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Milí čitatelia časopisu NOHA
Leto je už za rohom a my sa vám prihovárame v ďalšom vydaní nášho školského
časopisu. A že opäť sa toho stalo mnoho! V tomto čísle si spoločne obnovíme
spomienky na tohtoročných absolventov, predstavíme skvelé, nie len kulinárske,
výkony našich študentov a mladých účtovníkov, nahliadneme do okienka literárnej
tvorby , prinesieme skvelú atmosféru z vydarených akcií, či pripomenieme
udalosti, ktoré poznamenali posledné mesiace v školských laviciach, ktorých
čerešničkou na torte bola významná návšteva veľvyslanca Veľkej Británie.

Tak hor sa do čítania!
Róbert

OBSAH
Opustil som polosvet
Kuchár a cukrár Spojenej školy HA – Svidník 2019
Jarná výzdoba, rozhovor s Julkou Bednárovou
Nie sme zlí ???
Vybrané slová
Marec – mesiac kníh
Deň otvorených dverí
Volejbalistky a volejbalisti – majstri okresu
7 dôvodov, prečo je maturita formalita
Školský ples
Valentín a rozhovor s Máriom Oleárnikom
Dominika obhájila zlato
Deň učiteľov
Významná návšteva na Spojenej škole
Spojená škola na majstrovstvách Slovenska
Ak zajtra začne bezo mňa
Maturita formalita?
Deň narcisov
Naše aktivity
Šport v skratke

Opustil som polosvet
Modlitby, čo srdce pália
Počuť bolo z každých stien

Nahé ruže kolmo hlásia

"Bež odtiaľto rýchlo preč!"

"Zachráňte sa, už sa stráca!"

Chápať to mám ako plachý rev

Boľavo len počuť zdá sa

Či prosbu o pomoc

Výkriky z tmy

Keď duše niet?

Čia to krása?

Svedomie sa vypytuje

Trpký chlad sa telom znáša

Azda vrátiš sa raz späť

Vzíde so mnou viac než spása

Kým dokončiť to celé smiem

Rozpoltené dielo otčenáša

Opustil som polosvet

Opustil som polosvet
a svet sa vo mne tápa

Róbert Karsa☺

Kuchár a cukrár Spojenej školy HA – Svidník 2019
Dňa 30. a 31. 01. 2019 sa v cvičnej kuchynke Hotelovej akadémie Spojenej školy Svidník,
pod záštitou riaditeľky školy RNDr. Márií Makutovej, uskutočnila súťaž o najlepšieho
kuchára a cukrára HA za rok 2019.
V príjemnej atmosfére súťažiaci preverovali svoje sily v nových trendoch gastronómie a
cukrárenskej výroby.
Pre kuchárov, podmienkou a základnou surovinou pri príprave dvoch porcií hlavného jedla,
bolo bravčové karé a iné ľubovoľné suroviny. Súťaže o najlepšieho kuchára sa zúčastnilo
šesť družstiev z prvého, druhého, tretieho a piateho ročníka. Žiaci prejavili dobré
znalosti v oblasti nových trendov gastronómie a správnej technológie prípravy jedál.
Veľmi ťažkú úlohu mala aj hodnotiaca komisia. Po dôkladnom zvážení vyhodnotila ako
najlepšie hlavné jedlo Bravčové karé so šalátom z červenej repy a chrenovou omáčkou.
Jedlo pripravili žiaci 3. Ročníka: Annamária Šottová a Róbert Karsa. Na druhom mieste
skončili žiaci 2. a 5. Ročníka: Adrián Juhás a Frederik Ganaj, tretie miesto patrilo
dvojici žiakov 1. Ročníka: Martinovi Rusinovi a Kevinovi Pipasovi.
V súťaži o najlepšieho cukrára HA 2019 sa zúčastnilo päť družstiev. Úlohou bolo
pripraviť ľubovoľný reštauračný dezert. Pri jeho príprave žiaci prejavili svoje
technologické schopnosti, inovatívnosť a kreativitu. Porota sa rozhodla udeliť prvé
miesto žiačkam 1. Ročníka: Juliáne Tomčukovej a Viktórii Oleárnikovej za Čokoládovú
bezlepkovú tortu. Druhé miesto získali žiaci 2. Ročníka: Michaela Lešňáková
Motyka a tretie miesto porota udelila
dvojici žiačkam 1. ročníka: Simone
Dičkovej a Simone Hudákovej.
Celý

priebeh

súťaže

sa

niesol

v dobrej a veselej atmosfére. Tešíme
sa

na

ďalší

ročník

kuchára a cukrára HA.
Ing. Nataša Fecková☺

o najlepšieho

a Adam

Jarná výzdoba
Tuhá a chladná zima je už takmer za nami, príroda sa zobúdza zo zimného spánku
a k slovu sa hlási jar. Netrvá však dlho a celý svet sa ladí do zelena. Tak ako jarná
príroda, tak aj jarná výzdoba má svoje čaro. Obe prinášajú do života radosť
a smiech. Jar nám prináša život plný farieb, preto si vyzdobme aj svoje príbytky
a ich okolie veselými farbami, aby nám aj sychravý deň robili krajším.
Inšpirujte sa týmto návrhmi ☺

