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Pozvánka  

 

Milí študenti, 

pozývame vás na Vianočnú výstavu spojenú 

s Dňom otvorených dverí našej školy  

dňa 8. decembra 2016 v reštaurácii Beskyd.  

 

  

 

Ročník: 8                                                           šk. rok: 2016/2017 

Číslo: 1                                                                 cena: 0,50 eur  
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Vtipy 

Žena v šiestom mesiaci príde na injekciu a lekár ju upokojuje: ,,Nebojte sa, ma-

mička bude to len také malé pichnutie.“ ,,No s tým už mám svoje skúsenosti 

a pozrite sa, a pozrite sa ako dnes vyzerám!“ 

 

V banke 

„Dobrý deň, ako Vám môžeme pomôcť?“ 

Dedil som a chcel by som si vybrať tie peniaze, čo mi priši na účet.“ 

,,Iste, samozrejme. Máte tam peknú sumu. Mohol by som Vám ponúknuť termí-

novaný účet či výhodnú životnú poistku?“  

„Vy ste mi asi zle rozumeli. Hovoril som, že som dedil, nie, že som debil.“ 

  

Žiacke výroky: 

 

1. Dunajská Streda je v Maďarsku. Moja sesternica má priateľa z Dunajskej 

Stredy a on je Maďar. 

 

2. Ozaj sú tie kravy v Alpách fialové? 

 

3. Prezident sídli v Gašparovičom paláci. 

 

4. Charakterizujte ,,ázijské tigre“. No, sú biele?! Ja som nevedela, že na hotelke 

sa budem učiť živočíchy. 

 

5. Typické francúzske pečivo je trdelník. 

 

6. s. r. o. = sloboda, rovnosť... 

 

7. Štátny rozpočet: Niečo ide do školstva a zdravotníctva a niečo minie pán prezi-

dent Kiska, keďže využíva často na cesty lietadlo. 
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Úvodník    

Milí spolužiaci,  

opäť sa stretávame v novom školskom roku. Začiatok bol troška náročnejší, lebo 

prebehla a ešte vlastne prebieha rekonštrukcia školy. No napriek tomu prichádza-

me k vám s novým číslom časopisu.  

Chceme pozdraviť našich prvákov, ktorí po prvýkrát zasadli do „kockárskych“ 

lavíc.  

Ani sa nenazdáme a budeme sa lúčiť so štvrtákmi a piatakmi, ktorí dajú zbohom 

„našej školičke“. Už teraz im prajeme, aby úspešne otvorili bránu dospelosti  a 

dosiahli v živote všetko, po čom túžia.  

V tomto čísle časopisu sú predovšetkým vaše práce, pretože ostatné informácie 

nájdete na webovej stránke školy.  

Prajeme vám príjemné čítanie  

redakčná rada 
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Adaptácia prvákov na strednú školu 

Adaptovala som sa dobre, lebo som si tu našla nové kamarátky, máme tu lepšie 

odborné hodiny ako na ZŠ. Máme odbornú prax, takže si môžeme oddýchnuť od 

učenia. Bufet je ako Supermarket. Síce začíname vyučovanie o 10 minút skôr ako 

na ZŠ, ale skôr aj končíme. Zatiaľ som s výberom školy spokojná. 

Janka Pohančeníková I.I 

 

Adaptovala som sa aj dobre, aj zle. Dobre je, že som spoznala nových ľudí, no-

vých kamarátov. Veľkým plusom je, že študujem to, čo ma baví. Hodiny sú iné, 

iní učitelia, všetko je lepšie ako na ZŠ. Vedela som, že budem mať viac hodín, ale 

niekedy je to na mňa veľa, unavuje ma to. Super je, že máme výborný bufet a aj 

prax, lebo sa tu dá viac naučiť ako v škole. Páči sa mi aj zvonenie- pekné meló-

die. 

Natália Blažíčková I.I 

 

Ja som sa na túto školu adaptovala dobre, aj keď bolo ťažké si zvyknúť na ranné 

vstávanie. Mám tu nových kamarátov, s ktorými je vždy sranda. Učitelia sú tu 

prísnejší ako na ZŠ. Máme tu viac hodín, na ktoré sa treba viac učiť. Je tu aj veľa 

nových predmetov, o ktorých som vôbec nevedela. Na ZŠ by som sa už nevrátila, 

lebo v tejto škole študujem odbor, ktorý ma baví a v budúcnosti by som ho chcela 

robiť. 

Timea Střalková  I.I 

 

Adaptovala som sa celkom rýchlo. Cítim sa tu zatiaľ dobre, mám veľa nových 

kamarátov, lepších kamarátov. Bavia ma hodiny, sú zaujímavé a poučné. Učitelia 

sú plní elánu a entuziazmu. Teším sa na každý nový deň. občas to je síce hektic-

ké, ale dá sa to zvládnuť. Veď nič iné som nečakala, keď som šla na SŠ. Teším sa 

na tie 4 roky, ktoré sú predo mnou. 

Veronika Tkáčiková I.I 
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Športové okienko  

27.9.2016 - okresné kolo cezpoľného behu- dievčatá- získali  3. miesto 

26.10.2016- okresné kolo v bedmintone- chlapci: Denis Herman IV.B, Filip Stan-     

                     čík III.A- získali 2. miesto, dievčatá: Lívia Šusteková, Zuzana Škrip-               

                    ková I.A- získali 3. miesto 

3.11.2016 - okresné kolo vo florbale- chlapci: získali 4. miesto 

4.11.2016 - regionálne kolo v šachu: Martin Mudrík IV.H- 10. miesto 

9.11.2016 - okresné kolo vo futsale- chlapci: získali 5. miesto 

10.11.2016 - okresné kolo vo florbale- dievčatá: získali 5. miesto 

30. 11. 2016 - okresné kolo v stolnom tenise - chlapci získali 3.miesto: Denis    

                   Herman IV. B, Filip Stančík III. A, Jakub Malík I. D, Peter Hubočan  

                    III. G, Jozef Hruška II. H.  

                   dievčatá 3. miesto: Laura Kullová I. A, Denisa Revajová I. A, Monika  

                    Krenželáková I. A  
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Cena Emila Špaldoňa  

     Lukáš Eštočín je žiakom IV. A triedy študijného odboru hotelová akadémia.  

Patrí medzi aktívnych žiakov našej školy. Každoročne sa zapája do SOČ. V škol-

skom roku 2014/2015 s prácou Produkty z kozieho mlieka postúpil do celoslo-

venského kola. Práca bola prínosom nielen pre odbor kuchár, ale aj pre študijný 

odbor kozmetik. Minulý školský rok sa zapojil do SOČ dvoma prácami.  Prácou 

Poznávacia cesta horných Kysúc  zviditeľnil nie veľmi známe kultúrne pa-

miatky Kysúc. Realizoval sa aj v oblasti literatúry. Prácou Konanie literárnych 

postáv v hraničných situáciách sa zameral na konanie literárnych postáv na 

hranici života a smrti. SOČ-kou oslovil maturantov, pretože diela figurujú 

v Cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku. 

     Aktívne sa zapája aj do súťaží: napr. Projekt - Záložka do knihy spája stredné 

školy (vyhlasuje Slovenská knižnica). Pravidelne prispieva do školského časopisu 

Kocka @ my. 
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Prechod zo ZŠ na SŠ bol dosť ťažký, nie len pre mňa, ale určite aj pre ostatných. 

Je tu iný systém ako na ZŠ, iní ľudia, iní učitelia. Zo začiatku bolo ťažké zvyknúť 

si na to, že každú hodinu máme v inej učebni, že niektorí učitelia nám vykajú 

a pre mňa hlavne, že konečne viem, že máme triednu učiteľku, ktorá nás usmer-

ňuje, nie ako na ZŠ, kde to bolo nášmu triednemu viac-menej jedno. Už som si 

celkom zvykla na túto školu a som rada, že som tu. 

Erika Jurišová I.A 

Na novú školu som si zvykla veľmi rýchlo. Je tu príjemné prostredie, výborní 

učitelia a ešte lepší spolužiaci. Som veľmi rada, že tu môžem študovať.  

Rebeka Sojková I. A 

Na túto školu som sa adaptovala veľmi dobre. Zvykla som si aj na systém školy. 

Je tu dobrá atmosféra, spolužiaci sú v pohode, učitelia tiež. Myslela som si, že sa 

tu budem strácať, ale naučila som sa dosť rýchlo orientovať sa v priestoroch ško-

ly.  

Nikola Franková I. A 

V našej triede je 27 žiakov. Zo začiatku nám trochu trvalo, kým sme sa skamará-

tili, ale časom, hlavne po imatrikuláciách, sme sa dali všetci dokopy. Som rada, 

že sme teraz dobrý kolektív.  

