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Pripravujeme...
Aké prezývky dávame učiteľom?

Zdravé recepty z hoteláckej kuchyne

Malé motto pre 
každého:
“Skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie veci na svete 
dostanete za pár centov. Z výnimkou, slnka, mesiaca, 
zeme, ľudí, hviezd, búrky a podobných maličkostí. Tie 
dostanete zadarmo.”

Gilbert Keith Chesterton
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Úvodník
Ako nás ohrozujú 
globálne a klimatické 
zmeny?

Určite ste si všimli, že svet zažíva ťažké časy. Ohrozujú 
nás veci, ktoré si ľudstvo vytvorilo samo a ako sa 
ukazuje, nedokážeme s tým ani bojovať. 
Nestačí, že nás sužuje neustále globálne 
otepľovanie, ktoré zapríčiňuje topenie ľadovcov. 
Hrozí riziko fatálneho znečistenia oceánov, vyhynutie 
nespočetného množstva rôznych druhov zvierat. 
Mnohí z nás sa tento fakt snažia ignorovať, ale 
či chceme alebo nie, sme súčasťou prostredia, v 
ktorom žijeme. 
Stačí si všimnúť klimatické zmeny. Už nemáme 
klasické štyri ročné obdobia, ale dve – zimu a leto. 
Nesmieme sa iba prizerať, ako sa svet rozpadáva! 
Bojujme za to, aby sa z našej planéty stala oáza 
pokoja. Aby ju neničili vojnové konflikty. Pretože ak 
vypukne jadrová vojna, zasiahne celý svet. 
Je smutné, že život na Zemi, ktorý sa vyvíjal milióny 
rokov, je ľudstvo schopné pochovať za niekoľko 
desaťročí.

Norlakx

Kalendárium
JANUÁR  2019

Ocenenie pre Žiacku školskú radu

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika 
Jurínová ocenila aktívne Žiacke školské rady, ktoré sa 
zapojili do Olympiády ŽŠR stredných škôl. Špeciálnym 
ocenením pre dvoch členov ŽSR bude jednodňový pobyt 
v Národnej rade SR a Národnej banke Slovenska v prvej 
polovici tohto roka pod záštitou poslanca NR Igora 
Janckulíka.  

Naši olympionici nesklamali

V obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku sa R. 
Senko a M. Cibák umiestnili na 3. mieste. 

Skills Slovakia

Žiaci Jakub Baráni a Dušan Benčo reprezentovali našu 
školu na prestížnej súťaži Skills Slovakia v Bratislave. V 
celkovom poradí sa umiestnili na 5. mieste. Hotelová 
akadémia sa týmto zaradila medzi TOP 6 stredných škôl na 
Slovensku s gastronomickým zameraním.  

 

Úspešná trinástka

Cvičná firma Plejsi s.r.o. získala na Medzinárodnom veľtrhu 
cvičných firiem v Olomouci štyri prvé umiestnenia za 
katalóg, reklamný nápad, najlepšieho predajcu a biznis 
plán. Za spot, elektronickú prezentáciu, komunikáciu v 
anglickom jazyku získali šesť  druhých umiestnení a tri 
tretie miesta za logo, vizitku a Cenu verejnosti.   
  
Zážitkové vyučovanie
 
Žiaci druhého ročníka učebného odboru aranžér navštívili 
netradičnú výstavu v priestoroch Galérie Kolomana 
Sokola. Interaktívna výstava bola tematicky zameraná na 
impresionizmus, surrealizmus,
expresionizmus a kubizmus. 
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Počas tretieho januárového týždňa sa žiaci prvých ročníkov 
zdokonalili v lyžovaní a snoubordovaní.  Zaujímavou a 
podnetnou bola pre účastníkov lyžiarskeho kurzu aj návšteva 
galérie trick-artu a optických ilúzií Tricklandie a Tatranského 
ľadového dómu na Hrebienku.  

FEBRUÁR 2019

Maturita „nanečisto“

Žiaci Petra Holdová a Samuel Wosiňski z V. B triedy získali 
cenné prvé miesto vo vedomostnom kvíze Maturita v 
knižnici. Organizátorom súťaže je Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého.  Štrnásteho ročníka sa zúčastnilo desať 
súťažných družstiev.

