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 Boli sme pri tom 
Ondrej Jurčo varil v RTVS

Sociálne siete a ľudské vzťahy Jaskyniarstvo

Cesta za dobrodružstvom

  “túžila som sa stať výtvarnou umelkyňou”  
   Rozhovor s Mgr. KAtarínou Mäsiarovou   

  Fašiangový Valentínsky festival  

Absolvovali sme náročný pätboj
 Súťaž METRO HORECA 
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     Slovko na úvod...

Jarný pozdrav. 

Koniec marca je spravidla obdobím pre-
búdzania sa prvých príznakov jarnej 

prírody, ktorá naberá silu, aby priniesla plody 
svojho snaženia. V tomto období sa pre-
búdza aj pedagogické myslenie smerom k 
spomienkam na učiteľa národov Jána Amosa 
Komenského. Symbolicky je marec aj sviatok 
učiteľov. Máme za sebou väčšiu časť školské-
ho roka a je na mieste poďakovať sa učiteľom, 
majstrom odborného výcviku, inštruktorom a 
všetkým za ich zodpovednú a náročnú prá-
cu. Práca pre pedagóga nie je len povolaním, 
ale aj poslaním, ktoré vykonávajú s láskou a 
pokorou na vysokej odbornej úrovni. 

Niekto múdry kedysi povedal: “Kto chce 
zapaľovať, musí sám horieť. “ 

O našich pedagógoch tieto slová platia v 
plnej miere. Dávajú vám, svojim žiakom, zo 
seba len to najlepšie. 

Zaželajme teda našim pedagógom veľa pev-
ného zdravia, spokojnosti v rodinách, aby sa 
každý deň do školy tešili a domov odchádzali 
spokojní s výsledkami svojej práce.

HALM v relácii RTVS

Úspechy v športe 2017

Fašiangový 
valentínsky 

festival

a

a
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Táto tradícia prebieha v škole už viac 
rokov. Študenti Hotelovej akadémie v 

Liptovskom Mikuláši majú možnosť každý 
rok ísť na prax do zahraničia, kde sa naučia 
nové veci alebo sa zdokonalia v tých, ktoré 
už vedia. Na odbornú prax môžu ísť žiaci od 
druhého ročníka, po dobu jedného mesiaca.

Žiačky II.A, odbor hotelo-
vá akadémia, túto možnosť 
využili a neváhali sa prihlá-
siť. Dievčatá boli ubytované 
na internáte hotelovej ško-
ly v Prahe, časť Klánovice, 
odkiaľ dochádzali do hotela 
v centre Prahy. Kolektív na 
internáte spolu s vychovávateľ-
mi si veľmi chválili, všetci boli 
priateľskí a snažili sa im vyjsť v 
ústrety, aby sa cítili ako doma.

Svoje skúsenosti zbierali v me- dzinárod-
nom hoteli Marriot, kde sa stretávali s ľuďmi 
rôznych národností a tak sa zdokonaľovali aj 
v cudzích jazykoch. Prax si odrábali v kuchy-
ni, kde pomáhali kuchárom s prípravou jedál 
pre zamestnancov, raňajkami pre hotelových 
hostí a taktiež majú zásluhu na studenej 
kuchyni a bufetoch. Pripravovali veľa jedál, 
ktorých prípravu si nemali možnosť vyskúšať 
v škole, ale tiež sa stretli z rôznymi morskými 

živočíchmi, ako napríklad ustrice alebo kre-
vety. V kuchyni vždy prevládala dobrá nálada, 
aj keď bolo veľa stresových situácií.

Po mesiaci spoznávania prekrásnej Prahy a 
prevádzky hotela Marriot sa dievčatá vráti-
li domov. Už teraz vedia a veľmi sa tešia, že 
budúci rok môžu ísť znova.

CESTA ZA DOBRODRUŽSTVOM

ŽIACI HOTELOVEJ AKADéMIE KAŽDý ROK AbSOLVUJÚ ZAHRANIčNé 
STáŽE V RôZNyCH ZAHRANIčNýCH HOTELOCH.

Úspechy žiakov
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V nedeľu 13.11.2016 celá Hotelová aka-
démia v LM sledovala reláciu Tajom-

stvo mojej kuchyne na RTVS. Kuchárske aj 
cukrárske zručnosti pri Kamile Magálovej 
a šéfkuchárovi Pavlovi Pospíšilovi predvie-
dol žiak Ondrej Jurčo z I.Adnš na natáča-
ní 25.10.2016.  Svoje sily sme si zmerali v 
kuchárskom dueli so SOŠ obchodu a slu-
žieb z Trnavy. Hlavnou témou boli sliv-
ky v dezerte. Ondrej pripravil Panna cottu 
z bielej čokolády s rozmarínom a slivkami 
na medovo-vínovej redukcii. Podporiť v 
komparze ho boli spolužiaci s vyučujúci-
mi Ing. G. Lukáčovou, Mgr. Z. Iľanovskou.  
Pre všetkých zúčastnených to bol neza-

Panna cotta z bielej čokolády s rozmarínom, 
slivkami sous-vide na vínovo-medovej re-
dukcii, dekorovaná pierkom a jedlými kvet-

mi.f

Na  6  porcií
Panna cotta

Pierko

Slivky sous-vide na vínovo-me-
dovej redukcii

Smotana 33% 800ml
biela čokoláda 200g
Krupicový cukor 40g
Vanilkový struk 1kus
Plátková želatína 5 kusov
Rozmarín 2 kusy

Plátkovú želatínu si namočíme do 
vody. Do nádoby nalejeme smotanu, 
pridáme krupicový cukor, vetvičky 
rozmarínu a vyškrabeme vanilkový 
struk. Zmes necháme prevariť. Pre-

