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Mladý zázrak na OH 
 

 
Kto sa v poslednej 
dobe aspoň trochu 
venoval ženskému 
futbalu na Slovensku, 
určite mu neuniklo 
meno mladej 
futbalovej hviezdy 
pôvodom z Nových 
Zámkov, terajšej 
hráčky klubu Partizán 
Bardejov, Martiny 
Šurnovskej. Martina, 
iba 17-ročné dievča, 
sa venuje futbalu už 
od svojich 5 rokov a 
doposiaľ získala zopár 

titulov so svojím tímom. Je mojou dobrou kamarátkou, preto 
som sa rozhodla spraviť     s ňou krátke interview. 
 
 
Ako si sa dostala práve k 
futbalu? 
„K futbalu ma priviedol môj 
otec, ktorý so mnou 
odmalička hrával futbal len 
tak na záhrade. Najprv som 
to brala len ako zábavu, no 
po čase som si uvedomila, 
že to je to, čo chcem 
robiť.“ 
 

Keď chceš byť skvelou 
futbalistkou, musíš 
obetovať množstvo svojho 
voľného času, ako to 
zvládaš so školou, 
priateľmi a rodinou ?  
„ Je pravda, že popri 
futbalu a všetkých tých 
tréningoch nemám 
dostatok voľného času, ale 
moja rodina a priatelia ma 
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v tom podporujú a chápu 
to. V škole je to tiež 
náročné, aj keď vymeškám 
veľa hodín, ale učitelia sú 
vždy ochotní mi s učivom 
pomôcť.“ 
 
Bolo pre teba ťažké 
prestúpiť do klubu, ktorý 
je na druhej strane 
Slovenska ? 
„Keď som prestúpila do 
klubu Partizán Bardejov, 
spoznala som  veľa 
skvelých dievčat, hneď sme 
si padli do oka a hneď sa mi 
stali druhou rodinou.“ 
 
Ktoré dosiahnuté ocenenie 
či výhra, je pre teba tá 
najdôležitejšia?  
„S dievčatami som si 
rozumela už od začiatku, a 
preto je pre mňa 
najdôležitejšou výhrou 
práve výhra na 
Majstrovstvách Slovenska 
žiačok v roku 2015. Ale 
veľmi si cením aj finále 
Slovenského pohára 
a účasť na olympiáde.“ 
Aký je tvoj cieľ v živote? 

„Určite sa chcem futbalu 
venovať aj profesionálne, 
budem naďalej tvrdo 
pracovať, aby som tento 
cieľ dosiahla.“ 
 
Timea Bochinová, 2. F 
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Žiarivý talent 

 

Martin Geci má 17 rokov a pochádza z dediny Sveržov 

neďaleko Bardejova. Študuje na Hotelovej akadémii Jána 

Andraščíka v Bardejove v odbore výživa a šport.  Jeho 

záľubou je futbal, ktorému sa začal venovať už ako 

šesťročný. Martinove prvé futbalové kroky začali v klube 

FC Partizán Bardejov. S klubom je Martin spokojný, 

a preto jeho ďalšie úspešné futbalové kroky sú spojené 

práve s ním. Tento 180 cm vysoký a 70 kilogramov 

vážiaci stredopoliar verí, že jeho futbalový sen sa stane 

skutočnosťou. 
 

Kedy a prečo si začal 

hrať futbal? 

 

K futbalu ma priviedol otec 

ešte ako dieťa. Zo začiatku 

to bolo pre mňa bláznivé 

naháňanie s loptou. ale 

postupom času som začal 

chápať krásu futbalu. 

 

Na akom poste hráš? 

 

Od mala som hrával najmä 

stopéra, ale postupom času 

som  začal hrávať v strede 

zálohy. 

 

Čo považuješ za svoj 

najväčší úspech? 

Za svoj doposiaľ najväčší 

úspech považujem to, že 

som sa ako  16-ročný dostal 

do základnej zostavy tímu 

U 19. 
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Určite máš nejaký svoj 

futbalový vzor. Kto ním 

je a čo sa ti na ňom páči? 

 

Áno, mojím vzorom je 

Tonni Kross. Páči sa mi na 

ňom jeho prehľad v hre 

a jeho dokonalá technika 

kopu. 

 

 

 

 

Aký je tvoj futbalový sen? 

 

Mojím futbalovým snom je 

dostať sa do Bayernu 

München a taktiež si zahrať 

Európsku ligu alebo Ligu 

majstrov. 

 

Želáme ti, nech sa ti všetky 

sny splnia a ďakujeme za 

rozhovor. 

 

Denisa Mochnacká 2.F 

 
 

Úspech mladého talentovaného 

hokejistu 

 
Volá sa Filip Panóc, 
pochádza z Raslavíc pri 
Bardejove. Má 17 rokov. 
Navštevuje našu školu. 
Svoju hokejovú kariéru 
začal ž v 5 rokoch. Vo veku 
6 až 15 rokov účinkoval 
v klube HC 46 Bardejov. 
V súčasnosti účinkuje v HK 
36 Skalica, kde si za uplynulú sezónu spravil peknú štatistiku. 
Za 56 zápasov nazbieral neuveriteľných 44 bodov.  
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Ako sa ti podarilo dostať sa 
z 1. hokejovej ligy do 
extraligy najvyššej 
mládežníckej súťaže ? 
 
