, pretože 

to boli moje prvé dni práce s kávovarom. Moje umiestnenie ma začalo motivovať, a tak 

som zistil, že baristika je to, čo ma baví. 

 

Karin: Baristiku som si obľúbila po absolvovaní baristického kurzu. Začala som sa 

zaoberať tajomstvom kávy, jej prípravou, chuťou a vzhľadom. Záľube sme sa začali 

venovať pod vedením pani učiteľky MVDr. Dubivskej. 

Čo vás na baristike najviac zaujíma?  

 

Alojz: Najviac ma zaujíma príprava kvalitného a chutného espressa. Tiež aj hygiena 

pri práci s kávovarom. 

 

Karin: Najviac sa mi páči cupping a latte art. Cupping je založený na ochutnávaní 

viacerých druhov káv. Latte Art je forma prípravy cappuccina. Princíp je ten, že barista 

nalieva spenené mlieko z konvičky do espressa, a tak vytvára rôzne motívy. 

Aké máte dojmy zo súťaží? 

 

Alojz: Najlepšie dojmy som mal zo svojej prvej súťaže, pretože som nečakal, že to 
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dopadne až tak dobre. Dojmy zo súťaže z Levíc sme nemali dobré ani my a ani 

učiteľky. Prešovská súťaž už bola úplne o niečom inom. Tam sme si mohli zlepšiť 

prácu s mlynčekom. 

Karin: Absolvovala som viacero súťaží, kde som sa umiestnila na popredných 

priečkach. Boli to napríklad Slovak Barista Cup v Prešove, Bardejovský barista 

v Bardejove či Barista Cup v Leviciach. Každá súťaž má svoje špecifiká.  Získala som 

veľa nových skúseností a spoznala viacero ľudí z baristickej branže. 

Vidíte baristiku aj vo svojej budúcnosti? 

Alojz: Baristike sa v budúcnosti chcem určite venovať. V ďalekej budúcnosti by som 

chcel vlastniť kaviareň a možno sa aj stať profíkom ako je barista Dritan Alsela. 

Karin: Rada by som sa jej venovala aj budúcnosti. Je to však oblasť veľmi špecifická, 

ktorú ovplyvňuje veľa faktorov. Verím však, že zručnosti získané počas štúdia 

dokážem využiť v ďalších etapách môjho života.   

                                                                                    S. Dubňanská a D. Ištoňová, IV. H 

 

ÚSPEŠNÉ BARMANKY 

 
Radi by sme vám predstavili naše dve spolužiačky, ktoré 

sa venujú barmanstvu a veľmi úspešne nás reprezentujú 

na barmanských súťažiach, a to Martinu Maníkovú z 3. 

H a Miriam Fornadeľovú z 5. H.  

 

Zľava:  M. Maníková, M. Fornadeľová 

 

Prečo ste sa zažali zaujímať o barmanstvo?  

Miriam: Najprv som si to vyskúšala len na praktických hodinách a zdalo sa mi to 

zaujímavé, ale nikdy som si nemyslela, že by som to mohla robiť ja, keďže som nebola 

na barmanskom kurze. Raz za mnou prišla pani učiteľka Čuláková s tým, že o pár 

mesiacov pôjdem na súťaž, s  prípravou mi pomáhala aj  o rok staršia študentka Laura 

Adamčíková, ktorá sa úspešne venovala barmanstvu.  

 

Martina: Prácu barmana som stále obdivovala, veľmi ma to fascinovalo. A preto keď 

som mala možnosť urobiť si v druhom ročníku barmanský kurz, hneď som do toho šla 

a začalo ma to veľmi baviť.  

 

Aké úspechy ste doteraz dosiahli?  

Miriam: Najprv som sa zúčastnila na Alternative cup v Hniezdnom, kde som sa 

umiestnila na dobrom mieste. Ďalej to bol Eurocupe 2014, umiestnila som sa v 
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striebornom pásme a ako družstvo sme skončili v striebornom pásme. Tohto roku som 

s Maťkou absolvovala Eurocup 2015 v Prešove, kde som získala 1.miesto v kategórii 

Before dinner coctail, stala som sa Absolútnou víťazkou celej súťaže a spolu s Maťkou 

sme sa umiestnili na 3. mieste ako družstvo.  