červené víno 300ml
Med  3 lyžice
Škorica 1ks
Vanilkový struk 1ks
Slivky 240g

bielok 1ks
Solamyl 20g
Hladká múka 80g
Krupicový cukor 15g
Smotana 12% 50ml

Do nádoby nalejeme víno, pridáme 
3 polievkové lyžice medu, škoricu 
a vanilkový struk. Zmes necháme 
redukovať. Slivky si vykôstkujeme 
a nakrájame na štvrtiny. Do vákuo-
vacieho vrecúška vložíme slivky a 
nalejeme redukciu, vákuovačkou 
odsajeme vzduch a vložíme ich do 
prístroja sous-vide na 10 minút pri 
teplote 80°C.
Zo surovín si vypracujeme liate 
cesto a štetcom ho nanesieme na 
silikónovú podložku, pečieme pri 
180°C 8 minút.
Porciu dezertu ozdobíme 
rozmarínom a kúskami sliviek, 
ktoré fritujeme na oleji a jedlými 
kvetmi.

HALM  
v reLácii 

rTvS

budnuteľný zážitok a nová skúsenosť. Pre 
tých, ktorí by si radi tento dezert pripravi-
li, prinášame recept a prajeme dobrú chuť!

s Kamilou Magálovou

Recep t

Postup

cedíme a pridáme bielu čokoládu. 
Po ochladení pridáme plátkovú 
želatínu. Pripravíme si formu, 
ktorú vyložíme potravinárskou 
fóliou. Panna cottu a do nej nale-
jeme a necháme stuhnúť.

Úspechy žiakov
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V kuchyni s Majstrom kuchárom
Na našej škole pravidelne organizujeme workshopy pre 
fanúšikov gastronómie.  Tento rok Ing. G. Lukáčová 
pozvala šéfkuchára Petra Bracha, držiteľa prestížneho 
ocenenia Majster kuchár 2016/2017. 

Na odbornej učebni Technológie sme tak 20. 2. 2017 
zažili dopoludnie plné úžasných chutí a vôní. 

Peter bracho nezostal nič dlžný svojej povesti a 
uvaril pre nás tri jedlá  v netradičnom prevedení. 
Pripravil ravioly zo zemiakového cesta plnené hlivou 
a poliate smotanovo cesnakovou penou. 
Prepeličku vykostil a naplnil foie gras, podával ju 
zo zemiakmi na popole a pomarančovou mrkvou 
sous-vide. 

Tradičné filety zo pstruha  konfitoval so zelerovým 
a tekvicovým pyré a doplnil  espumou z holandskej 
omáčky. Žiaci mali možnosť sledovať nové techno-
logické postupy a trendy z oblasti gastronómie aj 
styling na tanieri. Pre tých, ktorí tam s nami neboli, 
prinášame fotky plné inšpirácie a tešíme sa, čo si pre 
nás Majster kuchár pripraví nabudúce.

Majster 
palacinka v 
Ružomberku

Dňa 8. 11. 2016 sa žiaci Dominik Kubík z I.Adnš 
a Adrián Rázga z I.A zúčastnili gastronomickej 
súťaže Majster Palacinka, ktorá sa konala v 
Ružomberku. Pripravili Chia palacinku z matcha 
čaju s hruškami a granátovým jablkom s mätovým 
mascarpone. 

Povinnou zručnosťou bolo flambovanie palacinky. 
Konkurencia bola veľká, súťažilo až 17 družstiev 
v kategórii kuchár junior. Naši žiaci sa umiestnili 
na peknom 8. mieste a zo súťaže si odniesli cenné 
skúsenosti a získali tiež nové zručnosti. Porotcovia 
pozitívne ohodnotili inovatívny nápad a dochutenie 
pokrmu. Ďakujeme, za vzornú reprezentáciu školy. 
Žiakov na súťaž pripravila Ing. G. Lukáčová, učiteľ-
ka odborných predmetov.

Úspechy žiakov
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Absolvovali sme päťboj

Do celoštátneho finále po-
stúpilo 5 najlepších škôl 

zo Slovenska na základe vý-
sledkov regionálnych
kôl,  ktorých sa zúčastnili ku-
chári.
Finále súťaže sa skladalo z 
dvoch častí a to z individuál-
nych zručností  v odbore ku-
chár a čašník a tímových sú-
ťaží.
V kuchárskom  päťboji a v 
kuchárskej časti našu školu 
zastupovali  braňo Michalko 
IV.A, Ondrej Jurčo (vedúci 
tímu), Denis čonka,  Domi-
nik Kubík, I.ADNŠ, Alžbeta 
Drusková, Samuel Adamík 
IV.b.
Atraktívnou bola najmä tímo-
vá časť kuchárskej súťaže, 
kde bolo úlohou  pripra-
viť 30 porcií súťažného 
menu.
V súťažnej časti  čašník 
– servírka
Našu školu reprezento-
vali  žiaci Nikola Šedi-
nová (vedúca tímu), Da-
niela Rusnáková, Klaudia Šuchtárová, 
Marin Revaj V.b, Lukáš Macík III.D, 

Erik běhal IV.b. Každý žiak 
musel absolvovať všetky sú-
ťažné disciplíny.
V baristickej súťaži žiaci pri-
pravovali dve espressá  a dve 
cappuccina.
V barmanskej súťaži  všetci 
súťažiaci pripravovali po päť 
porcií nealkoholického we-
lcome drinku na báze limo-
nád  podľa jednotnej vlastnej 
receptúry s názvom Fantázia.
Úlohou súťažiacich v tímovej 
časti  bolo pripraviť prevádz-
ku reštaurácie, následne rea-
lizovať objednávanie a servis 
celého menu. V tejto časti 
komisia posudzovala úroveň 
prostredia reštaurácie, čisto-
tu, tému dekorácie, systém 
objednávok, komunikáciu, 
pohyb personálu, načasova-

nie a roznášanie jedla, 
servis nápojov a debaras.
Súčasťou  hodnotenia 
tímu boli aj práce po skon-
čení prevádzky a splnenie 
určitých časových limitov.

