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Vtipy 

Mária a Jozef sedia v maštali po narodení bábätka. Idú okolo 3 králi a zastavia sa 

pozrieť, čo sa deje. Jeden z nich po uvidení bábätka skríkne: "Jeţiš, ten je ale 

chutný!"  Na to Mária vraví Jozefovi: "Vidíš, to je pekné meno, Jeţiš, a nie Hu-

go!"  

Upratovačka na policajnej stanici ohlasuje znásilnenie. Policajt spisuje zápisnicu 

a pýta sa upratovačky: - Pani a nemohli ste ujsť? Ona rozčúlene odpovedá: - A 

ako? Na pravo stena, na ľavo stena, on za mnou a vpredu uţ som mala poumýva-

né.  

Horoskop na zajtra: Zajtra Vás budú všetci chváliť, nosiť na rukách a zahŕňať 

kvetinami. Pohreb je uţ taký...  

Hovorí klasik: "Zbytočne si platiť právnika, keď ma protistrana zaplateného sud-

cu." 

Blondínka ide autom a zastihne ju snehová búrka. Spomenie si, čo jej radil otec: 

„Kedykoľvek ťa postihne snehová búrka, počkaj aţ okolo prejde pluh a potom 

choď za ním.― Onedlho sa naozaj objaví pluh a blondínka ho podľa rady nasledu-

je. Ide za ním 4 hodiny, aţ cestár vystúpi z auta a pýta sa, čo to robí. „Otec mi 

radil, ţe pri snehovej búrke je najlepšie ísť za snehovým pluhom.― A vodič na to: 

„No, s parkoviskom pred Tescom som hotový, tak ak chcete, môţete ísť za mnou 

ku Kauflandu!  

Chlapcovi sa páči na diskotéke dievča, ale keďţe je veľmi hanblivý, nevie sa jej 

prihovoriť, tak ju len sleduje. Zrazu vidí, ţe dievčina ide na WC, tak sa rozhodol, 

ţe keď vyjde z WC, konečne sa jej prihovorí. Dievčina vyjde z WC a chlapec sa 

pýta: „Kakala si?―  

Príde James Bond v Moskve do baru a pri dverách ho zastaví vyhadzovač. Bond 

hovorí : „I am Bond, James Bond.― Vyhadzovač hovorí: „I am gej, Sergej.― 

Deţo nepi to mlieko! Prečo? Lebo budeš biely a budeš musieť robiť.  

Čo majú muţi v hlave? Chrobáka mozgoţrúta... A čo tam robí? Umiera hladom...  

Videl som dvoch slepých, ako sa bijú, tak som zakričal: „Vsádzam desať tisíc na 

toho s tým noţom!― Ešte nikdy som nevidel slepých tak rýchlo utekať ...  
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Milí  spoluţiaci... 

     kaţdý deň niečo pekné končí a niečo pekné začína. Aj náš časopis uzatvára 

týmto číslom školský rok 2015/2016. Snaţili sme sa ešte pozbierať dôleţité infor-

mácie a ukázať, ktoré akcie naša škola organizovala, ktorých bola súčasťou a kde 

sme dosiahli výrazné úspechy. To všetko a ešte viac nájdete na stránkach časopi-

su. Veríme, ţe vás zabavíme a uţ teraz sa tešíme na vaše príspevky v budúcom 

školskom roku.  

     Zachovajte nám priazeň a spolupracujte s nami naďalej pri tvorbe časopisu. 

redakčná rada 
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Chválime a karháme 

     Pred mesiacom sa konala ¾ ročná pedagogická rada. Pomaly finišujeme, aby 

sme úspešne ukončili ročník alebo celé štúdium. Nájdu sa však medzi nami jedin-

ci, ba aj celé triedy, ktoré nedbajú na prospech a dochádzku. Tieto triedy karhá-

me. Oceňujeme však triedy, ktorým záleţí na dochádzke a prospechu. Tieto triedy 

chválime. Urobili sme pre vás malú štatistiku a veríme, ţe do konca roka sa to 

zlepší. 

Prospech 

Najlepšie triedy 

IV.A  - hotelová akadémia 

I.C2 - kaderník 

III.K  - kaderník 

Najhoršie triedy 

II.H1 - čašník, servírka – neprospelo 80 % ţiakov 

II. D1 - kuchár – neprospelo 70 % ţiakov 

II.P - spoločné stravovanie – neprospelo 52,9 % ţiakov 

Dochádzka  

Najlepšie triedy 

III.C1 - cukrár – 21,2 hodiny / ţiak 

III.B  - hotelová akadémia – 23,5 hodiny /ţiak 

III.C2 - predavač — 25,5 hodiny / ţiak 

Najhoršie triedy 

I.P  - spoločné stravovanie – 71 hodiny / ţiak 

II.G - čašník, servírka – 67,6 hodiny / ţiak 

III.H2 - kuchár – 59,7 hodiny / ţiak 
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Paľo bol náš hokejový kráľ 

Číslo 38 na drese mal 

Hokejka drevená 

Pre neho bola ako stvorená 

Streľba ľavou rukou bola jeho  

Na štadión nastupoval smelo 

Na ľade vţdy zahviezdil  

Fanúšikov svojím gólom potešil 

V pozícii centera protihráčov zdolával 

Aj s prehrou vţdy vyhrával 

Spoluhráčom puk nahrával  

Brankár góly dostával 

Nemiloval iba hokej 

V hokejbale bol tieţ majster  

Na techniku talent nemal  

V športe sa však veľmi vyznal  

Pole, Demo a Hlavička  

V hokejovom nebi svieti ako hviezdička  

S úsmevom na neho spomíname  

V našich srdciach ţiari stále  

Portrét nakresila Nikola Šutá, I. A, báseň napísali: Martina Hladeková, Simona 

Hlavová, Tatiana Jašíková zo IV. A. 



36 

 

Literárno-výtvarná súťaţ Môj slovenský športový idol 
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Krúţok Cestovateľ      

 

     V septembri sme mali moţnosť vybrať si krúţok. Mňa zaujal krúţok Cestova-

teľ pod vedením Ing. M. Janíčkovej. Na krúţku sa stretávame pravidelne kaţdý 

týţdeň. Vymýšľame tam rôzne aktivity a exkurzie, kde by sme mohli ísť.  

     Počas jesenných dní sme sa rozhodli navštíviť pútnické miesto Ţivčáková. Po 

ceste sme sa zastavili, aby sme si pozreli Ropný prameň v Korni. Navštívili sme 

aj agrocentrum – penzión Mária. V októbri na nás čakal Spišský hrad. Po návšte-

ve hradu sme sa boli pozrieť aj do Levoče na Chrám svätého Jakuba a Dom Maj-

stra Pavla.  

     V zimných mesiacoch sme sa vybrali do Bratislavy na ojedinelú výstavu Tita-

nic. Po výstave Titanicu sme nemohli odísť z Bratislavy bez toho, aby sme videli 

historické centrum Bratislavy.  

     Na Deň otvorených dverí v škole sme pomohli zorganizovať Grécky deň. 

O prezentáciu a ukáţky gréckeho jedla sa postarala V.B. 