V lete, keď som začal riešiť 
svoju hokejovú budúcnosť, 
dostal som viacero ponúk z 
extraligy, no rozhodol som 
sa pre Skalicu, keďže 
šéftrénerom mládeže sa stal 
bývalý slovenský skvelý 
reprezentant Žigmund Pálffy 
a podmienky boli skvelé. 
Neváhal som ani sekundu a 
po súhlase rodičov som prijal 
ponuku zo Skalice. 
 
Čo by si chcel 
v nasledujúcich dvoch 
rokoch dosiahnuť?  
 
Chcel by som v ďalšej sezóne 
získať opäť nejaké pekné 
umiestnenie v extralige 
juniorov a prebojovať sa 
svojimi výkonmi do 
reprezentácie. 
 

Ako sa ti darí v extralige?  
V čom je táto sezóna odlišná 
od minulej? 
 
Zo začiatku to bolo ťažké,   
keďže oproti 1. lige to bolo 
oveľa náročnejšie 
a rýchlejšie. Postupom času 
som si však zvykol, našiel 
som tam super kolektív a 
celú sezónu sme ťahali za 
jeden povraz. 
 
Aký je tvoj hokejový vzor? 
 
Jaromír Jágr, je úchvatné, čo 
vo svojich rokoch (45) 
predvádza na ľade. 
 
Venuješ sa vo svojom 
voľnom čase okrem hokeja 
aj nejakému inému športu či 
koníčku? 
 
Samozrejme, rád si zahrám 
aj futbal, tenis, volejbal a iné 
športy.  
 
Jozef Pizúr, 2. F 
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Idol baristiky   Patrik Šmigalla 

 
Pre moje interview som 
si vybrala známu osobu 
z baristického 
prostredia. Je ňou Patrik 
Šmigalla. Patrik má 
svoju kaviareň so sídlom 
v Prešove. Stretli sme sa 
s  ním ako s porotcom  v 
baristickej súťaži 

Bardejovský barista, ktorej garantom bola naša škola. 
 
Káva sa ľuďom spája 
najčastejšie s raňajším 
rituálom na naštartovanie 
dňa alebo poobedňajšou 
siestou, prípadne 
s oddychom s priateľmi. 
Piješ ráno kávu na 
prebudenie? 
 
Áno, v podstate máš 
pravdu. Je to určite rituál, 
posedenie s priateľmi. Ja 
pijem kávu nielen ráno, ale 
počas celého dňa. Na jednej 
strane je to chuť a potom je 
to spojenie s prácou, keďže 
je to môj ,,chlieb 
každodenný“. 
 

Akú penu, chuť či vôňu by 
mala mať dobrá káva? 
 
Hodnotenie kávy sa 
rozdeľuje do 3 základných 
skupín. Vzhľad, vôňa a chuť. 
Každá vám niečo napovie. 
Už podľa toho, ako vyzerá 
krém, môžete zbadať dobrú 
prípravu. Ďalej je to vôňa, či 
v nej niečo cítite, ak áno, či 
to nie sú spálené tóny. Ak 
cítite niečo podobné ako 
spálenú gumu, bude vám 
jasné, že káva vám asi 
nebude chutiť. Ak na druhej 
strane necítite nič, tiež to 
nie je dobré, lebo zlyhala 
príprava alebo čerstvosť 
alebo ďalší z nespočetných 
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faktorov, ktoré ovplyvňujú 
prípravu. 
 
Venuješ sa cuppingu. 
Mohol by si vysvetliť našim 
čitateľom, čo tento výraz 
znamená? 
 
Cup Tasters Championship 
je súťažná kategória na 
majstrovstvách. Je založená 
na cuppingu (ochutnávaní) 
troch z ôsmych vzoriek kávy, 
pričom v každej trojici sú 
dve kávy rovnaké a tretia je 
iná. Úlohou súťažiaceho je 
v čo najkratšom čase vylúčiť 
nesprávnu vzorku kávy, a to 
pomocou čuchových 
a chuťových vnemov. 
 
Zúčastňuješ sa aj Latte Art 
Championship.  
V čom spočíva takáto 
súťaž? 
 
Táto súťaž spočíva v kreslení 
mliečnou penou, t. j. 
súťažiaci liatím speneného 
mlieka do pripraveného 
nápoja kreslí vzory podľa 
ním vybranej predlohy. 
Môže to byť rozeta, macík, 

trojtulip, štvortulip. Latte 
art sa tvorí dvoma 
spôsobmi. Prvý sa nazýva 
free pour a druhý etching. 
Free pour znamená tvorbu 
obrázkov pomocou 
nalievania mlieka do 
espressa. Jemnými pohybmi 
sa vytvorí požadovaný 
ornament. Tento spôsob je 
pomerne zložitý a ovládajú 
ho len tí najlepší baristi. 
V tomto odbore sa 
usporadúvajú majstrovstvá 
sveta. Etching je kreslenie 
obrázkov pomocou topingu, 
prípadne kakaa, priamo na 
bielu penu cappuccina. 
Môže sa tvoriť pomocou 
šablón, špáradiel a ďalších 
rôznych pomôcok, záleží len 
na baristovej fantázii. 
 