   Mgr. Zuzana Iľanovská

Finále najväčšej odbornej súťaže METRO HORECA päťboj 
sa uskutočnilo v rámci Medzinárodného gastronomické-
ho  festivalu Danubius  Gastro v dňoch 26. 1. - 29. 1. 2017. 
Miestom konania bolo výstavisko Incheba v Bratislave.

Súťažné  menu
Filety zo pstruha dúho-
vého na feniklovom pyré s 
pomarančovou a olivovou 

emulziou

Kuracia roláda s jemnou 
šafranovou fášou , s prílo-
hou farebnej quinoy a ho-

kaido krémom

Zemiakové pirôžky s ču-
čoriedkovou náplňou oba-
lené vo vlašských orechoch 
s maslom , čučoriedková 

redukcia

Úspechy žiakov
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Dňa 27. septembra 2016 sa už tradične po celom svete oslavuje Svetový 
deň cestovného ruchu. Tento dátum je ideálne práve preto, lebo je na 

konci turistickej sezóny na severnej pologuli a zároveň je v čase otvárania se-
zóny na južnej.  Každý ročník je venovaný inej téme, ktorá je motívom osláv vo 
všetkých krajinách.  Tento ročník sa niesol v duchu Osláv rozmanitosti turizmu.

Žiačky tretieho a štvrtého ročníka, odboru pracovník marketingu, pripravili rôzne aktivity, aby Svetový 
deň cestovného ruchu dostali do povedomia nielen žiakov Hotelovej akadémie, ale aj širšej verejnosti. 
Žiačky IV.C odštartovali tieto aktivity prezentáciou spojenou so súťažou pre žiakov, priamo v priesto-
roch našej školy. Žiaci mohli po škole nájsť rozmiestnené siluety 
rôznych svetových metropol a ich úlohou bolo uhádnuť, o aké 
veľkomesto sa jedná. Najšikovnejšia trieda bola IV.A, ktorá si ako 
odmenu odniesla tzv. „Neskúšanku“. 
Trieda III.C zorganizovala svoje aktivity na dvoch miestach. 
Obyvateľov Liptovského Mikuláša sme sa snažili osloviť na Ná-
mestí osloboditeľov a v obchodnom centre Stop Shop. Domáci, 
ale aj  turisti, si mohli otestovať svoje vedomosti v dotazníku „Poznáš svoje mesto?“ a zároveň taktiež za-
pichnúť špendlík a zahlasovať tak za najatraktívnejšie miesto nášho regiónu. Vo výsledkoch našej ankety  
sa o prvé miesto delila Kvačianska dolina spolu s Aquaparkom Tatralandia. 

Keďže aktivity III.C triedy boli realizované počas Dňa chôdze, skupinka žiačok, ktorá bola vyslaná na 
Námestie osloboditeľov, sa stretla s veľkým množstvom žiakov materských a základných škôl. Naše akti-
vity na námestí spočívali v prezentácií vybraných zaujímavých miest regiónu a taktiež z dotazníka, kde si 
respondenti mohli vyskúšať svoje vedomosti, taktiež v rámci dotazníkových otázok zameraných na rôzne 
aspekty nášho regiónu. 
Na záver nám ostáva len jediné, vysloviť vám naše ďakujeme a dúfať, že o rok sa stretneme znovu a opäť 
spolu vytvoríme niečo jedinečné. 

Svetový deň cestovného ruchu

Úspechy žiakov
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Tak ako kaž-

dý rok, aj v 

tomto sa v Ostrave Hrabuvke konala 

súťaž pod názvom Mladý sprievodca. Naša škola 

sa zúčastnila tejto súťaže už po tretíkrát. Súťaž 

prebiehala v dňoch 25.-26. 1. 2017. Organizátori 

zo Strednej školy spoločného stravovania vyhlá-

sili tému: Po vode, na bicykli a peši, s cieľovou 

destináciou v českej Republike.

Podľa propozícií mali súťažiaci vymyslieť  5-dňo-

vý zájazd pre rôzne cieľové skupiny. Za našu 

školu sa súťaže zúčastnili žiačky III.C triedy, 

odbor pracovník marketingu so zameraním na 

cestovný ruch; Júlia baranová a Alexandra Polia-

ková.  Dievčatá si zvolili cieľovú skupinu rodiny s 

dospievajúcimi deťmi, pre ktoré vymysleli „akčný” 

päťdňový program. 

A čo hovoria na svoj produkt dievčatá?
„Pre lepšiu motiváciu dospievajúcich sme zvolili ná-

zov produktu Vo štvorici po Česku, ako pokračovanie 

obľúbeného slovenského, cestovateľského seriálu „Vo 

štvorici po Slovensku”. 

Náš produkt bol umiestnený do oblasti Jeseníkov, 

kde pramení rieka Morava. Sú tam pekné trasy 

pre cyklistiku aj pešiu turistiku. 

Nás zaujala aj novovybudovaná veža nazvaná „ 

Stezka v oblacích” .