     Pred vianočnými prázdninami nás s pani Ing. M. Janíčkovou napadlo urobiť 

nejakú súťaţ o krásach Kysúc. Vymysleli sme súťaţ „O naj fotku Kysúc―. Súťaţ 

trvala od 29. 02. 2016. Zapojilo sa pomerne dosť študentov, ktorí prispeli krásny-

mi fotkami z Kysúc. Bohuţiaľ, víťazi boli iba traja. O víťazoch rozhodovali štu-

denti. Kaţdý študent mal jeden hlas, ktorým mohol zahlasovať za fotku, ktorá sa 

mu najviac páčila. 

     Cez Vianoce Kysucké múzeum v Čadci zorganizovalo výstavu sviečok, na 

ktorú sme sa boli pozrieť. Upútali nás nádherne sviečky rôznych druhov, farieb 

a tvarov. Po vianočných prázdninách sme navštívili Dom kultúry v Čadci, pretoţe 

sa tam konala výstava fotografií Mongolska. 

     Na jarné dni sme si naplánovali návštevu hotela Holiday Inn. Po nej sme sa 

vybrali do McDonaldu. 

     Počas Veľkej noci v Kysuckom múzeu mali výstavu veľkonočných vajíčok, na 

ktoré sme sa boli pozrieť. Bola tam prehliadka ozdobených vajíčok tou najklasic-

kejšou metódou aţ po tu náročnejšiu. Krátko na to sme navštívili Kysuckú kniţni-
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navštíviť, a to kaštieľ v Radoli. V jednej miestnosti bol vystavený mamut, ktorý 

poukazoval na to, ţe dávno pred naším letopočtom existovali takéto tvory. Ďalšia 

miestnosť bola venovaná solúnskym bratom Konštantínovi a Metodovi. Ostatné 

miestnosti poukazovali na to, ako vyzeral interiér v minulosti. 

     Naša posledná zastávka bola v cestovnej agentúre ČAD – tour v Čadci. Pra-

covníčky, ktoré tam pracovali, nám povedali o náplni ich práce. Dozvedeli sme sa 

veľa zaujímavých vecí o práci v cestovnej agentúre. Počas týchto exkurzií sme 

spoznali nielen krásy Slovenska, ale najmä krásy Kysúc. Na krúţku máme moţ-

nosť pozrieť si DVD programy a prezentácie z celého sveta. Hráme sa aj geogra-

fické hry. 

     Som rada, ţe som sa prihlásila do tohto krúţku, obohatil ma o veľa informácií. 

                        Nikola Čuboňová I. I2 
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Miriam Paulusová (beh) 100m = 3. miesto 

Daniela Štrbová (beh) 200m = 2.miesto 

Pavol Padyh (beh) 800m =1. miesto  

Štafeta dievčat 4x100m = 2. miesto  

Štafeta chlapcov 4x100m = 3. miesto  

Denis Ihnátov (skok do diaľky)´= 2. miesto  

 

Majstrovstvá kraja v atletike, 16. 05. 2016, v Martine  

Daniela Štrbová (beh) 200m = 3. miesto 

Veronika Kuricová (beh) 100m = 4. miesto  

Dagmar Richterová (vrh guľou) = 5. miesto  

Gabriela Korčeková (skok do diaľky) = 4. miesto  

Dievčatá—štafeta 4x100m = 2. miesto 

 

Ďalšie aktivity:  

Lyţiarsky výcvik, 08. 02.—12. 02. 2016, zúčastnilo sa 33 ţiakov z prvých roční-

kov.  

Kurz pohybových aktivít 

03. – 13. 05. 2016, zúčastnili sa triedy II. H, II. A, II. I.  

23. - 27. 05. 2016, zúčastnia sa triedy I. C, I. D. 

Priebežne: stále prebieha Beh olympijského dňa.  

SMS systém - akceptácia projektu - Vráťme šport do škôl. 

Koordinátori súťaţí boli: Mgr. V. Bábelová, Mgr. M. Kardoš, PaedDr. A. 

Skorková.  
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Športové okienko 

Vianočné plávanie - okresné kolo, zúčastnilo sa 15 ţiakov z tried: I. C, III. A, 

III. B, IV. A. Získali sme tri 1. miesta, jedno 2. miesto, jedno 4. miesto.  

Školské kolo v basketbale - 28. 01. 2016, súťaţe sa zúčastnilo 80 ţiakov, 1. 

miesto získali Jumpers, 2. miesto Operators, 3. miesto Hoteláčky.  

Okresné kolo v basketbale - chlapci, 03. 02. 2016, zúčastnilo sa 12 ţiakov: Vla-

dimír  Kučák, Sebastián Smičík, Patrik Choluj, Jakub Bartok, Branislav Ţenčuch, 

Ján Házy, Pavol Jantoš, Martin Mudrík, Patrik Dívald, Patrik Šupolík, Filip On-

drušek,  ktorí postúpili do oblastného kola z 1. miesta.   

Okresné kolo v basketbale –dievčatá, 05. 02. 2016, zúčastnilo sa 12 ţiačok, 

získali 4. miesto.  

Valetínsky volejbalový turnaj, 26. 02. 2016, 1. miesto získala trieda III. H. 

Oblastné kolo v basketbale – chlapci, 26. 02. 2016, ţiaci získali 2. miesto.  

Celoštátne kolo -školské dni športu, 18. 03. 2016, zúčastnila sa ţiačka Ema 

Cenigová, I. A. 

Vyhodnotenie súťaţe „Olympijská škola roka“, 30. 03. 2016, 2. miesto v sieti 

stredných škôl.  

Volejbal - dievčatá, chlapci, okresné kolo, 04.,05. apríla 2016. Dievčatá aj 

chlapci sa umiestnili na 5. mieste.  

Turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŢSK, 06. 04. 2016, Martin Mudrík získal 5. 

miesto, okrem neho súťaţili Matej Kyzek, Adrián Králik. III. H.  

Okresné kolo vo futbale – chlapci, 12. 04. 2016, 4. miesto.  

Okresné kolo v atletike - štadión Čadca, 11. 05. 2016 

Veronika Kuricová (beh) 100m = 1. miesto, 200m = 2. miesto.  

Gabriela Korčeková (skok do diaľky) = 1. miesto 

Dagmar Richterová (vrch guľou) = 1. miesto  

Eva Leštínská (beh) 1500m = 2. miesto  

7 

 

Program Erasmus + 

     Naša škola reagovala na výzvy predkladania ţiadosti v rámci programu Eras-

mus + pre rok 2016 a podala prihlášku v oblasti odborného vzdelávania 

a prípravy.  

     V rámci pracovného programu z odborov čašník a cukrár sa ţiaci zúčastnia na 

teoretickom a praktickom vyučovaní vo vzdelávacom stredisku meste Jena- Ne-

mecko.  

     Cieľom programu je podporiť nadnárodnú mobilitu ţiakov stredných odbor-

ných škôl, zlepšiť ich pracovné a odborné zručnosti v danej oblasti, rozšíriť kom-

petencie v cudzom jazyku a tým zvýšiť moţnosť zamestnať sa po skončení štúdia. 

     Základnou myšlienkou tohto projektu je príprava kvalitných absolventov, 

schopných uplatniť sa na slovenskom a európskom trhu práce. 