Júlia Poláčková I. A 
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Dni nádeje 2016 

     Do XXII. ročníka celoslovenskej akcie zameranej na sociálno- patologické 

javy v spoločnosti s názvom „Dni nádeje 2016“ sa zapojila aj naša škola. Akcia sa 

koná každý rok pod záštitou predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára a Nadácie Lúč 

v Žiline. Študentky literárnymi prácami reagovali na tému: Drogy? Toto je moja 

odpoveď! Práce boli vystavené v Žilinskej knižnici. 

Dnešná mládež 

      

     Najdiskutovanejšou témou súčasnosti je dnešná mládež, ktorá má množstvo 

prívlastkov. Sociálna či internetová. Avšak, tieto prívlastky nie sú až tak desivé 

ako skazená, bezcharakterná mládež. A čo si myslím ja?   

     Dnešná mládež už nie je taká, aká bola kedysi. To, čo počúvame od rodičov, 

čo bolo, akí boli, dávno nie je. „Keď sme boli mladí...!“ Naša generácia môže iba 

o tom snívať. Väčšina ľudí z toho, ako vyzerá dnešný svet, obviňuje dobu. Je to 

v skutočnosti dobou, alebo len zmýšľaním ľudí?  

     Môj osobný názor je, že dnešná mládež sa snaží o niečo typu „Som hrdina, 

keď robím niečo protizákonné...!“ Z tohto hľadiska by som povedala, že väčšina 

to robí možno len preto, že si chcú vybudovať určitý rešpekt v okolí. Kto by reš-

pektoval neplnoletého pijana? Na druhej strane sú však mladí, na ktorých je vyví-

janý tlak okolia, napríklad formou šikany a sú donútení takto konať. Moja otázka 

znie. Prečo by niekto niekoho nútil vykonávať takéto veci pod hrozbou fyzického 

alebo psychického trestu? Tu je odpoveď. Preto, lebo dnešná doba je taká skazená 

a vo svete -násťročných sa odohrávajú také veci, o ktorých by sa staršej generácii 

ani len nesnívalo. Aké napríklad? Teraz by som uviedla, ako to je v dnešnej dobe. 

     Asi doposiaľ najčastejším problémom je užívanie drog, fajčenie cigariet 

a požívanie alkoholu. Tieto tri veci sa vryli do života mnohých neplnoletých ľudí. 

Teraz buďme k sebe úprimní! Komu ruky nesiahli po niektorej z týchto činností? 

Pravdepodobne väčšine už nejaká tá cigareta v rukách skončila. Či už sa jednalo 

o užitie drog alebo iné veci, ktoré nepatria mladým ľuďom do rúk. Zrejme vždy 

pri uplatnení nejakej z týchto činností platilo pravidlo „Zakázané ovocie vždy 

chutí najlepšie!“ Mnoho ľudí na moju otázku „Prečo to robíš?“ odpovedalo, že 

má ťažký život. Pri tejto odpovedi mi na pár sekúnd zamrzol mozog, ale dobre, 

beriem to tak, že niektorých týrajú rodičia, nestarajú sa o nich, iných napríklad 

šikanujú. Prečo však riešiť takéto veci činnosťami na úkor svojho zdravia, keď 

existujú odborníci, ktorí dokážu človeka vytiahnuť aj z tej najväčšej šlamastiky. 

Tomuto naozaj nerozumiem, najlepšie budú rozumieť asi tí, ktorí volia takýto 

spôsob úteku z reality.  

     Ďalšia vec, ktorú by som chcela podotknúť, je tá, že množstvo mladých má 

sklony k sebapoškodzovaniu. Pri otázke, prečo to robia, som sa dočkala rovnakej 

odpovedi ako pri predošlom prípade. Ľudia, ktorí si procesom sebapoškodzovania 

prešli, sa delili na dve skupiny.  
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Kysucký mikrofón  

     Mala som možnosť zúčastniť sa Kysuckého mikrofónu. Bol to pre mňa obrov-

ský zážitok a zároveň dobrá skúsenosť. Síce som bola po celý čas vo veľkom 

strese, pretože to bola pre mňa prvá premiéra, ale prekonala som samú seba a 

dopadlo to celkom dobre. Určite mi táto skúsenosť pomohla k vylepšeniu vystu-

povania pred desiatkami ľudí. Odporúčam vyskúšať každému, netreba sa báť, má 

to svoje výhody, ulejete sa z hodín, naberiete veľa skúseností, spoznáte mnoho 

ľudí a hlavne, zažijete veľa vtipných zážitkov. 

     Študenti zúčastnení v Kysuckom mikrofóne 2016 boli prevažne z Gymnázia 

v KNM. Bolo ich tuším dvanásť. Nejakí žiaci z Gymnázia v Čadci, z obchodnej 

akadémie. My sme sa však nedali a našej žiačke a zároveň mojej spolužiačke sa 

podarilo zdolať týchto ťažkých súperov a postúpila do krajského kola. Bol to pre 

nás aj taký mierny šok, no my sme jej fandili. O to väčší šok prišiel po krajskom 

kole, keď postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. 

Hmm, uvedomili sme si, že asi je ozaj výborná. Žiaľ, celoslovenského kola sa 

z rodinných dôvodov nemohla zúčastniť. Verím však, že o rok to zopakuje.  

      Do súťaže sa zapojte aj Vy! budúci rok a uvidíte, možno taktiež postúpite a 

budete na seba hrdí. A keby ste nepostúpili, určite nebudete ľutovať, že ste sa 

zapojili!  

      Kto by to kedy povedal, ale naozaj to bola zábava.  

     PS: ľudia, ktorí vás neustále povzbudzujú potleskami, výkrikmi, a motivačný-

mi slovami, keď ste vo veľkom strese, je na nezaplatenie.  

Soňa Majchráková II. A 
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     Prvá skupina bola tá, ktorá si týmto konaním riešila súkromné problémy a tá 

druhá to robila za účelom zviditeľnenia sa. V tomto prípade sa jednalo o miestny 

trend, dorezané ruky boli „in“. Išlo len o ďalšiu vec, ktorá potvrdzovala, že sa 

jedná o prejav hrdinstva. Slovo „hrdinstvo“ by som v tomto prípade odložila na 

okraj, pretože toto nie je prejav hrdinstva.    

     Jedna z mnohých vecí, v ktorých sa dnešná mládež potkla je, že už v mladom 

veku začala žiť sexuálnym životom. V podstate im to nemám za zlé, veď žijeme 

slobodným životom. Vedia, čo konajú? Slobodná matka, trápenie sa, alkohol. Kde 

je zodpovednosť? Vôbec si neuvedomujú riziká, ktoré môžu nastať. Vo väčšine 

prípadov sa jedná o zviditeľnenie sa, poprípade vychvaľovanie sa, koľké im už 

prešli pomedzi ruky. Nesprávne konanie opäť len dokazuje, aká je dnešná mladá 

komunita nevyspelá.  

     Z mnohých ďalších problémov v dnešnej dobe je aj používanie rôznych tech-

nológií, ktoré vedú k virtuálnej závislosti. Veľakrát som bola svedkom toho, ako 

do kaviarne prišla skupinka študentov. Posadili sa a jediné na čo sa zmohli, bolo, 

že zraky mali po celý čas sklopené k smartfónom. Konverzácia žiadna. Počula 

som len zvuky ťukania na displej. Je smutné, že dnešná mládež uprednostňuje 

internetovú konverzáciu pred tou reálnou.  

     Ja som tiež súčasťou mládeže. Viem, že napredujeme zlým smerom. Potrebu-

jeme, aby nám niekto ukázal správnu cestu. Chceme, aby svet nepadol do záhuby, 

zmeňme sa, zmeňme svet k lepšiemu!   

Nicola Šutá II. A 

 

Vyliečená 

Ako začať... 

      

     Najlepšie je s tým nikdy nezačínať, pretože ani neviete, ako, a spadnete do 

toho kolotoča nenávratnou rýchlosťou. Človek sa sám z toho len ťažko dostane. 

Potom niet úniku. Milióny ľudí no najmä detí siahne po drogách z rôznych dôvo-

dov. Ale vždy, keď sa frajerina zmení na závislosť, už sú to len samé výhovorky, 

prečo si dať.   

     U mňa ako aj u väčšiny ostatných to začalo prvým ,,sklom“ nabitým marihua-

nou. Marihuana je brána k tvrdým drogám.  Netvrdím, že to nebolo aj okolím, 

ktoré som si zvolila a tzv. priateľov, z ktorých sú dnes chodiace trosky. I keď si to 

neuvedomujete, veľký vplyv má okolie a ľudia, s ktorými sa stretávate. Avšak, 

oni vám len ukážu smer, ktorým sami idú a je len na vás, ktorým sa rozhodnete 

ísť. 