Ako prebiehala súťaž ? 
Do súťaže bolo prihlásených 12 tímov z českej 

a Slovenskej republiky. Prvá časť pozostávala z 

vedomostného testu o geografii českej Republiky 

a druhá s časť z 15-minútovej prezentácie svojho 

produktu pred 6-člennou porotou a zodpoveda-

ním ich otázok. 

Napriek tomu, že téma bola jednotná, každý pro-

dukt bol iný.  Zaujali produkty určené pre zrani-

teľné cieľové skupiny – deti z detských domovov, 

či deti ako onkologických pacientov. 

Na prvom mieste sa v súťaži umiestnil produkt 

pre skautov pod názvom „Posledná šanca”, ako 

druhý skončil produkt spojený s baťovým kaná-

lom určený pre kórejských turistov, keď sa mladá 

sprievodkyňa prihovorila porote aj publiku po 

kórejsky. Naše súťažiace sa neumiestnili na po-

predných miestach, ale ich produkt bol porovna-

teľný s ostatnými a neurobili si hanbu. Súčasťou 

prezentácie bol aj propagačný materiál, ktorý si 

urobili v programe Corell draw. 

A čo hovoria na priebeh súťaže dievčatá? 
„Neumiestnili sme sa, ale berieme to ako dobrú skúse-

nosť a ďakujeme za príležitosť navštíviť inú školu a 

mesto Ostravu.”

v OSTRAVE

M l a d ý  S p r i e v o d c a

Úspechy žiakov
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Navštívili sme

My, žiaci I.A, sme sa 15. 11. 2016 zúčastnili exkurzie v SNICO v Liptov-
skom Mikuláši. Najskôr sme absolvovali ochutnávku kečupov a horčice a ná-
sledne sme ich hodnotili. Potom prišla medzi nás pani riaditeľka podniku, kto-
rá nám svojím výkladom priblížila nielen jeho históriu, ale oboznámila nás aj 
s čiernou a bielou horčicou. Ďalej naše kroky viedli do výroby; tu sme si museli 
pred vstupom obliecť ochranné pracovné prostriedky. Veľmi nás zaujala pl-niaca linka a aj priama výroba kečupu a horčice.Ďakujeme našim vyučujúcim, že nás zobrali na túto exkurziu.(I.A)

Triedy IV.B, I.ADNŠ a II.ADNŠ sa zúčastnili výletu v Oswiečimu 

a Krakova. V Oswiečime sme sa dozvedeli počet a pôvod uväzne-

ných. Sprievodca nám ukázal, kde spávali, aké tam mali sociálne 

zariadenia. Videli sme tam aj väznice, plynové komory, domy, kde 

boli ubytovaní.

Po skončení sme sa presunuli do Krakova na hlavné námestie, kde 

bol rozchod žiakov. Mohli sme si podrobne pozrieť námestie, kde sa 

práve konal jarmok, lebo bol sviatok Deň nezávislosti. O pol šiestej 

už z Krakova sme odchádzali domov.

Simona Kanderská                               Po stopách liptovských spisovateľov

 
Dňa 30. 09. 2016  sa žiaci IV.C a V.A triedy zúčastnili exkurzie, kde 

mohli bližšie spoznať život liptovských spisovateľov, dozvedieť sa nové 

informácie nielen o nich, ale aj o našej legende Jurajovi Jánošíkovi. Do-

zvedeli sa niečo aj o počiatkoch mesta Liptovský Mikuláš.  Navštívili 

Múzeum Janka Kráľa, rodný dom súrodencov Rázusovcov, dom Milana 

Rúfusa v Závažnej Porube. Boli pozrieť aj miestny cintorín, kde je po-

chovaný „básnik mladosti, sĺz i našich ľúbostí...“ – Milan Rúfus.  Ďalším 

zaujímavým miestom bol dom Dobroslava Chrobáka v Hybiach, kde 

nám priblížili aj život Petra Jaroša, známeho rodáka z Hýb. Po všetkých 

načerpaných informáciách si žiaci ešte prezreli Orfanidesov park.
Ľubica Marková
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dialo sa na škole

Fašiangový
valentínsky

festival
Zdá sa to až neuveriteľné, že ľudia informačného veku, ktorí 
naplno žijú súčasnosťou a skôr ako o včerajšku sú ochotní 
uvažovať o zajtrajšku a pozajtrajšku, sa neprestávajú zaují-
mať ani o témy, priam bytostne spojené s minulosťou.
Na základe snahy o zachovanie  kultúrneho dedičstva na-
šich predkov v rámci výchov-
no-vzdelávacieho procesu sme 
zorganizovali fašiangovú veseli-
cu.  Fašiangy, Turíce, Veľká noc 
ide, kto nemá kožuška, zima 
mu bude....  Žiaci  oblečení do 
fašiangových masiek, za sprievo-
du hudby a spevu, roztancovali 
našich  žiakov, učiteľov i deti zo 
susednej základnej školy. Hotelovou akadémiou rozvoniavali 
napečené chutné šišky, fašiangové dobroty. Naše barmanky z  
II. D triedy v cylindroch a škraboškách ponúkali netradičný 
fašiangový čajík, ktorý každého rozohrial a urobil fašiango-
vú náladu. Pre spomienku naše „maškary“ rozdávali receptár 
s fašiangovými dobrotami. Názvy všetkých jedál na štítkoch  
boli v štyroch svetových jazykoch. Fašiangový valentínsky 
príbeh pritiahol aj regionálnu televíziu TV Liptov.

Ing. Feriancová Michaela – predsedníčka predmetovej ko-
misie spoločného stravovania
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During the last week in December 2016 
a group of 14 brave students from class 

2.C took part in 
communication 
course led by 
british teacher 
Mr.Cheetham. 
So, in words of 
participants - 
what was it like?
How do you feel 
about it?