     Zúčastnení by si mali z pobytu odniesť certifikáty o účasti, Europass mobility 

a mnoţstvo námetov na inovácie pre odborné vzdelávanie. 

     Koordinátori projektu:  

PhDr. Andrea Mravcová, Ing. Ľubica Horváthová, Ing. Martina Sloviaková  
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Praktická maturitná skúška - V. B 

    V dňoch 18. aţ 19. apríla sa v našej škole konala skúška dospelosti, praktická 

časť maturity pod drobnohľadom maturitnej komisie. Dostali sme za úlohu pri-

praviť slávnostný obed pri príleţitosti zaloţenia školy a ukončenia školského ro-

ku.  

     Učebňa číslo 35 sa premenila na nepoznanie. Lavice a stoličky vystriedali sto-

ly so slávnostným nádychom v podobe elegantných obrusov, čerstvých kvetov 

a ostatných dekorácií. My, študenti V. B triedy, sme sa podieľali na príprave 

a verte mi, nebolo to jednoduché. Kaţdý z nás mal inú predstavu o jedlách, nápo-

joch a stolovaní. Za päť rokov sme sa ale naučili robiť kompromisy a priateľsky 

sa dohodnúť. Manaţovanie nie je o hádkach, ale o zosúladenom tíme a ako správ-

ne futbalové druţstvo, sme si teda určili „team leadera―. Filip a Monika  prevzali 

funkciu a čelili zodpovednosti za dobre vykonanú prácu.  

     Ráno, po príchode všetkých spoluţiakov, sa mohli začať prípravné práce. Do-

konale vypulírovať všetok inventár, prestrieť stoly podľa gastronomických pravi-

diel, pripraviť dekorácie, hudbu a iné, to bola úloha čašníkov a servírok. Kuchyňa 

zasa rozvoniavala vôňami korenia, čerstvých byliniek a kuchári sa otáčali tak 

rýchlo, ako len vedeli, pretoţe pripravovali slávnostné šesťchodové menu. Ukáza-

li, ţe si osvojili schopnosť pripraviť pokrmy v najvyššej kvalite a prezentovať ich 

na úrovni.   

     Prišli hostia a  po úvodnom príhovore sa  mohol  slávnostný obed začať. Napä-

tie nebolo príliš veľké. Obavy, ţe niečo nevyjde, mal azda kaţdý.  Ale všetko 

dopadlo podľa očakávaní. Degustácia trvala pribliţne tri hodiny. Hostia mali 

moţnosť ochutnať šesťchodové menu, od predjedla aţ po dezert, a všetky nápoje 

sa snúbili s chuťou jedla.  Hostí zaujala hlavne sabráţ, ktorú úspešne predviedli 

Monika a Braňo. Okrem ochutnávky výborného jedla a nápojov sa hostia dozve-

deli mnoho informácií o našej škole, ako i o našom päťročnom ţivote v nej.  Na 

záver sme poďakovali hosťom za prijatie pozvania.  

     Všetci dúfame,  ţe v budúcnosti budeme v oblasti hotelierstva úspešní. Vy-

dýchli sme si, no ďalšia časť maturitnej skúšky je za dverami... 

Ţiaci V. B                                                               
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Súťaţ „Realitný vodičák“ 

     Dňa 25 .02. 2016 som sa zúčastnil prednášky „Realitný vodičák― spolu 

s mojimi spoluţiakmi. Najprv som nevedel, čo od tejto témy môţem čakať. Pra-

covník realitnej kancelárie zo Ţiliny nám všetko povysvetľoval. Získali sme zá-

kladné informácie v oblasti realitných kancelárií. Vysvetlil nám, ako kúpiť alebo 

predať dom, byt, pozemok, akej chyby sa nemáme dopustiť, čo urobiť, aby sme 

rýchlo kúpili alebo predali nehnuteľnosť. Neskôr nám pani profesorka rozdala 

testy a my sme ich vyplnili. Potom boli odoslané na MGM partners s.r.o. Ţilina 

a kto to správne vyplnil, teda dával pozor, dostane „realitný vodičák―. 

     Prednášky sa zúčastnili triedy: III.A, IV. A, III.H, II.P, II.D2, II.I2 

     Koordinátormi súťaţe boli: Ing. M. Adamčíková a Ing. E. Korduliaková 

Lukáš Eštočín III. A 
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Súťaţ „Mladý Európan“ 

     Dňa 29. 04. 2016 som sa zúčastnila súťaţe „Mladý Európan―. Stredné školy si 

vybrali svojich zástupcov z druhých a tretích ročníkov, ktorí ich reprezentovali. 

Súťaţe sa zúčastnilo 15 stredných škôl, to je 45 ţiakov, pretoţe tím tvorili traja 

ţiaci. Ešte pred otvorením nám ponúkli malé občerstvenie, ktoré nás posilnilo na 

tele i na duši. Hneď po príhovore zástupkyne informačného centra Europe direct 

so sídlom v Ţiline nám rozdali testy, ktoré pozostávali z 50 otázok a týkali sa 

Európskej únie, geografie a histórie.  

     Na test sme mali určený časový limit 20 minút. Druhé kolo pozostávalo 

z tajničky, ktorá bola v rôznych cudzích jazykoch. Po druhom kole porota dostala 

priestor na zrátanie bodov a vyhodnotenie.  

     Bohuţiaľ, náš tím nepostúpil. Do tretieho kola postúpili 3 tímy, všetci boli 

z gymnázií. Vo finále testovali ţiakov z rôznych významných predstaviteľov, 

budov a symbolov EÚ. Na prvom mieste, zaslúţene, skončili ţiaci z gymnázia 

v Martine, ktorí dostali vecné ceny a, samozrejme, aj „vstupenku― do celosloven-

skej súťaţe „Mladý Európan―, ktorá sa bude konať v jednom z tatranských hote-

lov.  

     Napriek tomu, ţe sme nepostúpili, nadobudli sme širší prehľad v danej oblasti. 

Ďakujeme Ing. Elene Korduliakovej za prípravu na túto súťaţ. 

     Tím našej školy tvorili: Kristína Kubalová III.A, Alţbeta Nemcová III.A, 

Darina Joneková III.B 

       Kristína Kubalová III.A 
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Praktická maturitná skúška – V. A 

     Našou praktickou maturitnou skúškou bolo usporiadanie 16. ročníka reprezen-

tačného plesu, ktorý sa konal 30. 01. 2016 v obci Zborov nad Bystricou. Mali sme 

na starosti celú organizáciu plesu. Sami sme sa rozdelili do úsekov a kaţdý úsek 

mal za úlohu niečo pripraviť. Museli sme si zohnať potrebný inventár a poháre. 

Pripravili sme menu, ktoré pozostávalo z predjedla, dvoch hlavných chodov 

a múčnika. Hostia mali na výber rôzne druhy miešaných nápojov. Taktieţ sme 

mali za úlohu obsluhovať hostí a starali sme sa, aby im počas celého večera nič 

nechýbalo. V deň konania plesu sme vyzdobili sálu, ktorej dominantou bola farba 

– kráľovská modrá. Pripravili sme dekorácie.  

     Touto cestou sa chceme poďakovať hlavnému sponzorovi plesu – Ţilinskému 

samosprávnemu kraju pod vedením ţupana Ing. Juraja Blanára, ktorý prispel aj 

cenou do tomboly. Zobrali sme si na starosť aj program.  