Si barista na profesionálnej 
úrovni. Čo musí človek 
urobiť, aby bol ako ty? 
 
V prvom rade musí chcieť. 
Ak je vytrvalý, tak zájde 
ďaleko. Musí si nájsť cestu, 
ako sa to naučiť. Sú rôzne 
kurzy, školenia, kde sa 
človek môže naučiť pracovať 
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s kávovarom, mlynčekom, 
používať správny inventár. 
No a na záver by som chcel 
povedať všetkým 
nadšencom baristiky.  

„Tréning“ je najdôležitejšia 
cesta k úspechu. 
 
Ďakujem za rozhovor. 
 
       Karin Popovcová, 4. H 
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Banket 3. G triedy 
 

Banket 3.G sa konal 23. 2. 2016. Pre nás netrval 
len jeden deň, ale dva.  A tie sme naplno využili na jeho 
prípravu. V deň prípravnej práce sme mali v porovnaní 
s učiteľmi oveľa menší, ba až zanedbateľný stres 
z nasledujúceho veľkého dňa. 

My, ako kolektív, čo sa nie vždy zhodne na 
všetkom, tento raz sme spolupracovali ako zohraný tím. 
Každý mal pridelenú svoju úlohu, ktorú, dovolíme si  
povedať,  splnil na 120 %. Práce okolo výzdoby a 
inventára boli síce náročné, ale najviac sa zapotili naši 
šikovní kuchári, ktorí pripravovali svoje špeciality aj deň 
vopred. Ozvučenie, ktoré bolo už pripravené, sme 
samozrejme poriadne vyskúšali. Hudba hrala tak hlasno, 
že hneď prilákala triednu do miestnosti. „Adam! Miro! 
Vypnite to!“ zakričala. Aj napriek vypnutej aparatúre 
a žiadnej hudbe zábava pokračovala. V škole sme ťahali 
nadčasy a po úspešnom dokončení prípravných prác 
sme unavení išli domov. Triedna aj napriek nepatrným 
chybičkám, bola s našou prácou prekvapivo spokojná 
a učiteľky odborného výcviku tiež. 

A je to tu. Náš veľký deň „D“. Stresy stále 
neprichádzali, čo bolo podozrivé, a každý sa tváril, akoby 
sa nič vážne nedialo, okrem vedúcej banketu. 
Pokračovali sme v prípravách, ktoré sme nedokončili 
v predchádzajúci deň. Opäť sme skúšali aparatúru 
a opäť prišla triedna učiteľka. Pracovali sme ďalej bez 
hudby a bez zbytočných  rečí.  Únava nás dohnala 
k nervozite. Hladní sme pracovali niekoľko hodín až do 
samotného začiatku, kde namiesto hladu sme pociťovali 
stres. Prichádzali prví rodiča, prichádzala zodpovednosť. 
A bolo to tu, tá chvíľa, s ktorou nás každý učiteľ strašil už 
od septembra. Začiatok banketu bol vážny a každý jeden 
ho bral zodpovedne. Sme vďační hlavne rodičom, ktorí 
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svojím smiechom odľahčili celú akciu. Banket nám vyšiel 
na 98 %. Zvyšné 2 % tvorili hlavne menšie trapasy, ako 
napríklad spadnutie príborov, naliatie vína do pohára na 
vodu, v ktorom už voda bola. Rodičia sa bavili, učitelia 
smiali aj napriek týmto chybám. Po hostine sa smeli 
rodičia ponúknuť alkoholickými a kofeínovými nápojmi, 
ktoré im badateľne chutili. Boli sme radi za rodičov, lebo 
tí, ktorí sa nepoznali, sa na našej slávnosti zblížili.  

Na záver by sme chceli v mene celej triedy 
poďakovať našej pani triednej učiteľke MVDr. Lenke 
Dubivskej a učiteľkám odborného výcviku Mgr. 
Kvetoslave Čulákovej a Mgr. Marianne Kačmaríkovej za 
ich čas a trpezlivosť a hlavne zato, že to s nami dotiahli 
do konca. 
 

