Ples
...dnes sa mi
nechce
nič... ♫

VIII. Medzinárodný veľtrh

Udialo sa – neušlo nám
A začíname hneď zhurta. Nech sa páči, prehľad aktualít:
1. VIII. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
Dňa 16. februára 2012 sa na Spojenej škole
vo Svidníku uskutočnil už 8. ročník
Prehliadky cvičných firiem a študentských.
Na tomto podujatí si svoje manažérske
zručnosti otestovalo 15 cvičných firiem, 1
študentská spoločnosť a 2 firmy
cestovného ruchu. Našu školu
reprezentovalo šesť cvičných firiem:
CompFusion, s. r. o., LUIGI, s. r. o., Pub
Tea, s. r. o., Baby Dream, s. r. o., Nádej, s.
r. o., Fitness Nutrition, s. r. o.. V tradícii
pokračovala aj ďalšia študentská spoločnosť
SIXTEEN, ktorú predviedli študenti tretieho
ročníka Obchodnej akadémie vo
Svidníku. Prvýkrát sa prezentovali aj naše
firmy cestovného ruchu OA TRIP, s.r.o. a Ruka
v ruke, s.r.o., ktoré propagovali náš krásny
región spolu s jeho významnými kultúrnymi
pamiatkami a typickými jedlami, ktoré varili
ešte naše babky. Aj naši malí spolužiaci zo
základnej školy nás milo všetkých
prekvapili s firmou Malý kuchárik,
kde ponúkali sladké dobroty.
Na celý priebeh súťažnej
prehliadky dohliadalo prísne oko
porotcov, ktorí rozhodli o takomto
umiestnení: 1. miesto – CompFusion,
s.r.o. (SŠ Svidník), 2. miesto –
EREMITA, s.r.o. (SPŠ Svidník) a 3.
miesto – Liečivá voda, s.r.o.
(Ukrajina). Porota udelila aj ďalšie
ceny: najlepší reprezentant firmy – DREVKO, s.r.o. (OA Vranov nad Topľou) a v anglickom

jazyku SECURE (OA Polárna Košice), najlepší katalóg – CompFusion, s.r.o. (SŠ Svidník) a
najlepšia prezentácia – TraAl, s.r.o. (OA Vranov nad Topľou).
Poďakovanie patrí vedeniu Spojenej školy za organizáciu prehliadky, ako aj všetkým
pedagógom, ktorí vedú študentov v práci cvičných firiem a žiakov hotelovej akadémie v
príprave na ich budúce povolanie. Vďačnosť patrí aj partnerom a sponzorom: Združeniu
rodičov pri OA vo Svidníku, CVČ Giraltovce a firme PEEM SERVIS Peter Mihaľ Svidník.

2. Módna prehliadka
SIXTEEN, š. s., sa v rámci svojej činnosti rozhodla meniť imidž svojich spolužiakov.
Kvalitné ekonomické vzdelanie, ktoré na škole žiaci získavajú ich v budúcnosti predurčuje
na prácu v strednom, či vyššom manažmente podnikov, úradov, či iných inštitúcií a preto sa
v SIXTEEN rozhodli, že je
potrebné

popracovať

vonkajšom

vzhľade

aj

na

budúcich

úspešných ľudí. V spolupráci s p.
Ladislavom

Koudelkom,

generálnym riaditeľom podniku
ICA

pripravili

učiteľov

žiakov

školy

prehliadku,
biznis

pre

kde

modely

a

módnu
prezentovali

určené

pre

pracovníkov Ministerstva vnútra
a Ministerstva práce, sociálnych
vecí

a

rodiny.