Školské kolo SOČ

V školskom kole SOČ obhajovalo svoje odborné práce šesť 
žiakov tretieho ročníka. Svoje odborné vedomosti, ako aj 
praktické zručnosti prezentovali v kategóriách Hotelierstvo a 
gastronómia a Voľný čas. 

Prímorský kuchársky workshop

Žiaci I. A a II. D triedy mali možnosť získať nové zručnosti a 
skvelé receptúry na prípravu jedál z rýb a morských plodov. 
Formou zážitkového vyučovania im kuchári z Wellness Hotela 
Chopok priblížili netradičné jedlá s chuťou mora.  

MAREC  2019

Lady Chef v Poprade

Štvrtého marca sa v Spišskej Sobote konala mimoriadna 
gastronomická udalosť. Držiteľka ocenenia najlepšia 
kuchárka sveta 2017 Ana Roš zo Slovinska pripravovala pre 
osemdesiatich hostí skutočné delikatesy. Na tejto jedinečnej 
akcii nás v obsluhe reprezentovali žiaci štvrtého ročníka 
hotelovej akadémie. 

Cvičná firma Plejsi s.r.o. úspešná aj v 
Ostrave

Na Veľtrhu cvičných firiem s medzinárodnou účasťou získala 
cvičná firma Plejsi s.r.o. prvé miesto za „Najlepšiu prezentáciu 
firmy“. Odborná porota hodnotila spôsob jej prezentácie v 
anglickom jazyku, originalitu, ako aj grafické spracovanie.  

Tematická exkurzia v Spišskej Belej

Žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka študijného 
odboru pracovník marketingu navštívili Rodný dom J. M. 
Petzvala. Unikátny slovenský vynálezca sa považuje za otca 
krajinkárskeho a portrétneho objektívu.  

Studená kuchyňa inšpirovaná jarou 

Prvý samostatný food styling na hodine Praktickej 
prípravy pokrmov si mohli vyskúšať žiaci prvého ročníka 
hotelovej akadémie v rámci projektu Studená kuchyňa. 
Prváci navrhli názov jarného studeného pokrmu, nakreslili 
umiestnenie surovín na tanieri a vzápätí ho aj prakticky 
pripravili.

Knižná burza

Žiacka školská rada usporiadala Burzu kníh, ktorá sa stretla 
s veľkým záujmom zo strany učiteľov, študentov hotelovej 
akadémie aj žiakov Základnej školy Miloša Janošku. 
Niektoré knihy si našli svoje miesto aj v školskej knižnici. 

Animovať  sa oplatí

V spolupráci s Agentúrou Pro-staff sa v našej škole 
uskutočnil Kurz animátorov v cestovnom ruchu. Jeho 
absolventi získali certifikát, ktorý im umožní zamestnať sa 
na tejto pracovnej pozícii už počas letných prázdnin. 

APRÍL 2019

Poučenie z minulosti

Žiaci prvých, druhých, tretích a piatych ročníkov sa 
začiatkom apríla zúčastnili poznávacieho zájazdu na 
pamätné miesto druhej svetovej vojny – Auschwitz- 
Birkenau.  Mali možnosť spoznať históriu tábora a ťažké 
životné osudy obetí a přeživších. Cieľom tejto návštevy 
je snaha o elimináciu prejavov  diskriminácie, rasizmu, 
antisemitizmu a pod.
  

Návšteva v Národnej rade Slovenskej 
republiky 

Dominika Bukovinská a Eliška Mikušová spolu s ostatnými 
žiakmi stredných škôl  navštívili SNR a Národnú banku 
Slovenska. Na jej pôde diskutovali aj s poslancom Igorom 
Janckulíkom. Exkurzia bola pre nich odmenou za aktivity 
v rámci Olympiády stredných škôl organizovanej Radou 
mládeže Slovenska.
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Liptovienky versus liptovskí pátrači

Deviateho apríla sa v Bratislave konal celoštátny veľtrh 
podnikateľských talentov s názvom Vitajte v našom regióne. 
Hotelovú akadémiu reprezentovali dva tímy. Tretiaci predstavili 
produkt pod názvom Filištín Trip a druháci vytvorili produkt 
založený na princípoch geocachingu. 
Návrat k tradičným hodnotám vo Filištínskej doline získal 
prvé miesto za podnikateľský nápad a tretie miesto za tímovú 
prezentáciu regiónu. 