A message to the other students?
“It was great experience, we practised a lot 
of speaking activities and had great fun!!!“
“I got a lot more confident at speaking!“
“I recommend it to every1!“
Next chance to join the course Talktalk will 
be in school year 2017/2018, keep an eye on 
our news at halmedupage. That´s all folks! 
Urb 

dialo sa na škole

“One language sets 

you in a corridor for 

life. 

Two languages open 

every door along the 

way”

Frank Smith.b

Knowing just one language, is knowing 
just one culture. you can’t fully under-

stand another way of life without knowing 
the language. 
Speaking English connects you with up to 
2 billion people all over the world. Isn´t it 
good enough argument to start learning it? 
I think it is!

T
a
l
k

t
a
l
k
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dialo sa na škole

EXPERT 
geniality 

show
Predmetová komisia MAT-INF zor              

ganizovala 01. 12. 2016  školské kolo 
súťaže Expert geniality show.  

Do súťaže sa zapojilo 34 žiakov z tried I.C, II.b, II.C, 
III.b, III.C, IV.A, IV.C.

Celkovo sa súťaže v školskom roku 2016/2017 zúčastnilo 9 
384 žiakov, preto nás veľmi teší, že 9 našich žiakov získalo 
titul úspešný riešiteľ  :

Timotej Lupták – I.C – téma: Góly, body, sekundy – 118. miesto
Ján Krátky – II.b – téma: Góly, body, sekundy -  66. miesto

Michal Rybín – II.b – téma: Mozgolamy – 77. miesto
Lenka Slosiarová – III.b – téma: Svetobežník – 92. miesto

Andrej Dvorský – III. b – téma: Dejiny, udalosti, umenie – 43. miesto
Denis Ondas – III.b – téma: Góly, body, sekundy – 28. miesto

Lukáš Mlynarčík – III.b – téma: Góly, body, sekundy – 55. miesto
Lukáš Havlík – III.b – téma: Svetobežník – 116. miesto

Martin čisár – IV.A získal v obidvoch témach titul úspešný riešiteľ –
           téma: Svetobežník – 122. miesto, téma: Góly, body, sekundy – 90. miesto

Tak ako po minulé roky, aj tento sa v našej škole uskutočnil Kvíz v nemeckom jazyku. 
Žiaci si svoje vedomosti zmerali v dvoch kategóriách.

1. a 2. ročník študijných odborov a 3. ročník učebného odboru tvorili kategóriu 
začiatočníkov. Tu si krásne prvé miesto vybojoval Filip Ďurica z II.b, druhá 

skončila Dominika Kustrová z II.A a tretie miesto obsadil Michal Rybín z II.b.
Kategóriu pokročilých tvoril 3., 4. a 5. ročník, plus nadstavbové 

štúdium. Víťazom tejto kategórie sa stala Simona Lištiaková z V.b, 
druhú priečku obsadil Patrik Kročan  z V.A a z rovnakej triedy na 

treťom mieste skončil Kamil Vozárik.

Kvíz v nemeckom jazyku
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F l o o r b a l l
Pri akej činnosti sa človek najlepšie odviaže, zabudne na 

svoje problémy alebo spraví niečo pre svoje zdravie? 
Je to určite šport. V rozličných druhoch športov vždy exis-
tuje konkurencia, súperi, ktorí vám nedarujú nič zadarmo. 
Dobrým príkladom sú školské súťaže. Na našej škole to sú: 
volejbal, basketbal a floorbal. 

Každá minca má dve strany. Jednou je, že vymeškáme hodiny z vyučovania, druhá je tá, že 
súperíme proti rovesníkom. V každom turnaji sú emócie, 
radosť z výhry, ale i sklamanie po prehre vo finále či pri 
vypadnutí z turnaja. Typickým príkladom a najväčším ťa-
húňom medzi turnajmi na škole je floorbal. Stretávame sa 
tu, aby sme zistili, kto je lepší, ako po fyzickej, tak po psy-
chickej stránke. Víťaz môže byť len jeden. 
Naša trieda, V.b sa zúčastnila 3 turnajov, z ktorých máme 
3 pódiové umiestnenia. V prvom ročníku sme ostali smutní, nakoľko sa nám nepodarilo zdolať 
vo finále vtedajších maturantov z piateho ročníka. Avšak, boli sme skúsenejší, poučili sme sa 
z prehry a tešili sme sa na nový školský rok, na druhú šancu vyhrať. Preto sme opäť poskladali 
tím, totožný s tým predchádzajúcim, aby sme znovu podľahli súperovi z piatackej triedy až vo 
finále. Nastal opäť smútok. Ten sme hodili za hlavu a snažili sme sa na to zabudnúť. 
Všetko vyvrcholilo na Vianočnom turnaji vo floorbale v decembri tohto školského roku, kedy 
sme sa stali víťazmi. Ako sa hovorí: do tretice všetko dobré. 
Myslím, že tradícia týchto súťaží by mala pokračovať. Ide o dni, kedy sa stanú z priateľov súperi 
a panuje zdravá konkurencia.