Členovia

študentskej spoločnosti sa v tento deň namiesto džínsov a tričiek obliekli do kvalitných
oblekov a dámskych kostýmov, obuli elegantné topánky a predviedli svojim spolužiakom
biznis módu, ktorá je samozrejmosťou nielen v biznise ale v každom zamestnaní, kde je
potrebné

svojím

vzhľadom

dotvárať

atmosféru úspešnosti.
Modelom a modelkám tejto prehliadky
sa

určite

podarilo

zaujať

všetkých

prítomných a to nielen vďaka oblečeniu, ale aj
celkovej

výnimočnosti,

ktorá

z

nich

vyžarovala. V takomto oblečení sa určite dá
robiť veľký biznis.
Poznámka: Záujem o kúpu niektorého modelu
hláste u študenta L. Koudelku (III. A)

3. DANUBIUS GASTRO 2012 Bratislava
Dňa 20. januára 2012 sa žiaci Spojenej školy vo Svidníku
zúčastnili

odbornej

exkurzie

DANUBIUS

GASTRO

Bratislava 2012. Úspechom pre našu škola bola aj účasť
žiakov

odboru

hotelová

akadémia

Daniela

Havrilu

a

Miroslava Magera z V. HA v súťaži Danubius GASTRO
GARVING CUP a žiačky Martiny Lazengovej z II. HA v
súťaži Callebaut vo výrobe čokoládových praliniek. Aj
napriek tomu, že sa neumiestnili na popredných miestach,
ich výrobky a práca boli porotou veľmi
kladne ohodnotené. Prínosom a veľkým
zážitkom pre našich žiakov bola nielen
prehliadka výstaviska INCHEBY, ale
aj

exkurzia

v

Národnej

rade

Slovenskej republiky. Členovia krúžkov
CarvingFruit,

Cukrárska

artistika

a Podnikanie v cestovnom ruchu získali
tak

veľa

cenných

skúseností

a informácií. Poďakovanie patrí CVČ v
Giraltovciach

za

spoluprácu

a

pomoc

pri

4. Koncert Zuzany Smatanovej
Dňa 17. 02. 2012 sa študenti Obchodnej a Hotelovej
akadémie zúčastnili koncertu Zuzany Smatanovej
v Športovej hale Giraltovce. Bezplatný vstup na koncert
nám zabezpečilo CVČ Giraltovce.
© JA

zabezpečovaní

dopravy.

5. IV. Valentínsky ples na našej škole
Na našej škole sa už tradične po štvrtýkrát konal školský
ples pri príležitosti Sv. Valentína. Pripravovali ho študenti
obchodnej akadémie zo študentskej spoločnosti, ktorá
pôsobí

na

ekonómia“.

našej škole
Po

dlhých

v rámci

predmetu

a náročných

,,aplikovaná

prípravách

nadišiel

konečne ten slávnostný večer, na ktorom sa stretli študenti
a mladí v hojnom počte 120. Tento ples zahájila naša pani
riaditeľka
a to

nielen

milým
slovom, ale
aj
slávnostným úderom gongu. Celého večer
sa

k prítomným

prihovárali

zábavní

moderátori zo študentskej spoločnosti,
ďalej DJ Marek, ktorý sa každoročne
stará o hudobnú zábavu na plese a vie, po čom mladí túžia. Túto plesovú slávnosť oživila aj
hudobná tanečná skupina ,,ŠOK“, ktorá predviedla mnohé zaujímavé tanečné variácie. Ale
hlavným prekvapením bola ohňová šou Flagrans Saltatio z Bratislavy, ktorá ohromila
všetkých plesajúcich svojou netradičnou ohňovou akrobáciou. Zúčastnení sa zapojili aj do
súťaže o kráľa a kráľovnú plesu, súťažili taktiež o vecné ceny v tombole, ale hlavne sa
všetci skvelo zabavili a zabudli na problémy, týkajúce sa školských povinností.

6. Hoteláci na SWEET CUPe 2012
Dňa 24. februára 2012 sa v Prešove konal 10. ročník
SWEET CUPu, kde našu hotelovú akadémiu vzorne
reprezentoval študent 3. HA

Jozef Lipnický

za

asistencie Lucie Kmecovej študentky 1. HB. Študenti
mali pripraviť dezert na tému HAPPY BIRTHDAY.
Súťaž pozostávala z dvoch časti. V 1.časti si
súťažiaci v časovom limite 15 minút mohli v zákulisí
predpripraviť

jednotlivé

komponenty

podľa

pripravených receptúr a 2. časť bola určená na prípravu samotného dezertu a jeho
servírovanie na pódiu pred zrakmi divákov. Naši študenti pripravovali mangovo - pistáciový
krém s jahodovým pyré a šľahačkou a v celkovom hodnotení sa umiestnili v bronzovom
pásme.