 

Martina: Doteraz som nemala veľa príležitostí, ale mojím najväčším úspechom bola 

účasť na Eurocupe 2015 v Prešove, kde som sa umiestnila v striebornom pásme a 

ako skupina s Miriamou Fornadeľovou sme sa umiestnili na 3. mieste. Zúčastnila som 

sa aj somelierskej súťaže na našej škole, kde som vyhrala 1. miesto v kategórii 

príprava long drinku.                             

 

Kto vám s prípravou pomáha? 

Miriam: Najskôr to bola pani učiteľka Dubivská, ale to hlavné a všetko o drinkoch, 

príprave, chuti a pravidlách mi sprostredkovala Laura, ktorá ma vo všetkom 

podporovala. Ďalej to boli pani učiteľky Čuláková a Vaľková, ktoré ma sprevádzali na 

súťažiach a pomáhali mi vymyslieť vhodné drinky. Tohto roku k tomu prispela aj pani 

učiteľka Sidorjaková a Maťka Maníková, ktorá mi pomáhala po psychickej stránke, a 

tiež moja trieda, ktorá ma na súťažiach povzbudzovala a to mi pomáhalo k tomu, aby 

som bola vždy lepšia. 

 

Martina: Najviac mi pomáhali pani učiteľky odborných predmetov  Vaľková, Dubivská,  

Čulaková, Sidorjaková a Kačmaríková, ktoré tu pre mňa boli vždy, keď som 

potrebovala pomoc.    

 

Čo vás na práci barmana baví najviac?  

Miriam: Je to odbor, v ktorom sa vždy deje niečo nové. Každý nápoj je sám osebe 

zaujímavý a tá príprava, vymýšľanie drinkov, čo s čím kombinovať, aké chute to môže 

mať a hlavne, aké zaujímavé farby z toho vznikajú, je pre mňa fascinujúce.  

 

Martina: Najviac ma baví to, ako zakaždým vzniknú nové, zaujímavé chute a 

fascinujúce farby. Baví ma pripravovať tieto neobyčajné nápoje, pretože vedia 

každého potešiť. 

 

Plánujete sa aj naďalej venovať barmanstvu?  

Miriam: Určite áno. Ako prvé si chcem konečne spraviť barmanský kurz a možno raz, 

keď sa podarí, tak by som chcela pracovať za barom v nejakom dobrom hoteli. Láka 

ma zahraničie a práca za barom na nejakej lodi. 

 

Martina: Určite by som sa tomu chcela v budúcnosti venovať, lebo ma to veľmi baví a 

napĺňa ma to radosťou. 

 
                                                                                                            S. Dubňanská a D. Ištoňová, IV. H 
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No a na záver 
 

Predsavzatia do nového polroka: 
 

- urobím si plány do budúcnosti (tak aspoň na 2 večery) 

- zverejním foto alebo status na FB len 1 x denne (mimo víkendov a dní, keď si budem robiť 

úlohy) 

- naučím sa aspoň dve cudzie slová denne (čo znamená, že si aj niečo pred hodinou 

zopakujem) 

- nevytočím žiadneho učiteľa (podľa možností len 1 x denne, neplatí pre triedneho) 

- budem sa snažiť prísť nato, prečo mám z jedného vyučovacieho predmetu viacero zošitov 

- keď budem počuť na vyučovaní niečo smiešne, neodpoviem LOL 

- na pokyny mamy obmedzím počítačové hry, aj napriek tomu, že si cvičím vizuálne 

schopnosti  

- budem po škole kráčať bez mobilu v ruke (neplatí, ak mi ho práve učiteľ „zhabal“ na 

vyučovaní) 

 

 

Tak, nech máme úspešný polrok!                                          

 

 

 
Kresba: Adam Hanudeľ, 3. H 
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Z ponuky vysokých škôl   

 

 

 

 