Za triedu V.b Ján Naništa

dialo sa na škole
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sport

Kvalifikačný zápas v basketbale žiakov SŠ
Dňa 6. 2. 2017 sa uskutočnil kvalifikačný 
zápas v basketbale študentov SŠ na pôde HA 
LM. Družstvo študentov HA LM sa stretlo 
s ESŠ LM. Išlo o postup na okresné kolo. Už 
v prvom polčase hoteláci vyhrávali vysoko 
41:7. Druhý polčas skončil v prospech HA 
LM vysokou výhrou 63:17. K víťazstvu a k 
postupu na okresné kolo sa zaslúžili chlapci: 
Rázga Adrián - I.A, Lupták Timotej - I.C; 
Ďaďo Adam a Lampert Ján - obaja I.D, 
Sochor Martin - I.F, Havlík Lukáš - III.b, 
Kuchárik Dominik - III.F, Václav Radko - 
II.D. Chlapci nesklamali a na okresnom kole 
sa im tiež darilo

Zlatí chlapci - OK basketbal SŠ
Dňa 17. 2. 2017 na pôde SZŠ LM usporia-
dalo Centrum voľného času Liptovský Miku-
láš Okresné kolo 
v basketbale SŠ 
žiakov. Hoteláci 
vyhrali všetko, 
zaslúžene zvíťa-
zili a postúpili 
na regionálne 

Regionálne kolo – basketbal žiaci SŠ RBK 
Dňa 23. 2. 2017 v Ružomberku, na pôde CVč 
Ružomberok v Športovej hale T 18, boli chlap-
ci HA LM bojovať o postup na Krajské kolo 
v basketbale SŠ. Kapitán družstva TIMO Lu-
pták (I.C) opäť doviedol družstvo k víťazstvu. 
boj o zlato bolo ťažké, víťazstvo je zaslúžené, 
bola to nádherná tímová hra. S Gymnáziom Sv. 

Andreja Ružombe-
rok vyhrali hoteláci 
48:24. Družstvo 
tvorili: Andrej Rázga 
-I.A, Timotej Lupták 
- I.C, Adam Ďaďo a 

Ján Lampert - I.D, Martin Sochor - I.F, Adam 
Vrbovský - II.b, Denis Ondas a Lukáš Havlík 

- III.b, Dominik Kuchárik - III.F, 
Jakub Uličný - I.ADNŠ.
Ďakujeme za výbornú reprezentáciu 
školy a držíme palce na Krajskom 
kole v Žiline, kde sa stretne 5 najlep-
ších družstiev v Žilinskom kraji.  
 

kolo, ktoré bude 23. 2. 2017 v Ružomberku. 
Kapitán družstva Timotej Lupták z I.C dovie-
dol svoje družstvo k víťazstvu aj v poslednom 
zápase s Obchodnou akadémiou LM 28:24. O 
postup bojovali aj ďalší žiaci: Adrián Rázga - 
I.A, Adam Ďaďo a Ján Lampert - I.D, Martin 
Sochor - I.F, Denis Ondas - III.b, Dominik 
Kuchárik - III. F, Dávid Zawisza a Radko Vác-
lav - II.D.

Mgr. Jana Hošalová
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Zaujímavosti

Koncom septembra sme sa zúčastnili exkurzie 
„Rodáci Liptova“, kde sme navštívili miesta 
ako Múzeum Janka Kráľa 
v Liptovskom Mikuláši, dom Martina Rázusa 
v mestskej časti Vrbica, dom Milana Rúfusa v 
Závažnej Porube a napokon dom Dobroslava 
Chrobáka v Hybiach. Počas dňa sme sa dozve-
deli niekoľko zaujímavých faktov, s ktorými by 
sme sa s vami chceli podeliť.

RODÁCI

 
LIPTOVA

Vedeli ste, že ...
eJánošíka mučili pálením chodidiel? Na základe toho vznikol výrok: „Keď ste si ma 
upiekli, tak si ma aj zjedzte!“
eJuraj Tranovský vytvoril prvý evanjelický spevník? Jeho pôvodný názov Cithara sancto-
rum v preklade znamená piesne duchovné a stal sa prvým tlačeným evanjelickým spevníkom 
na Slovensku.
eGašpar Fejerpataky-belopotocký založil prvú verejnú knižnicu na Slovensku v Liptov-
skom Mikuláši?
eJanka Kráľa kedysi učil jeden z prvých slovenských rečníkov Ľudovít Štúr? Janko Kráľ 
tiež napísal báseň Duma bratislavská, ktorá je reakciou na suspendovanie Ľudovíta Štúra z 
katedry profesora evanjelického lýcea, kde Janko Kráľ študoval.
eImaginárna podobizeň Janka Kráľa sa dostala na strieborné pamätné mince, na českoslo-
venskú mincu a na slovenskú poštovú známku?
ePiesne zvané „trávnice“ dostali pomenovanie od huslistu Jozefa Piťa? bol to slovenský 
primáš a huslista, ktorého veľkým obdivovateľom bol aj Michal Miloslav Hodža.
eJán Levoslav bella vybudoval základy slovenskej národnej hudby? Okrem toho je tiež 
autorom prvej a zároveň jeho jednej slovenskej opery Kováč Wieland.
eRodina Stodolovcov bola významná garbiarska rodina na Liptove?
eDej diela bačova žena od Ivana Stodolu sa odohráva v Demänovskej doline?
eAurel Stodola – vynálezca parnej turbíny, bol učiteľom Alberta Einsteina?
ebrat Aurela Stodolu – Kornel, priniesol do Liptovského Mikuláša prvé lyže z Nórska?
eDiela Maroško a Maroško študuje sú autobiografické romány Martina Rázusa? Opisuje 
v nich svoj predškolský i školský život a jeho pobyt v Edinburghu.
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eSpisovateľka Mária Rázusová-Martáková bola pôvodne učiteľkou? Kvôli chorobe však 
musela prestať učiť a začala sa naplno venovať písaniu básní.
ePo básnikovi Milanovi Rúfusovi je pomenovaná planétka vo vesmíre? Objavil ju Leoš 
Kornoš a Peter Kolény z Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK v Modre 
26. februára 1998.
ePri príležitosti narodenia Milana Rúfusa sa každoročne koná udalosť Štebot v rodnom 
hniezde? Večer poézie usporadúva Kultúrna komisia Obecného zastupiteľstva v spolupráci s 
obecnou základnom a materskou školou v rodisku Milana Rúfusa – v Závažnej Porube.
eAutor Tísícročnej včely a zbojníka Pacha – Peter Jaroš, pochádzal z Hýb?
eAj v Hybiach sa nachádza Orloj? Je to zmenšená kópia pražského orloja, kde sa striedajú 
známe dedinské postavičky, ktoré kedysi nakreslil synovec spisovateľa Dobroslava Chrobáka.