Rozhovor s Julkou Bednárovou
Snívate o tom stať sa tip-top špičkovým manažérom alebo manažérkou? Prihláste sa
na Obchodnú akadémiu vo Svidníku a váš sen sa môže stať skutočnosťou.
1. Ako bežne vyzerá Váš deň?
(Nechcite vedieť :D) Nezastavím sa! Prácu, ktorú vykonávam, je možno
považovať za podnikanie. Mám na zodpovednosť sieť luxusných predajní v SR a
ČR. V trende je dosahovanie plusových čísiel, čiže je to neustála práca s rôznymi
typmi osôb, ktoré je potrebné zosúladiť, aby bol zaistený každodenný chod
prevádzok, na ktorých vládne skvelá atmosféra. Starám sa o motiváciu a školenia
zákazníckeho servisu, štatistiky predajní. Neustále vzdelávanie zamestnancov a
napredovanie v čom sa dá. Práca je veľmi zaujímavá v tom, ako vidím, že človek si
ani neuvedomuje, aký v sebe má potenciál, ak mu je ukázaný správny smer a ak je
treba trochu posunu vpred.

2. Kedy v živote ste boli doposiaľ najšťastnejšia?
To neviem presne určiť. Snažím sa o to, aby každý deň som využila naplno a bola
šťastná. Nečakám na správny moment byť šťastná. Ten nikdy nepríde. Preto som
šťastná vždy. Snažím sa k udalostiam pristupovať svedomito. Všetko sa deje z
nejakého dôvodu. Moje motto je: ,, Ak ti deň nebol priateľ, bol ti učiteľ .´´

3. Je potrebné v živote vzdelanie?
Jednoznačne. Správny termín by mal byť je dôležité celoživotné vzdelanie?
Vzdelanie je dôležité pre osobný aj profesionálny život. Vzdelanie nám poskytuje
poznanie. Už len samotná skutočnosť, že si dokážeme niečo prečítať a napísať,
nám dáva prístup k obrovskému skladu ľudského poznanie . Úspech nám zaručí,
ako efektívne aplikujeme tieto poznatky v praxi. Vzdelanie nám poskytuje
spôsoby, pričom ich uplatnenie musíme nájsť len sami v sebe. Formálne vzdelanie
nám však môže ukázať, ako na to.

4. Prečo ste sa rozhodli práve pre Obchodnú akadémiu vo Svidníku ?
Vždy som mala blízko k obchodu. Už od mala som sa hrala na

obchodníčku alebo podnikateľku. Detstvo dokáže veľmi ovplyvniť následný vývoj
človeka. V mysli to potom stále rezonuje a tiahne vás k tomu.

5. V akom smere ste pokračovali po strednej škole?
Následne som študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Som
absolventkou Národohospodárskej univerzity.

6. Mali ste od začiatku jasno v tom , kam chcete isť ďalej po strednej škole?
Zvažovala som školu aj mesto. Odsťahovať sa z domu som veľmi nechcela, avšak
musela som. Ak som sa chcela niekam posunúť. Vedela som, že chcem isť na
vysokú školu ekonomického zamerania, bolo sa treba už len rozhodnúť pre mesto.
Vyhrala Bratislava.

7. Podporujú Vás vaši blízki vo vašej kariére?
Áno, veľmi. Sú na mňa pyšní a veľmi sa z toho tešia. Som im za to veľmi vďačná,
ich dôvera má posúva vpred.

8. Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?
Čas má neuveriteľnú schopnosť naučiť ľudí na čom skutočne záleží. To čo
skutočne v našom živote hľadáme bude vždy len láska. To čo nás urobí šťastným,
bude vždy len láska. Láska k nám samotným a láska k ostatným. Preto nikdy sa
nevzdávajte svojich snov. Prežívajte život srdcom, robte malé kroky vpred a
vykročte za veľkými snami. Môžete dosiahnuť, čo si prajete, stačí si len
skutočne priať a dôverovať.