7. „Benvenuti in Italia“
Usilovná práca študentov a učiteľov Spojenej školy vo Svidníku v rámci projektu Imagine
bola odmenená možnosťou spoznať život študentov v Taliansku a tak v dňoch 20.2.24.2.2012 sa opäť stretli projektové tímy Turecka, Litvy, Slovenska, Anglicka, Poľska
a Talianska. Poznávanie krajiny začalo prehliadkou najznámejších pamiatok mesta Rím,
samozrejme nechýbal ani Vatikán a Neapol, kde je veľkou hviezdou aj náš futbalista
Marek Hamšík. Stretnutie s učiteľmi a študentmi v

partnerskej škole bolo srdečné a

„hlučné“. Opäť sme mali možnosť predstaviť časť slovenskej kultúry, spoznať kultúry
krajín

zapojených

do

projektu

a život

v škole hosťujúcej krajiny. Toto stretnutie
bolo pre projektový tím prínosom nielen po
kultúrnej
možností

stránke,

ale

vytvoriť

aj

nové

po

stránke

priateľstvá

a vymeniť si skúsenosti.
© Tím SŠ: Mgr. Lenka Feckaninová, Ing.
Angela Hanusová, René Fečko, Dávid Derco

8. Sixteen na veľtrhu v Žiline
Vo štvrtok, teda 15. marca, prišiel ten veľký deň pre študentskú spoločnosť Sixteen,
ktorá pôsobí na našej škole. A o čo vlastne išlo? Tak zúčastnili sa akcie s názvom Veľtrh
študentských spoločností, na ktorej sa zúčastnili študentské spoločnosti z celého
Slovenska. Na tomto veľtrhu sa zúčastnilo celkovo
53 študentských spoločností z celého Slovenska.
Oficiálne

otvorenie

a pokračovalo

dlhým

akcie

bolo

o 10

prezentovaním

ráno
svojej

študentskej spoločnosti. Počas celého dňa sa
pohybovali

okolo

stánkov

spoločností

rôzni

porotcovia, ktorí hodnotili študentské spoločnosti
z rôznych kategórií. Hlavnou úlohou spoločnosti
bolo

zaujať

porotu

svojím

nápadom,

svojou

kreativitou a prezentovaním sa. Pre študentov našej
spoločnosti to bola veľmi bohatá skúsenosť, ktorú
si veľmi chvália a dlho na ňu nezabudnú.

,,Tento

veľtrh nám priniesol množstvo skúseností ktoré
jedného dňa uplatníme v skutočnej firme.“ Takto
komentovala veľtrh študentských spoločností jedna študentka zo zúčastnených na
veľtrhu.

9. Učitelia vo „veľkom jablku“ (NY)
Oddych, relax v New Yorku, tak to by určite každý z nás prijal. Realitou sa to stalo pre
niektorých našich učiteľov, ktorí sa tam vybrali za turistikou v čase jarných prázdnin.
Ubytovanie a letenky zabezpečila online firma OA TRIP, s.r.o. Ich pobyt bol 5-dňový,
navštívili atraktívne miesta, ktoré mnohí z nás vidia a poznajú iba z televíznej obrazovky –
Empire State Building, Ellis Island a ďalšie miesta ako Central Park,

Rockefeller

Center, Times Square, Statue of Liberty, Madison Square Garden, samozrejme neobišli
ani

veľké

nákupné

centrá.

Po

kultúrnej, umeleckej a
architektonickej stránke je mesto
veľmi pekné a zaujímavé, ale podľa
vyjadrení našich učiteľov boli radi,
že

sú

doma

a s množstvom

celoživotných zážitkov.