M. Kováčová IV.C.
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Interview

Mgr. Katarína Mäsiarová “túžila som sa stať výtvarnou umelkyňou”
Naša pani triedna učiteľka je našou druhov „mamou“. Po 
chodbe chodí stále usmiata, a svojím úsmevom vytvára 
dobrú atmosféru. Na hodinách je na nás  niekedy prísna , 
ale niekedy nám urobí aj zo zlého dňa super deň. Zbožňuje 
chodiť na prechádzky so svojím psíkom Oliverom a džúsy 
vždy riedi vodou.  

1. Bol Váš sen byť učiteľkou už od malička ?  
V detstve som veľmi rada kreslila a maľovala. 9 rokov som chodila do umeleckej školy. bavilo ma to a 
celkom sa mi darilo. Túžila som sa stať výtvarnou umelkyňou. Dodnes ma fascinuje výtvarné umenie 
a stará architektúra. Ale pamätám si, že už ako dieťa som doma organizovala vystúpenia pre rodičov 
– napríklad k narodeninám a Vianociam. Zapojila som do akcie aj susedov a deti z paneláku. Možno 
už tam niekde sa prejavili moje pedagogické vlohy.
2. Chceli ste dobrovoľne učiť na strednej škole ?  
Určite. V minulosti som vystupovala na prvom i druhom stupni základnej školy, učila som v kurzoch 
pre deti i dospelých, pár rokov aj na vysokej škole. Stredná škola tak bola akýmsi samozrejmým vyús-
tením mojej pedagogickej kariéry- novou výzvou.
3. Ste spokojná na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši ?  
Neľutujem, že som tu. Páči sa mi práca s mladými ľuďmi . Môžem sa realizovať nielen po odbornej 
stránke, ale aj z ľudského hľadiska. Napríklad motivovať študentov k ďalšiemu sebarozvíjaniu.
4. Zvládate byť učiteľkou a zároveň aj našou „mamou“ ?  
To musia posúdiť iní, najmä však vy „moji“ žiaci. Pre mňa je moja práca zaujímavá a mám ju rada. 
Ako som už spomenula , sú to každodenné výzvy. Je pravdou, že žiaci ma vedia aj poriadne „vytočiť“, 
či potrápiť, ale to je práve to, čo ma posúva dopredu. Na neustále nové situácie hľadať stále nové rie-
šenia. A pokiaľ možno, stále lepšie a lepšie.
5. Ako ste doteraz spokojná s našou triedou ?  
Hm, aj si rozumieme, aj sa ešte hľadáme. Aj sa snažíte, čo je vidieť na niektorých výsledkoch, aj sa 
niekedy ulievate. Stále je čo zlepšovať. Ak to pochopíte a budete sa aj usilovať, bude to na prospech 
každej jednej z vás. A v budúcnosti budeme na spoločne strávených päť rokov štúdia spomínať len v 
tom najlepšom.

g
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Téma

Za posledných niekoľko desaťročí sa svet zmenil na nepoznanie. Je to už viac ako storo-
čie, čo vznikol prvý telefón a ešte niekoľko rokov predtým boli ľudia schopní na dlhé 

vzdialenosti komunikovať prostredníctvom telegrafov a morzeovky. Ešte dlho však tieto for-
my komunikácie na diaľku boli neosobné a náročné na používanie, s nízkou kvalitou a navyše 
boli dostupné iba malej skupine ľudí.
Telefóny zmenili veľa, pretože boli dostupné rôznym sociálnym skupinám a bolo možné pri 
ich používaní vyjadrovať aj emócie. 
Najzásadnejší krok vpred v otázke ľudskej komunikácie však priniesol až internet. Dnes 
prakticky neustále komunikujeme s druhými ľuďmi aj bez toho, aby sme ich videli alebo do-
konca počuli, náš prejav nahradili SMAJLÍKy a TEXTy. Sociálne siete tento fenomén ešte 
viac posilnili a zdá sa, že ich verejnosť prijíma pozitívne. 
často sa však zvykne hovoriť, že čas strávený na sociálnych sieťach je na úkor toho, ktorý 
by sme inak strávili s priateľmi a rodinou osobne. Kde sú tie časy, keď sa nám ústa, keď sme 
boli vonku, vôbec nezatvorili? Kde je tá voľnosť, sloboda, kamarátske stretnutia? Veď, uznajte 
sami..., psychológia dnešného chalana: „Ako ju pozvem na rande? Odpíše mi? Štuchne ma 
späť?", a ďalšie otázky typu ako, napr. "Mám mu napísať? Mám dať LIKE na príspevok na 
jeho nástenke? čo keď už bude OFFLINE?" Tieto a mnohé ďalšie otázky sú otázky, ktoré 
trápia nejedného z nás a, ako naschvál, všetky sa týkajú práve FACEbOOKU. 
Kde sú tie časy, keď sme sa spoznávali na osobnom stretnutí? Teraz sme ich vymenili za písa-
nie si na čete. Kde sú tie nesmelé úsmevy, ktoré sa stávali súčasťou nášho randenia? 