     Ples otvorila naša spoluţiačka Henrieta Privarčáková  s úvodnou piesňou Hal-

lelujah. Počas prvého hlavného chodu sme predviedli aj barmanskú šou. Posled-

nou vsuvkou v programe bolo vystúpenie FS Drevár, v ktorom tancuje náš spolu-

ţiak Peter Poštek. Priebeh celého plesu dopadol na výbornú. Veríme, ţe účastníci 

plesu sa dobre zabavili a odišli spokojní.  

     Nakoniec sme celý ples zdokumentovali a potom obhajovali pred komisiou. 

      Veď to bola naša praktická maturitná skúška. 

                  Veronika Rybáriková V.A  
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Súťaţ v darčekovom balení 

     Dňa 22. 03. 2016 sme sa zúčastnili 13. ročníka celoštátnej súťaţe 

v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou. Súťaţ sa uskutočnila v Dome 

Kultúry v Ruţinove. Jej mottom bolo „Tvoríme pre radosť iných.― Cestovali sme 

autom. Na súťaţi sa zúčastnilo spolu 14 škôl – 11 škôl zo Slovenska a 3 školy 

z Českej Republiky s celkovým počtom 24 súťaţiacich. 

    Témy súťaţe: 

Zhotoviť darčekové balenie na tému „Môj prvý deň v škole―. 

Zhotoviť darčekové balenie na tému „Balíček pre čakajúceho zákazníka―. 

Zhotoviť ponuku dňa na tému „Hráme sa bez elektroniky―. 

     Na prvú úlohu sme mali 45 minút a na druhú a tretiu 30 minút. Na prvú úlohu 

sme si doniesli svoj vlastný viazací materiál a tovar, ktorý sme chceli pouţiť. Ku 

druhej úlohe sme si mohli doniesť iba materiál, tovar na balenie sme dostali na 

mieste.  

     Hodnotiacu komisiu tvorili traja členovia. Kaţdý člen komisie hodnotil jednot-

livé témy pridelením bodov v rozsahu 0 aţ 10 bodov. Porota hodnotila vystihnutie 

témy, nápaditosť, výber obalového materiálu, zručnosť, presnosť, estetický 

vzhľad. Všetci súťaţiaci dostali hodnotné vecné ceny. Mali sme zabezpečené aj 

občerstvenie. Počas obedňajšej prestávky sme si popozerali práce iných škôl. Nie-

ktoré práce sa nám veľmi páčili. Taktieţ sme mali moţnosť hlasovať za práce, 

ktoré nás najviac zaujali. Z nášho pohľadu najťaţšou témou bola téma „Balíček 

pre čakajúceho zákazníka―.  

     Obe sme sa umiestnili v striebornom pásme. Lucia Kontríková bola na 1. 

mieste a Helena Cenigová na 4. mieste. Chceli by sme sa poďakovať pani hlavnej 

majsterke Bc. M. Králikovej a všetkým ostatným pani majsterkám, ktoré nás veľ-

mi dobre pripravili na túto súťaţ. Určite patrí poďakovanie aj pani zástupkyni 

Mgr. P. Bulejčíkovej, ktorá nás na túto súťaţ odviezla a, samozrejme, aj doviezla 

naspäť. 

    Lucia Kontríková, Helena Cenigová I.D 
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SOŠ OaS pomáha ľuďom v Charite svätej Gianny v Čadci. 

   Blíţili sa veľkonočné sviatky a pani profesorka Ing. Erika Liščáková nám na-

vrhla, či nechceme potešiť ľudí v Charite. Ani chvíľku sme neváhali a hneď sme 

súhlasili. 

     Rozdelili sme si, čo kto bude piecť, nakúpili suroviny zo svojho vreckového 

(menej sme fajčili) a z malou dušičkou sme sa vybrali do charitatívneho domu. 

V skromných podmienkach sme upiekli 14 druhov zákuskov - vanilkové roţky, 

jablkovú štrúdľu, sadlové koláčiky, linecké pečivo, slané tyčinky a iné výborné 

koláčiky. 

     Na začiatku sme mali obavy, ako to klienti Charity príjmu, ale neskôr sa obavy 

rozplynuli a my sme sa tešili, ţe ocenili naše skúsenosti, ba sa k nám aj pridali 

a začali s nami piecť. 

     Mali sme dobrý pocit z toho, ţe sme z nášho sladkého umenia mohli odovzdať 

týmto ľuďom v núdzi všakové dobroty a posilniť ich tak na duši i na chuti. 

     Za II.C učebný odbor cukrár Dominika Dedičová a Katarína Poláčková. 
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Chodíme do divadla... 

     Naša škola dostala pozvánku na 49. ročník celonárodnej súťaţe amatérskych  

divadelných súborov Palárikova Raková. S celou mojou triednou IV.V som sa 

zúčastnila divadelného predstavenia Bahno, ktoré naštudoval divadelný súbor DS 

Fireball pri ZUŠ Ľudovíta Fullu Ruţomberok.  

     Hra ma prekvapila a hlavne zaujala. Vystupovali v nej mladí, talentovaní ľu-

dia. Námet bol aktuálny, herecké výkony výborné. Dej rozohrali štyri dievčatá, 

ktoré pracovali pre svoju šéfku. Vyuţívala ich na prostitúciu a hrávala s nimi kar-

ty za účelom dosiahnuť čo najviac peňazí. 

     Uţ vekom staršia ţena mala dcéru Violu a tejto práci sa venovala kvôli nej, 

aby ju uţivila. Vo svojom ţivote padla aţ na dno a brodila sa „bahnom― spoloč-

nosti. Mala muţa, ktorý ju miloval, ale zomrel a všetko ostalo na nej. Dcéra Viola 

sa snaţila matke pomôcť a predávala kvety, s ktorými jej pomáhal Jakub. Jakub 

Violu úprimne miloval. Jedného dňa však ţena nesplatila dlh a doplatila na to 

ţivotom. Jej dcéra ostala s Jakubom, ktorý sa o ňu staral a čakala ju lepšia budúc-

nosť.  

     V závere hry bolo zlo potrestané. Divadelná hra trvala 55 minút, ale okrem uţ 

spomínaných hereckých výkonov, zaujala ma aj hudba, hlavne piesne od Edith 

Piaf a scéna , ktorú často menili. Bolo to príjemné spestrenie vyučovania. 

Nikola Zajacová IV.V 
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VitisTrophée Junior 2016 

     Dňa 4.-5. apríla 2016 sme sa podujali reprezentovať našu školu v súťaţi,  kto-

rú uţ po tretíkrát zorganizovala  Asociácia someliérov Slovenska pod záštitou 

spoločnosti Hubert J. E. s názvom VitisTrophée Junior 2016. Súťaţ sa konala 

v Strednej odbornej škole obchodu a sluţieb v Trenčíne. Súťaţili sme v dvoch 

častiach. Prvý deň sme odpovedali na otázky v písomnom teste, ktoré boli zame-

rané na všeobecné poznatky o víne, destilátoch, cigaretách a čaji. Večer sme trá-

vili ako inak neţ pri „ vínku „  v podobe prezentácie vín od spoločnosti Hubert 

J.E. Nasledujúci deň sme pokračovali v praktickej časti, v ktorej sme mali odpre-

zentovať dekantáciu červeného vína. 