    Mala som dvanásť, keď som prvýkrát siahla po droge. Po opakovanom 

a častom užívaní marihuany sa pre mňa jej fajčenie stalo samozrejmosťou. Stala 

som sa závislá, i keď som si to nepriznala. Postupom času mi začalo byť všetko 

ukradnuté, najmä škola. Predtým som bola výborná študentka s dobrým prospe-

chom, lenže prioritou sa stalo už niečo iné. ,,Tráva“ . Nebol deň, aby som sa ne-

nafajčila.  
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     Mesiace ubiehali, roky tiež a mňa začal 

nudiť stereotyp, a ,,stavy“ z tejto pomerne ešte 

ľahkej drogy prestávali byť tak úžasné, ako na 

začiatku. Doma som to nemala ružové, čo bola 

iba zámienka k vyskúšaniu niečoho nového. 

Vlastnou vôľou som sa dostala do iného kruhu 

ľudí, kde som sa zoznámila s lysohlávkami 

(lsd), tripmi, extázou, MDMA a neskôr 

i pervitínom. Stačí len raz skúsiť a už niet ces-

ty späť! Z dobrej študentky sa v priebehu pár 

mesiacov stala feťáčka.   

      

     Pervitín som užívala vyše roka, aktívne. V tej dobe mi už bolo naozaj všetko 

ukradnuté. Rodina, škola, záľuby a priatelia šli bokom, pretože som mala nového 

kamaráta menom  ,,piko“. Nevnímala som na sebe zmenu, myslela som si, že sú 

to práve ľudia okolo mňa, čo sa menia. Bola som tak zaslepená presvedčením o 

správnosti, že som nevidela, ako sa zo mňa stala prázdna schránka navonok i vo 

vnútri. Telo som mala zoslabnuté, pochudnuté a moja myseľ bola ,,dostrihaná“. 

Mala som divné stavy, ktoré spôsobovali depresie, no aj tak som mala pocit, že 

mi „čiara“ pomôže. Na chvíľu pomohla.  

     Čas bežal, moje absencie rástli rovnako, ako moja závislosť a to naštartovalo 

dlhý sled udalostí. Dvadsiateho novembra 2015 ma odviezli do resocializačného 

strediska pre drogovo závislých. Prvé dni som tomu nechcela veriť, no neskôr, 

keď som spoznávala príbehy ľudí, ktorým drogy doslova zničili život, som po-

chopila, že niečo so mnou nie je v poriadku. Začala sa moja liečba. Bola som tam 

veľmi dlhý čas a s istotou môžem povedať, že to nie je ako choroba, z ktorej sa 

vyliečite. Toto skúsite raz a je to s vami celý život. Sama viem, že doživotne bu-

dem označovaná nálepkou narkomanka alebo feťáčka.  

     Zvolila som si novú, pre mňa nepoznanú cestu. Cestu abstinencie. Rany na tele 

sa už zahojili, no rany na duši tu ostanú navždy. Je len na človeku, ako sa  s tým 

vysporiada. Musíte si nájsť správnych ľudí. Mám priateľa, ktorý sa skoro zrútil, 

keď sa dozvedel, že fetujem a odviezli ma. On bol vždy čistý, a samozrejme, ako 

každý feťák som mu aj ja klamala. No napriek tomu ma podporoval a čakal na 

mňa a sme spolu i dnes.  Musíte si určiť cieľ, za ktorým si pôjdete. Minulosť ne-

zmením, no nič z nej neľutujem, je to skúsenosť, ktorá ma posilnila do života 

a ukázala mi, že to naozaj nie je len v televízii.  

     Drogy sú  naozaj svinstvo, ktoré človeka položia na dno skôr, než si to človek 

uvedomí. Preto  s tým nikdy nezačínajte, pretože cesta späť nie je práve rozpráv-

ková a poväčšine cesta späť už nie je... 

     Som rada, že som dostala šancu na nový život a mojou drogou bude navždy 

láska.                                      

BŠ 

33 

 

 



32 

 

     Posledné miesto našej exkurzie bolo Sanktuárium Božieho milosrdenstva, kto-

ré sa nachádzalo pár minút od toho predošlého. V jeho areáli sa nachádzala vy-

hliadková veža, ktorá nám poskytovala výhľad na celý Krakov. Niektorí sa roz-

hodli pre možnosť obdivovať toto  miesto, iní zase pre ruženec o tretej, ktorý sa 

konal v tunajšom kostolíku. Mnohí isto počuli o sv. Faustíne. Tu sme navštívili 

kaplnku, kde sa chodila modliť. 

     Na konci celej púte pekné počasie vystriedal dážď a tým naša exkurzia skonči-

la.  Unavení a zároveň obohatení o nové zážitky sme sa pobrali späť na naše ma-

lebné Kysuce.                                                                                 Nicola Šutá II. A  
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Európsky deň jazykov z pohľadu študentky prvého ročníka 

     Dňa 26.9.2016 sa v našej škole konal Európsky deň jazykov. Študenti boli 

rozdelení do skupín a čakali ich rôzne aktivity. Skupina, kde som bola aj ja, poze-

rala od 8:00 muzikál Mamma Mia. po skončení muzikálu si po nás prišla pani 

profesorka Chilá, ktorá s nami strávila zvyšok dňa. 

     Prvá učebňa, ktorú sme navštívili, bola učebňa anglického jazyka. Dievčatá si 

pre nás pripravili prezentáciu o Anglicku a nakoniec malý kvíz. Mali sme mož-

nosť zahrať si pexeso a aj prehodiť pár slov so staršími študentmi. V triede sme 

strávili okolo 30 minút a potom sme prešli do ďalšej učebne. 

     Bola to učebňa pre nemecký jazyk, kde náš čakala úloha- rozpoznať rakúsku 

pieseň. Potom sme prechádzali od lavice k lavici a skúšali rôzne aktivity. Jedna 

lavica bola zameraná na tradičné symboly štátov- Rakúska, Švajčiarska 

a Nemecka. Aktivity trvali asi 30 minút a potom sme pokračovali do učebne rus-

kého jazyka. 

     Táto učebňa bola veľmi nabitá energiou- pozitívnou náladou. Ako prvé sme si 

vypočuli a pozreli ruskú rozprávku, ktorú si pre nás študenti pripravili. Ďalej sme 

si spoločne zaspievali ruskú pesničku Kalinka. Pokračovali sme vo vyfarbovaní 

matriošiek. Spoločne sme sa naučili základné slová po rusky a dokonca aj počítať. 

     Opustili sme učebňu ruského jazyka a pokračovali do učebne francúzskeho 

jazyka. Boli v nej študenti 5. ročníka. Absolvovali sme aktivity- zložiť dialóg, 

nájsť správny pár v pexese a povedať správny názov toho, čo bolo na obrázku. 

Niektoré študentky si pre nás pripravili typické pamiatky Francúzska a my sme 

mali uhádnuť, o akú pamiatku ide. Všetci boli k nám milí a chápaví. Nemali sme 

problém spolu komunikovať. 

     A takto sme ukončili náš jazykový deň, s dobrou náladou a novými skúsenos-

ťami a radami do života. 

Laura Kullová  I.A 
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Exkurzia Poľsko 2016 

     Dňa 25.10. 2016 sa naša trieda (II.A) spoločne s triedami II.I, I.I v skorých 

ranných hodinách vybrala do Poľska. Cieľom našej dobrodružnej výpravy bola 

soľná baňa „Wieliczka“ a  Sanktuárium sv. Jana Pavla II. a Sanktuárium Božieho 

milosrdenstva v Krakove – Lagiewniki. 

     Prvým návštevným bodom našej exkurzie bola „Wieliczka“. Nachádza sa blíz-

ko mesta Wieliczka na juhu Poľska. Baňa patrí medzi najstaršie na svete, ťažba 

soli tu prebiehala od 13. storočia až do roku 2007. Baňa je hlboká 327 m, dlhá 

približne 300 km a má deväť podlaží. Pre turistov je sprístupnená 3,5 km dlhá 

trasa. Na tejto trase sa nachádzajú sochy od baníkov ale aj súčasných umelcov. 

Hneď po príchode na miesto nás prekvapila obrovská návštevnosť. Ľudia sa tu 

zbiehali zo všetkých kútov sveta od  Japoncov, Angličanov až po nás, Slovákov. 