10. Školské kolo olympiády Mladý účtovník
Vo štvrtok 23. 02. 2012 sa konalo školské kolo olympiády Mladý účtovník. Zúčastnilo sa ho
12 žiakov tretieho a štvrtého ročníka Obchodnej akadémie.
1.

miesto

Lukáčová Mária

III. B

2.

miesto

Jačanin Miloš

IV. B

3.

miesto

Kruželák Patrik

IV. A

Na regionálne kolo olympiády Mladý účtovník do Košíc, ktoré sa bude konať 23. 03. 2012
postupujú študenti, ktorí získali 1. a 2. miesto.

11. Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií
Dňa 14. februára 2012 sa študentky obchodnej akadémie Mária Lukáčová z III. B triedy
a Adriana Konfederáková zo IV. A triedy zúčastnili krajského kola súťaže žiakov
stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Súťaž sa konala na Obchodnej
akadémií v Starej Ľubovni. Z 33 zúčastnených súťažiacich sme získali 18. miesto.

12. Top vo volejbale
Dňa 15.marca tohto roku sa na Strednej odbornej škole
amr. gen. L. Svobodu vo Svidníku uskutočnil volejbalový
turnaj chlapcov stredných svidníckych škôl, ktorého
víťazom sa po dlhých a namáhavých zápasoch stál náš
volejbalový tím v zložení študentov zo spojenej školy.
Týmto sa chceme poďakovať za ich výhru a ďalšiu
trofej vystavenú na našej škole. Dievčatá sa taktiež
zúčastnili tohto turnaja, a to konkrétne dňa 8. marca,
ktoré sa takisto v zložení študentiek spojenej školy
umiestnili na 1. mieste.
Gratulujeme!

13. Valentííín
Ako ste si určite všimli žiacka školská rada
zorganizovala zaujímavú akciu pri príležitosti
sviatku

sv.

Valentína,

ktorej

sa

mohli

zúčastniť všetci, ktorí chceli odkázať svojim
láskam, priateľom či dokonca učiteľom nejaké
zaujímavé slovíčko.

Štvrtákom a piatakom už prihára
Dvere do maturitných

miestností sa začínajú

pomaly otvárať a našim

štvrtákom obchoďákom

a piatakom hotelákom

nezostáva nič iné, ako sa

naladiť na správnu

vlnovú dĺžku a začať sa

pripravovať na maturitu.
Je teda najvyšší čas

zabudnúť na to, že

nejako bolo a nejako

bude a že v tej rýchlosti

a zhone sa to nejako zvládne. Jednoducho a múdro povedané – učiť sa, učiť sa, učiť sa...

Takže ÚSPEŠNÉ MATURITY!

Študenti – maturanti majú za sebou:
13. 03. 2012 – písomná časť MS – slovenský jazyk a literatúra
14. 03. 2012 – písomná časť MS –
anglický, nemecký alebo ruský
jazyk
15. 03. 2012 – písomná časť MS matematika

Čo všetko ešte čaká maturantov:
22. 03. 2012 – praktická časť MS
HA – banket 1
29. 03. 2012 – praktická časť MS
HA – banket 2
03. 04. 2012 – praktická časť MS HA – výstava studených jedál
04. 05. 2012– 10. 05. 2012 – praktická časť odbornej zložky MS
11. 05. 2012 – posledný zvonček
21. 05. 2012 – 25. 05. 2012 – ústne maturitné skúšky
29. 05. 2012 – slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Čo hovoria naši študenti – maturanti:
Opýtali sme sa, aké sú ich pocity pred maturitou.
Je treba povedať, že niekto to berie vážne, iný
zase s humorom. Tu sú ich odpovede:

Aké sú tvoje pocity pred maturitami?

Práca

VŠ

Miška: Mám pocit, že asi nezmaturujem. A dúfam,

že mi naši učitelia pomôžu, aby som nejako prešla
do toho sveta dospelých.
Dominik: Momentálne ešte nemám žiadne pocity. V podstate si ani neuvedomujem, čo ma

čaká. Ale ono to príde...“lipáky“.
Janko: Pred matúrou ešte v poriadku, ale v deň matúry asi skolabujem.