Enviromentálne aktivity

Koncom apríla sa I. B trieda zúčastnila enviromentálnej akcie, 
ktorá bola zameraná na čistenie brehov Liptovskej Mary. V 
poradí piaty ročník bol spojený aj so Svetovým dňom Zeme. 
Viac ako 250 dobrovoľníkov vyzbieralo približne 350 ton 
odpadu.  

MÁJ 2019

Bronzový tatranský kuchár

Dušan Benčo vybojoval pre našu školu tretie miesto v 
gastronomickej súťaži Tatranský kuchár. V časovom limite 50 
minút pripravil tri porcie prepelice plnenej šafranovou fášou, 
sous-vide prepeličie vajíčko, tominamburové pyré s medvedím 
cesnakom, mrkvový toast a espumu zo smrekových výhonkov. 

Prvá autorská výstava marketérov
 
Žiaci druhého ročníka študijného odboru pracovník marketingu 
v priestoroch Reštaurácie Mladosť inštalovali výstavu 
fotografií na tému Rande s mestom. Autorská výstava bola pre 
návštevníkov prístupná do konca júna. 

Kuchársky workshop 

Hlavnou témou workshopu, ktorého odbornými garantmi 
boli kuchári Wellness Hotela Chopok, bola tradičná slovenská 
kuchyňa. Recepty našich starých mám zahviezdili vo forme 
netradičných vegetariánských pirohov na špenáte, či sladkých s 
čokoládou a karamelom.  Rebierka pripravené  metodou sous-
vide s rôznymi typmi marinád a dipov, zas pošteklili chuťové 
poháriky nejedného milovníka jedla. 

Športovanie nás baví

Posledný májový týždeň patril branno-športovým 
aktivitám žiakom v areáli Obrovo v Čutkovskej doline. Žiaci 
si pod vedením inštruktorov a učiteľov vyskúšali nové 
netradičné športy (rafting, lukostreľbu) a taktiež si zmerali 
sily v rôznych vedomostných súťažiach.

JÚN 2019

Hotelácka trefa

Začiatkom júna naši telocvikári vyhodnotili celoškolskú 
súťaž Hotelácka májová trefa. Zapojilo sa do nej osemnásť 
tried, ktoré súťažili v troch disciplínach – v streľbe do 
futbalovej bránky, basketbalového koša a vo volejbalovom 
podaní. Najúspešnejšia bola II. A trieda. 

Víkend otvorených parkov a záhrad

Žiaci II. E a III.E triedy učebného odboru aranžér pod 
vedením Bc. Kozemčákovej dekorovali kvetinové 
kompozície v hradnej záhrade v Liptovskom Hrádku. 
Tento rok sa uskutočnil už 10. ročník podujatia, ktoré sa 
koná pod záštitou ministerky kultúry a ministra životného 
prostredia.
  
Naši zdravotníci bodovali

Žiaci hotelovej akadémie sa zúčastnili súťaže v poskytovaní 
prvej pomoci. V silnej konkurencii sa im podarilo vybojovať 
piate miesto. 
 
Animačné aktivity druhákov

Veselý deň plný súťaží a tanca pripravili deťom zo ZŠ 
Liptovská Teplá žiaci II. C triedy študijného odboru 
pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch. 
V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu si 
vyskúšali rôzne animačné aktivity. Mali tak možnosť využiť 
skúsenosti z Kurzu animátorov. 

Projekt Erasmus+ pokračuje 

Štyria učitelia odborných predmetov sa zúčastnili 
týždňovej stáže v Quality Hotel Youghal v Írsku. Navštívili 
sezónny hotel na pobreží Atlantického oceánu, zúčastnili 
sa kuchárskeho workshopu a vyskúšali si aj filetovanie 
tresky. Tieto skúsenosti im umožnia inovovať odborné 
vzdelávanie v našej škole. 

Digitálne vzdelávanie

Žiaci tretieho ročníka študijného odboru pracovník 
marketingu navštívili slovenskú pobočku najväčšej 
internetovej  firmy na svete Google Slovakia.  
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Cvičná firma Plejsi s.r.o. žne úspechy

Úspešní aj za hranicami
Cvičná firma Hotel Plejsi s.r.o. sa šiesteho a siedmeho 
marca zúčastnila Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 
v Ostrave. Ak si myslite, že to bolo jednoduchšie ako v 
Olomouci, mýlite sa. Dokonca ani stavanie stánku nebolo 
jednoduchšie ako prvýkrát. Trvalo nám dve hodiny, kým 
sme napasovali naše bannery na steny stánku, zhodnotili, 
či to vyzerá dobre a boli s konečným výsledkom spokojní. 

