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Milí čitatelia, 

Ako vidíte, pred vami leží 3. číslo školského časopisu NOHA. Počas minulých mesiacov sa 

toho udialo naozaj veľa. Našťastie, ani u nás v redakcii sme nezaháľali. Tradičný školský 

ples bol určite jednou z najväčších akcií tu u nás na škole. Budeme sa venovať aj 

prehliadke cvičných firiem a študentských spoločností, Dňu narcisov či rôznym aktivitám 

Hotelovej akadémie, ako je carving fruit či someliersky kurz. Nezabudli sme ani na nášho 

skvelého recepčného, ktorého nezabudnuteľné hlášky sme poctivo zozbierali, aby ste sa 

mohli spolu s nami pobaviť. Hlavnou myšlienkou  posledného čísla v tomto školskom roku 

sú najmä naši maturanti. Tí o chvíľu opustia brány našej školy a zavítajú do náročného 

sveta dospelých. Pevne veríme, že sa v živote  nestratia. Prvou skúškou dospelosti, 

ktorou je maturita, si už prešli a zvládli ju výborne, na čo sme patrične hrdí. Všetkým 

prajeme úspešný štart do života, aby sa vás úspechy držali aj po nasledujúce roky. 

A vám, milí čitatelia, prajeme príjemné čítanie tohto jarného vydania nášho časopisu.  

Vladka  
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Andrea Červeňáková  (srdcom vždy zo Svidníka, zo Slovenska) 

Keď sa v myšlienkach obzrieš a vidíš svoju životnú cestu, zdá sa ti, že mala 
nejakú vnútornú logiku?  

Keď sa spätne obzriem je veľa vecí a dní, ktoré nedávajú význam a je zbytočne sa 

pozostavovať nad tým, prečo boli smutnejšie alebo veselšie ako ostatné. Viete, ja verím, 

že osud je nám niekým alebo ničím daný. Je nám všetkým jasné, že život v dnešnej dobe 

nie je ľahké realizovať len so snami a túžbami, ale SNY, MOTIVÁCIA a “ CHCIEŤ BYT 

LEPŠÍ” sú podľa mňa tým prvým kameňom, tým základom pre šťastný dom – život. Je 

dôležité byt pozitívny. Veriť v seba. To bola moja logika. 

 

Kedy presne si prišla na to, že chceš pracovať v USA ? 
Ja si myslím, že chcieť pracovať a chcieť mať peniaze sú obe rovnaké  voľby. Pre mňa 

voľba mať peniaze nikdy nebola predstava jedného 

dňa sa zobudiť a zázrakom mať hŕstku peňazí na 

mojom nočnom stolíku. Bola som vychovaná 

predovšetkým mojimi rodičmi a s pomocou celej 

rodiny, že práca ( fyzická i psychická) je veľmi 

dôležitá a nevyhnutná. Ja naozaj verím, že 

porekadlo:,, Práca šľachtí”, pomáha ľudom 

porozumieť iným ľuďom a určite nás učí si 

materiálne veci viacej vážiť. Ja som bola k práci 

vedená, nie nútená, prístupom mojej rodiny, za čo 

som im nesmierne vďačná. Pracovali sme všetci 

spolu pri mojich starých rodičoch v ich 

záhrade a s domácimi zvieratami od 

detstva. Nie preto, že sme museli, ale preto, že 

sme chceli pomáhať, byť spolu a mať pri tom aj kopec srandy. Nebolo to pre peniaze. 

Bolo to vtedy bežné a krásne byť schopný a mať čas pre svojich najbližších. Moje 

detstvo ma naučilo veľa disciplíny, šťastia a vedieť si vážiť ťažkú prácu. Vtedy som 

zistila, že chcem pracovať. Aby som sa nielen ja mala lepšie, ale aj mojej rodine bolo 

povedané: “ Ďakujem, už rozumiem!” a aby boli na mňa pyšní. Do USA som išla počas 

môjho vysokoškolského štúdia. Bol to študijný a pracovný pobyt počas letných prázdnin. 

Študovala som na Prešovskej Univerzite – odbor Management, Marketing a v 2. ročníku 

sme mali možnosť si zaplatiť časť tohto pobytu v USA. Mali sme možnosť sa zdokonaliť 

v jazyku a zároveň si tam nájsť prácu na zopár mesiacov. Zúčastnila som sa tohto pobytu 

v 2. a 4. ročníku VŠ. Zapáčilo sa mi na USA, že je tu veľká pracovná ponuka pre každého, 

ale ak máš vzdelanie, bolo to veľmi výhodne tu študovať a pracovať. Napokon som sa 

rozhodla žiť v USA dočasne…, až je z toho v súčasnej dobe pomaly 15 rokov. 

 
S kým najviac spolupracuješ ? 

Pracujem v súkromnej firme, ktorá sa zaoberá predajom potravín, zeleniny, ovocia, 

mäsových výrobkov, varenej stravy a tiež predajom kvetov. Firmu vlastní rodina, ktorá 

je jej vlastníkom už pomaly 50 rokov, čiže tretia generácia majiteľa. Pracujem ako 



 

asistentka manažéra pre predaj a reklamu. Spolupracujem predovšetkým s majiteľmi 

a manažérmi. 

 

Ako bežne vyzerá tvoj deň? 
Môj pracovný týždeň je zvyčajne 6 pracovný dni, od pondelka do soboty pracujem. V 

bežný pracovný deň pripravím prevádzku na prichoď zákazníkov, pripravím čerstvé 

produkty na prípravu raňajok a obeda. Popoludní zvyčajne mávame pracovňu poradu. 