Keďže toto miesto odolávalo veľkému náporu turistov, muselo mať určité čaro, 

ktoré na prvý pohľad nebolo až také badateľné. Čaro tejto soľnej bane sa prejavi-

lo až vtedy, keď sme zišli po drevených schodoch, zhruba sto metrov pod zem. 

Poviem vám na rovinu, že toto miesto pre ľudí trpiacich klaustrofóbiou  nebolo 

žiadnou výhrou. Všetko lemovali úzke priestory, v ktorých sa nachádzal taký 

čistý vzduch, o ktorom by sa nám na zemskom povrchu mohlo iba snívať. 

     Baňa je hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží. Pre turistov 

je sprístupnená 3,5 km dlhá trasa. Na tejto trase sa nachádzajú sochy 

od baníkov ale aj súčasných umelcov. Dokonca aj kryštály v lustroch sú vyrobené 

zo soľnej skaly. Soľné kamene sú sivej farby viacerých odtieňov. Na konci turis-

tickej trasy sa nachádza veľká sieň a kaplnka, ktorá je využívaná na rôzne oslavy 

a svadby. Okrem toho sa v turistickej časti bani nachádza aj podzemné jazero a 

expozícia dejín soľného baníctva. Baňa sa používa aj ako rehabilitačné a wellness 

stredisko. 

      Počas prehliadky nás sprevádzala pani Marta, nazvala nás Martušky. Martuš-

ky zabočte doľava, zabočte doprava. Martušky dýchajte, tu je najčistejší vzduch. 

Martušky môžete lízať soľ. Bolo to veľmi humorné. Nasmiali sme sa až-až. 

     Po ukončení prehliadky vo „Wieliczke“ si niektorí kúpili zopár suvenírov, aby 

potešili najbližších. Následne sme sa premiestnili do blízkeho Krakova. 

     V Krakove nás čakalo Sanktuárium sv. Jana Pavla II. V jeho útrobách sme 

mohli obdivovať zlaté mozaiky, ktorých autorom je páter Ivan Marko Rupnik 

z Ríma, množstvo kaplniek pre jednotlivé štáty, relikviár s krvou Jána Pavla II., 

Múzeum Jána Pavla II, kde sme mali možnosť vidieť jeho izbu, veci, ktoré použí-

val, sutany, ružence....  Taktiež tu bola vystavená zakrvavená biela sutana, ktorú 

mal na sebe v čase atentátu 13. mája 1983. Nesmiem zabudnúť tiež na Svätú brá-

nu milosrdenstva. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/2007
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1t%C3%A1l
https://sk.wikipedia.org/wiki/Luster
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     Komusi vzadu zaškvrčalo v bruchu. Smiech sme neudržali. Výborná večera. A 

potom už tak dlho očakávaný program.  

     Začalo sa zhurta, a to keď osem už vlastne mužov, rýchlo vbehlo v ružových 

sukienkach a bielych pančuškách do sály, aby následne ukázali svoje ladné pohy-

by pri tancovaní labutieho jazera. Pokračovalo sa v programe až po finálny spo-

ločný tanec. Do tanca sa zapojili takmer všetci hostia. DJ hral a rodičia, partneri, 

profesori, študenti sa zabávali až do rána. Niekto by povedal, že prvý krok dospe-

láka bude veľmi stresujúci, ba až frustrujúci, no môžem povedať, že pre mňa  to 

bol ten najlepší a jedinečný krok a viem, že naň do konca života nezabudnem. 

Pavol Jantoš V. A 
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Dobrý deň všetkým čitateľom 

 

     Vo svojom ďalšom príspevku sa budem venovať aktuálnemu trendu motivácie 

zamestnancov.  

     Prečo práve táto téma? Odpoveď je jednoduchá. O pár rokov to budete práve 

vy, čo budete rozhodovať o tom, ako svojich ľudí motivovať k lepším výsledkom 

a možno aj k tomu, aby ste si udržali tých najlepších. O tom,  ako pracovať 

s hviezdami kolektívu  snáď v niektorom z budúcich čísel. Je to rovnako zaujíma-

vá téma a v poslednom čase som sa jej venoval, nakoľko som sa stretol s vysokou 

fluktuáciou zamestnancov. Tento stav je do určitej miery prirodzený, ale časté a 

predovšetkým masívne odchody znamenajú, že nie všetko je v poriadku. A verte, 

že toto nie je len o peniazoch. Motivovať je nutné každého zamestnanca , a preto 

je potrebné nastaviť všeobecné podmienky. Bez pravidiel by profitovali len za-

mestnanci majúci sympatie vedúcich pracovníkov, čo by vo finále viedlo 

k odchodu zvyšku pracovníkov a v neposlednom rade zníženiu produktivity prá-

ce. 

     Z môjho pohľadu je možné rozdeliť motiváciu na dve základné skupiny. Ide o 

pozitívnu a negatívnu motiváciu. Zjednodušene sa dá pozitívna charakterizovať 

ako súbor opatrení „urob toto a dostaneš toto“. Analogicky tá negatívna bude „ak 

toto neurobíš, tak toto bude tvoj trest“. Obe sú dôležité. Pozitívna vedie 

k súťaživosti a snahe zlepšovať sa s vidinou odmeny na konci cesty. Jej správne 

nastavenie je ale kľúčové. Manažment musí vedieť, kam sa chce dostať a pod-

mienky nastaviť tak, aby motivovali k dosiahnutiu cieľa,  aj keď pre zamestnan-

cov nevedome. 

     Dnes nebudem písať o benefitoch. Tie sú samostatnou kapitolou a predovšet-

kým sú pre každého zamestnanca bez ohľadu na výsledky jeho práce. 

     Začnem teda pozitívnou motiváciou, ktorá by mala viesť k spokojnosti za-

mestnanca so svojou prácou. Ide o prilepšenie finančné, rastové alebo rozvojové. 

Rozvojová motivácia smeruje zamestnanca k určitému cieľu prostredníctvom 

jeho osobného rozvoja. Dobrým príkladom je napríklad jeho účasť na degustá-

ciách, kurzoch a podobne. U nás v práci sa niekoľkokrát v roku najlepší posielajú 

do zahraničia na degustáciu vín. Určite je to populárne, veď kto by nechcel na pár 

dní do Champagne, Toskánska, či Bordeaux. Táto výhra pre najlepšieho ale pri-

náša aj jeho ďalší profesijný rozvoj. Iným príkladom sú someliérske kurzy, či 

výlety za konkurenciou. Tento rok sme napríklad každému zamestnancovi umož-

nili niekoľko obedov, či večerí u konkurencie, ktoré dostali preplatené. Na oplát-

ku musel každý vypracovať výstup, čo sa mu páčilo a čo nie. Následná imple-

mentácia priniesla zaujímavé zmeny a rovnako pocit zamestnancov, že niečo do-

kážu zmeniť. 

     Rastová motivácia je spojená s kariérou. Hotel ponúka množstvo pozícií. Nový 

zamestnanec je takmer vždy prijatý na najnižšiu možnú pozíciu a kariérne postu-

puje.  
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     Ako príklad uvediem z raňajok na à la carte a následne transfer na fine dining. 

V rámci jedného outletu sa môže uvažovať o back waitrovi, waitrovi a head wait-

rovi. V tomto prípade podľa mojich skúseností peniaze nehrajú žiadnu úlohu a ide 

o prestíž. Ľudia majú jednoducho radi funkcie a každá so sebou nesie iné povin-

nosti. 

     Za negatívnu motiváciu je možné považovať motiváciu finančnú a protirasto-

vú. 

Protirastová negatívna motivácia ale obvykle vedie k odchodu zamestnanca. Ak 

pošlete hlavného čašníka na raňajkový servis, tak bude zázrak, ak tam vydrží me-

siac, aj keď sa mu ponechá rovnaký plat. 

Uvediem niekoľko príkladov motivácie z mojej praxe, ktoré sa mi páčia, ale naj-

mä boli, či sú úspešné: 

 

1. Boj medzi strediskami. Ak sa napríklad chceme posúvať v hodnotení hostí na 

webových portáloch, tak stačí,  ak zamestnanci budú súťažiť o lepší počet komen-

tárov. Nastavenie môže byť aj vyšší počet komentárov s menom zamestnanca. 

V hre bude napríklad teambuilding pre víťazov alebo týždeň dovolenky najviac. 

 

2. Buď lepší ako kolega. Táto hra je skvelá. Zamestnanci pracujúci spolu,  sú 

v pravidelných intervaloch preskúšaní z vedomostí o produkte. Buď je to znalosť 

jedálneho lístku alebo vína, či niečo iné pre vás podstatné. Na základe výsledkov 

im rozdeľte prepitné alebo prácu cez víkend. 