Martiny Hricková a Zakuťanská, 3. G 
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Z môjho života 
(Beletrizovaný životopis) 

 
V oválnej miestnosti som sa cítila výborne. No niekedy 

som sa tam nudila. Mojou obľúbenou činnosťou bol futbal. 
Snívala som o futbalovej kariére. Vždy, keď som dala dlho 
neočakávaný gól, mamka žalostne zastenala. Túžila som sa jej 
pozrieť do očí a opýtať sa jej, prečo drží palce súperom a nie 
mne. Asi to tušila. Desiaty september sa vo vranovskej 
nemocnici zapísal do futbalových dejín. V ten deň som dala 
toľko gólov, že to sieť brány nevydržala a pretrhla sa. Ocitla 
som sa tu – v novom svete. Bolo to pred sedemnástimi rokmi, 
niečo po pol tretej popoludní, keď som prvýkrát uzrela svetlo 
sveta. Ja sa na to veľmi nepamätám, ale povedali mi, že som 
bola veľmi drobná a jemná. Keď ma mamka vo svojom náručí 
konečne po mesiaci priniesla domov, keďže nejaký zákerný 
bacil mi chcel znepríjemniť život už od začiatku, hneď som 
rodičom ukázala svoju silu. Boli to týždne piskotu, plaču, ale 
hlavne vnímania nového prostredia. 
      Postupne ako išiel čas, pribúdali dni, týždne, mesiace. 
Ani som sa nenazdala a už som sfukovala prvú sviečku na 
svojej narodeninovej torte. Mimochodom, určite mi nechutila, 
lebo torty nemám rada. Z maminho rozprávania viem, že som 
sa pomerne rýchlo naučila rozprávať a chodiť. Takže rodičia 
museli mať pri mne riadnu kondičku. Ustavične som si niečo 
štebotala. Bola som totiž zvedavá a všetečná, chcela som 
všetko objavovať a skúmať. Táto vlastnosť mi ostala dodnes. 
   Keď sa kniha môjho života otvorila na piatej strane, 
krôčiky ma priviedli až do materskej škôlky. Nastalo prvé 
odlúčenie od mamy – škôlka. Určite si myslíte, že som ju tak 
ako väčšina detí nemala rada, ale opak je pravdou. Ja som 
škôlku úplne zbožňovala, a preto som sa s ňou veľmi ťažko 
lúčila. Prišli i prvé pády z bicykla, na lyžiach i korčuliach. Ale 
hovorí sa, že keď sa chce človek niečo naučiť, musí trénovať. 
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Ja predsa nie som výnimka. Skúšala som to znova a znova, až 
som sa to konečne naučila. Teraz mi to ide ako po masle.  

Na šiestej strane mojej knihy bola pod vianočným 
stromčekom školská taška. Neklamný dôkaz toho, že sa blíži 
čas povinnej školskej dochádzky. Keby som vedela, že ma čaká 
len učenie a učenie, netešila by som sa tak. Nikdy predtým 
som nebola taká šťastná. Ako hrdá prváčka som si vyložila na 
chrbát školskú tašku a kráčala oproti školskej bráne. Cítila som 
sa taká veľká, dospelá. Prvé roky som sa nesťažovala. Učenie 
mi šlo, dostávala som samé jednotky. Na toto obdobie na ZŠ 
v Holčíkovciach, odkiaľ pochádzam, rada spomínam. Ťažko sa 
mi odtiaľ odchádzalo. Kam? Kvôli športovým povinnostiam 
som prestúpila na ZŠ na Hrnčiarskej v Humennom do triedy so 
zameraním na futbal a atletiku. Tam som drala lavice ďalších 
päť rokov, ktoré tiež ostanú v mojej pamäti. 

Cesty nás spolužiakov  sa rozišli v deviatom ročníku. 
Vietor moje kroky nasmeroval do brán Hotelovej akadémie 
Jána Andraščíka v Bardejove. Aj keď to nebolo to pravé, tá 
moja vysnívaná škola, som rada, že som tu a robím to, čo ma 
najviac baví. Ako sa vraví, človek mieni a Pán Boh mení. Znovu 
som sa ocitla ani nie tak v novom kolektíve, keďže tam boli 
baby, s ktorými som hrávala futbal. Postupne som si obľúbila 
školu a spolu s ňou aj profesorov s vždy milým úsmevom 
a slovom. Už som tu takmer dva roky a všetko ide tak, ako má. 
No uvidíme, čo bude ďalej, až toto tu skončí. 

                                                                                                                  
Annamária Roháčová, 2. F 
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Z našej básnickej tvorby 

 
Na povale 

 

Čo povaly skrývajú, aké vety v starých knihách prespávajú? 

Žuvačka s cukrom, či bez. Horúce ústa chladnú, keď deti čítajú. 

V starých knihách deti našli. Tvoj obraz nespútaných vášni. 

Múdre, zožltnuté knihy učia, čo je krásne. Láska tá vie vrátiť 

čas, knihy píšu o nás. 

Stále sa vraciame, ku knihám na povale. Deti vedľa nás, tak 

čítajme. 

Každé slovo je tvoj obraz, v tých knihách stojí čas. 

Knihy o nás, knihy vášní, bez slova čas, pekne schované, tam 

na povale. 

 

Dávid  Scholtes, I. A 

 
Poznanie

 
Keď som v stredu ráno 

vstala, 

hneď by som sa 

prechádzala. 

V zdravom tele zdravý 

duch, 

hneď mi chýbal čerstvý 

vzduch. 