Každý deň mám asi tak 2 hodiny na pracú v kancelárii, kedy mam možnosť urobiť 

inventúru, trocha účtovníctva a pracovať na krokoch, ako priniesť nové produkty a 

zákazníkov. Nedeľa je môj deň voľna. Vtedy väčšinou telefonujem mojej mamke a 

príbuzným, ktorí žijú na SR. Taktiež sa snažím tráviť CO najviac čašu v prírode a 

oddychovaním s dobrou knihou. 

 
Čo máš rada v USA ? 
Na USA mam rada predovšetkým slobodu. Slobodu v skoro vo všetkom. Vo voľbe 

zamestnania, bývania, vo voľbe partnera alebo jednoduché rozhodnutia ako: voľba mat 

domáce zviera, voľba druhu vozidla, voľba isť do prace autobusom, peso alebo na 

bicykli… Ľudia 

jednoducho ne súdia… 

Taktiež aspoň z môjho 

uhla pohľadu, je to 

krajina otvorených 

možnosti. Otvárajú 

dvere mnohým odlišným 

ľuďom z mnohých krajín 

celého sveta. V USA ak 

chceš pracovať, môžeš 

pracovať. 

Možno to v počiatkoch 

nebude skvelý, lukratívny 

“JOB” – práca, ale je tu šanca pracovať a snažiť sa byt lepší. 

 

Najsilnejší príbeh, ktorý si zažila? 
Je tu určíte veľké množstvo príbehov, ktoré som zažila, tie príbehy boli silne 

a takpovediac “vohnali slzy do mojich oči” alebo som sa z celého srdca smiala a mala 

pocit nesmierneho šťastia. Sú to príbehy cudzích ľudí, ale aj moje osobne príbehy. 

Muším však z celého srdca úprimné priznať, že ten najsilnejší príbeh, bol môj osobný 

príbeh. Ten príbeh sa začal, keď môj otec pred niekoľkými rokmi náhle ochorel. sa 

bohužiaľ k môjmu otcovi do Svidníka na SR nedostala na čas… môj otec zomrel 

predtým, než som ho stihla vidieť, pobozkať a povedať: “ Ľúbim Ta Tato Môj”. 

Osud to zariadil inak. Ja však v mojom srdci viem, že môj otec vedel ako mnoho 

pre mňa a našu rodinu znamenal, že bol naozaj mojim vzorom, mojim hrdinom. 



 

Tento bohužiaľ smutný príbeh mi zmenil život v obrovskej miere. Zmenil mi myslenie, 

pohľad na život, pohľad na dôležitosť rodičovskej lásky I lásky ako takej. Hlavne mi 

pomohol vyrovnať sa s podstatou mojich rozhodnutí. Boli moje rozhodnutia správne? Boli 

dôležité? Boli zodpovedne??? V mojom živote bolo veľa momentov, kedy som si mohla 

povedať, že som najšťastnejšia.  Tým najšťastnejším obdobím bolo určíte keď ma prišla 

navštíviť moja mamka, teta a brat so snúbenicou.  

 

Ako často chodíš do Svidníka? 
Domov na SR bohužiaľ veľmi často nechodím. Aj keď ma tam nesmierne ťahá, mam tu 

milovanú mamku a rodinu, ale nie vždy je tu možnosť cestovať tak často ako by sme si 

želali . Predovšetkým kvôli môjmu pracovnému rozvrhu je tu len malo príležitosti. 

 

Plánuješ sa niekedy natrvalo vrátiť do Svidníka ? 
Zatiaľ sa na SR natrvalo nechystám, ale nikdy neviem, CO si osud pre mňa pripraví. Mam 

na SR mamku a blízku rodinu, takže ma tu srdce vola a cnie sa mi veľmi často. Dlhodobo 

mam však už pracú v USA, ktorá ma teší a taktiež môj priateľ žije v USA. 

 

Je potrebné v živote vzdelanie?  
Určíte sa vyplatí učiť ! Vzdelanie je podľa mňa jedným 

z najdôležitejších faktorov pre úspešnú kariéru a život. 

Učenie nielen prináša množstvo mnohých poznatkov, ale 

určíte nám aj zveľaďuje myseľ a zvyšuje inteligenciu. 

Ak keď možno budúca práca nebude v odbore, na 

ktorom sme tvrdo pracovali, ale aspoň nám vzdelanie 

pomôže sa k tej prací dostať bližšie. Vzdelávanie je 

pre mňa neskutočné dôležité. Myslím si, že zveľaďuje 

človeka a otvára nove obzory a určíte aj dvere k 

úspešnejšej budúcnosti…Nikdy nie je dostatok 

poznatkov, v živote je neskutočné množstvo veci, 

ktorými si musíme prechádzať. Učenie je cesta 

životom. Viacej sa učím (viem), cítim sa 

bezpečnejšie….. možno je tu menej veci, ktoré ma 

prekvapia. Možno som na ne viac pripravená 

vzdelávaním – učením sa.  

 

Ďakujem pani profesorke Lapčákovej a srdečne pozdravujem.    

 Andrea Červeňáková  (srdcom vždy zo Svidníka, 

 zo Slovenska)  

 

 



 

Najlepší recepčný 

Vždy dobre naladený, každé ráno nás víta s úsmevom. Náš pán 

vrátnik Leňo, bez ktorého si túto školu ani nevieme 

predstaviť. Je úprimný, vždy čestný, človek s dobrým 

srdcom. Hnevá sa len naoko. Ak niečo potrebujeme, vždy je 

k dispozícii. Má rôzne náplne práce. Robí vrátnika, šoféra, fotí 

nám poznámky, prijíma telefonáty a volá do riaditeľne, odhŕňa 

sneh i kosí, požičiava nám nožnice, lepidlo, kľúče... Je jednoducho multifunkčný. Všetko 

robí s elánom a nenechá si ničím pokaziť deň. Úsmevom a srandičkami si nás ľahko získa. 

Svojimi hláškami nám neraz zlepší deň. 