 

3. Buď výnimočný. Zamestnanec mesiaca zvolený vedúcimi si zasluhuje odmenu. 

Či už urobil niečo najviac alebo sa mu len výborne podaril mesiac. U nás sa kaž-

dý mesiac zvolený šťastlivec teší z poukážok na nákup v hodnote niekoľko sto 

eur. 

 

4. Pozícia na tripadvisor.com, či booking.com je súčasť úspešného hotelového 

businessu. Povedzme, že reštaurácia sa na konci mesiaca umiestnila do 5. miesta 

na tripadvisor.com. Zamestnanci si zaslúžia odmenu. Následne povedzme polo-

vičná do 10. miesta a tretinová do 15. miesta. 

 

     Spokojný a motivovaný zamestnanec je základ dobre fungujúcej firmy. Robme 

všetko preto, aby sme chodili do práce s radosťou a nie s odporom. 

     Už teraz sa teším na ďalšie číslo. Ak máte záujem o určitú tému, tak mi, pro-

sím, priamo napíšte. Rád popíšem svoj pohľad na danú vec. 

 

S úctou, 

 

Marek Kameništiak (bývalý žiak)  
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Prvý krok dospeláka 

     Vyvrcholením každého štúdia je okrem maturitnej skúšky určite stužková 

slávnosť. Naša stužková sa odohrala 28. októbra 2016 v Kultúrnom dome mesta 

Čadca. 

     Štyri roky plánovania, šetrenia peňazí, dohadovania sa o najmenších detailoch, 

ale aj o dôležitých veciach sa zúročili a my sme len čakali, kým odbije šiesta ho-

dina podvečer. Návaly obrovského šťastia striedali návaly stresu ako na bežiacom 

páse. Neistoty sa predierali na povrch vždy, keď sa niečo nepodarilo spraviť na 

prvýkrát. Ako bude celý večer prebiehať? Pokazí sa niečo? Bude to dôstojné, 

nudné alebo nevšedné? 

     „Zakopnem o niečo! Zabudnem scénku! Ten nástup je veľmi zložitý!“ hovoril 

si určite každý z nás. O tretej sme sa stretli v kultúraku a chystali sme večer, ktorý 

mal byť tip-top. Posledné detaily, privítanie všetkých hostí, ich usadenie a mohlo 

sa ísť na to. Šesť hodín odbilo. Dj nenápadne zamával. Vyštartovali sme. Nohy sa 

nám klepali od nervozity, ale zároveň sme si užívali tú svoju chvíľku. Chvíľku, 

keď 120 pohľadov v sále bolo upretých len na neho, na ňu. Bola to tá chvíľa, tá 

pravá chvíľa. Vtedy sme boli pánmi my. Vlastnili sme čas, priestor. Nebolo naľa-

vo, nebolo nepravo. Patril nám stred. Ten ozajstný stred vesmíru tu na Zemi.  

     Poďakovanie učiteľkám a učiteľom za vedomosti, ktoré nám ochotne darovali, 

bolo samozrejmosťou. Päť rokov sa s nami trápili, päť rokov znášali naše bláz-

novstvá. Vieme, že nám dali to, čo možno niektorí nezískajú. My sme to však 

nadobudli! Odvaha, nebojácnosť, odhodlanosť čeliť 21. storočiu.  

     Najväčšia vďaka patrila hlavne našej pani triednej učiteľke, ktorá toho s nami 

prežila najviac. Naučila nás byť čestnými ľuďmi! Samozrejme, angličtinu.  

     Rodičom patrili taktiež slová vďačnosti, pretože sme tam mohli stáť a užívať 

si čarokrásny okamih. Starali sa o nás a budú sa starať. Ich náruč bude vždy otvo-

rená. Rodičmi budeme raz aj my, vieme, že ľahké to vôbec nebude. Ďakovná pie-

seň sa nevyhla malej slzičke na líci rodiča.  

     Slzy dojatia neboli však len rodičovské, ale aj u nás sa nejaká našla. Príhovor 

triednej bol ohromujúci. Jej slová sa nám vryli do srdca.    

     Nikto z nás sa už nevedel dočkať, kedy dostane svoju zelenú stužku. Taká 

malá vec, a ako veľa znamená. Sme oficiálne maturanti! Vydýchli sme. Je potom.  
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Medzi hviezdami  

 

Vidíš to tam hore?  

Medzi hviezdami... 

Kde, svetielok je more,  

Tam je náš osud písaný... 

Pierkom a čiernym atramentom,  

Píše ho sám boh.  

Je len na ňom,  

Či predpíše príbeh, o nás dvoch... 

O tom,  

Že voľne poletíme ako vtáky,  

Naprieč celým svetom,  

Až ponad vatové mraky. 

No vidím,  

Že asi nám to nie je súdené... 

Keď len jeden ľúbi,  

V tej ceste, vraj navždy spojenej... 

Neverím na šťastný koniec,  

Pretože v mojom príbehu,  

Nezvoní na konci radostný zvonec,  

Končí to dievčaťom, čo vrhá sa z brehu... 

Do rozbúrenej rieky,  

Nič človeka nezničí viac, ako smutná láska,  

Pretože tá jediná, dočiahne najbližšie k srdcu,  

Ktoré pomaly praská... 

A mení sa v slzu,  

Ostala len hlboká rana,  

Keď do údolia tieňov,  

Odchádzam sama... 

Už nevrátim sa domov,  

Ale poletím,  

Tak, ako som verila.. 

Ešte predtým,  

Že nebola to náhoda, čo nás spojila... 

Denisa Pekárková II. I 
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 Literárny Lučenec 2016 

     10. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Luče-

nec 2016“ vyhlásil Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica 

a mesto Lučenec. Táto súťaž sa koná pravidelne na počesť Boženy Slančíkovej 

Timravy, ktorá pochádza z Lučenca. Cieľom súťaže je rozvíjať talent a tvorivosť.  

Do tejto súťaže sme poslali literárne práce aj našich žiakov 

Cesta  

 

Ostáva spomienka, mení sa v prach  

Blúdi tam anjel, blúdi tam v tmách 

Horúce plamene rozpúšťajúcich sviec 

Povznesú vrúcne modlitby zo zlomených sŕdc 

Chladný dych noci rozniesol sa oblohou 

Zakryl hviezdy, spojil sa s hmlou 

Utíchli víly, nekrútia sa na lúke v tanci 

Ticho šumu vetra niečo značí 

Čo sa to blíži? 

Čosi je zle, čosi na srdci ťaží 

Pohľad ženy v čiernom rúchu 

Tlmená melódia sa vznáša vo vzduchu 

Pochod anjelov v sprievode bubnu 

Pri tejto melódii žily stuhnú 

Mrazivý dotyk Mesiaca prebehne telom 

Telo zaniklo, duša sa stala svetlom 

Plameň zanikol, vylieva sa vosk 

Stavia si na druhý breh pevný most 

Nepadá do rieky, keby aj padol 

Čo z toho, keď už tvár svojej minulosti zhliadol 

Čas prestal plynúť, hodiny stoja 

Stal sa víťazom krutého boja 

Keď dušu anjel ovinie do krídel lásky 

Vrásky sa menia na nežné bozky 

Vyplával koráb z prístavu mrakov 

Kapitán sa riadil podľa nebeských znakov 

Riadiť sa oblohou, plaviť sa ďalej 

Nehľadať ostrovy, nehľadať nádej 

Pretože kam koráb plný anjelov zavedie človeka 

Tam začína sa nová kapitola života 

Denisa Pekárková II. I 
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Dar 

     „Saša, mali by sme to začať riešiť so psychológom, pretože toto mi nepríde 

normálne." 

     Túto vetu som počula častejšie ako vetu „Dobré ráno.“ Presne to, čo moja mat-

ka považovala za zlo, ja som považovala za dar od Boha. Začala to v útlom veku, 

kedy som začala svet vnímať aj z tej druhej strany. Stranu, v ktorú neverilo veľké 

množstvo ľudí. Ešte teraz si pamätám, ako sa to po prvýkrát stalo. 

     V noci som sa zobudila na to, ako si niekto ku mne prisadol. Jemne som si 

pretrela oči a zaostrila som na osobu pri mne. Bola to moja babka, ktorá už bola 

rok po smrti. Nechápala som, že ma nepremkol strach, namiesto toho som cítila 

obrovský pokoj. Pousmiala sa a vtom momente zmizla. Odvtedy sa stretávam s 

dušami mŕtvych pravidelne, navyše, presne odvtedy ma matka berie ako zlo. 

Hneď po tom, ako som sa stretla s babkou, dala dom vysvätiť. Jednoducho, v 

niečo také neverila a myslela si, že to všetko je dielom diabla, ba dokonca si mys-

lela, že mám nejakú psychickú poruchu, a práve preto som sa s mojím tajom-

stvom nikomu nezdôverila. Na začiatku som si myslela, že je to len dôsledok mo-

jej fantázie. No nebolo to tak. 