 

 

Viem, kde taký rýchlo 

nájdem, 

za domom do lesa zájdem. 

Prechádzam sa hore-dole, 

lepšie ako sedieť v škole. 

Možno srnku uvidím, 

tú voľnosť jej závidím. 

Možno zbadám zajaca, 

skáčuceho pajáca. 
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Možno líška prebehne, 

kdeže ja ju dobehnem. 

V diaľke asi jeleň ručí, 

blízko mňa zas potok hučí. 

Ostala som prekvapená, 

že príroda, hoc je nemá, 

núka obraz, vôňu, zvuk, 

netreba jej PIN či PUK. 

Zajtra asi rozhodnem sa, 

že uložím si kúsok lesa, 

do srdiečka pre tú chvíľu, 

keď som rada bez mobilu. 

 

Smutno 
 

Cestou domov v autobuse 

hučala si pani v kuse, 

aký je ten dnešný svet, 

muž nedáva žene kvet. 

Nepodrží chvíľu dvere, 

žiadnej dáme ani dcére. 

Keby ona mala syna, 

to by bola káva iná. 

Ten by išiel v jednom kuse, 

s milou pani v autobuse. 

Správať by sa vedel len 

ako správny džentlmen. 

Keby mala ešte dcéru, 

to by bola deva veru. 

Bola by z nej skvelá žena, 

čo v okolí páru nemá. 

Lekárka či inžinierka 

a meno by mala Vierka. 

Vnúčat by jej dala šesť, 

chodili by ku nej jesť. 

Koláče či záviny, 

jahody i maliny. 

Na konečnej vystupuje, 

všetkých ľudí poľutuje, 

že sa ženú za majetkom, 

zabudnú na babku 

s dedkom, 

že na uchu s mobilom. 

v ruke zase s tabletom, 

zabúdajú spolu žiť, 

veď život vie aj pekným 

byť. 

 

 

Kalakajová Simona, I. A 
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Láska 
 

Keď som bol malý, 
Nezaujímali ma žiadne 

chmáry, 
Iba to malé čudo v rohu 

izby, 
Kiežby  som bol vtedy 

triezvy. 
 

Zaslepený láskou k nej, 
Necítil som sa jak gay. 
Bola to moja kamoška, 

Dal som jej meno Toboška. 
 

Vždy som si ju pekne gúľal 
A v ústach cumlík cmúľal. 

Keď som rástol, ona 
veľkosť nezmenila, 

Nepribrala ani žiadne kilá. 
 

Časom som do nej začal 
kopať 

A po ihrisku sa motať. 
V telke hrali ujovia, 
Trochu inak ako ja. 

 
Snažil som sa ako oni, 
Kričali mi, Peťo, pohni! 

 
Neskôr sa všetko zmenilo, 
Začal som to cítiť naživo. 

Bolo to niečo nové, 
neznáme, 

Keď sa rozvlnila sieť 
v bráne. 

 
Chcel som to zas zopakovať 

A na ihrisku sa zlepšovať. 
Trávil som tam najviac 

času, 
Obliekal som sa do dresu. 

 
Podhradie som mal na 

hrudi, 
No človek rád po svete 

blúdi. 
Blúdil som aj ja hore-dole 

A nakoniec som tu 
v Bardejove. 

 

Snaha 
 

V Bardejove sa to skončilo, 
A tak isto sa to aj rozvilo. 

Na týždeň tu vždy chodím, 
A v živote dobrú cestu 

volím. 
 

Na tréningu stále makám, 
Na intráku všetko papám. 
Veď prečo nebyť dobrým, 

Keď si tak veľmi verím. 
 

Stále chcem byť najlepší, 
Doma my už vravia :,,Ty už 

ši!“ 
Rodinu hlboko v srdci treba 

skrývať, 
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Veľa o tom treba písať. 
 

Tréningová jednotka, to je 
základ, 

Aj keď niekedy život ti dá 
náklad. 

Vždy cez to prejsť musíš, 
Aj keď na vlásku už visíš. 

 
 

Peter Voško, 1. A 

 

Dve moje lásky 

 

Volám sa Ľubo a hrám futbal, 

keď som bol mladý, stále som dúfal. 

Že sa dostanem ďaleko, že budem hrať ligu, 

že si nájdem pre seba nejakú strigu. 

 

Do lesa chodím veľmi rád, nemám z toho  strach, 

nikdy som zas nemal rád hru menom šach. 

Je to dobrý relax, mám to veľmi rád, 

v  prírode nie je žiaden hnusný mestský smrad. 

 

Odmalička s rodinou, nikdy nie sám, 

stále sa niekde svetom túlam. 

Neposedím, nepostojím, stále niečo robím, 

makám a pridávam plyn. 

 

Nie len futbal a les sú moje hobby, 

dúfam, že ma obídu všetky zlé choroby. 

Že budem šťastný a nebudem sa musieť hanbiť, 

musím to všetko nejako spolu stráviť. 