Nie sme zlí ???
Už dlhší čas rozmýšľam nad myšlienkou, prečo sú ľudia k
sebe takí zlí , nechápaví , prečo miesto ochoty pomôcť ti ,
sa radšej na teba vykričia a otočia sa ti chrbtom ? Azda
vari nie sme všetci rovnakí ? Prečo vo svete panuje taká
falošnosť ľudských tvári ? Je to snáď preto, aby sme sa
stali na sklonku života oceľovými bytosťami ? Prečo
existuje iba tak malo ľudí, ktorí vedia pomôcť ?
Ostatných zaujímajú iba peniaze , intrigy a pozornosť
ľudí. Keď sa tak pozriem na človeka, ktorý mi povie, že sa
radšej zavrie do izby a chce mat svätý pokoj , verte či nie,
úplne ho rozumiem, lebo je to ten typ človeka, ktorého tak
ovplyvnil a poškodil dnešný sociálny svet, že už sa až bojí
ozvať, aby od človeka, ktorý si mysli o sebe, že je všetko nedostal slovnú bitku. Áno,
takto to funguje, jeden sa smeje a druhý plače v kúte a nemôže zaspať, pretože stále
rozmýšľa nad tým jedným človekom, ktorý ho zranil. Prečo sa smejete z toho, čo má kto
oblečené, aké má vlasy, postavu a iné črty? V prvom rade sa treba pozrieť na seba,
zhodnotiť svoju stránku života a uvedomiť si, koľkým ľuďom som ublížil už len tým, že
som sa z neho smial a koľkým som pomohol, lebo práve takí ľudia majú väčšinou láskavé
srdce a skrývajú svoje problémy. Nikdy sa nesmejte z človeka, lebo nikdy neviete, čím si
ten človek prešiel, čím si prechádza. Ani ja, čo píšem tento článok, nie som dokonalý
človek, častokrát som ublížila, nastokrát sa rozčúlim, pomyslím si svoje, ale potom má
všetko začne mrzieť, na koho som sa vykričala, na koho som zvýšila hlas alebo kto si to
odniesol, lenže potom sa hodiny trápim nad tým, čo som urobila a neskutočne zle
prekonávam stres, ktorý každodenne vzniká v dnešnej dobe. Tak strašne by som si priala
, aby si ľudia uvedomili svoje hodnoty, prestali sa zlostiť a začali viac brať ohľad na ľudí
- na seba. Uvedomte si, že možno raz v živote budete potrebovať pomoc od toho
človeka, ktorému ste ublížili! Vtedy príde ten moment, keď si uvedomíte : ,,Ale ja som
mu toto urobil, ja ho nemôžem požiadať o pomoc. “Snažte sa rozdávať dobro a viac sa
usmievať. Máme jeden život, tak načo byt k sebe netolerantní ?

Nikola Oleárniková☺

Vybrané slová
Pomôžte si malým ťaháčikom na vybrané slová☺☺☺
B: Býk, byvol a kobyla by bol bystrý dobytok. Bystricu dobyli, aby dostali byt
a bydlo. Chcem byť obyvateľ.
M: My sa mýlime, keď si myslíme, že myš a hmyz sa môžu šmýkať, žmýkať a
umývať sa mydlom v umývadle. Mýtnik v Myjave vymyslel mýto.
P: Pyšný pytliak sa zapýril, keď pýtal pýr, pysk a prepychové kopyto.
R: Ryšavý rytier rýchlo ryl a rýpal rydlom ryhu do kryhy. Strýko pri Toryse
brýzgal a trýznil rybu. Korytnačka sa skryla do koryta.
S: Sýty syn sypal sýkorkám sypký syr a syseľ syčal: " Je sychravo.“
V: Na výtvarnej výstave vysokých vydier výskal a zavýjal výr. Vy zo zvyku vykáte
každej vyžle vo výťahu.
Z: Jazyčnica sa ozývala, že ju nazývali jazyčnicou.