     Bolo jedno krásne slnečné ráno, keď sme sedeli v triede. Jedna z mojich spolu-

žiačok sedela vždy v poslednom rade, úplne vpredu a k tomu sama. Odkedy vede-

la, že jej matka má rakovinu a ostáva jej len málo času, tak prestala komunikovať 

s okolitým svetom a doslova sa uzavrela do seba. 

     V triede bol veľký ruch. Krik a smiech sa rozliehal po celej učebni. Len Natá-

lia sedela potichu so slúchadlami v ušiach. Zrak mi padol na ňu. V momente som 

si uvedomila, že mi tam niečo nesedí. Vedľa Natálie sedela žena. Nevidela som 

jej do tváre. Prešla Natálii po vlasoch. Natália sa trhla, začala sa obzerať okolo 

seba a v tom momente tá žena zmizla. Zarazilo ma to, pretože v škole sa mi nikdy 

nič podobné od momentu, keď som prišla na to, aký dar sa mi ocitol v rukách, 

nestalo. Myslela som si, že to mohla byť nejaká jej blízka osoba, ktorá ju prišla 

pozrieť z druhej strany. 

     „Saša, čo sa tváriš, ako keby si videla ducha?" zažartovala Lenka. 

     „Čože?" zasmiala som sa! Nechcela som, aby niekto vedel, že také veci vní-

mam. 

     Ďalej som tomu už nevenovala pozornosť... Počas nasledujúcej hodiny sa mo-

je videnie zopakovalo. Táto žena stála tentokrát v kúte a kývala Natálii a zároveň 

sa mi naskytol pohľad do jej tváre. Len čo som zbadala kontúry jej tváre, tak som 

zistila, kto tá žena je a nemilo ma to prekvapilo. Bola to mama Natálie. Na dvere 

v triede niekto zaklopal a ona zmizla. 
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Karma 

  

Ten príbeh čo ti teraz rozpoviem, 

možno ťa zaujme a možno nie. 

A možno som jej mohol pomôcť, 

mohol som jej pomôcť a dnes to ľutujem. 

  

Vždy, keď som ju videl kráčať chodbou, 

so slúchatkami v ušiach, hlavou zaliatou hudbou, 

už jej viac nehral na tvári úsmev, čo ju robil krásnou, 

už som viac necítil tú jemnú vôňu jej plavých vlasov. 

  

Nikdy som netušil, ako veľmi musí trpieť, 

keby som to vedel skôr, čas by som hneď vrátil späť, 

vzal ju za ruku tak ako som to sľúbil prvý krát 

nikto a nič by mi ju už viac nemohlo vziať. 

  

Bolo to horšie, než som si myslel, 

škola šla bokom a život strácal zmysel. 

Rodina rozbitá a priateľov neveľa, 

všetkým bolo jasné, že kráska sa zmenila. 

  

Myslel som si, že som majster sveta, 

pritom sa mi strácala pred očami a vidím to až dneska. 

Možno keby som jej dal pocítiť, že som tu pre ňu, 

dalo by jej to zas ten pocit lásky a zašilo v srdci tú dieru. 

  

A mojou vlastnou chybou jediná diera 

do ktorej sa pozerám je tá, v ktorej leží mŕtva. 

Opustil som ju z frajeriny a ona už tu nie je pre mňa, 

lebo ja som tu nebol pre ňu v tom najhoršom – vážení toto je KARMA. 

Simona Neumanová II. A 
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Naposledy  

 

Prečo rozlúčkové ahoj tak veľmi bolí?                                                                        

Oči ronia krištáľové slzy... 

Ahoj, ktoré zanechá hlboké rany,  

Pozdrav, z ktorého mrazí.... 

Keď poslednýkrát zaznie z rozochvených pier,  

Posledného výdychu, studeného ako smrť sama,  

Otvorí sa etapa v podobe priezračných dvier...  

A v nich stojí čierna dáma. 

Závoj po členky, hodvábny golier,  

Bledá ako sneh,  

Oznamuje koniec... 

Nesie meno Smrť. 

Zazneli zvony, padla tma, 

Mráz prenikol pod kabát,  

Prišla pani, bez pozvania,  

Mladý život vziať.  

Spoza okeníc vykúkajú dve čierne oči,  

S tichým krokom prikráda sa,  

Za sebou tiahne zúfalé vytie vlčie,  

Je jasné, že neodíde sama.  

Ako sa objavila, tak i zmizla, 

Tíško a bez stopy,  

Unavená duša navždy zmrzla...  

Srdce sa vydalo do temnoty...  

Odniesla si nevinného,  

Do údolia ozveny hlasu, 

A tam ho nechá zblúdeného,  

Čakať na Božiu spásu... 

Denisa Pekárková II. I  
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    „Je dnes Natália v škole?" Vstúpil do triedy učiteľ a aj napriek tomu, že Natália 

sedela hneď oproti nemu, prehliadol ju. Natália natiahla ruku veľmi neisto. 

     „Pobaľ si veci a poď so mnou!" Po tejto vete ma napadla iba jedna myšlienka 

a po predchádzajúcich videniach som si dala veci istým spôsobom dokopy. Všet-

ko do seba zapadalo ako kúsky puzzle. 

     Natália sa postavila a odkráčala. Pozrela smerom do triedy a v jej očiach sa 

objavil mocný strach. Dvere sa zatvorili a v triede sa začalo vo veľkom debato-

vať. Slová sa krížili jedno cez druhé, ale aj tak ma najviac zaujala konverzácia 

skupiny, ktorá Natáliu doslova neznášala, i keď nemali prečo. Závisť? Podľa mňa 

celkom sprostosť. Natálii nemali v podstate čo závidieť. Bolo to celkom priemer-

né dievča, ktoré malo matku, čo trpela na rakovinu. Na druhej strane existujú ľu-

dia, ktorí dokážu závidieť aj vážne ochorenie. 

     „Boh vie, čo tá mrcha zase vyviedla!" nieslo sa z Anniných úst. Anna bola 

miestna pobehlica, ktorá bola schopná urobiť hocičo za malú čiastku peňazí. Živi-

la sa vlastným telom už od trinástich. 

     „Viete čo, podľa mňa fičí na tvrdých drogách a určite jej na to prišli!" 

žmurkla na ňu sebaistá Jana, ktorá mala s každým problém a namiesto toho, aby 

sa starala o vlastné problémy, tak sa starala o iných a druhým podsúvala neprav-

divé hlúposti do hláv. Samozrejme, že jej to každý zožral aj s navijákom, keďže 

to bola  „dokonalá" Jana. 

     Tá „pofidérna“ banda jej na to len prikývla. Potom všetky sklonili hlavy k 

telefónom a ťukali do nich ako ďatle. Ja som len pokrútila hlavou a vrátila som sa 

späť k počúvaniu výkladu učiteľa. 

     Celý deň som mala pred očami vystrašený výraz Natálie. Na poslednej vyučo-

vacej hodine nám triedna oznámila, že Natálii zomrela mama. Moje očakávanie a 

predpoklad sa naplnil. Annina skupina vycvičených opíc sa začala tváriť, že ich 

táto správa veľmi zarmútila a začali sa im tisnúť slzy do očí. Opäť hrali tú známu 

špinavú hru, ktorú im všetci uverili. Takú faloš nenájdete hocikde, zato v našej 

triede sa faloš šíri ako mor. Naberá na obrátkach a zatracuje duše nekonfliktných 

ľudí. 

     Pomaly, ale určite sa blížil deň pohrebu. V ten deň sme sa neučili a ako trieda 

sme sa zúčastnili poslednej rozlúčky. Atmosféra bola veľmi pochmúrna, presne 

taká, aká na pohreboch býva. Všade navôkol trúchliaci ľudia. Navyše, celý čas 

som sa necítila veľmi  dobre. Kde som sa pozrela, tak som videla duše ľudí, ktorí 

na tomto mieste odpočívali. Po obrade sme sa vydali na miesto, kde mali mamu 

Natálie pochovať. Kňaz predniesol posledné slová. Rakvu pomaly vkladali do 

zeme, vtedy sa Natália psychicky zosypala. Začala kričať, aby sa jej matka vrátila 

a jej doterajšie vzlyky sa premenili na hysterický plač. Jamu zasypali hlinou a telo 
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jej matky vložili do lona prírody, presne tam, odkiaľ prišlo. Teraz sa oddá matke 

prírode a zmení sa na prach, z ktorého vzniklo. 