 

Ľubo Zajac, 1. A 
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POUŽÍVANIE MOBILOV alebo 

Mobilmánia? 

 V školskom poriadku je požívanie mobilov počas celého 
vyučovania zakázané. Čo si o tom myslia žiaci?   
 
Tu sú ich názory:  
 

Prečo by sa malo povoliť používanie 
mobilov?  
 

 keby nám prišlo zle, aby sme 
mohli zavolať rodičom 

 aby nám mohli rodičia 
zavolať, keby sa doma niečo 
stalo 

 keď niečo zabudnem, môžem zavolať mame, aby mi to 
priniesla 

 nebijeme sa toľko, keď sa hráme s mobilmi 

 môžeme ho používať ako kalkulačku, hodinky, stopky 

 je tam aj internet, kde si nájdem rôzne zaujímavosti a 
viac informácií ako v encyklopédii 

 nezaberú veľa miesta, mohli by sa používať miesto 
učebníc 

 pomôcka žiakom, ktorí niečo nechápu (minule môj 
spolužiak nevedel látku z fyziky, na mobile si našiel 
vysvetlivky a pochopil to)   

 cez prestávky si môžeme na nich zahrať rôzne hry alebo 
počúvať pesničky 

 niektoré sú kvalitnejšie ako „foťáky“  

 na „spríjemnenie“ vyučovania. 
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Prečo by sa nemali používať mobily na vyučovaní? 
 

 keby zazvonil počas hodiny, tak by rozptyľoval a 
vyrušoval žiakov i učiteľa 

 mohli by sa zničiť alebo by nám ho mohol niekto 
ukradnúť  

 niektorým žiakom slúži na vydieranie spolužiakov  

 aby sa nezneužívali ako kalkulačka, keď to nie je 
dovolené, alebo ako ťahák 

  niekto by to mohol zneužiť, môže niekoho fotiť alebo 
kamerovať 

 lebo mnohí žiaci sa s nimi cez hodinu hrajú 

 lebo školský poriadok to zakazuje 

 učitelia nám ho môžu zobrať a môžeme dostať zápis do 
triednej knihy.  

 
To boli názory niektorých vašich spolužiakov. 
Ak sa chcete zapojiť do diskusie o zákaze 
používania mobilov počas vyučovania alebo o 
iných nariadeniach či zákazoch, môžete tak 
urobiť cez svojich zástupcov v školskom 
parlamente alebo cez vyučujúcich 
slovenského jazyka, či triednych učiteľov. 

Vaše názory radi uverejníme v ďalších číslach nášho časopisu. 
 
PS: Na záver ešte jazykové okienko. 
 
Slovo mobil bolo na vašich anketových lístkoch napísané 
všelijako: mobyl, mobyli, mobili, mobyly.  
 
Správne tvary sú: mobil – mobily.  
 

Adriana Leňová, 2. A 
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Zo života školy 
(spracovala A. Leňová) 

 
Ponuka študijných odborov na 
našej škole: 
 
hotelová akadémia 

 samostatne podnikáš 
v hotelových a reštauračných službách 

 obsluhuješ významných hostí pri rôznych akciách 
 organizuješ vlastné podujatia 
 zúčastňuješ sa exkurzií, súťaží, výletov; 

 
manažment regionálneho cestovného ruchu 

 pripravuješ sa pre prácu v podnikoch cestovného ruchu,  
 v orgánoch miestnej správy a samosprávy 

 učíš sa základy ekonómie, administratívy a korešpondencie, 
účtovníctva a informatiky 

 dokážeš pracovať ako manažér cestovného ruchu 
 v 3. - 4. ročníku absolvuješ odbornú prax v podnikoch 

cestovného ruchu; 
 

čašník – servírka  
 samostatne pracuješ v reštauráciách, hoteloch a iných 

zariadeniach 
 ovládaš receptúry a technologické postupy prípravy 

bežných jedál 
 máš predpoklady aj pre manažérske funkcie 
 odbornú prax striedaš s teoretickým vyučovaní; 

 
kuchár – kuchárka 

 samostatne pracuješ v reštauráciách, hoteloch iných 
zariadeniach 

 ovládaš receptúry a technologické postupy prípravy 
bežných jedál 

 odbornú prax striedaš s teoretickým vyučovaním;  
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výživa a šport 

 do odborných predmetov sú zaradené nielen biológia, 
chémia, hygiena a toxikológia, technológia a hodnotenie 
potravín, princípy spoločného stravovania, zdravý životný 
štýl, ale aj ekonomika, cudzie jazyky, aplikovaná 
informatika, základy podnikania, športový manažment a iné 

 rozvíjaš pohybové aktivity a zvyšuješ športovú výkonnosť, 
fyzickú a psychickú kondíciu 

 umožňuje stretnutia s významnými športovcami, lekármi, 
odborníkmi na výživu; 
 

obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 
 spojenie predností obchodných akadémií a doplnenie 

potrebných odborných predmetov 
 špecifická príprava absolventov na ďalšie štúdium na 

fakultách ekonomických, právnických, medzinárodných 
vzťahov, manažmentu, marketingu, ale aj jazykov 

 spojenie štvorročného štúdia zameraní „ekonomiky a 
počítačov“ do jedného študijného odboru a tým väčšia 
úspešnosť absolventa v praxi. 