     Vďaka súťaţi sme získali mnoho informácií o víne a o moţnosti zdokonaľova-

nia sa v someliérstve. Síce sme sa neumiestnili, no spoznali sme skvelých ľudí, 

s ktorými sa chceme opäť stretnúť na budúci rok na majstrovstvách. 

Radoslava Korená  II.A 
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Master cup 2016 – Bratislava Incheba 

     Dňa 29. 01. 2016 sa konal 23. ročník veľtrhu gastronómie Danubius Gastro – 

celoslovenská barmanská súťaţ a II. ročník Master Cup 2016. Súťaţilo 48 ţia-

kov. Z našej školy sa súťaţe zúčastnili: Alţbeta Urbánková z III.B – hotelová 

akadémia a Samuel Grochal z IV.A – hotelová akadémia.  Súťaţiaci mali pripra-

viť 3 porcie aperitívového drinku v čase do 5 minút. Nápoje museli byť priprave-

né podľa vlastnej receptúry. Garnitúru skla  - dekoráciu pohára súťaţiaci pripra-

vovali pred zrakom hodnotiaceho komisára. V kategórii zlaté pásmo získala Alţ-

beta Urbánková 1. miesto a v kategórii bronzové pásmo získal Samuel Grochal 

4. miesto.  

     Prečítajte si názory Samuela Grochala na túto súťaţ:  

     Na súťaţ som sa veľmi tešil, pretoţe  súťaţ v bratislavskej Inchebe povaţujem 

za najlepšie vydarenú. Prináša nové trendy vo svete barmanov. Ráno pred súťa-

ţou bolo pokojné, ale keď došlo k „lámaniu chleba―, nebolo mi všetko jedno. 

Bolo to spôsobené mnoţstvom ľudí, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili. Ale 

akonáhle zaznel pokyn štart, vtom momente všetok stres opadol a začal som robiť 

to, čo ma veľmi baví – miešať nápoje. 
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Prednáška „Colná kontrola, práca colníkov a prevencie“ 

     Dňa 9. marca 2016 sa uskutočnila na našej škole odborná prednáška, ktorú 

realizoval Colný úrad Ţilina.  

     Program besedy bol zameraný na prácu colníkov vo vnútri štátu, na hraniciach 

a taktieţ bol spojený s protidrogovou tematikou.  

     Okrem teoretickej časti pracovníci colnice predviedli ţiakom aj praktické 

ukáţky, napr. výstroj colníkov v teréne, nepriestrelnú vestu, donucovanie pro-

striedky, video ukáţky ako aj prácu so psom cvičeným na vyhľadávanie drog.  

     Prednášky sa zúčastnili triedy III.B, I.I2, III.H2, III.H3,II.D, V.A a I.H.  

     Ţiaci si odniesli uţitočné informácie. Poznatky o problematike z oblasti col-

níctva im umoţnia lepšie sa orientovať v praktickom ţivote.  

     Prednáška bola veľmi zaujímavá. Ţiaci kládli colníkom mnoţstvo otázok, čo 

ich najviac upútalo. Môţeme konštatovať, ţe beseda splnila svoj cieľ.  

     Na základe tejto skutočnosti uvaţujeme zrealizovať akcie s podobným zamera-

ním aj v budúcnosti.  

     Koordinátori prednášky:  

     Ing. M. Adamčíková, Ing. E. Korduliaková, PhDr. M. Čarnecký 
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Celoslovenské kolo SOČ 2016 

     Po úspešnom školskom, okresnom a krajskom kole som postúpila na celoštát-

ne kolo SOČ, ktoré sa konalo v Bratislave. Program sme mali naplánovaný na tri 

dni. V stredu 27.04.2016 sme mali zraz na AS v Ţiline. Odtiaľ nás naloţil auto-

bus, ktorý nás priviezol aţ do Modry, kde sme boli ubytovaní. Bol to internát 

vedľa Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej. Okolo celého areálu boli 

sady, kde sa pestoval vinič. Po ubytovaní do izieb sme sa pobrali do Domu kultú-

ry v Dúbravke, kde nás čakalo slávnostne privítanie účastníkov SOČ-ky. Okrem 

príhovorov sme mali moţnosť vidieť aj vystúpenie FS Čečinka z Bratislavy. Po 

otvorení celej udalosti nás autobus opäť zaviezol na internát v Modre. Cesta trva-

la pribliţne hodinu. Večer sme sa všetci skamarátili pri spoločenských hrách. 

Avšak vedeli sme, ţe zajtrajšok bude náročný, tak sme sa pobrali spať. Teda as-

poň ja, pretoţe niektorí mali zrejme veľa energie.  

     Ráno nám zvonil budík, a to znamenalo, ţe deň D sa začal. Skoro ráno po ra-

ňajkách nás opäť pán šofér bezpečne doviezol do Bratislavy. Tentokrát však 

k Strednej priemyselnej škole Karola Adlera, kde sa mali odohrávať všetky obha-

joby. Kaţdý súťaţný odbor bol v inej triede. Keď sme sa konečne všetci zhro-

maţdili, mohlo sa začať obhajovať. V mojom odbore bolo 16 prác, takţe 

s prestávkami to trvalo pribliţne 7 hodín. Po namáhavom dni sme my, súťaţiaci, 

mali 3 hodiny voľno. Čas sme si skrátili v neďalekej kaviarni. O 18:00 sme sa 

mali stretnúť v DK Dúbravka, kde prebiehalo vyhodnotenie prác. Ako program 

sme mali moţnosť vidieť tanečný súbor dievčat z Bratislavy. Po celom dni sme sa 

konečne dostali na náš internát. Niektorí sme unavení po ťaţkom dni hneď zaspa-

li. Iní zas oslavovali do bieleho rána. Na druhý deň v piatok po raňajkách sme 

cestovali naspäť domov na naše malebné Kysuce. 

     Som rada, ţe som mala tú česť ísť a spoznať veľa nových ľudí a vytvoriť tak 

nové priateľstvá. Aj keď som nevyhrala, moja výhra bola uţ to, ţe som sa dostala 

tak ďaleko. Beriem to ako obrovskú skúsenosť a určite ju odporúčam zaţiť kaţdé-

mu z vás. 

ROZHOVOR 

Od ktorého roku sa venujete SOČ? 

SOČ-ke sa venujem uţ od 2. ročníka a odvtedy som ju nevynechala ani raz. Do-

kopy mám za sebou 4 práce.  
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Cassovia cup 2016 Košice  

     Na dni 21.3. – 23.3. 2016 som mal rezervovanú miestenku do  Košíc. Konala 

sa tam medzinárodná barmanská súťaţ – X. ročník Cassovia cup 2016 . Spolu so 

študentkou školy Alţbetou Urbánkovou z III.B sme sa tejto súťaţe zúčastnili.    

     Súťaţiacich bolo veľa, asi 56 zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Súťaţ prebie-

hala v dvoch kategóriách – junior a senior.  