Prvý deň nášho príchodu sme mali trošku „voľnejší”. 
Najskôr sme absolvovali prehliadku mesta a vzápätí sme 
využili čas aj na tréning prezentačných zručností. 

Na druhý deň ráno sa začal veľtrh. Všetky dievčatá mali 
rozdelené úlohy. Dve z nás boli  účtovníčky, ďalšie predávali 
produkty nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. 
Snažili sme sa spolupracovať a vzájomne sme  si pomáhali. 

K disciplínam, ktoré sme absolvovali v Olomouci pribudla 
ďalšia -prezentácia cvičnej firmy v anglickom jazyku, na 
ktorú sme mali deväťdesiat sekúnd. Na vlastnej koži som 
si mohla vyskúšať, aké je to sedieť pred tromi porotcami 

hodnotiacimi moju angličtinu. Mojou úlohou bolo 
predstaviť náš podnikateľský zámer a prezentovať služby, 
ktoré ponúkame. 

Všetko našťastie skončilo dobre. Vždy, keď absolvujeme 
súťaž podobného typu, mám pocit, že sa vraciame o niečo 
múdrejší, zohratejší a naučíme sa spolupracovať ako jeden 
tím. Naša spolupráca a zodpovedná príprava sa vyplatili. 

Získali sme prvé miesto za najlepšiu prezentáciu firmy. Na-
jväčšou výhrou bol pre nás pocit, že sme niečo spoločne 
dokázali. Ďakujem všetkým, ktorí nás podporovali a držali 
nám palce. Vážime si, že nám naša škola ponúka aj také-
to možnosti. Teraz už s istotou môžem povedať: „Prváci a 
druháci, máte sa na čo tešiť!“

Silvia Šuleková (III. C)

Ako každý rok aj tento sa naša škola zúčastnila 
medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. V januári sme 
boli súčasťou toho v Olomouci, kde sme súťažili s firmou 
Plejsi s.r.o.. Mojou úlohou bolo prezentovať túto fiktívnu 
firmu v materinskom jazyku.     
   
Počas trojdňového pobytu v „malej Prahe“ sa vzťahy 
medzi „účastníkmi nášho zájazdu“ dostatočne upevnili. 

Spolu s mojimi spolužiačkami (Katarínou Brziakovou, 
Jankou Klinckovou, Monikou Krčulovou, Saskiou 
Povolnou, Luciou Nehilovou, Silviou Šulekovou a Luciou 
Mellovou sme najskôr museli postaviť stánok a pripraviť 
sa na otázky potenciálnych zákazníkov.

Odbornú hodnotiacu komisiu najviac oslovila súťaž o 
víkendový pobyt pre dve osoby s polpenziou a voľným 
vstupom do wellness v hoteli Plejsy v Krompachoch. Navyše 
počas  Majstrovstiev sveta v hokeji v Košiciach. Výhercu 
sme vyžrebovali pred slávnostným vyhodnotením.  
    
Počas vyhlasovania výsledkov sme si uvedomili dôležitosť 
podpory a pomoci zo strany pani učiteľky Kiapešovej a 
manažérky hotela Plejsy, ktorá našu cvičnú firmu podporila 
nielen materiálne, ale aj finančne. 

V Olomouci sme získali až trinásť ocenení. Musím uznať, 
že sme si to užili. V marci sa chystáme na ďalší veľtrh v 
Ostrave. Držte nám palce!

Alexandra Šupalová (III. C)
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Na kávičke v Arch caffe

Je absolventom Hotelovej akadémie v Liptovskom 
Mikuláši. Iba pár rokov po maturite sa rozhodol 
riskovať a priniesť na Liptov niečo nové. Vyplatilo sa. Za 
netradičnými francúzskymi dezertami cestujú gurmáni 
do Arch caffe často z rôznych kútov Slovenska. Aké je 
tajomstvo jeho úspechu? Vyspovedali sme Martina 
Devečku. 