Marec – mesiac kníh
S knižkami sa stretávame od útleho
detstva a aj dnes, v dobe nových a
rýchlych
informačných
technológií.
Mnohí však uprednostnia trávenie voľných
chvíľ práve pri klasike. A tak sa skúsme
zamyslieť nad tým, kedy sme naposledy
listovali v knihe? Patríme aj my k tým, čo
uprednostňujú trávenie svojho voľného
času čítaním kníh? Každý z nás si vie
odpovedať sám. Nech už je odpoveď
akákoľvek, nič sa nedeje. Práve nastal čas
zmeniť niečo tak, aby tvoje rozhodnutie
prinieslo do tvojho života ovocie.
Nečítaš? Začni! Je lepšia možnosť začať
čítať ako v mesiaci kníh? Je jasné, že každý z nás preferuje iný žáner kníh, ale to nie je
prekážka. Skús nájsť niečo, čo ťa zaujíma. Nájdi si aj ty svoj vlastný žáner. Čítaj,
vzdelávaj sa a vedz, že nebudeš ľutovať.
Prečo? Pretože v mnohých knihách môžeš objaviť samého seba. Práve vtedy, keď sa
stotožňuješ s názormi autora. Kniha ti môže napovedať, ako sa zachovať v bezhraničnej
situácii a pomôcť vyriešiť situáciu, či napredovať v živote správnym smerom. Môžem
skúsiť menovať knihu, ktorá mne osobne zmenila pohľad na veci a to „Bohatý otec
Chudobný otec“ od autora Róbert T. Kiyosaki. Tým ťa chcem motivovať nie len prečítať
práve túto knihu, ale akúkoľvek. Nazbierať nové argumenty, rozšíriť slovnú zásobu
a samozrejme, zúročiť informácie vo svoj prospech. Postav sa k tomu ako dospelý
človek. Kniha nehryzie, práve naopak. Je to určite efektívnejšie získavanie informácií
ako prostredníctvom sociálnych sieti
a internetu. Môj spolužiak Matúš si moje
slová vzal k srdcu a začal sa vzdelávať
so slovenskou literatúrou. Nie len pred
maturitou, ale takto trávi aj svoj voľný
čas doma, či v škole. Rozmýšľaj, čo je
pre teba dobré! ;)

Petra☺

Hviezdoslavov Kubín
Ivetka je naša number one☺☺☺☺

Deň otvorených dverí
Dni otvorených dverí v Spojenej škole
V dňoch 29.-30.01.2019 naša škola zorganizovala Deň otvorených dverí pre žiakov
deviateho ročníka svidníckych a stropkovských škôl a okolia. Oba odbory, obchodná
a hotelová akadémia, hravou formou prezentovali možnosti štúdia v škole. Budúcich
stredoškolákov zaujali natoľko, že z ich strany padali rôzne otázky, na ktoré im odpovedali ich
starší spolužiaci. Žiaci obchodnej akadémie si pripravili zaujímavú ekonomickú hru, v ktorej
medzi sebou žiaci súťažili.
Ďalšiu hru študenti 2. ročníka OA nazvali „ Narodeninová párty“, kde odpovedali na
zaujímavé spoločensko-vedné otázky a ak boli úspešní, dostali sladkú odmenu. Predstavila sa
taktiež naša študentská spoločnosť Ja Firma Eco - Decor so svojimi výrobkami, ktoré určite
zaujali nie jedno ženské oko. Naši štvrtáci prezentovali dosiahnuté úspechy z činnosti JA
Firmy SWEET MADE. Žiaci hotelovej akadémie si pripravili prezentáciu cudzích jazykov
a zahraničnej praxe na Cypre, predviedli rôzne zručnosti, ktoré sa v našej škole naučili, ako
napríklad umelecké vyrezávanie do ovocia a zeleniny, barmanské umenie, ktoré si žiaci mohli
vyskúšať, ochutnávku zdravých sladkostí, flambovanie ovocia a taktiež tabule slávnostného
stolovania.
Veríme, že všetkých zúčastnených Deň otvorených dverí v Spojenej škole vo Svidníku
natoľko oslovil, že sa s nimi opäť stretneme v septembri ako s našimi žiakmi.
Spojená škola

Volejbalistky a volejbalisti – majstri okresu a kraja
V stredu dňa 20. marca 2019 sa v telocvični SOŠ odevnej konalo okresné
kolo vo volejbale v kategórii žiakov a žiačok stredných škôl. Na tomto
turnaji sa zúčastnili aj družstvá Spojenej školy
Naši chlapci po jednoznačnom víťazstve 2:0 nad Gymnáziom Giraltovce a v
zápase proti Gymnáziu Svidník, so šťastným koncom pre nás 2:1, sa stali
majstrami obvodu Svidník a postúpili na krajské kolo.
Poradie: 1. Spojená škola Svidník
2. Gymnázium DH Svidník
3. Gymnázium Giraltovce
Dievčatá čakal len jeden zápas proti Gymnáziu Svidník, ktorý dokonale
zvládli a tešili sa z víťazstva 2:1, a tak sa stali majsterkami okresu Svidník
a postúpili na krajské kolo.
Poradie: 1. Spojená škola Svidník
2. Gymnázium DH Svidník
Všetkým zúčastneným na tomto volejbalovom turnaji patrí naše veľké
poďakovanie a zároveň srdečná gratulácia.
Laura☺

7 dôvodov,

prečo je maturita formalita

1. Rozhliadni sa a všimni si, kto každý ju už má za sebou.
-

Aj ten zlý chalan od vás zo sídliska to minulý rok dal. Aj tá baba, čo bola
dokopy dvakrát v škole. Tak prečo by si to asi tak nemal spraviť ty?