     Ja s Alţbetou som súťaţil v kategórii junior. Súťaţ trvala 2 dni. Prvý deň bol 

testovací. V teste preverovali nielen barmanské vedomosti, ale aj vedomosti zo 

všeobecného rozhľadu. Druhý deň bol deň prípravy miešaných drinkov. My, bar-

mani, sme mali pripraviť 2 druhy drinkov- soft drink, čo znamená nealko drink 

a short drink, čo znamená drink krátky. Na prípravu soft drinku bol časový limit 6 

minút a na prípravu short drinku bol limit 5 minút. Niekomu sa môţe zdať, ţe je 

to veľa času, ale verte či nie, mali sme čo robiť , aby sme to stihli. Za kaţdú chy-

bičku nám nekompromisná porota strhávala drahocenné body. Po skončení súťa-

ţe, aţ v podvečer, bolo slávnostné vyhodnotenie. Alţbeta Urbánková získala 

1.miesto, mne sa ušlo 4.miesto.  

    Všetci sme sa veľmi tešili z úspechu – ja , Alţbeta a pani profesorka Boháčiko-

vá, ktorá nás na súťaţ pripravovala.  

Samuel Grochál IV.A 
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Ráno ma prebudili ostré lúče slnka, ktoré dopadali na moju tvár. Pár minút trvalo, 

kým som sa poriadne prebrala. Slniečko svietilo a na oblohe ani mráčika. Po ra-

ňajkách nasledovala kaţdodenná sobotňajšia rutina. Počas tohto menšieho chaosu 

som uvaţovala nad tým, či sa vôbec mám s Jacobom stretnúť. Popravde? Mala 

som voči nemu rešpekt. Nakoniec som celú situáciu prehodnotila. 

S Jacobom sme sa nakoniec stretli. Po pár nevinných stretnutiach sme s Jacobom 

začali tvoriť mladý párik dvoch zamilovaných hrdličiek. Na pekné veci sa čaká 

naozaj dlho a ja som sa po dlhom čase dočkala tej najkrajšej veci s menom opäto-

vaná láska. 

Nikola Šutá, I. A 
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Ktorý ročník bol Váš najúspešnejší? 

Jednoznačne tento posledný, pretoţe som sa prebojovala najďalej, a to aţ na celo-

slovenské kolo. 

Poviete nám niečo o Vašej práci? 

Moja práca bola zaradená do odboru 15 – Ekonomika a riadenie a niesla názov 

WOLFPACK CLOTHING, čo je názov mojej a priateľovej značky oblečenia. 

Čo by ste chceli odkázať ţiakom našej školy ? 

Aj keď nie vţdy všetko vyzerá ruţovo, verte či nie, ţe tvrdá práca sa vám skôr či 

neskôr vyplatí. Dôleţité je nevzdať sa hneď na začiatku, ale bojovať aţ do konca. 

Ste ţiačkou 5. ročníka hotelovej akadémie, ako si predstavujete svoj ţivot 

v budúcnosti? 

Dala som si prihlášku na vysokú školu, kde plánujem pokračovať v štúdiu. Uvi-

dím, kde ma ţivot zaveje. 

 

 



16 

 

Dobrý deň všetkým čitateľom! 

     Vo svojom príspevku v minulom čísle som pre vydanie časopisu Kocka@my 

avizoval článok o tom, ako uspieť na pracovnom pohovore. Nazdávam sa, ţe mo-

je doterajšie postrehy by niekomu mohli do budúcnosti pomôcť. 

     Po niekoľkých rokoch praxe s čerstvými absolventmi, respektíve študentmi, 

viem, ţe len zlomok z vás bude pracovať v odbore, ktorý vyštudoval. To umoţňu-

je pomerne veľký dopyt po kvalitnej a lojálnej pracovnej sile, ktorú si zamestná-

vateľ nielen rád dobre zaplatí, ale aj bude hýčkať. O motivácií zamestnancov na-

píšem v ďalšom príspevku. 

     Stať sa hýčkanou a dobre platenou časťou populácie nie je jednoduché. Predo-

všetkým doporučujem stanoviť si cieľ a ísť za ním. Ak je vaše rozhodnutie zostať 

v gastronómii, tak ste na správnom mieste. 

     A ešte budem otravovať s jednou malichernosťou. Ako člen skupiny ľudí, kto-

rá vykonáva výberové konanie, opisujem svoj pohľad na vec, ktorá sa vyskytuje 

v praxi. Budem písať o miestach, ktoré predstavujú určitú prestíţ. 

     Vzdelanie je dôleţité. Ak by som toto tvrdenie mal paušalizovať, tak bez vý-

učného listu, maturity alebo úplne najlepšie diplomu, vám na ţiadosť o zamestna-

ní odpovie len málo zamestnávateľov. Okrem vzdelávania je prospešné aktívne 

naháňať skúsenosti i mimo školu na rôznych školeniach, seminároch, výstavách a 

pod. Nemenej dôleţitá je prax. Kaţdému vrele doporučujem brigádovať popri 

škole aj nad rámec povinnej praxe. Ak sa vám aj nepodarí nájsť brigádu 

v gastronómii, tak ukáţete svoju snahu. Spojenie týchto troch entít vyţaduje veľa 

času a úsilia. Preto je nevyhnutné, aby vás to bavilo. 

     K samotnému procesu zamestnávania. Prvá informácia o vás, ktorú má za-

mestnávateľ  k dispozícii, je ţivotopis. Samozrejme, stáva sa, ţe dostanete ponu-

ku vy. To ale býva o šťastí. Niekto je v správny čas na správnom mieste. Spolie-

hať sa na tento moment by sa mohlo stať čakaním na Godota. 

     Ţivotopis musí byť jasný, stručný, vecný a bez chýb. Človek, ktorý ho dostane 

do rúk, bude sa ním zaoberať len pár minút a musíte ho zaujať. Ak sa to stane, tak 

venuje niekoľko minút vášmu motivačnému listu. V motivačnom liste nedoporu-

čujem prekračovať dvesto slov a čo najviac sa zamerať na poţadovanú pozíciu. 

Prečo by ste ju mali dostať práve vy? Tieto dva dokumenty zväčša číta jedna oso-

ba, ktorá vás pozve na osobný pohovor. U nás sa kladie enormný dôraz na výber  
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„Ja len...―  bol zjavne trošku neistý v tom, čo sa ma chcel opýtať. „Vieš ja len... 

Nešla by si zajtra so mnou na chvíľku von?― Počkať, počkať... Naozaj ma môj 

sluch neklame? Dobre som počula? On sa ma práve opýtal, či s ním nepôjdem 

zajtra von? Chcelo sa mi skákať od radosti, ale musela som si zanechať chladnú 

hlavu. 

„Jasné. Veľmi rada...―  trošku som sa začervenala. U mňa sa nejednalo uţ o ţia-

den nepredvídateľný jav v jeho prítomnosti. 

„Ja uţ pôjdem. Ponáhľam sa. Tak zajtra.― 

„A o koľkej?― 

„Večer ti napíšem.  Ahoj.― Pobral sa smerom k východu. 

„Ahoj.― Kútiky pier sa mi nadvihli do širokého úsmevu. Bezvýznamné "ahoj" na 

začiatku konečne dostalo význam, na ktorý som tak dlho čakala. 

Po zhruba pol hodinovej ceste som konečne prišla domov. 