,,Jak ša mate?“  ,,Jak dveri, čekam, kym ňa zaprut.“ 

(pri fotení) ,,Iši raz tu prideš s tym papirom, ta ti ho 

roztorham.“ 

,,Bondzovaty ša nemat, ale nahlasity ša to musit.“ 

,,Neznam, nevidil jem, nemam.“ 

(po zotretí dlážky) ,,Netalabajte mi tady.“ 

,,Nevideli ste pani učiteľku? ,,Mala baťoh a spomínala 

Vysoky Tatry.“ 

(cestou na súťaž) ,,Kyd nevyhrajete, idete nazat piše.“ 

,,De mam nožničky?“ 

,,No, što zas chočeš?“ 

( pri doručení zásielky) ,,Píšeme ti traja, srdce, pero 

a ja.“ 

(pri kopírovaní) ,,Dnes mam akciu. Nevydávam.“  

(cez rozhlas) ,,Upratovačky, okamžiti do svojej kancelarii.“ 

 Všetci sa môžeme zhodnúť, že je ten najlepší vrátnik a bez neho by to na Spojenej 

nebolo ono. 

danka 

 

 

 

 

 

 



 

Literárna alebo filmová postava, ktorá má zaujala 
 

Veľmi ma zaujala filmová postava Joker z produkcie DC comics. Objavil sa vo filmoch Batman 

a Suicide Squad, kde vystupoval ako princ podsvetia. 

Vo filmoch sa objavilo mnoho zločincov, ale nikto nemal dostatok šarmu a nebol dostatočne veľký 

psychopat, aby zaujal tak ako Joker a dostal sa na samotný vrchol zločinu a kriminality. Je 

známe, že do stavu psychopata Jokera dostala trauma, ktorá mu v minulosti rozdelila osobnosť, 

ovplyvnila jeho správanie a zmýšľanie. Po tejto traume sa v Jokerovi vyvinula druhá osobnosť, 

temná strana Jokera, ktorá stelesňuje všetko zlo a nenávisť ľudstva. Jokerov spôsob myslenia 

a správania  môže byť pre super hrdinov veľkou záhadou. Joker nie je obyčajný zločinec, ale 

agent chaosu, ktorého ďalší krok je veľmi ťažké, ba až nemožné predvídať. Jeho podstatou je 

šialenstvo samotné, ktoré ho dostalo do úplne inej ligy zločincov. Tento človek je morálne skazený 

jedinec, je nezastaviteľný a nezničiteľný predátor, ktorý túži po chaose. Jeho činy sú 

naplánované  a cieľavedomé.Joker je neempatická postava, je slepý voči všetkým citom. Nikto 

nevie, prečo to robí, aká je jeho motivácia. Všetky tieto zločiny vykonáva s veľkým naplánovaním, 

grandióznym postojom. Každý 

detail chaosu, ktorý vytvorí, si 

naplno vychutnáva. 

Tento človek má talent na 

klamanie 

a manipulovanie ľudí,  ktorých využíva na uskutočnenie svojich činov. Joker sa vyžíva 

v manipulovaní ľuďmi tým, že popiera realitu, klame ich, psychicky ich deptá, kým sa psychicky 

nezrútia. Aj cez všetko zlo je Joker fanaticky zamilovaný do ženy menom Harley Quinn, ktorú si 

tiež priklonil na svoju stranu svojím talentom manipulovania ľuďmi. Joker vo filmoch vystupuje 

väčšinou rovnako oblečený, v rovnakom štýle. Aj napriek morálnej skazenosti sa Joker o svoj 

zovňajšok stará a na výzore a prvom dojme mu záleží. Oblečený chodí v drahých oblekoch. Jeho 

obleky sú fialovej farby, so zelenou kravatou. Niekedy sako vymení za kožený kabát tiež fialovej 

farby. Nosí oblekové nohavice v tmavých farbách, buď čierne alebo fialové. Topánky nosí tiež len 

značkové, väčšinou nejaké lakovky čiernej alebo bielej farby. Ma vypracovanú postavu, s mnohými 

tetovaniami. Asi najviac charakteristická je jeho tvár, ktorú má nalíčenú na bielo. Pery si 

zvýrazňuje červeným rúžom. Vlasy má na zeleno nafarbené a ulízané dozadu. 

MacEy 

 



 

Beseda trochu inak 
Dňa 9.12.2016 sme sa zúčastnili besedy o závislostiach. Taký spôsob sme ešte nezažili. 

Nebola to klasická beseda, na ktorej rozprávali len prednášajúci, ale zapájali sme sa aj 

my. Na začiatok sme si zahrali hru, kde sme si precvičili naše sústredenie. S partnerom 

sme sa postavili oproti sebe a počítali sme do 3. Každý sme povedal jedno číslo a potom 

odznova. Postupne nám to sťažovali. Museli sme tlieskať a skákať. Nakoniec sa to spojilo 

a všetci sme sa zamotali.   

Vysvetlili nám čo je to závislosť a rozprávali nám príhody z ich centra, ktoré môžeme 

navštíviť aj my. Dozvedeli sme sa, že k nim chodí kopec mladých ľudí, často ešte detí. 

Neskôr sme mali na papier napísať slová, ktoré sa začínajú na prvé písmená slova 

ZÁVISLOSŤ. Po pár minútach sa nás opýtali na výsledky. Niektorým to pálilo - mali 

všetky slová a konzultovali sme to. Počas celej besedy sme sa mohli pýtať na rôzne veci 

ohľadom závislosti. Prednášajúci nám radi odpovedali na naše otázky a usmerňovali nás, 

keď sme si o danej veci mysleli niečo iné. Na záver sme mali na papier napísať 

hodnotenie besedy, čo sme sa naučili a čo sa nám páčilo. Ale aj tak sa nám všetkým 

najviac páčilo, že sme sa nemuseli učiť.   