Martin – cukrár, ktorý sa tomuto umeniu venuje viac ako 4 roky. Spolu so Julienom Marseaultom získali ocenenie 
Michelinovej hviezdy pre reštauráciu Le Chateau de Sable. 

Ste absolvent HA. Ako si spomínate na svoje študentské časy?

Ako na obdobie, keď som spoznal veľmi dôležitých ľudí v pracovnom i v osobnom živote. Škola vám môže veľa dať, len 
si to treba vedieť zobrať. V tom veku však často neviete, čo práve chcete. 

Vo svojej kaviarni ponúkate nezvyčajné dezerty, ktoré sú premyslené do posledného detailu. Kde beriete inšpiráciu?

Dôležité sú detaily - napríklad takého jablka, sledovanie jeho línie (sprava aj zľava). Taktiež túžba objavovať nové veci, 
učiť sa aj od kolegov na sociálnych sieťach (Instagram, Pinterest a pod.).

V Liptove sú ľudia zvyknutí na tradičný kaviarenský koncept. Základné druhy kávy a k nej osvedčené klasiky. Vy ste 
svojimi dezertami priniesli niečo nové. Nebáli ste sa, ako to dopadne?

Samozrejme, že báli, ale snažíme sa naše produkty dávkovať postupne, aby sme neprestrelili  pomyselnú latku. 

Vaša kaviareň je zároveň coworkingovým centrom. Čo všetko v nej ponúkate? Čím sa chcete 
odlíšiť?

Naša kaviareň je aj coworkingové centrum, pretože zámerom  bolo spojiť kancelársku prácu a kaviareň. V súčasnosti je 
moderné zobrať si notebook a pracovať z kaviarne a nie napríklad z domu. 

Patríte medzi miesta, ktoré sa oplatí navštíviť každému návštevníkovi Liptova. Aké máte plány do budúcnosti?

Je mnoho vecí, ktoré by sme chceli priniesť na Liptov. Napr. Chef owner profesional pastry butique. V najbližšom období 
vám tak prinesieme sorbety a zmrzliny, v ktorých nájdete len prírodné suroviny (ovocie, med, čokoládu, smotanu). 
Nenájdete v nich žiadnu chémiu a také množstvo cukru, ktoré si vyžaduje príprava konvenčnej zmrzliny.  
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V Liptove súťažili najlepší cukrári Slovenska

Hotelová akadémia v Liptovskom 
Mikuláši začiatkom apríla po druhý raz 
privítala najlepších slovenských cukrárov 
a cukrárky. Organizátorom siedmeho 
ročníka prestížnej súťaže Top cukrár bol 
aj tento rok Slovenský zväz kuchárov a 
cukrárov.

Šestnásť súťažiacich prezentovalo svoje 
cukrárske umenie v dvoch kategóriách – cukrár 
junior a senior. Súťažilo sa v disciplínach, ako 
tanierové dezerty, dezertná misa, cukrárska artistika 
alebo slávnostná torta.

Podujatia sa zúčastnili aj žiačky tretieho ročníka Hotelovej 
akadémie v Liptovskom Mikuláši, Dorota Húsková a 
Martina Ištóková, ktoré získali bronz v juniorskej kategórii 
za tanierové dezerty a svadobnú tortu. 

Svadobná torta Doroty Húskovej zaujala odbornú porotu 
jemným prevedením kvetinovej dekorácie a lahodnou 
jahodovo-smotanovou náplňou. Tanierové dezerty, ktoré 
pripravila jej spolužiačka Martina, boli harmonickým 

prepojením chutí, vzhľadu a finálnej prezentácie. 

Nesmierne atraktívna bola aj prezentácia absolventa 
hotelovej akadémie Martina Devečku. Jeho nápadité 
dezerty, ako Malinová záhrada či Arašidové truffle, patrili 
medzi skutočné cukrárske lahôdky. 
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Otvorená hodina ruštiny spojila hotelákov 
s Petrohradom

V rámci Dní ruskej literatúry v Žilinskom kraji navštívili 12. 
júna Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši vzácni 
hostia. Dôvodov ich návštevy bolo niekoľko – posilnenie 
priateľstva, rozvoj spolupráce a nadviazanie vzájomných 
kontaktov medzi strednými školami na Slovensku a v 
Rusku. Zúčastnili  sa preto otvorenej hodiny ruského 
jazyka. Žiaci na nej srdečne privítali hosťa z ďalekého 
Petrohradu, Mariu Obuchovu, učiteľku ruského jazyka a 
literatúry. 