„Ahojte! Som doma!― zakričala som, no ţiadnej odozvy som sa nedočkala. Keď 

som vošla do kuchyne,  zbadala som na chladničke pripnutý biely papierik, na 

ktorom stálo... Sofi, dnes sme museli s oteckom odcestovať na jedno dôleţité 

stretie ohľadom našej firmy. Prídeme v nedeľu večer. Ľúbime ťa. Mama 

No super. Povedala som si sama pre seba. Išla som hore do svojej izby. Zloţila 

som sa. Prezliekla som sa do domáceho oblečenia a dopriala som si chvíľku rela-

xu s mojou obľúbenou knihou, ktorú som uţ poznala odpredu aj odzadu, ale vţdy 

som sa k nej rada vrátila. 

Práve som obracala ďalšiu stranu v knihe, keď ma vyrušilo pípnutie správy v mo-

bile. Zvedavo som nazrela na displej. Správa mi prišla od Naty. Obsahovala len 

pár slov a to, ţe čo mám zajtra v pláne.  Chvíľku sme si písali, no potom sme mu-

seli našu konverzáciu ukončiť, pretoţe Naty musela ísť do práce. 

Večer som uţ bola pripravená zaľahnúť do postele. Predtým som si však pozrela 

všetky sociálne siete. Zrazu mi pribudlo nové upozornenie. Prišla mi správa od 

Jacoba. 

Zajtra o 3-tej? Celý deň som bola v tom, ţe si moţno robil iba srandu s tým zaj-

trajškom. Teraz to bolo viac neţ isté, ţe to myslel váţne. Ešte sme si vymenili 

spolu pár správ a nakoniec sme sa rozlúčili. 
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„Mňa neoklameš. Nehovor, ţe medzi vami nič nie je.― 

„Neklamem.  Párkrát sme sa pozdravili nič viac.― Ţmurkla som na ňu, aby som 

túto situáciu uviedla na správnu mieru. 

„Prosím ťa. Videla som dobre, hádam aţ tak ma môj zrak neklame. Veď si bola 

úplne v siedmom nebi, keď ťa pozdravil a chvíľku ti trvalo, kým si spadla znova 

na zem.―  Týmto naša konverzácia skončila a pobrali sme sa do triedy. 

Dnes sa deň vliekol naozaj veľmi pomaly. Na matematike si opäť na nás profesor 

riešil svoje komplexy a to formou písomky. Pri slove matematika sa mi vţdy ob-

rátil ţalúdok. Ja a matika? Dvaja najväčší úhlavní nepriatelia. 

S Naty sme sa počas celého dňa k téme "Jacob" nedostali. Čomu som bola naozaj 

vďačná. 

Na poslednej hodine som odrátavala minútu za minútou. Posledných desať minút 

do konca, bolo asi najdlhších desať minút môjho ţivota. Triedna sa opäť rozčuľo-

vala nad vysokou absenciou v triede. Stále opakovala dookola to isté. Aj tak väč-

šina nevenovala pozornosť jej hysterčeniu, takţe sa tam nadrapovala úplne zby-

točne. 

 Triednická hodina bývala vţdy v piatok a ako naschvál bola dokonca ôsma v 

poradí. Hneď po skončení sme išli do šatne. Samozrejme, ţe v našej sekcii bolo 

vţdy najviac ľudí.  Nikde som sa neponáhľala a tak som všetkých pustila pred 

seba. Po niekoľkých minútach som zostala v šatni sama. Nahla som sa k mojej 

skrinke a vloţila som do nej všetky knihy. Prezula som sa a mohla som opustiť 

brány školy. Uţ som bola na odchode, keď ma zrazu niekto poklepkal po mojom 

ľavom ramene. Otočila som sa. Predo mnou stál Jacob. 

„Ahoj Sofia!― 

„A-a-hoj,―  trošku som sa zakoktala a upravila som si neposlušný prameň vlasov, 

ktorý mi spadol v tom momente do tváre. 

„Čo budeš robiť zajtra?― pozrel na mňa šibalským pohľadom. 

„Ešte neviem, prečo?― Pozerala som na neho ako na zjavenie, pretoţe som nechá-

pala, ţe zrazu spolu vedieme súvislú komunikáciu. 
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zamestnancov a kaţdý prechádza osobným pohovorom s personalistom, headof 

department a supervízorom zo strediska, kde ţiada o prácu a nakoniec 

s generálnym riaditeľom spoločnosti. Uchádzač je prijatý len na základe jedno-

hlasnej zhody. 

     Pred samotným pohovorom je vhodné zoznámiť sa so spoločnosťou, ktorá vás 

bude platiť. Určite vyuţijete informácie o jej vzniku, vývoji, hodnotách a zamera-

ní. Personalisti sa obvykle snaţia zistiť, či ste vhodný pracovník do ich spoloč-

nosti. Plusové body určite získate informácie o vedúcich pracovníkoch a pri pr-

vom stretnutí ich napríklad oslovíte menom. Stáva sa, ţe osoba vedúca pohovor, 

dostane ţiadateľa do stresovej situácie nečakanou otázkou. Cieľom je zistiť au-

tentickú reakciu na nepredvídateľnú okolnosť. Napr.: „Keby ste boli autom, tak 

aká značka by to bola a prečo?―, alebo: „Čo povaţujete vo svojom ţivote za naj-

väčší neúspech?― Počas pohovoru sa pri vás môţe vystriedať viac ľudí. Nemajte 

im za zle, ţe sa budú pýtať na tie isté veci, ktoré majú v podkladoch. Pravdu po-

vediac, ja som niekoľkokrát dostal do ruky ţivotopis uchádzača päť minút pred 

pohovorom. Pracovný pohovor by som snáď nazval pracovný rozhovor. Cieľom 

je zistiť, do akej miery budete na svojom novom mieste uţitočný a spokojný. Je 

vhodné vyvarovať sa kladeniu podmienok a otázkam o zárobku. 

     Ako v beţnom ţivote, tak aj v tejto situácii, je dôleţitý prvý dojem. Bez vý-

nimky platí úprava vzhľadu. Pozor si dajte na oblečenie. Pri pohovore majte na 

sebe veci, ktoré budete nosiť v práci. Teda, ak sa hlásite na kancelársky post, bu-

de vhodný dresscode business informal. Minimum, ktoré je vhodné dodrţať, je 

smartcasual. Vţdy dlhý rukáv, nohavice a spoločenská obuv. Pozor na rozopnuté 

gombíky, extravagantnosť, fúzy, nechty a podobne. 

     Ak poznáte niekoho, kto na danom mieste uţ pracuje, tak môţete mať aj výho-

du, ale aj nevýhodu. Jednoducho, ak sa k danej osobe prihlásite, tak si vás k nej 

priradia a budú predpokladať, ţe uvaţujete a chováte sa podobne. Ako som napí-

sal, môţe to byť aj výhoda a aj nevýhoda. Zváţte tento fakt pred priznaním farby. 