 

Kika B., Julka J., Iveta. Š. 

III. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Študentský ples 

                                     

Dňa 10.02.2017 sa na našej škole uskutočnil študentský ples, ktorá organizovala 

JA Firma BeautyStore pod vedením pani učiteľky Ing. Jany Drábovej. Do tanca hrala 

hudobná skupina MEDIAL. Ples moderovali žiačky 3.A triedy. Po príhovore našej pani 

riaditeľky RNDr. Márie Makutovej sme si všetci pripili prípitkom. Slávnostného 

otvorenia sa podujal náš spolužiak Jakub Škreptáč z 5.HA triedy, ktorý nám spoločne so 

svojou tanečnou partnerkou zatancovali. Následne sa všetky páry dvihli a zatancovali si 

prvý valčík.  

O 22:00 sa konalo prvé kolo tomboly, ktorá obsahovala 72 cien. Ceny boli naozaj 

hodnotné, ale našli sa aj také, ktoré nás pobavili. Okolo 23:00 sa konalo druhé kolo. 

Hlavnou cenou bol tablet, ktorý vyhrala triedna učiteľka 3.A, Ing. Margita Klimová, 

ktorej srdečne gratulujeme. 

Po polnoci sa súťažilo o kráľa a kráľovnú plesu. Niekoľko párov vyšlo na parket 

a tancovali na rôzne štýly. Učitelia, ale aj študenti a hostia následne vyberali spomedzi 

tancujúcich 3 páry, ktoré postúpia do finále. Tie zatancovali a víťaz sa určil podľa 

potlesku publika. Kráľom sa stal Patrik Kanaloš a jeho kráľovnou sa stala Miška Hricová 

z 5.HA triedy.  

Zábava tam veru nechýbala, a kto tam nebol môže len ľutovať. �  

 

Julka J., 3. A 



 

Ako sme plesali 

Každoročne sa na Spojenej škole vo Svidníku koná študentský ples, ktorý sme 

tento rok navštívili aj my, druháci.  

Prvýkrát sme sa rozhodli ísť na tento 

ples a ani jeden z nás to určite 

neľutoval.  

Atmosféra bola výnimočná ako na 

každom plese Spojenej školy. Tvorili ju 

inšpiratívni učitelia; šikovní žiaci, ktorí 

popri škole stíhajú aj zábavu; výzdoba; 

veselá kapela a v neposlednom rade aj 

chutné jedlo a občerstvenie. Najviac nás ohúrila výzdoba. Tú si človek všimol 

hneď na prvý pohľad. Niesla sa 

v znamení Oskarov a to ju robilo dych 

berúcou. Okrem iného bola súčasťou 

programu aj bohatá tombola, z ktorej 

si každý z nás odniesol niečo, čo mu 

spravilo radosť. Na plese nikto z nás 

na nudu ani len nepomyslel a tancovali 

sme až do svitania práve preto, že 

nám do tanca hrala známa skupina 

MEDIAL. Pre žiaka, ktorý tento ples ešte nezažil, bol zážitok výnimočný. Na 

svoje si tam prišiel každý, pretože 

pocit, že sa s ľuďmi, ktorí tvoria 

komunitu Spojenej školy sa dá aj 

zabaviť a potancovať, vrhá na školu 

úplne iné, lepšie svetlo. Spojená škola 

je aj takýmito plesmi jedinečná.  

Na záver nemôžem povedať nič iné 

ako jednu podnetnú myšlienku a to: 

„Nezbierajme len veci, ale aj 

zážitky.“  A to je to, čo nám každý ples Spojenej školy vo Svidníku ponúka.  

           Petra 



 

Valentín 

 

 

 

 

Najkrajší sviatok zamilovaných 

párov. Všade sama ružová farba, 

plyšáky, predražená čokoláda. Ale 

povedzme si, o čom tento sviatok vlastne je? Potešiť 

svojho priateľa,  priateľku na Valentína, pretože to robí 

každý ? Alebo dať jej, jemu práve na Valentína darček 

a odfotiť to na sociálnu sieť s popisom, že ste nezabudli? 

Podľa mňa by takéto dni mali byť samozrejmosťou ! 

Užívať si každý deň so svojím partnerom,  partnerkou 

a tešiť sa z maličkostí. Veď aj tak sa všetci raz 

rozídete!!!  

Laura  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lásky príliv
 

 
 
 
 
 

Som snom 

alebo len kráčam tmou bosý. 

Snežienky, kvapky jarnej rosy 

vlahou myjú ma do krvi. 

 

Drú kožu mojej duše, 

lásku na jazyku svojom cítim sladko. 

Rozprestriem paže, 

dotknúť  sa ťa chcem, vánok. 

 

Blízky známy či azda cudzinec 

priblížil sa príliš blízko. 

To svet emócií, ktoré sú, 

existujú a potvrdzujú svoje bytie 

len vo svete, kde si aj ty. 

 

Svet zázrakov otvorený 

lunapark pocitov 

výbuch prílivov. 

 

Stratený sťa kvapka v mori 

steblo na lúke 

láska v srdci. 

Anna 

 



 

Prečo rád chodím do školy 

Milá pani učiteľka, 
 na Vami položenú otázku nedokážem nájsť presnú odpoveď. Pýtať sa študenta strednej školy, prečo 

ju rád navštevuje, je ťažšie, než sa na prvý pohľad zdá. 

Z povinnosti, povedia si iní. Ach, ako len ľudia milujú jednoduché odpovede! No je to naozaj to, čo nás núti 

otvárať jej dvere  každé ráno? Chabá povinnosť? 

 Fascinujú ma spôsoby, akými sa študenti prezentujú – chôdza, spôsob správania, výber oblečenia, 

argumentovanie, ich iskry v očiach, keď v náručí zovierajú svojich milovaných, ale i sklamanie 

z nevydareného testu. Tieto momentky z nich tvoria to, čím naozaj sú a to v tom najúprimnejšom svetle. 