Ako prežívaš takéto situácie, ako je maturita?
Miška: Uvidím komisiu, odpadnem a 112 bude horúcou linkou.
Dominik: Nijak extra.  Som toho názoru, že čo ma nezabije, to ma posilní.
Janko: Dosť ťažko, som stresman. Ale dúfam, že to bude ok. A ak by to náhodou nevyšlo,

tak nevadí, oslávim to aj tak spolu so spolužiakmi, ktorí zmaturujú. 

A čo po maturite?
Miška: Tak ja odlietam

do teplých krajín.
Janko: Zo mňa bude

lesný muž s pílou a LKTčkom.
Domink: ,, Volali me robic

na Čechy.“, si budem
spievať, ak zmaturujem.

Z vlastnej tvorby
Prichádzajúca jar prebúdza k životu nielen prírodu, ale aj niektorých našich
študentov, hlavne ich fantáziu a tzv. básnické črevo.
Nakoniec, posúďte toto prebudenie sami.

Túžba

Opustený...

V očiach slzy, na tele mráz,

Keď sa dvaja veľmi ľúbia,

na duši bolesť, v srdci hrádz.

keď sa k sebe radi túlia,

Bozkávať ťa v predstavách,

snívajú nad tým, čo sa stane,

vystrájať v rôznych hrách,

že nikto sám neostane.

chváliť sa tvojou krásou,

No príde jedna chvíľa,

tvojím úsmevom a láskou,

príde boj, príde dlhá míľa,

to chcem iba tebe dokázať,

trápenie a smútok,

to chcem iba tebe ukázať.

pocit samoty a búrok.

Môj sen je jednoduchý,

Dážď husto padá,

nie ani troška bezduchý.

vietor, fujavica zradná.

Jedine o jednu vec mi ide,

Moja myšlienka na teba,

jedine pri tebe je to iné.

nepominie tá neha.

Navždy ťa milovať.

Prečo, keď sa ľúbia dvaja,

Nikdy sa nerovnať

rozdelia sa , trápia.

iným, ktorí mi to závidia,

Prečo je to tak,

láskam nezadaným, neveria.

prečo človek celý život hľadá

Takto povedať by som ti chcel,

a po každom boji prehráva.

čo moje srdce zacítilo, keď som ta

V mojom srdci navždy ostaneš,

uvidel,

z mojej hlavy sa nedostaneš.

ako veľmi túžim byť s tebou

Aj keď s tebou nesmiem byť,

iba s tebou, jedinou.

ja ťa budem stále ľúbiť !

T.G ®

Ukáž, čo je v tebe
1. Lopta ako bumerang
AK správne hodíš bumerang, tak sa k tebe vráti. Dokážeš však hodiť loptu tak, aby sa
k tebe vrátila? (Do ničoho nenarazila, nebola k ničomu pripevnená, bez pomoci iných ľudí.)

2. Puzzle Táraniny
Ak deň po zajtrajšku je včerajšok, potom „dnes“ bude tak vzdialený od nedele ako deň,
ktorý bol „dnes“, keď deň pred včerajškom bolo zajtra!
Ktorý deň v týždni je tento výrok pravdivý?

3. Fernet a Tonik
Máme 2 poháre. V jednom je 10 cl toniku a v druhom 10 cl fernetu. 3 cl toniku prelejeme do
pohára s fernetom a po dôkladnom premiešaní prelejeme 3 cl vzniknutej zmesi späť. do
pohára s tonikom. Je teraz viac toniku v pohári s fernetom alebo viac fernetu v pohári
s tonikom? (Ignorujte chemické zloženie tekutín!)

Riešenia z minulého čísla:
1. Mníška
Mládenec bol synom mníšky.

2. Strážcovia
Spýtam sa jedného vylučovacou metódou jednu
otázku: "Vedie táto chodba, ktorú strážiš von v
prípade, že si klamár?“ Tak ho donútim odpovedať aj
na chodbu aj na jeho identitu jeho jedinou odpoveďou
áno, alebo nie.
Ak je to ten, čo vždy klame, povie: "Áno, som klamár, áno tá chodba vedie von", proste
povie áno.
Ak je vždy hovorí pravdu, povie: "Nie som klamár, nie, tá chodba nevedie von", povie nie.