     Osvieţením pohovoru môţu byť vaše otázky. Záujem o beţnú prevádzku ne-

bude určite na škodu. Pýtajte sa, ako sa pracuje, či je moţnosť vzdelávať sa, ako 

je to s prácou počas sviatkov, aká klientela podnik navštevuje, čo bude náplňou 

vašej práce. Nadšenie uchádzača je skvelé a indikuje nový vietor do plachiet. Po-

zor len na to, aby spoludiskutéra nerozbolela hlava.  
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     Ak sa hlásite o prácu na viacerých miestach, tak sa o tom počas rozhovoru 

nezmieňujte. Teraz ste tu a snaţíte sa dostať sem. Ste tu preto, ţe je to úţasné 

miesto a len za predpokladu, ţe to nedopadne dobre, tak skúsite niečo iné. Nepri-

šli ste skúsiť šťastie, ale ukázať, ţe vás potrebujú. Keby to tak nebolo, tak je prí-

jemnejšie stráviť čas na golfovom ihrisku alebo pri dobrej knihe. Pravidlom je 

skúšobná doba, po ktorej môţete poďakovať a odísť. 

     Záujem vzbudzuje aj reč tela. Snaţte sa byť pokojný, usmiaty, sebavedomý a 

predovšetkým usmiaty. Nerobte zbytočné gestá a nezvyšujte hlas. Ak vás predsa 

bude trápiť nervozita, tak si vezmite do ruky pero a hrajte sa s ním. Je to lepšie, 

ako klepanie nohou a  zakryjete tým roztrasené ruky. 

     Pevne verím, ţe som predostrel podstatu prijímacieho  pohovoru a prajem 

vám, aby kaţdému vyšla tá jeho vysnívaná pozícia. Správni ľudia na správnom 

mieste sú nakoniec na prospech celej spoločnosti. Záverom ďakujem za váš čas a 

teším sa na budúce číslo.  

Marek Kameništiak 
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Láska... 

    Všetko to začalo dňom, kedy som nechtiac v škole pri skrinkách vrazila do 

Jacoba. 

    „Prepáč, naozaj som nechcela.― 

     „Nič sa nestalo. To ja som si mal dávať väčší pozor." Pomohol mi zozbierať 

učebnice zo zeme. Všimla som si na ňom, ţe ho to mrzí, ale mňa to mrzelo o tro-

šičku viac. V podstate sa nič váţne nestalo. Zvyšné učebnice mi podal a jemne sa 

pousmial. Úsmev som mu opätovala a vtom mi nabehla červeň do líc. Pripadala 

som si, ako keby sme práve natáčali scénu v nejakom americkom filme. Nebudem 
vám klamať, ale Jacob sa mi zapáčil hneď, ako som ho po prvýkrát zarela, preto 

som sa pri tejto situácii začervenala. Uţ dlhšie som mala svoj určitý ideál chlapca, 

ktorý by sa mi páčil a Jacob bol jednoznačne mojím ideálom, i keď som navonok 

nedávala najavo, ţe mi je nejakým spôsobom sympatický. Bol odo mňa o pár 

rokov starší. Mal krásne čokoládové oči a to isté platilo aj o jeho vlasoch. Vy-

športovaná postava a bol odo mňa o trošku vyšší. 

      Ako tak čas beţal, s Jacobom sme sa stretávali čoraz častejšie, no napriek 

tomu sme spolu  veľmi nekomunikovali. Zväčša to začalo bezvýznamným "ahoj" 

a tým to aj skončilo. Páčil sa mi čím ďalej tým viac. Tento cit som vôbec nevede-

la identifikovať. Ţeby  z mojej strany platonická láska? Hlúposť. To, ţe sa mi 

páči trošku viac, neznamená nič. V tomto prípade som však klamala samú seba. 

„Sofia?― okríkla ma Naty. 

„Áno?― 

„Všimla som si, ţe uţ dlhšiu dobu pozoruješ Jacoba a viac mu venuješ pozor-

nosť.― 

 Počkať, to je váţne aţ tak vidno? Prebleslo mi hlavou. No napriek tomu, som 

Naty povedala, len toľko... 

„Naozaj? To sa ti asi len zdá.― 

Kráčali sme cez chodbu, keď sa pred nami zrazu zjavil Jacob ako blesk z jasného 

neba. 

„Ahoj Sofia!― opäť sa pousmial. To jeho jemné pousmiatie ma vţdy dostalo nie-

kde do výšin a dokázala som tam stráviť celkom dlhú dobu. 

„Ahoj!―  zahanbene som odpovedala a pokračovali sme s Naty v ceste.  
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no ja chcem tú ťaţkú. 

 

Stúpať na vrcholy hôr 

a pritom cítiť tú bolesť. 

Čo vybrať si skôr? 

Potupu a výsmech musím odniesť. 

 

Byť iný je nesprávne, 

zapadnúť krásou musíš. 

No tvoje vnútro prahne 

a tak samotu radšej skúsiš. 

Ľudmila Podolinská III.B 
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Literárne okienko 

 

Tomu hore! 

Tisíc hviezd na nebi 

mesiac drţí na dlani. 

Ten, čo zhora sa díva, 

vo večných perinách svoj sen sníva. 

Ten, čo tvár vryl do odrazu hladiny, 

ten, ktorého domov je na nebi.  

Ten, čo má obrovskú moc, 

dokáţe slnečným lúčom zahnať noc. 

Ten najvyšší, čo nesie meno náš pán, 

ten, čo na tretí deň z mŕtvych vstal. 

Ten, čo z lásky stvoril svet, 

Padáme na kolená, krajšieho niet. 

Ten, čo vytvoril nás podľa obrazu 

svojej krásy,       

ten, čo nás v osudnú hodinu svetlom 

spasí  

áno, nemýlite sa, je to pán neba  

i zeme, 

ku ktorému sa dostať všetci tak chceme! 

Denisa Pekárková I. I 
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Radosť z krásneho dňa 

Ukázalo slnko úsmev, 

natiahlo svoje lúče ako ruky. 

S jeho príchodom zima mizne... 

Kochalo sa svojou krásou v odraze rieky. 

Skákali ryby, spievali vtáky, 

zmizli tmavé mraky, 

vzduchom niesli sa harmonické zvuky, 

keď jar roztvorila svoje ruky.  

Denisa Pekárková I. I 

 

Lagúna morských pánn 

Tam, kde o smutné skaly 

naráţajú rozzúrené vlny, 

kde ako víno more šumí, 

je záliv, kde sídlia morské panny.  

V modrej lagúne 

čas neplynie. 

Miesto, kde mesiac do vody otlačil  

svoju tvár, 

aby sa vedelo, ţe on je kráľ.   

Denisa Pekárková I. I 
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Podoby ţivota 

Samota nás zabíja,  

núti nás premýšľať, 

so slzami v očiach 

premýšľam o hrozných veciach. 

Som vlastne potrebná? 

Má ma niekto rád? 

Keď otočil sa mi chrbtom ten,  

Kto niesol meno kamarát. 

Byť bodom výsmechu, 

mať problémy v prospechu, 

takýto ţivot ma ruinuje, 

veľakrát rozmýšľam, ako odídem...   

Denisa Pekárková I. I 

Nepochopená 

Stojím na brehu jazera. 

Mlčím, no moja duša kričí, 

ţe pravdu mi stále zapiera 

a zvnútra načisto ma ničí. 

 

Chcem dotknúť sa hviezd 

a okúsiť lásku. 

Je mnoho ľahkých ciest, 