 Škola ma naučí každý deň tak veľa, že nové veci niekedy nestíham spracovať. Dá toľko možností, 

dopomôže k splneniu toľkých snov! Plynie v nej čas rýchlejšie ako stekajúca voda. 

 Mám pred sebou ešte štyri roky objavovania a dospievania. A ja len dúfam, že to zvládnem! 

So srdečným pozdravom 

                                                                                                             Róbert   
Recyklujeme aj na našej škole 

V posledných dňoch sme si všimli, že na našej škole sú umiestnené zberače na 

vyradené batérie, viac nám o tom povie Ing. Milan Tchir, ktorý je koordinátor tejto 

aktivity.  

Je táto aktivita novinkou alebo sa vykonáva už dlhšiu dobu? 

Zber starých batérií na našej škole praktizujeme už dlhšiu dobu, pričom 

spolupracujeme s partnerom INSA, s. r. o. , ktorý je organizátorom tohto zberu. Doteraz zber 

fungoval na báze dobrovoľnosti.  

Je niečo nové o čom študenti nevedia? 

Novinkou v tomto školskom roku je to, že žiaci dostávajú odmenu za odovzdávanie práve týchto 

batérií a to konkrétne kupón, ktorý využijú na webovej stránke www.zbierambaterky.sk a to vo 

forme e- shopu, kde môžu za nazbierané body získať hodnotné predmety. Za 10 batérií študent 

získa 1 kupón. 

Čo sa deje s tými vyzbieranými batériami? 

Ak budeme mať nazbieraných minimálne 50 kg batérií, oslovíme organizátora, ktorá kontaktuje 

svojho partnera MACH TRADE s. r. o. , ktorý od nás batérie vyzbiera a následne ich recykluje vo 

svojej prevádzke.  

 Je to výhodne pre školu? 

Určite áno, pretože naša škola je zapojená v programe Zelená škola, ktorého úlohou je naučiť 

žiakov byť priateľský voči životnému prostrediu a naučiť žiakov myslieť ekologicky. Separovanie 

odpadu je určite jednou z ciest, ako to dosiahnuť.  Naša škola sa momentálne snaží separovať  

papier, sklo a plast, usilujeme sa taktiež separovať aj bioodpad.  

    Kontakté osoby: Ing. Milan Tchir  

   

 



 

Ohýbaj ma, mamko ..... 
 

Maturita - formalita, 

topiaci sa slamky chytá..... 

 

Prihováram sa hlavne k vám, milí naši maturanti. Čas maturít sa neodvratne blíži a vy 

stojíte pred svojou prvou životnou skúškou dospelosti.                                                       

Veľakrát ste počuli, že maturita je formalita. Dúfam, že ten slogan neberiete 

vážne. Rozprávajú to iba tí, ktorí majú svoj život na takzvanej "saláme" a v hlave 

prázdno. A ani pri takom dôležitom životnom kroku ako je maturita sa nespoliehajú na 

seba samého, ale na pomoc svojich učiteľov, ktorí ich počas celého štúdia viedli k prvému 

životnému cieľu. 

Nie je to iba o maturite, ale o zodpovednosti a prístupe k sebe samému. Mnohým 

"hrdinom" sa pred maturitnou komisiou rozklepú kolená, chveje sa im hlas, tvária sa, ako 

by si v danom momente nemohli spomenúť na odpoveď na položenú otázku, vyhovárajú sa, 

že majú povestné "okno", ich koža prejde celou škálou farieb od červenej po zelenú a 

trasúcou sa rukou si utierajú spotené čelo. Koktajúc vypotia úryvky neucelenej 

odpovede. O tom však všetci zaryto mlčia, nechcú sa o svojich zážitkoch podeliť so 

svojimi kamarátmi. Nechcú sa pochváliť so svojím osobnostným zlyhaním. Radšej hovoria 

o maturite ako o formalite, veď tých 20-30 minút ozaj nejako prežili a to je ich celé 

hrdinstvo. 

Budem veľmi rada, milí naši maturanti, keď k maturite budete pristupovať s plnou 

vážnosťou a dokážete svojim učiteľom, že ich práca počas celého štúdia nebola 

zbytočná. Držím vám pri tom palce. 

 

                                                                                                               Mgr. Viera Vaníková   

 

 



 

Marec – mesiac kníh 

Chladné počasie pomaly odchádza, čakáme na príliv slnka. V týchto mesiacoch sme si užili kopy 

snehu a my, milovníci kníh, leňošenie s knihou. 

To ako nám učitelia, rodičia a aj priatelia tlačia do hlavy reči, že by sme mali čítať, zažívame asi 

všetci. Ja tu nie som nato, aby som vás poučovala, možno len na niečo, čo by som Vám rada 

poukázala. 

Pravdupovediac som knihy v detstve nikdy nečítala, ani rodičia mi nečítali rozprávky. Som dieťa 

90´tych rokov, a tak ma zaujímala televízia, VHSky a neskôr DVDčka, to bolo moje. Je niečo 

lepšie ako pozrieť príbeh, ktorý je plný farieb, nakreslených svetov a hercov? Moja odpoveď znie 

áno. Tieto začiatky mi veľmi pomohli, aby som si uvedomila, ako milujem písané slovo. Povinná 

literatúra? To ani náhodou. Prvé moje zážitky boli pri romantických novelách, románoch. Vysnený 

chlapec, úžasné miesta, nepredvídateľné spády v deji. Prebdené noci, len aby som sa dostala 

k poslednej stránke, kde bol happy end. Určíte si hovoríte, že to všetko môžete mať aj v telke. 

Prečo nie.   