 

Slovak barista cup junior 2016 

9. marca naša škola zorganizovala 3. ročník baristickej súťaže 
Bardejovský barista. Tentokrát bola spoluorganizátorom 
súťaže Academy of coffee s odborným garantom p. Oldřichom 
Holišom. 

Súťaž bola zaradená do sérií baristických súťaží „Slovak barista 
cup junior 2016“. Spolu súťažilo 17 súťažiacich z celého 
Slovenska a tiež z Poľska. Súťažiaci si sily zmerali v nastavovaní 
mlynčeka, prípravy dvoch espressies, dvoch cappuccín 
a dvoch voľných nápojov. 



 

23 

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže dohliadali: 
coffeológ Oldřich Holiš, technickí komisári Kamil Kováč a 
Oldřich Holiš ml., degustačný komisár Jozef Nemeth a 
riaditeľka Academy of coffee p. Nikoleta Šalmíková. 

  
 

Hviezdoslavov Kubín 2016 
školské kolo interpretačnej súťaže v prednese  

poézie a prózy 

 
Dňa 17. 3. 2016 sa za účasti riaditeľky školy RNDr. Evy 
Čajkovej, PhD.  na Hotelovej akadémii J. Andraščíka po 
triednych kolách uskutočnilo v priestoroch školskej knižnice aj 
školské kolo interpretačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. 
Zúčastnilo sa ho 26 súťažiacich. Jednoznačne prevážila 
recitácia básnických textov – 24 študentov. Porota zložená 
z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry hodnotila výber 
textov, jazykovú úroveň, zvládnutie textu spamäti a celkový 
umelecký dojem. Pri vyhodnotení ocenila primeranosť výberu, 
dobrú jazykovú a výbornú umeleckú úroveň prednesov. 

Víťazi školského kola 2016: 
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Poézia: 
1. miesto Martina Zakuťanská 3. G, Martina Hricková 3. G 
2. miesto Lucia Halecká 5. G, Dominika Švrlingová 4. G 
3. miesto Martina Paňková 4. F 

Próza: 
3. miesto Martina Hanišová 4. G (1. a 2. miesto neudelené) 

 
 

4. ročník  
Workshopu finančnej gramotnosti 

 
BYŤ FINANČNE GRAMOTNÝM JE "IN"! 

Študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka pripravili pre 
deviatakov ZŠ deň zameraný na získanie finančných vedomostí 
a zručností. Pozvanie prijalo 13 základných škôl. Víťazom 
prípadovej štúdie sa stala ZŠ Kurima. 
 
Ďakujeme všetkým žiakom za aktívny prístup pri riešení 
problémových úloh a zároveň študentom Hotelovej akadémie 
Jána Andraščíka za organizáciu celej akcie. 
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CASSOVIA CUP 2016 Košice 
 

Dňa 22. marca 2016 prebiehal X. ročník medzinárodnej 
barmanskej súťaže „Cassovia cup 2016 v Košiciach“. Súťaž 
organizovala Hotelová akadémia v Košiciach. Zúčastnilo sa jej 
29 družstiev, t. j. 58 súťažiacich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kategórii Klasic Junior barman našu školu reprezentovali dve 
študentky Martina Maníková a Natália Nováková. Pod 
vedením učiteliek odborných predmetov si pripravili dva 
drinky, ktoré namiešali na súťaži pod prísnym dohľadom 
komisárov, ktorí ohodnotili ich zručnosť a vyzdvihli ich 
techniku miešania.  
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Natália Nováková sa umiestnila na 3. mieste a Martina 

Mihaľová získala diplom za účasť. Dievčatám prajeme veľa 
úspechov. 
 

 

CARPATIA CARVING CUP 2016 

Už tradične sa naša škola 

zúčastňuje súťaže 

dekoratívneho vyrezávania do 

ovocia a zeleniny „Carpatia 

carving cup vo Svidníku“. 

Piaty ročník bol pre naše 

žiačky odboru hotelová 

akadémia znovu 

úspešný. Jana 

Chudíková žiačka 3. H 

triedy získala strieborné umiestnenie a Zuzana Hermanovská 

 žiačka 3. G triedy bronzové umiestnenie. 



 

27 

MLADÝ TVORCA 2016 
 
 

V apríli 2016 žiačky 2. ročníka 
Radka Olejárová a Anka 
Paľuriková reprezentovali našu 
školu v rámci 24. ročníka 
celoštátnej predajno-prezentačnej 
výstavy stredných odborných škôl 
a stredísk praktického vyučovania.  
 
Výstava prebiehala pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky 
a ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Naša škola 

si odniesla 1. miesto v rámci 

súťaže stredných odborných škôl. 
 