Klasická trieda sa zrazu zmenila na televízne štúdio, žiaci na 
moderátorov a redaktorov. Školská televízia Hama vysielala 
prvýkrát po rusky. V živom televíznom vysielaní mali žiaci 
možnosť položiť niekoľko otázok aj zahraničnému hosťovi. 
Po bloku krátkych správ nasledovala videonahrávka, v 
ktorej žiaci predstavili jednu z najstarších stredných škôl 
v Liptove.  

Podnetné boli aj reklamy na študijné a učebné odbory 
či školské zariadenie Reštauráciu a kaviareň Mladosť. 
Dôležitou súčasťou programu bola prezentácia Liptova 
ako turistického centra v podaní žiakov študijného odboru 
marketing so zameraním na cestovný ruch. Príjemnú 
atmosféru navodili slovenské ľudové piesne z regiónu 
Liptova a Oravy v interpretácii žiačok študijného odboru 
hotelová akadémia.  

V druhej časti hodiny priblížila pani Maria Obuchova 
zaujímavosti Petrohradu, jeho atmosféru či  historické 
pamiatky. Neopakovateľná bola prezentácia o ruskom 
velikánovi A. S. Puškinovi. 

Vydarené podujatie, ktorého hlavným organizátorom 
bol Žilinský samosprávny kraj, bolo  skvelou príležitosťou 
na nadviazanie kontaktov s partnerskou školou v Sankt–
Petrohrade, ako aj výzvou na zdokonaľovanie komunikácie 
v ruskom jazyku. 

Znalosť ruštiny je v súčasnosti na trhu práce veľkou výhodou. Ide totiž o druhý obchodný jazyk Európskej únie. 
Dopyt po rusky hovoriacich zamestnancoch zároveň neustále rastie. Pre budúcich hoteliérov a marketérov – žiakov 
hotelovej akadémie, je  preto jej štúdium nevyhnutnosťou. 
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Pohľad do zrkadla
„Za našich čias sme boli úplne iní.“ Túto vetu každý počul od svojich rodičov či starých rodičov asi miliónkrát. 
Ale čo na to hovoria naši učitelia? Akí boli, keď študovali? Na naše otázky odpovedal  Mgr. Michal 
Starigazda.

Aký ste boli študent? Skôr „bifľoš“ alebo „rebel“? 

Bifľovanie je činnosť, ktorá môjmu srdcu vôbec nie je blízka. 
A ak som sa niekedy potreboval naučiť niečo naspamäť, 
tak to bolo pre mňa horšie ako mučenie. Som typ človeka, 
ktorý potrebuje veci, ktoré sa učí aj chápať a musia mi 
dávať nejaký zmysel. Ak ma čosi zaujme, nepotrebujem sa 
to učiť naspamäť. Jednoducho si to zapamätám a dokážem 
si to vybaviť, keď to potrebujem.  
Rebel? Na strednej škole boli obdobia, keď sa chlapec chce 
zapáčiť spolužiačkam a vtedy dokáže aj zdanlivo nemožné. 
Nikdy som však nebol taký rebel, ktorý by urážal druhých. 
Učiteľov som si vždy vážil a snažil sa s nimi vychádzať. 