Tu je rozdiel. Predstavte si koňa. Každému z nás sa v hlave vykreslil obraz. Aký je? Hnedý, biely, 

strakatý? Zapriahnutý v postroji na dedine alebo pretekársky pripravený na dostihy? Možno len 

behajúci po lúke. Teraz si predstavte to všetko, čo je za ním, pozadie, farby, postavy, zvuk možno 

aj nejakú vôňu. Najkrajšie na tom všetkom je, že každý z nás si predstavil niečo iné. Ak by som sa 

opýtala sto ľudí, ako to všetko videli, každý by mi povedal niečo iné. To všetko pri jedinom 

zvierati.  

Predstavte si to neskutočné množstvo miest, vecí, chutí, vôni či azda aj ľudí, ktoré je možné si 

predstaviť. Čo taká vanilka. Prestavíte si chuť a vôňu, ktorú pozná množstvo ľudí, ale ako ju 

vidíte vy? Kvety, plody alebo len balenie vanilkového cukru?  Zase je to len na vás. Ak vám však 

v televízií ukážu vanilku, vaša predstavivosť je na bode nula. Máte v hlave presne daný obraz, 

ktorý spolu s vami videlo prinajmenšom ďalších milión ľudí.  

Ak vezmete do ruky knihu, každý objekt vášho záujmu bude presne taký, ako si ho vy predstavíte. 

Teraz, keď čítam knihu a hlavný hrdina je napríklad blond, no mne sa skôr k jeho charakteru hodí 

hnedá, tak tam jednoducho bude. Je to len na mne. Môžem si predsa predstavovať to, čo chcem. 

Každý herecký výkon v knihe je dokonalý, lebo si ho prispôsobíte tak, aby sa páčil vám. Existuje 

neskutočné množstvo filmov natočených podľa kníh, máloktorý čitateľ vám povie, že si film užil 

tak ako knihu.  

Vezmime, možno aspoň v marci, v tomto krásnom mesiaci venovanému knihám, do ruky toto 

umelecké dielo, na ktorom sa podieľalo obrovské množstvo ľudí vo svete, ktoré nám pomáha  

,,oddýchnuť si od reality a zabudnúť na problémy“. Ana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prečo čítaš? 
 

-                                               Chcem sa stále niečo naučiť a rozšíriť si slovnú                  

                                                  zásobu. Sebastián 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada čítam knihy, pretože sú pre mňa obohacujúce.  

Získavam z nich vedomostí, ponaučenia, a taktiež si pri nich  

rada oddýchnem.  Iveta 

 
 
 
 
 
 
 

           Knihy ma napĺňajú a mám rada ten                    

             pocit, ktorý prežívam, keď dočítam 

             nejaký pekný román. Ivana 

-              

 
 
 

  
Pri  knihách si oddýchnem a získam              

viac vedomostí. Jana 
 
 



 

Hviezdoslavov Kubín 

 
Pre všetkých recitovania chtivých stredoškolákov, 

ktorí zdarne uspeli v školských kolách, sa dňa 21. marca 

2017 v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Svidníku 

konalo okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. 

Našu školu v tomto zápolení reprezentovali 3 žiačky – D. 

Lukáčová, J. Kseničová a I. Zavodová. D. Lukáčová 

zvíťazila v umeleckom prednese prózy a postupuje do 

krajského kola. 3. miesto 

v prednese umeleckej 

prózy obsadila J. 

Kseničová. Bez 

umiestnenia síce skončila 

I. Zavodová, ale získala cenné skúsenosti do 

ďalších súťaží v prednese.  

Víťazkám srdečne blahoželáme a tých, 

ktorí si chcú zmerať sily v súťaži recitátorov 

upozorňujeme na to, že ďalší ročník nás čaká opäť 

v budúcom školskom roku.  Diana  

 

Literárna studnička 



 

Deň učiteľov 

,,Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.“ 

„Buď sám sebe svetom a vo svete nehľadaj seba... Nič 

lepšie nemôžeme urobiť ako hľadať pravdu, presadzovať 

mier a chrániť život... Slúžiť a pomáhať sú vlastnosti 

vznešených ľudí... Sila pravdy vyzbrojená svetlom 

poznania je nepremožiteľná... Všetci sme občania jedného 

sveta, všetci sme jedna krv. Nenávidieť nejakého človeka 

len preto, že je narodený niekde inde alebo preto, že 

hovorí iným jazykom, alebo, že má iné názory, je najväčším nešťastím.“ 

J. A. Komenský 

Dňa 28. marca 2017 uplynulo 425 rokov od narodenia jedného z najväčších 

mysliteľov Jana Amosa Komenského a tento deň sa v našich končinách zvykne 

sláviť ako Deň učiteľov. 

Väčšinu svojho života bol utečencom putujúcim po Európe. Hlásal potrebu 

svetového mieru a myšlienku univerzálnej harmónie 

ovládajúcej celý vesmír. Komenský je považovaný za 

„učiteľa národov“, ale on sám považoval za svoje hlavné 

dielo gigantickú 7-zväzkovú Všeobecnú poradu o náprave 

ľudských vecí. V nej predstavil svoj plán na vytvorenie 

celosvetového mravného učenia založeného na tolerancii, 

dôvere a zbližovaní národov a náboženstiev. 

Známe výroky J. A. Komenského : 

 "Buď sám sebe svetom a vo svete nehľadaj seba!" 

 "Kto nemiluje krásu sveta, ten nič nevidí." 

 "Na dobrom začiatku všetko záleží." 

 "Umenie zomrieť je umením všetkých umení." 

 "V živote niet nič dôležitejšieho než čas, kto utráca čas, utráca život." 

 

Vážený pedagogický zbor Spojenej školy! 