2. Ktorý učiteľ by ťa chcel znovu vidieť? :D
- Prosím ťa. Oni sú radi, že odchádzate a konečne nastane pokoj.
3. Školy potrebujú peniaze.
- Je to smutné, no za výsledky na maturite sa prideľujú z ministerstva peniaze.
Čiže máloktorý vyučujúci si želá, aby maturitu niekto nespravil.
4. Jedna maturita je ako jedna skúška na vysokej škole.
- A vidíš, vysokoškoláci sú medzi nami stále živí a zdraví.

5. Dochádzka je viac ako vedomosti.
-

Ak si chodil pravidelne do školy a sem – tam sa aj do niečoho zapojil, nemáš sa
čoho báť. Iné je to, ak si bol v škole iba na otvorení školského roka, stužkovej
a dozvukoch.

6. Zvládol si už písomnú časť.
-

Písomná časť je vždy ťažšia. Na ústnej sa vykecáš a keby ti aj niečo vypadlo,
vyučujúci ťa správne vráti späť.

7. Už si sa čo-to učil.
-

Ono sa to nezdá, no postupne sa ti to v tej hlavičke nabaľuje a niekde sa to
predsa prejaviť musí.

maturanti☺☺☺

Školský ples
Dňa 8.2. 2019 žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie pod gestorstvom
učiteľky Mgr. Jany Drabovej organizovali X. ročník Študentského plesu. Celý
večer sa niesol v znamení ľudovej hudby, bohatej tomboly a výborného jedla.
Tombola obsahovala vyše 100 cien, ako napr. tablet, žehličku na vlasy, tlačiareň
a množstvo ďalších vtipných a hodnotných cien. Plesu sa zúčastnilo vyše 130 ľudí.
Celým večerom sa o zábavu starala hudobná skupina Medial, s ktorou sme sa
zabávali do skorého rána.
Natália Pichaničová☺

Valentín
Americký gýčový sviatok. Deň, kedy čokoláda zdražie o 100%, rad v kvetinárstve
je až po nonstopku a v reštaurácii si človek nenájde miesto na sedenie. Zamilovaní
s týmto sviatkom určite problém nemajú a tešia sa naň. Práve tí, ktorí
o Valentínovi básnia najviac, si na svoju polovičku nespomenú! Avšak aj napriek
tomu, že väčšina ľudí tento sviatok neslávi a neuznáva, tak všetci kresťania a aj
pohania sú zástancami názoru: ,,Milujte sa a množte sa.‘‘
PS: Cukrovka je vážna choroba.
Laura☺

Rozhovor s Máriom Oleárnikom
S volejbalom začal ako chlapec v Humennom. Neskôr odišiel
na strednú školu do Svidníka, kde s volejbalom pokračoval.
Mnoho úspechov zaznamenal ešte ako žiak v Humennom a
potom aj ako kadet a junior vo Svidníku. Na konte má aj
skvelé školské úspechy. Niekoľko zápasov si zahral dokonca
aj v mládežníckej reprezentácií. Už druhu sezónu naberá
nové skúsenosti medzi mužmi v extralige.
Ako si sa dostal k volejbalu?
K volejbalu som sa dostal na základnej škole cez môjho
telocvikára.
Kto je tvojím volejbalovým alebo všeobecne športovým
vzorom/idolom?
Mojim volejbalovým vzorom je náš nahrávač Jakub Hriňák,
chcel by som byť ako on.
Máš nejaký rituál ktorý robíš pravidelne pred každým zápasom?
Dobre si pospať a vychutnať si kávu.
Sú nejaké iné športy ktoré si rád zahráš?
Rád si zahrám futbal a tenis.
Zo všetkých tvojich volejbalových úspechov je nejaký konkrétny, ktorý ti utkvel v
pamäti? Prečo?
Každý z mojich úspechov je pre mňa niečím výnimočný.
Máš nejakú radu pre mladých, ktorí by chceli začať hrať v nejakom tíme?
Ťažko sa mi k tomu vyjadriť keďže sám som mladý, ale hlavne treba chcieť a mať chuť
na sebe pracovať.
Laura☺