Aký je Váš obľúbený zážitok a najväčší „trapas?“

 Keď som bol na praxi, majsterka, ktorá nás chodila 
kontrolovať, mi nechcela uveriť, že sa naozaj volám 
Starigazda. Uverila, až keď som jej ukázal občiansky 
preukaz. No a „trapasov“ som zažil v živote mnoho. Zo 
školského prostredia je to moja prvá hodina dejepisu 
počas štúdia na vysokej škole. Vtedy som vysvetľoval učivo 
tak rýchlo, že som hodinu ukončil dvadsať minút pred jej 
oficiálnym koncom (potom som pokorne prišiel za mojím 
mentorom/cvičným učiteľom a ten hodinu dokončil.
Z osobného života mám najaktuálnejší „trapas“ z matriky. 
Spolu so starším synom som bol vybavovať rodný list pre 
mladšieho syna. Bol som pripravený na mnoho otázok, 
ale jedna ma naozaj zaskočila. Keďže som nemal so sebou 
sobášny list, úradníčka sa ma opýtala na dátum svadby. 
Vedel som rok, ale dátumy som strieľal ako vojak v prvej 
línii snažiaci sa zachrániť si vlastný život.  
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Knihy mi pomáhajú aj v živote
Nikdy som nemala vzťah ku knihám. Čítala som iba 
učebnice. Mala som predsa iné záujmy a radšej som svoj 
čas trávila von. Odvtedy sa veľa zmenilo.
S odstupom času, keď už nemám až tak veľa priateľov, 
som často doma sama. Nuda je pekný požierač života a 
nálady, to vám poviem. 
Bol dvadsiaty august a ja som si pozrela úžasný film o 
čarodejnícom svete Harryho Pottera.  Povedala som si, že 
siahnem aj po knihe. Všetkých sedem častí som prečítala 
počas dvoch mesiacov. Bolo to približne dvetisíc strán. 
Zrazu som bola dojatá a zároveň stratená v celej tej spleti 
príbehov. 
Myšlienky, ako sa zachovať v ťažkých a prekvapujúcich 
situáciách, ale aj to, že treba odpúšťať a priznať si chybu 
mi veľmi pomáhajú aj v živote. Bolo síce ťažké dokopať 
sa k čítaniu, ale ako povedal Albus Dumbledore:,, Všetci 
musíme čeliť rozhodnutiu medzi tým, čo je správne a 
tým, čo je ľahké." Ide len o to, vybrať si správny žáner.  
Potom je všetko jednoduchšie.

Lenka Slosiarová (V. B)

Ak neradi čítate, nenašli ste tú 
správnu knihu

Čítanie kníh nie je medzi študentmi populárne. Väčšina z nich trávi veľa času na sociálnych 
sieťach a na čítanie jednoducho nemajú čas ani energiu. 
Sú však medzi nami aj takí, ktorí čítajú pravidelne a bez tejto aktivity by si svoj život nevedeli 
predstaviť. Prinášame niekoľko tipov na to, ako hľadať a nájsť tú správnu knihu.    

4. 
Nesnaž sa vždy dočítať knihu až do 
konca. Ak sa k rozčítanej knihe nechceš 
vrátiť, odlož ju alebo požičaj nejakému 
kamarátovi. Možno sa k nej niekedy 
vrátiš. 

5. 
Inšpiruj sa inými. Na internete nájdeš 
množstvo rebríčkov najčítanejších 
kníh. Skutoční fajnšmekri ti určite 
poradia.

1. 
Ak nemôžeš zaspať, určite začni pred 
spaním čítať knihu – ak to bude nuda, 
zaručenie zaspíš.

2. 
Ak sa pustíš do čítania zaujímavej knihy, 
v čítaní môžeš pokračovať cestou do 
školy alebo počas prestávok. 

3. 
Vždy maj pri sebe niečo na čítanie. 
Niektorí knihomoli preferujú 
papierové knihy – vôňa knihy je 
jednou z najkrajších. Pri cestovaní  je 
oveľa praktickejšie použiť ebook.  
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Snom každého športovca je olympiáda

Je jednou z najlepších slovenských vodných slalomárok 
súčasnosti. Jej život napreduje pokojne a úspešne ako 
jej kariéra. Na minuloročných Majstrovstvách Európy 
juniorov v Čunove si vypádlovala zlatú medailu v kategórii 
C1. Žiačka štvrtého ročníka Monika Škáchová ochotne 
odpovedala na niekoľko našich otázok. 

Kto ťa viedol k vodnému slalomu?

Liptovský Milkuláš je mestom olympijských víťazov. Vďačí za 
to aj vodnému slalomu. Keďže odtiaľ aj pochádzam,  mala 
som k tomuto športu vždy blízko. Raz sa v Areáli vodného 
slalomu Ondreja Cibáka konali preteky na svetovej úrovni, 
na ktorých som sa bola s rodičmi pozrieť. Vtedy sa mi vodný 
slalom zapáčil natoľko, že som to musela ísť vyskúšať. 
Odvtedy sa stal neodmysliteľnou súčasťou môjho života.

Má rodina vplyv na tvoju športovú budúcnosť?