Ďakujeme vám za všetko a prajeme veľa pedagogického optimizmu!

http://citaty.nakazdyden.eu/citat/21270
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/21297
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/21307
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/21338
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/21340


 

Someliersky kurz 

 
 

Správna kamarátka sa 
nezaujíma, či máš doma 
poriadok. Zaujíma ju 
len, či máš doma fľašu 
kvalitného vína.  Pár 
kvalitných fliaš sme 
vyskúšali aj my na 
somelierskom kurze  
v škole a dokonca 
s dovolením. Teória bola  
prepletená s praxou. 
Množstvo informácií sa 

striedalo s kvalitnými odrodami 
viniča, vykvaseného na mušt a po 
ďalšom procese vzniklo to, čo všetci 
poznáme  – víno. Dúfame, že sa 
somelierstvo na našej škole rozvinie 
a zapustí tu pevné korene aj 

v ďalších rokoch.    Ana 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Prehliadka cvičných firiem a študentských spoločností 
 
 

V stredu 1. marca sa na našej škole 

konala prehliadka cvičných firiem a JA 

Firiem. Bol to pre nás veľký deň. Po 

všetkom zhone z prípravy propagačných 

materiálov sme boli radi, že je to tu. 

No nebolo to všetko. Najprv prišla 

tréma z poroty, ktorá sa tvárila prísne, 

no bola veľmi milá. Potom prišiel stres 

z prezentácie, keďže sa prednášalo v angličtine. 

Musím však uznať, že je to výborná skúsenosť. My, 

tretiaci, sme sa súťaže zúčastnili po prvýkrát, 

všetko  sme zvládli na výbornú.  

Konkurenciu sme mali neskutočnú. Najviac sa nám 

páčili chlapci a dievčatá z Poľska s ovocnými 

šťavami, ktoré pripravovali priamo pred nami 

a chutili vynikajúco.   

Bol to náročný deň, no myslím si, že vo výsledku 

celkom úspešný. Na koniec chcem všetkým 

zablahoželať k výhram a poďakovať za príležitosť 

zúčastniť sa.  Kika B., 3. A 

 

 
 
 
 
 
 



 

Inšpirácia prestierania pre hotelákov 

Stolček, prestri sa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nech sa páči, dobrú chuť  

 



 

Manuál úspešnej maturity 

Pokiaľ patríte do skupiny tých, ktorých na budúci rok čaká prvá 

časť skúšky dospelosti? Tento 

článok je adresovaný práve vám. Od 

starších osôb ste mali možnosť už 

niekoľkokrát počuť, že maturita = 

formalita. Ja osobne prirovnávam 

maturitu k nácviku toho, čo budem 

pravidelne zažívať počas skúšok na 

vysokej škole.  

Do lavíc s pokojom. Uvedomte si, 

že hoci ide o celoštátne testovanie, je 

to stále "len" test. Takých ako vy 

bude v daný deň sedieť v strese 

niekoľko tisíc a nie je dôvod k tomu, aby ste toto číslo navýšili o 

ďalšieho človeka.  

Dôsledne čítajte text a rozplánujte si vypracovanie 

zadania. Alfou a omegou úspechu na písomkách je, aby ste sa 

poriadne oboznámili s tým, čo od vás autori testu chcú. Niekedy 

výber správnej odpovede dokáže výrazne ovplyvniť jedno zle 

prečítané slovíčko v otázke. Druhou vecou je čas. Predtým, ako 

začnete s riešením, vyhraďte si aspoň 15 - 20 minút časovej 

rezervy k tomu, aby ste si mohli v pokoji skontrolovať vaše 

odpovede.  

Nenechajte sa zaskočiť. Rátajte s tým, že minimálne jedna - 

dve otázky v teste vás môžu zaskočiť do takej miery, že pokiaľ 

sa prestanete sústrediť, budete schopní nad jednou otázkou 

mudrovať desiatky minút, čo vás bude stáť drahocenný čas na 

riešenie ostatných úloh. Z vlastnej skúsenosti vám môžem 

poradiť, aby ste v takejto situácii zachovali chladnú hlavu, 

nechali danú úlohu tak a išli na ďalšiu. Tých, ktoré vám budú 



 

robiť problém, bude oveľa menej ako tých, ktoré dáte s 

prehľadom.  

Ach, tá angličtina / ruština. Čakajú na vás tri časti - listening, 

writing a reading. K listeningu zopakujem len toľko, že využite 

maximum času na to, aby ste 

si počas dvoch prehraní 

každej z nahrávok dôsledne 

zapísali všetko, čo sa od vás 

vyžaduje v zadaní. Nie je to 

nič neobvyklé. Reading je 

podobne ako pri teste zo 

slovenčiny o porozumení 

textov. Tie nebývajú obzvlášť 

náročné a osobne vidím túto 

časť ako najschodnejšiu na 

získanie potrebných bodov.  

Sloh. Nie, ani na ten som 

nezabudol. Tie na vás čakajú 

aj pri rodnom, aj pri cudzom 

jazyku. Nemám v pláne im 

venovať nejakú zvýšenú 

pozornosť, a to z toho dôvodu, že 

som presvedčený o schopnosti 

každého jedného čitateľa. 

Vyzbrojte sa. Dostatok jedla a 

pitia vám pomôže tieto stresujúce 

dni prežiť v pohode. Možno by ste 

neverili tomu, ako veľmi sa dá 

vyhladnúť pri obyčajnom teste.  

 

 



 

Carpatia carving cup 

Dňa 06.04.2017 sa na našej škole konal už 6. ročník súťaže vo vyrezávaní do 

ovocia a zeleniny, Carpatia carving 

cup, ktorej sa zúčastnili žiaci 

našej školy a ďalších škôl 

z Prešovského, Košického 

a Trenčianskeho kraja. Súťažilo 

sa v troch kategóriách a to 

kategória A – pokročilí, kategória B 

– začiatočníci a kategória C – 

hotový výrobok. Študenti 

v kategórií A a B vyrezávali naživo v rámci časového limitu 3 hodiny, zatiaľ čo 

študenti v kategórií C vyrezávali svoje výrobky vopred a doniesli ich už hotové. 