Dominika obhájila zlato!
Pred rokom sa Dominika prvýkrát zúčastnila na barmanskej súťaži Cassovia
Koniferum cup v Košiciach a hneď získala zlato. Husársky kúsok sa jej podaril aj tohto
roku - obhájila zlato!
V barmanskom remesle, ktorého úlohou je potešiť chuťové
poháriky , súťažilo o titul najlepšieho barmana 13. ročníka v miešaní nápojov 25
družstiev vytvorených žiakmi Slovenska i blízkeho zahraničia (Česka, Maďarska). Svoje
umenie v kumšte tvorenia drinkov preukázali v kategórii klasik junior. V pásme klasik
junior o prvenstvo zápasili zruční študenti tvoriaci dvojčlenné družstvo v dvoch
disciplínach, soft drink a long drink. Na techniku prípravy a chuťovú stránku, v rámci
ktorej sa hodnotil vzhľad, vôňa a chuť miešaného nápoja a napokon dodržanie časového
limitu, ktorý bol 6 minút, prihliadala odborná hodnotiaca komisia, Slovenská barmanská
asociácia, na čele s hlavným komisárom, Milanom Ševcom. Práve pán Ševc prišiel po
odsúťažení za Dominkou a pochválil ju za jej brilantnú techniku miešania. O víťazstvo
súťažiaci bojovali aj písomným testom odhaľujúcim ich prehľad v histórii SkBA. Mali
možnosť v ňom preukázať aj svoje poznatky z barmanskej odbornosti a všeobecným
prehľadom informácií v tejto oblasti.
Hotelovú akadémiu vo Svidníku reprezentovali Dominika Čečková a Janko Fecko
zo IV. HA triedy. Dominika si vybojovala zlato a Janko pri svojej prvej účasti zbieral
skúsenosti a vyskúšal si atmosféru tohto skvelého podujatia. Dominike k dosiahnutému
výsledku srdečne blahoželáme!
Ľuba Kseničová☺

Najkrajší darček, ktorý si učiteľ môže priať, je pozornosť svojich
žiakov
Deň učiteľov je sviatok, ktorým sa pripomína významné povolanie
v spoločnosti. Učitelia formujú dušu žiakov, učia spoznávať svet, rozvíjajú
schopnosti, myslenie, pomáhajú dotvárať charakter, svedomie a morálku.
Práve preto tento deň dáva príležitosť žiakom na to, aby otvorene prejavili
voči nim úctu a poďakovanie, pretože bez nich by škola nebola školou!
Tento rok si žiaci 4.a triedy pripravili pre učiteľov príjemné posedenie,
kde sa mohli učitelia nie len zabaviť, zaspomínať, pohostiť sa, ale aj stráviť čas
v kruhu maturantov.
Petra a Iveta☺

Spojená škola privítala významnú návštevu veľvyslanca Veľkej
Británie
Prečo práve Spojená škola vo Svidníku?
Život prináša rôzne možnosti a rôzne stretnutia.
Rozmanité a bohaté aktivity študentov Spojenej
školy, ich prezentácia širokej verejnosti na
rôznych podujatiach otvorili dvere tomuto
stretnutiu. Naša práca oslovila veľvyslanca
Veľkej Británie pána Andrewa Gartha natoľko, že
prejavil záujem nás osobne navštíviť a poznať
prostredie školy, ktoré tak podnetne vplýva na
rozvoj zručností, schopností a talentu a ponúka
študentom množstvo programov. Splnil tak svoj
sľub, ktorý dal našim žiakom na slávnostnej
recepcii konanej pri príležitosti kráľovskej
svadby Harryho a Meghan minulý rok, kedy na jeho požiadanie dotvárali výzdobu tejto
recepcie svojimi dielami, ktoré vytvorili Frederik Ganaj a Rebeka Slivovičová metódou
Carving Fruit z ovocia a zeleniny. Ocenil aj
skutočnosť, že ako jedna z mála škôl v tomto
regióne ponúkame britský program Medzinárodná
cena vojvodu z Edinburghu a našim štyrom žiakom
Frederikovi Ganajovi, Ivete Zavodovej, Nikole
Olearnikovej a Marekovi Bakovi, na slávnostnej
ceremónii v novembri minulého roka osobne
odovzdal striebornú medailu ako cenu za
dvojročné snaženie sa, odvahu a rozvoj
kľúčových schopností v oblastiach šport, talent a
dobrovoľníctvo. Títo štyria úspešní „dofáci“ ako
ich familiárne voláme dostali príležitosť sprevádzať pána veľvyslanca celý deň.
V spoločnosti študentov a učiteľov Spojenej školy zapojených do programu DofE pán
veľvyslanec navštívil historické miesta na Dukle, drevený kostolík v Ladomirovej
a expozíciu vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku. Tieto miesta v ňom zanechali
veľmi silné dojmy, aj vďaka pani Martine Hospodárovej a pánovi farárovi, ktorí mu so
zanietením priblížili históriu nášho kraja.
Patrí sa aby sa takáto vzácna návšteva stretla aj s pani primátorkou, a preto aj keď sa
čas rýchlo míňal, v sprievode pani riaditeľky RNDr. Márie Makutovej navštívili aj
Mestský úrad vo Svidníku. Po krátkom privítaní pani primátorkou Mgr. Marcelou
Ivančovou, boli všetci pozvaní na slávnostný obed na Spojenej škole vo Svidníku. Menu
vybrali a pripravili študenti Spojenej školy pod vedením učiteľov hotelovej akadémie.
Predstavili tradičné jedlá nášho regiónu, ktoré boli starostlivo pripravené a servírované
v priateľskej atmosfére a v príjemnom prostredí školy. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Angelika Hanusová☺