Sociálne siete  a ľudské vzťahy
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No predsa na tvári každého z nás, pozerajúc sa na monitor svojho počítača so zapnutým 
Facebookom. 
Na sociálnej sieti sa prezentujeme tak, ako to uznáme za vhodné. A hoci sa to nemusí zdať 
každému, pravdou je, že každý z našich obrazov je pravdivý – iba sme trocha prekvapení, keď 
o dôverne známom človeku čítame niečo nové, o čom sme predtým netušili. 

Tvrdenia, že internetové priateľstvá nie sú skutočné a nemajú hodnotu, nie sú vôbec správne 
a ani oprávnené. Stačí sa pozrieť okolo seba a uvedomiť si, aké množstvo párov sa spoznalo 
práve prostredníctvom internetu a tento ich online vzťah nakoniec  dospel do svadby.
Pri ONLINE  vzťahoch môže trvať dlhšie, kým dosiahnu dôvernosť, ale majú aj svoje výho-
dy. Ľudia sa cítia bezpečnejšie, sú viac otvorení a priatelia sa skôr pre hodnoty než napríklad 
pre vzhľad alebo zištné výhody. Všetky internetové vzťahy je potrebné prijímať s určitým 
nadhľadom, ale zároveň ich ani nezľahčovať alebo neponižovať. 
Sociálne siete sú v prvom rade pomocníkom vo svete, v ktorom sa snažíme o čo najjedno-
duchšiu komunikáciu s priateľmi, kolegami, rodinou a známymi a záleží iba na nás, ako si s 
ich možnosťami poradíme.  
Zamyslime sa, keď nechceme krásne slnečné dni doma tráviť so zapnutým INTERNETOM 
zatiaľ čo je vonku tak krásne, keď je priam stvorený čas na prechádzku. Zamyslime sa, preto-
že tieto veci sa pre nás strácajú. Každý deň viac a viac.

Téma
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Príroda je krásne miesto, kde trávim množstvo voľného času. Začalo to takto... Sedel 
som za počítačom niekoľko hodín denne a cítil som, že niečo nie je v poriadku. bola mi 
podaná pomocná ruka, v podobe možnosti, navštíviť nesprístupnenú jaskyňu v Jánskej 
doline, v sprievode profesionálnych jaskyniarov. 
bral som to ako novú výzvu. Počiatočný ošiaľ ale opadol, keď sme došli na koniec jaskyne 
a ja som cítil, že by som chcel ísť ďalej. bránila tomu úzka chodbička, s priemerom asi 20 
centimetrov. Spýtal som sa preto, čo sa robí v takýchto prípadoch. A ihneď som dostal 
odpoveď v podobe vedra a čakana. Vedel som, za čím idem. Cítil som prievan a bola tam 
malá ozvena. 100% šanca, že jaskyňa pokračuje ďalej. Prišlo sklamanie. Po 6 hodinách 
kopania som bol strašne unavený, postup dopredu nenastal. Preto som sa vyberal do jas-
kýň znova a znova. Vďaka mojej malej výške a hmotnosti som bol využívaný na bádanie 
malých priestorov. Objavy prišli neskôr, za najväčší môžem považovať 400 metrov cho-
dieb v Demänovskej jaskyni mieru. 

Ako jaskyniar pôsobím takmer 5 rokov. Za tento čas som sa zúčastnil viac ako 300 akcií, 
kedy sa v jaskyni kopalo a 47 povrchových akcií, počas ktorých hľadáme nové jaskyne 
alebo zameriavame vchody do tých už poznaných. 

Množstvo ľudí sa ma pýta, prečo to robím. Moja odpoveď je jasná. Ak sa prekopem cez 
úzku chodbu, preplazím sa maličkým otvorom, zatiaľ čo lapám po vzduchu, nakoľko 
mám stlačený hrudník, tak sa dostanem sa do priestoru, kde ešte nikto nikdy predtým 
nebol. Idem za poznaním, a to ma posúva vpred.

Ján Naništa V.b

Téma

JASKYNIARSTVO
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Peter Trucka (Ronelle spot)

Hyperbola nedochvíľnosti ako vôbec,

vôbec...

Ako obec, kde neprídu ani na umenie

ani na kultúru,

radosť rozšíriť ba ani,

byť, biť sa za cit...

Kde trestanec trestanca

za postup trestá trestom...

Kúpme bazalku, čudák,

živme vodomierom,

a oživme cestom

cestu nastalú!

(žiacka práca)

Už počítaš dni, noci a hodiny, kedy sa zas pri vianočnom stole stretne polka vašej rodiny, 

zhasnete svetlo, atmosféra a rodinná láska stúpa tiež, je to také krásne, že si aj v starobe na to spomenieš, 

hlavu skloníš, slzy pôjdu von a možno bez maminy a ocina budeš pozerať na ten starý vianočný strom, 

a tak si možno teraz uvedomíš, že nejde len o tie darčeky, ale o tú rodinu, ktorú máš.

Nikdy nedaj na ňu dopustiť, povedz si v duchu; ďakujem za vás, že vás mám a v núdzi vám vždy ruku moju 

podám.

(žiacka práca)

keď tok

plynie potokom,

príkladne spláchneš posledné,

zúžitkovateľné pomyje

výlevkou dnu

a z výlevky von

odídu všetky

všetky nešváry...

...smútky, strasti, starosti...

a úsmev

úsmev oblasti srdca a pľúc

nastane a zotrvá

...bitie a dych

rovnomerným

výdychom

potom nádychom

ukoná

rovnotu...

(žiacka práca)