Z našej školy sa tejto súťaže 

úspešne zúčastnili žiaci Patrik 

Zavoda ( A - bronz, C – bronz) 

a Ján Fecko ( B – bronz) z II. HA, 

žiak III. HA Frederik Ganaj, 

(A – zlato) a žiačka III. HA 

Rebeka Slivovičová ( B – striebro) 

. Fredrik 

 

 

 

  



 

Exkurzia do obce Tokajík 

Uplynulo už 73 rokov od tragédie v obci Tokajík počas 

2. sv. vojny, pri ktorej vypálili celú dedinu a zabili 

väčšinu jej obyvateľov. My, 

žiaci 1.A, 2.A a 3.HA triedy, 

sme sa 11. 04. 2017 zúčastnili 

tejto spomienky a svojou 

prítomnosťou sme aj my 

prispeli k spomienkovým 

oslavám a uctili si životy, ktoré 

položili statoční obyvatelia 

tejto obce počas vojny. Plní 

dojmov a zážitkov sme sa vrátili 

domov. Za krásne strávený deň 

by sme sa chceli poďakovať 

pánovi učiteľovi Mgr. Róbertovi Frankovi, pani učiteľke PaedDr. Emílii 

Lapčákovej a vedeniu školy, že nám umožnilo zúčastniť sa tohto podujatia. 

Ďakujeme.Natália  

 



 

Súťaž o najkrajšiu výzdobu k Veľkej noci 
 

 

I.A 

 

 

2.A            1.HA 

 

 

 

   2.HA 

  3.A 

 

  

 

  

Zvíťazili triedy I.HA a II.A  



 

Majáles  

Máj je nielen čas lásky a zakvitnutých záhrad, ale aj tradičných 

študentských osláv príchodu jari. A aj my, študenti Spojenej školy, sme sa 

rozhodli, že privítame najkrajšie obdobie roka vo veľkom štýle.  

Dňa 4. mája 2017 sme spoločnými silami vztýčili symbolický strom tejto 

slávnosti – brezový máj, ktorý nám 

pripomína výhru jari nad dlhou zimou. 

Neodmysliteľnou súčasťou majálesu sú 

bujaré veselosti spojené hudbou, ktoré 

sme ozvláštnili tematickými maskami. 

Študenti sa prevtelili do masiek filmových 

postáv, pravekých ľudí, indiánov, pirátov, 

Číňanov, 

hip-

hopperov, vojakov, metalistov, hipsterov či do 

masiek v štýle 80. rokov. 

Oslavy sme zahájili už v skoré popoludnie, 

ktoré následne pokračovali až do neskorých 

večerných hodín. Bola to šanca spoznať sa 

navzájom a zároveň zabudnúť na povinnosti 

s blížiacim sa koncom roka.  

 Tento prvý ročník jedinečnej akcie 

sme si náramne užili a do sýtosti sa vybláznili. 

Dúfame, že táto tradícia bude pokračovať aj po 

nasledujúce roky a aj budúci študenti budú mať možnosť osláviť máj rovnako 

veľkolepo ako my.  

Vladka a Janka 
 

 

 

 



 

Dávid Juhás opäť bodoval 

 

Náš študent Spojenej školy Dávid Juhás, ktorý je žiakom IV. 

A triedy, má za sebou veľmi úspešný víkend. 

V dňoch 29. a 30. apríla sa zúčastnil rovno 

dvoch súťaží, v kategórii Men´s Physique 

v Starej Ľubovni, kde obsadil 2. miest,  

a tým sa stal vicemajstrom Slovenskej 

republiky a vo Vranove nad Topľou, kde 

získal krásne 3. miesto.  

Po rozhovore s Dávidom sme sa dozvedeli, 

že prípravy na súťaže boli veľmi náročné 

a venoval im veľa času spolu s jeho trénerom 

Lukášom Skirkom. Bol veľmi vďačný za podporu 

od svojich rodičov, sponzorov a neposlednom 

rade svojmu 

trénerovi. 

Veríme, že aj 

naša podpora dopomohla k jeho výsledkom. 

Gratulujeme a želáme ešte veľa preveľa 

úspechov nielen v športe ale aj v živote.  

Vladka



 

Výroky o vzdelaní 

DOVOD, PREČO SÚ UNIVERZITY TAKÉ PLNÉ POZNATKOV SPOČÍVA 

V TOM, ŽE ŠTUDENTI SI PRINESÚ VEĽA  A ODCHÁDZAJÚ S NIČÍM. 

- MARSHALL MCLUHAN 

PROFESOR JE TEN, KTO ROZPRÁVA, KEĎ INÍ SPIA. 

- W. H. AUDEN 

ČAS JE SKVELÝ UČITEĽ, ŽIAĽ, VŠETKÝCH ŽIAKOV ZABIJE. 

- HECTOR BERLIOZ 

UČENIE SA JE TYP NEVEDOMOSTI, KTORÁ DÁ VYNIKNÚŤ SNAŽIVÝM. 

- AMBROSE BIERCE 

POZNÁ SVET A NEPOZNÁ SAMÉHO SEBA. 

- JEAN DE LA FONTAINE 

VZDELANIE JE JEDNODUCHO DUŠOU SPOLOČNOSTI, KEĎŽE SA 

ODOVZDÁVA Z JEDNEJ GENERÁCIE NA DRUHÚ. 

- G. K. CHESTERTON 

V SKUTOČNOSTI SPRAVÍ ŠKOLA 

Z HLUPÁKA 10-TISÍCKRÁT HORŠIEHO. 

- JOSEPH ADDISON 
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