Samozrejme, že áno. Moja rodina ma vždy podporí a 
podrží, či sa mi darí alebo nie, a to ma posúva vpred.
Napriek mladému veku sa ti zrejme splnilo veľa snov.
Určite áno. Vždy si určujem reálne ciele, ktoré sa mi darí 
napĺňať a posúvajú ma vpred.

Aké sú ďalšie méty, ktoré by chcela vo vodnom slalome 
dosiahnuť?

Myslím si, že snom každého športovca je dostať sa na 
olympiádu. Je to aj mojím veľkým snom. Na to, aby sa mi 
ho podarilo splniť, musím dosiahnuť ešte niekoľko menších 
cieľov.

Ako relaxuješ?

Snažím sa prepojiť relax s nejakou aktivitou, ktorá ma baví. 
Napríklad bicyklujem alebo idem do hôr na túru. Ak sme 
niekde v zahraničí, rada počúvam hudbu a spoznávam nové 
miesta. 

Máš ešte nejaké iné koníčky?

Vo všeobecnosti rada športujem a skúšam nové veci. Takže 
ak sa mi naskytne nejaký adrenalínový zážitok, idem do 
toho.

Tento rok maturuješ. Ako sa ti darí skĺbiť školu so športom?

Hoci to nie je jednoduché, zatiaľ sa mi to vždy podarilo 
zvládnuť. Vyžaduje si to najmä sebadisciplínu. Netreba sa 
vzdávať, aj keď je toho niekedy viac.
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Bez rešpektu

Na to, aby ste začali cvičiť, vyťažili zo seba maximum a prepracovali sa k nejakému výsledku, 
potrebujete odhodlanie, dobré rady, vhodnú stravu a v neposlednom rade motiváciu. 

V minulosti som veľa športoval. Venoval som sa horolezectvu, plávaniu, lyžovaniu aj atletike. S 
väčšinou z nich som postupne skončil a už cvičím iba pre seba. 

Netúžim po uznaní ani sláve. Robím to preto, lebo šport ma baví a ponúka mi dokonalú náhradu za 
horolezectvo. 

Liezol som tri roky. Horolezectvo je veľmi krásny, ale náročný šport. Mal som tu česť preliezť malý 
kúsok Vysokých Tatier a pár skaliek, ako Machnaté, Jánsku dolinu alebo Terchovú. 

Inštruktor mi vravel, že môžem byt ešte lepší, ale chýba mi motivácia k prekonávaniu ďalších prekážok. 
Aj keď cesta hore nebola vždy ľahká ani krátka. Ale keď ste už boli na stene, nebolo cesty späť, a tak 
zostávalo ísť iba na vrchol. 

Keby ste vyliezli na vrchol a videli tú nádheru okolo, až potom by ste pochopili, o čo v tomto športe v 
skutočnosti ide. Veľa ľudí si však nedokáže predstaviť, aké sú hory v skutočnosti nebezpečné.  

Sám som to pochopil príliš neskoro. Jedna vec, ktorej by ste sa mali pri takýchto športoch najviac báť 
je to, keď nemáte strach ani rešpekt. Nebál som sa liezť po vrchole vo výške 2 355 metrov len tak bez 
istenia. Hoci napravo aj naľavo bola priepasť. 

Až teraz si uvedomujem, aké to bolo nebezpečné. Teraz môžem o tom iba rozprávať. Nie všetci však 
mali také šťastie ako ja. 
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Norlakxove zamyslenie

Hranice

Keď sa človek pozrie na seba do zrkadla a 
vie o sebe povedať, že je dobrý a spokojný 
sám so sebou, nehovorí pravdu. Podľa 
mňa je totiž vždy čo zlepšovať. Ak nájdete 
cieľ, treba ísť ďalej, kým nenatrafíte na 
vrchol. 

Hoci sú títo ľudia obdivuhodní, je smutné, 
že sa nedokážu tešiť z toho, čo majú.  Táto 
nenásytnosť ich buď zabije z vnútra, alebo 
raz narazia na prekážku, ktorá sa nebude 
dať zdolať. 

Treba si určiť nielen cieľ, ale aj cenu, za 
ktorú sme ho schopní dosiahnuť. Ak taká 
cesta nie je a riziko je väčšie ako zisk, treba 
vycúvať. Stále však ide o chamtivosť, hoci 
v inej forme. 