3. Loptička
Do rúry treba naliať tekutinu. Na jej hladine bude loptička plávať.

Vtipovisko
Blondínka súťaží v súťaži "Milionár". Dostane prvú
otázku, zamyslí sa a nič. Nikodým napomáha:
- Veď máte 3 možnosti na pomoc.
Blondínka zvolí priateľa na telefón.
- Haló, Peter, poraď mi, mám použiť 50 na 50, alebo
pomoc divákov?
Sudca sa pýta obžalovaného:
- Prečo ste zbili toho pána?
- No viete. Veľký frajer, čierne okuliare, biela palička a oklepkával mi auto!
Muž a žena, ktorí sa nikdy predtým nevideli, sa stretnú v jednom kupé
lôžkového vozňa.
Po prvotných rozpakoch sa dohodnú, že žena bude spať na hornom lôžku a
muž na tom pod ňou.
Uprostred noci sa žena zobudí a zobudí aj muža: "Prosím vás prepáčte, že otravujem, ale
mohli by ste ísť požiadať sprievodcu, či nemá ešte jednu deku naviac? Je mi zima."
Muž hovori s leskom v očiach: "Mám lepší nápad, čo sa zahrať na to, že sme manželia?"
Žena sa usmeje: "No, vlastne prečo nie."
A muž: "Dobre, tak neotravuj a choď sa spýtať sama."

Na slovíčko v riaditeľni
1. Ako hodnotíte 1. polrok školského roka 2011/2012?
Vcelku pozitívne – urobili sme veľa práce na úprave školy, dokončila sa obnova
fasády. Máme šikovných prvákov – aj keď s niektorými bude treba ešte trochu sa
potrápiť  . Teším sa, že na škole sa stále niečo deje, úspešne sme sa prezentovali
pred deviatakmi zo základných škôl.... Významný úspech má Centrum talentovanej
mládeže pri VK Slávia, naši kadeti a juniori bodujú vo všetkých súťažiach.

2. Aké úlohy stoja pred Vami, teda aj pred našou školou, do konca
školského roka?
Tých úloh je viac... Verím, že v prijímacom
konaní sa nám podarí naplniť budúci 1.
ročník tými najlepšími študentmi a naši
maturanti úspešne ukončia štúdium. Do
mája chceme ukončiť výstavbu
multifunkčného ihriska s tartanovým
povrchom. Pri tejto príležitosti by sme
chceli našich športovcov potešiť novými
dresmi a dúfam, že študenti nám pomôžu
s návrhom, ako by mali vyzerať.

3. Dovoľuje Vám Vaša pozícia riaditeľky venovať sa aj svojim
záľubám?
Tak toto je trochu problematické... Toho času nemám nazvyš, ale snažím sa
relaxovať pri činnostiach, ktoré ma tešia – dobrá kniha, „pohodička“ na záhradke.
Vrátila som sa k svojej dávnej záľube – šitiu.

4. Ako sa celkovo zmenil Váš život vplyvom Vašej náročnej práce?
Ťažká otázka... Tá zmena nastala dávno, beriem to už ako bežný pracovný
stereotyp. Moja práca ma baví, mám radosť z úspechov žiakov a pokroku školy.
Za odpovede ďakujeme riaditeľke našej školy RNDr. Márii Makutovej.

Redakčná rada /RR/
Pod vedením PaedDr. Oľgy Nestorovej
* Jakub Antoš, *Tomáš Gido, *Pavol Fečkanin, *Ladislav Koudelka, *Romana
Pavelčaková

Milí spolužiaci, dočítali ste tretie číslo Akademika a skromní
tím RR dúfa, že sa vám páčil a možno ste sa tam aj
niektorí našli vďaka vašej aktivite.
Vo svojej „novinárčine“ by sme radi pokračovali, ale k tomu
potrebujeme aj vaše postrehy, nápady, príspevky a preto
uvoľnite svoje mozgové závity, dajte voľnosť vašej fantázii a ozvite sa nám.
Vopred sa tešíme /dúfame, že nie zbytočne/.
RR

K blížiacej sa Veľkej noci Vám vinšujeme veľa
radosti, veselosti, dievčatám veľa vody
a chlapcom veľa ...