     Pohreb skončil. Hlúčik ľudí sa rozpustil. Zostala som tam len ja, Natália a jej 

otec. Natália plakala na ramene svojho otca. Jeho slzy mu stekali po tvári a dopa-

dali na vlasy Natálie. Podišla som k nim bližšie. Vyjadrila som im úprimnú 

sústrasť. Pozerali sme smerom k náhrobnému kameňu a rozprávali sa o tom, aká 

úžasná žena to bola. V tom momente som ju opäť zbadala. Sedela na pomníku 

obďaleč. Usmiala sa opäť sa vyparila ako dym. 

     I keď som veľmi nechcela, musela som im povedať, čo vidím. 

     „Viete, nechcem vám pridávať ďalšie starosti, ale... Neviem, ako vám to pove-

dať. Nebudem behať okolo horúcej kaše, takže na rovinu. Vidím mŕtvych a tak 

isto som videla aj tvoju matku, Naty." 

     „Nie, to nie je možné. Také niečo neexistuje!" poznamenal jej otec. 

     Naty nachvíľu prestala plakať a pozrela na mňa. 

     „Naozaj? Povedz mi o tom viac, prosím. Ako vyzerala?"  

     Zotrela si poslednú slzu stekajúcu po tvári. 

     Celý príbeh som jej rozpovedala. 

     „Saška, ak ju ešte niekedy stretneš, odkáž jej, ako veľmi ju mám rada a že ni-

kdy na ňu nezabudnem." Hodila sa mi okolo krku. 

     „Neboj sa. Ona vidí a počuje všetko, čo si myslíš alebo robíš."  pošepkala som 

jej. 

     Vtedy priskočil jej otec. Odtrhol ju odo mňa a zakričal na mňa. 

     „Zmizni ty klamárka! V živote ťa nechcem vidieť! Robiť si takto z ľudí 

„srandu“ sa ti zapáčilo?" rozhorčene kričal. „Otec prestaň. Ja som vedela o Saši. 

Mama mi o nej vo sne hovorila." 

     „Si chorá už aj ty?" začal hučať aj po Natálii. Radšej som sa s Naty rozlúčila a 

vzdialila som sa. 

     Prišla som domov, všetko som matke vyrozprávala, a to bola asi najväčšia 

chyba môjho života.  Na druhý deň prišli po mňa do školy sociálne pracovníčky a 

odviedli ma na psychiatrické oddelenie. Nemohla som uveriť tomu, že moja mat-

ka na mňa zavolala „cvokára“. Ležala som na psychiatrii dlhé týždne bez kontak-

tu s realitou. Lieky mi dávkovali veľmi často.   
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Literárne okienko 

Láska  

Odmala poznáme slovo láska každý, 

je to pocit, čo tu bude navždy. 

Láska je to, čo si nekúpiš, 

cítiš ju vtedy, ak si ju zaslúžiš. 

Láska je, keď máš pri sebe človeka, 

ktorý je všetkým pre teba, 

láska vtedy opísať sa ani nedá. 

Je to nádherný pocit, ktorý vnímaš, 

je to pocit, ktorý často skúmaš. 

Je to pocit, čo náš všetkých viaže, 

človek mu nikdy nerozkáže. 

Láska si sama vyberie, kde sa zíde, 

vždy do správneho konca príde. 

Život plný lásky je krásne žiť, 

preto je dôležité si ju strážiť. 

Bez lásky je prázdny svet náš, 

Keď si plný lásky, všetko vtedy máš. 

Láska pre zaľúbených slepá je, 

Vo chvíľach, keď tu nie je, 

 sa aj zlo z lásky vypustí 

a ona nás nikdy neopustí. 

  

 

Tamara Kašiková I.A 

 



24 

 

Imatrikulácie z pohľadu IV.A 

     Dňa 22.11.2016 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie. Organizátormi 

boli študenti IV.A triedy, ktorí pripravili privítanie prvákov v našej škole pre I.A 

triedu. Imatrikulácie boli v duchu Haloween, takže masky boli podmienkou. 

V ten deň si prváci zmerali sily v rôznych zábavných súťažiach. Odpovedali na 

otázky, napr. zo slovenského jazyka. Ak odpovedali správne, boli odmenení slad-

kosťami, ak nesprávne, schytali tanier šľahačky rovno do tváre alebo museli zjesť 

niečo nechutné- gumené cukríky v soli, cesnak v čokoláde, wasabi omáčku medzi 

piškotámi, tvarožky v bielej čokoláde. Ak žiak prišiel bez masky, nebol veľmi 

nadšený, že si musel pochutnať na spomínaných „dobrotách“. Niektoré aktivity 

boli veľmi vtipné, napr. spev vo dvojici, tanec s balónmi alebo omotávanie spolu-

žiačky toaletným papierom. 

     Všetci sme sa veľmi bavili, ako my, tak aj pani profesorky - Ing. Korduliaková 

a Mgr. Krkošková. Prváci si odniesli domov darček - diplom a strašidelnú lízan-

ku. S dobrou náladou sme sa všetci rozišli domov. 

Ivana Cyprichová IV.A 
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Psychiater chodieval za mnou každé ráno. Rozprávala som mu všetko, aj to, že na 

chodbách liečebne stretávam duše, pretože budova bola z čias druhej svetovej 

vojny.   

     Toto moje prebývanie v „cvokhause“ sa ešte zhoršilo, keď mi dávky liekov 

zvýšili, pretože si mysleli, že blúznim. Pod vplyvom silných liekov som usúdila, 

že som naozaj blázon, a to, čo vidím, je len falošná ilúzia. Duše naokolo začali 

naberať ľudskú podobu.  Zasekla som sa v divnej realite  a sen o tom stať sa nor-

málnym človekom, zmizol mrknutím oka. Preto sa pýtam,  prečo, keď realita mô-

že zničiť sen, nemôžem snom zničiť realitu. 

Nicola Šutá II. A 

Pre starého otca do neba 

 

Poďakovať ja ti chcem... 

Že si krajšou urobil túto zem. 

A že teraz krajším robíš nebo. 

Nezabudnuteľné boli tie chvíľky s tebou! 

Každé ráno s novým dňom.  

Spomienka na tvoje objatie a ja v ňom. 

Každý večer s novou  nocou. 

Horí nový plameň s  nocou. 

Nach spomienka na milovanú osobu nikdy nevyhasne. 

Tešiť sa s tebou z večného svetla, bude niečo úžasné. 

So srdcom plným teba žijem a čakám, kedy príde čas, 

že uvidím, ucítim tvoje objatie znovu a zas. 

Táto báseň je za nás všetkých posielaná do neba. 

Modlíme sa, ľúbime ťa a myslíme na teba...  

 

Denisa Pekárková II. I 
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Postrehy z praxe  

Nemecko  

     Učím sa nemecký jazyk, preto som si vybrala zahraničnú prax v Nemecku. Na 

začiatku som sa tešila, bude zmena, ale ako dni ubiehali a moja cesta do Nemecka 

sa blížila, strácal sa aj pocit radosti. Prišiel deň, keď som sa musela rozlúčiť so 

všetkými mojimi blízkymi a vydať sa na cestu. Cestou tam som premýšľala, čo 

všetko ma čaká. Išla som autom, pretože ma viezol môj priateľ. Pocit, že s ním 

budem už len chvíľku, ma dojal k slzám.  

     V hoteli, v ktorom som mala praxovať, nás privítala Slovenka. Hneď mi stúpla 

nálada. Nebudem tu sama, mám tu krajanku. Prvé, čo ma zarazilo, bolo to, že 

nám oznámili, že nie sme ubytované v hoteli. Boli sme ubytované v ,,chatke“, 

ktorá sa nachádzala za hotelom. S obavami sme vkročili do izby, ktorá vyzerala 

hrozne. Mali sme vysoké postele, skriňu, gauč. Plusom však bolo, že každá izba 

mala svoju kúpeľňu. Večer nás oboznámili s náplňou práce počas praxe.  

     Ja s druhou Maťou sme pracovali v obsluhe a Zuzka pracovala ako chyžná. 

Postupne sme sa prestriedali. Naša prax trvala tri mesiace, z toho dva mesiace 

sme pracovali v obsluhe a mesiac sme upratovali izby. Jazyk nám zo začiatku 

nešiel, hľadali sme slová, pomaly sme komunikovali, ale neskôr sme sa v ňom 

zdokonalili. Kolegovia boli leniví a celú prácu sme my museli robiť. Chápali sme 

to tak, že si urobili ,,voľno“. Cez voľný čas sme si pozreli mesto a navštívili sme 

jazero Köning see. Príroda bola veľmi pekná, pretože hotel sa nachádzal 

v krásnom prostredí Álp. A to bola jediná vec, ktorá nám to tam spríjemňovala.  