SPOJENÁ ŠKOLA NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA
NA ŠTVRTOM MIESTE
Žiaci Spojenej školy sa zúčastnili športových hier stredoškolskej mládeže
Gaudeamus igitur, ktoré boli zároveň majstrovstvami Slovenskej republiky vo
volejbale chlapcov stredných škôl. Právo účasti na tomto turnaji si vybojovalo
osem družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. V skupine A sa predstavili
družstvá Trenčína, Svidníka, Galanty a Bratislavy. V skupine B sa stretli družstvá
Komárna, Košíc, Žiliny a B. Bystrice.

Za reprezentáciu školy ale aj kraja
chlapci
zaslúžia
poďakovanie
a pochvalu.

si

Výsledky:
Spojená škola Svidník– Galanta

2:0 (13,10)

Spojená škola Svidník – Trenčín

0:2 (-13, -19)

Spojená škola Svidník – Bratislava

2:0 (18,13)

Semifinále:
Spojená škola Svidník – Komárno
O 3. miesto: Spojená škola Svidník – Revúca

0:2 (-20,21)
1:2 (19, -21, -10)

Celkové poradie:
1. Trenčín
2. Komárno
3. Revúca
4. Spojená škola Svidník
Zostava Spojenej školy: Oleárnik M., Halaj S., Marjov P.,
Šellong D., Juhas A., Mikitka A., Markovič S., Bľacha L, Bľacha
D., Horňák B., Fek F., Biskup D.,tréner Mgr. R. Franko, as. trénera
Mgr. R. Paňko.
Iveta☺

Ak zajtra začne bezo mňa
Ak zajtra začne bezo mňa
Sú slzy dôkazom vedomia
Že vykuknúť by slnko malo
A či zaplavené srdce objímalo?
Chýba nám už len tak málo
Rozprestreté krídla pávov
Menia sa na obraz s tvárou
Ako veľmi chcem žiť s dušou malou
No ak zajtra začne bezo mňa
Tak z pod pier tvojho svedomia
Vyčarí sa hnev i láska
Ako veľmi tvoje srdce praská

Boli to anjeli, čo vzali ma
Cestou dlhou naprieč šírim tmám
A keď prechádzal som bránou sám
Necítil som viac už zábran z právd

Hľadel na mňa ten
Čo sľúbil mi raj v pekle strát
Ukrytý v hodvábe na zlatom stožiari
Učil ma, ako rásť

Tak ak zajtra začne bezo mňa
Nemysli si, že sme ďaleko od seba
Zakaždým, čo na mňa pomyslíš
Budem tu
Len na krok od teba

Róber☺

Maturita formalita?
Ani náhodou! Počas celých 4 rokov na strednej škole som počúvala od spolužiakov vetu Maturita formalita. Jedine učitelia nás stále plašili, že to nie je také jednoduché.
Spomínaná veta bývalých maturantov ma ukľudňovala celé 4 roky a vyplynula mi z toho
otázka - No tak načo sa budem učiť? Avšak podľa mojej nedávnej skúsenosti to vôbec
tak nie je! Učitelia nás vôbec nestrašili, skôr chceli, aby sme sa pripravili čo najlepšie.
Prvý stres prišiel v deň, keď som zbadala všetky maturitné otázky, prechádzala som si
stranu po strane a zistila som, že o niektorých témach som ani len nepočula. Bodaj by aj
áno, keď škola bola pre mňa ako holubník a učivo, ktoré som nemala som si, samozrejme,
nedobrala. Písomné maturity neboli zas až tak hrozné, teda tým myslím slohovky. K
testom sa nevyjadrujem.
Počas akademického týždňa
som sa snažila nadrviť celé
tie 4 roky, čo sa
samozrejme nedá. To som
zistila hneď v prvý deň, keď
som sa jednu tému učila 4
hodiny. Uvedomila som si, že
opisovanie je hlúposť, že
keby som sa bola naučila,
tak by som sa počas
akademického týždňa takto
netrápila! Teraz, keď už je
po všetkom, mi spadol veľký
kameň zo srdca! Úspešne
som zvládla maturitnú
skúšku (nad moje
očakávanie).Moje
poďakovanie patrí všetkým,
ktorí mali trpezlivosť
a pevné nervy so mnou, aj
keď to nebola prechádzka
ružovou záhradou.
Rada na záver pre maturantov? Nehnevajte učiteľov, dávajte na hodinách pozor a ak sa
už aj rozhodnete ísť namiesto školy na pomník, tak si doberte, čo ste v škole zmeškali.
Ste mladí, chcete sa zabávať, no všetko má svoje hranice! Hranice sú veľmi vysoko, tak
ich neprekračujte. Svoju budúcnosť máte vo svojich rukách!!
Laura☺