 
BOSÁKOVA CENA 2016 

 
 
Dňa 22. 4. 2016 bol našej 
žiačke Ľuboslave Hankovskej 
odovzdaný diplom a pamätná 
2-eurová minca pre "Prvé 
predsedníctvo SR v rade EÚ" z 
rúk prezidenta Spoločnosti 
Michala Bosáka v Prahe Ing. 
Rudolfa Bosáka.  
 
Ľubka Hankovská, žiačka 2. 
ročníka odboru medzinárodné 
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obchodné vzťahy, postúpila medzi 20 finalistov česko-
slovenskej súťaže Bosákova cena 2016.  
 
Na pôde Národnej banky Slovenska prezentovala svoj 
podnikateľský plán s názvom Rezbárstvo - Foľta. Slávnostné 
odovzdávanie diplomu bolo spojené s prehliadkou expozícií 
výstav o pánovi Michalovi Bosákovi, ktorá je od roku 1999 
prezentovaná v mestách ako Washington, New York, 
Scranton, Moskva, Londýn, Dublin, Praha. 
 

 
 

Odhaľujeme kultúru a život  
Jakutska 

 
Dňa 26. 4. 2016 si ruštinári 2. ročníka mali možnosť vypočuť 
rozprávanie p. Nikolaja Chirkova o jeho rodnom kraji - 
Jakutsku.  

Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére a každý z 
prítomných odchádzal z akcie plný nevšedných poznatkov. 
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Účastníci sa dozvedeli nové a zaujímavé poznatky o krajine, 
ktorá je od nás veľmi vzdialená a nie celkom prebádaná, no 
veľmi bohatá na prírodné krásy a kultúrne tradície. 

 

  
 

12. ročník súťaže  
Ľudová pieseň košickej mládeže 

 
Dňa 6. mája 2016 sme sa zúčastnili 12. ročníka súťaže Ľudová 
pieseň košickej mládeže. Skupina MELODY si odniesla krásne 

1. miesto v speve ľudových piesní. Cenu poroty získala 

Monika Pillárová, cenu primátora mesta za duet získali  
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žiačky Monika Pillárová a Lucia Hanišová. 
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Územná súťaž SČK 
 

Dňa 19. 5. 2016 sa v Bardejove na Radničnom námestí konala 
Územná súťaž SČK - DPP pre žiakov stredných škôl 
bardejovského a staroľubovnianskeho okresu. 
Hotelovú akadémiu J. Andraščíka reprezentovali žiaci: Lukáš 
Novotný, Adriana Leňová, Beáta Šutorová z II. A triedy, Chiara 
Benková-Rybárová z I. A triedy a Denisa Mochnacká z II. F 
triedy. V silnej konkurencii  jedenástich škôl pod dozorom 
odbornej poroty v teoretických a praktických úlohách skončili 

naši žiaci na peknom 4. mieste. 

 
Gratulujeme! 
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Volejbalový turnaj tried 2016 
 

V máji 2016 sa na našej škole uskutočnil volejbalový turnaj 
tried, ktorý organizovali žiaci I. A 
triedy odbor výživa a šport v 
spolupráci s učiteľmi TSV. 

Turnaja sa zúčastnilo 9 tried: I. A, I. 
H, II. F, II. G, III. A, IV. AC, IV. G, IV. 
H, A V. H. Žiaci boli rozdelení do 
dvoch skupín. Zápas o 3. miesto 
hrali II. G a I. H, kde II.G trieda 
vyhrala 2 : 0 na sety. 

Finále hrali triedy II. F a III. A. 
Víťazom sa stala trieda II. F, ktorá 
vyhrala 2 : 1 na sety a získala pohár 
riaditeľky školy a sladkú tortu. 

 
Úspechy v krajskom kole v atletike 

žiakov stredných škôl 
 

Dňa 24. 5. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike žiakov 
SŠ  v Prešove. Hotelovú akadémiu J. Andraščíka reprezentovali 
žiaci z I. H triedy: Patrik Helmanovský  - hod oštepom - 44,05 
m - I. miesto, Marek Herstek - skok do diaľky –  649 cm - II. 
miesto, beh na 200 m –  23,80 s - I. miesto. 

BLAHOŽELÁME! 

http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=http%3A//IV.AC
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Patrik Helmanovský a Marek Herstek nás budú reprezentovať 
na Majstrovstvách Slovenska v atletike žiakov SŠ, ktoré sa 
uskutočnia dňa 2.6.2016 v Banskej Bystrici. 
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Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi 
cennými pripomienkami, radami a príspevkami 

do nášho časopisu. Radi sa v budúcnosti 
necháme inšpirovať témami na nové články. 

Vaše návrhy, pripomienky a názory nám 
môžeme poskytnúť prostredníctvom našej FB 

stránky. 

Adriana Leňová  

 

 
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 

 

https://www.facebook.com/Hotelov%C3%A1-akad%C3%A9mia-J%C3%A1na-Andra%C5%A1%C4%8D%C3%ADka-Pod-Vinbargom-3-Bardejov-351934445154527/