     Dni sa krátili a naša cesta domov sa blížila. Od toľkej radosti, že už konečne 

pôjdeme domov, sme nespali. Cesta domov bola veľmi rýchla a príjemná, pretože 

sme šli slovenským taxíkom. Keď som prišla domov, bola som veľmi šťastná, že 

vidím svoju rodinu.  

     Z praxe si beriem dobré skúsenosti a odporúčam to každému vyskúšať. Začiat-

ky boli veľmi ťažké, ale dá sa to zvládnuť.  Denno-denne sme museli komuniko-

vať s hosťami, a tým sa zdokonalil náš jazyk. Za našu prácu sme boli aj finančne 

odmenené, čo bolo tiež celkom dobré. Možno na budúci rok...  

     V texte spomínam spolužiačky Zuzanu Segečovu a Martinu Prievoznikovu. 

Martina Cholujová IV.A 
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Imatrikulácie 

     V našej škole býva zvykom, že prváci sa včleňujú do kolektívu študentov prá-

ve formou imatrikulácie.  

     ,,Už som žiakom tejto školy“, si dňa 22.11.2016 mohlo povedať 27 žiakov 1.A 

triedy.  

     Trieda IV.A - hotelová akadémia im pripravila veľmi vtipné, zábavné 

a úsmevné imatrikulácie.  

     Všetko sa to odohralo na tretí pokus ( v škole prebieha rekonštrukcia) v malej 

telocvični. Štvrtáci napiekli dobroty z lístkového cesta, pripravili chutné oč-

ká,  kúpili chipsy a minerálky. Pustili muziku, striedali sa pri moderovaní 

a snažili sa, aby prváci absolvovali nejakú veselú disciplínu.  Všetci si užili vtipné 

aktivity, veľa smiechu, aplauzu. Nakoniec dostali listinu, ktorou boli prijatí do 

cechu študentov a sladkú lízanku. 

     Ďakujeme za príjemne strávené popoludnie.  

kolektív I. A triedy 
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Záložka do knihy spája stredné školy 

     5. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája stredné školy, kto-

rý sa niesol v znamení hesla Knihy rozprávajú príbehy, opäť oslovil aj našu školu. 

     Žiaci sa rozhodli, že vytvoria 120 záložiek. Najviac ich vytvorili v školskej 

knižnici počas hodín krúžku. Zároveň si pritom čítali, teda striedali sa pri čítaní. 

Vyberali si literatúru, ktorá je v Cieľových požiadavkách zo SJL pre maturantov. 

    Výmena záložiek s pridelenou školou prebehla bez problémov,  dostali sme aj 

niekoľko čísel časopisu, ktorý vydávajú. A keď že aj študenti našej školy vydáva-

jú časopis, bola to pre nich dobrá inšpirácia. 

    Piaty ročník tohto projektu sa nám naozaj vydaril. Žiaci vytvorili krásne zálož-

ky, prečítali pritom zopár kníh, porozprávali sa o nich, a tak sa posunuli 

v čitateľskej gramotnosti o krok vpred. 

    Už sa tešíme na ďalší ročník tohto skvelého projektu. 

Mgr. Anna Krkošková 
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Kréta  

     Zahraničnú prax som absolvovala v Grécku na Kréte - v destinácii, kde sa dá 

dohovoriť po anglicky. Pred touto praxou boli moje pocity veľmi zmiešané, keď-

že toto bola moja prvá skúsenosť v cudzom svete.  

     Cestovali sme lietadlom z Budapešti. Prvý let bol s prestupom v Aténach. Leti-

sko tam je veľmi veľké, takže som mala čo robiť, aby som sa zorientovala, ale 

ako študentka hotelovej akadémie som to zvládla ľavou zadnou. Po príchode do 

hlavného mesta na Kréte sme zažili menší šok. Na letisku nás nikto nečakal. Jedi-

nou možnosťou bolo zobrať si taxík, ktorý nás zaviezol do nášho cieľa.  

     Hotel bol nádherný, nemohli sme sa naň vynadívať. Od tej chvíle to bol náš 

dočasný domov. Dvaja zamestnanci nás týmto komplexom previedli. Po prvom 

dojme prišlo veľké sklamanie. Naše izby boli situované v ,,útrobách hotela“, tak-

že sme nemali okná, ale dalo sa to prežiť. Prešlo pár dní a my sme začali praco-

vať. Myslím si, že sa to dalo všetko v pohode zvládnuť. Niekedy sme mali veľké 

návaly ľudí, ale museli sme s tým počítať, boli sme predsa v 5* hoteli a ešte 

k tomu na Kréte cez letnú sezónu.  

     Spoznali sme nových ľudí, videli kus sveta a vyskúšali sme si život bez rodi-

čov na vlastnú päsť. Dni praxe sa pomaly končili a nás čakal odchod domov. Aj 

to sme zvládli a teraz už poctivo ,,zarezávame“ v škole.  

 

Beáta Zajacová IV.A 
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Francúzsko 

     Všetko to začalo 13. júna, v ten deň som vycestoval na odbornú zahraničnú 

prax do Francúzska, pre ktorú som sa rozhodol na poslednú chvíľu. Na poludnie 

som opúšťal svoj domov s obavami, ale aj s nadšením, čo všetko ma bude čakať. 

V podvečer sme opúšťali autobusovú stanicu Mlynské Nivy v Bratislave, kde 

som sa zoznámil s dievčatami z Trenčína, ktoré taktiež cestovali na túto prax. 

Nastúpili sme do autobusu a vychutnávali si posledné momenty v Bratislave. Po-

čas cesty sme sa rozprávali a ešte viac sa spoznávali. Videli sme veľa krásnej 

prírody a pamiatok. Po 28- hodinovej ceste sme konečne dorazili do Montpelier. 

V tomto meste na nás už čakal patrón- náš šéf, ktorý nás zobral do campingu Le 

Caussanel. Pri veľmi veľkom jazere Pareloup. Bol veľmi milý, opýtal sa nás, 

v akom jazyku chceme komunikovať. Keďže sme vedeli, že naša francúzština nie 

je na komunikatívnej úrovni, hovorili sme s ním po anglicky. Po dvoch hodinách 

sme dorazili do campingu a boli sme veľmi unavení. Patrón nám ukázal izby, 

v ktorých sme sa ubytovali. Zoznámil nás s dvoma zamestnancami Damianom 

a Alis, ktorí tu pracovali ako animátori. Konečne sme išli spať po veľmi vyčerpá-

vajúcej ceste.  

     Na druhý deň sme mali voľno, patrón nás zoznámil s ďalšími zamestnancami 

a taktiež nám ukázal, čo budeme robiť. Voľný čas sme využili na spoznávanie 

nádherného prostredia campingu a veľmi krásneho jazera Pareloup. Camping sa 

nachádzal v odľahlej časti 25km juhovýchodne od mesta Rodes. Dáša a Romana, 

ktoré so mnou išli na prax, pracovali ako chyžné. Ja som pracoval v kuchyni, pri-

pravoval šaláty, pizze, hlavné jedlá aj dezerty a rôzne miestne špeciality. Na za-

čiatku sezóny sme nemali veľa práce, ale keď začala hlavná sezóna, postupne 

prichádzali aj ďalší zamestnanci: plavčíci, barmani, animátori a recepční.  

     Ako čas ubiehal, spoznávali sme sa a získavali sme veľa priateľov. 

V campingu sa konali rôzne slávnosti. Najvýznamnejší sviatok Francúzov je deň 

pádu Bastily. V ten deň sa konal veľkolepý ohňostroj. Ďalšie z podujatí bolo ka-

raoke, ktoré sa konalo každé dva týždne. Ku koncu sezóny nás patrón zobral na 

večeru spoločne s ostatnými zamestnancami. Mali sme možnosť ochutnať fran-

cúzsku kuchyňu a miestne špeciality v meste Rodes. Na ďalší výlet nás zobral 

môj šéf z kuchyne k moru, kde sme strávili čas nakupovaním a oddychom.  

     V deň nášho odchodu skoro ráno po nás prišiel patrón, ktorý nás zaviezol do 

Montpelier, rozlúčili sme sa a nastúpili do autobusu. Cesta bola znovu rovnaká, 

dlhá a vyčerpávajúca. Keď sme konečne na druhý deň prišli do Bratislavy, boli 
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sme veľmi šťastní. Rozlúčili sme sa s tým, že ostaneme v kontakte na Facebooku.  

     Prežil som krásne a dobrodružné leto plné zážitkov a určite by som sa tam 

znova vrátil.   

 

Ján Marejka IV. A        

 