DEŇ NARCISOV
„Deň, keď sú slová zbytočné.“
Verejná zbierka, ktorá sa nesie v znamení narcisu, s posolstvom
spolupatričnosti a chuťou pomôcť, sa uskutočnila vo štvrtok 11.
apríla 2019 na celom území Slovenskej republiky. Ulice miest
a obcí boli spestrené žltou farbou a na odevoch mnohých ľudí si
našla miesto malá, no neprehliadnuteľná ozdoba – narcis – symbol
nádeje a porozumenia.
Aj v uliciach nášho mesta ste mohli stretnúť dobrovoľníkov,
ktorí vás obdarovali narcisom
výmenou
za
akýkoľvek
dobrovoľný finančný príspevok. Účelom bolo získať
finančné
prostriedky,
ktoré
pomôžu
ľuďom
s onkologickým ochorením, ich rodinám a na podporu
činnosti
týchto
pacientov
v organizačných
zložkách
občianskeho združenia Liga
proti rakovine. Ak ste v tento
deň prispeli, vyjadrili ste tým hlavne solidaritu s osobami
postihnutými rakovinou.
Študenti Spojenej školy vo Svidníku sa tiež zapojili do zbierky a
v tento deň vyzbierali v uliciach mesta sumu 677,44 € , ktorá
poputovala pre tých, ktorí to veľmi potrebujú. Zároveň by sme
chceli vyjadriť veľkú vďaku všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli
prispieť a veríme, že sme touto cestou dokázali niekomu pomôcť,
a tak zmierniť trápenie spojené s touto chorobou.
Laura☺

Naše aktivity
NA SPOJENEJ ŠKOLE SA STRETLI NAJLEPŠÍ VYREZÁVAČI DO
OVOCIA A ZELENINY
Ako najlepších na 8. ročníku Carpatia Carving Cup 2019 komisia určila týchto
súťažiacich:
Danku Haľkovú – SOŠ Prešov
Frederika Ganaja – HA Svidník
Jakuba Balogu – SOŠ Prešov
Gabiella Simko – cena riaditeľky školy

OLYMPIÁDA MLADÝ ÚČTOVNÍK 2019
Výsledky školského kola:
1.miesto – Nikola Oleárniková
2.miesto – Sebastián Cuprišin
3.miesto – Viktória Putoráková
Na regionálne kolo v Košiciach 20. marca 2019
postúpili Nikola
Oleárniková
a Sebastián
Cuprišin zo 4.A.
Študenti riešili súvislý príklad z roku 2018, od
začiatočného
účtu
súvahového,
cez
zaúčtovanie účtovných prípadov, výpočet
a zaúčtovanie dane z príjmov, až po uzávierku
účtov a účtovnú závierku s vypracovaním
účtovného výkazu Účtovná závierka. Umiestnili sa na 20. mieste Nikola
Oleárniková a na 21. mieste Sebastián Cuprišin zo 32 prihlásených študentov.

Šport v skratke
SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU PRE VŠETKÝCH AJ NA
SPOJENEJ ŠKOLE
Dievčatá SŠ:
1.miesto – Iveta Zavodová
2. miesto – Rebeka Slivovičová
3. miesto – Júlia Bereščáková
Chlapci SŠ:
1.miesto – Viliam Vasilenko
2. miesto – Lukáš Bľacha
3. miesto – Dominik Bľacha

OKRESNÉ KOLO VO VEĽKOM FUTBALE ŽIAKOV STREDNÝCH
ŠKÔL
Dňa 10.4.2019 sa žiaci Spojenej školy zúčastnili okresného kola vo veľkom futbale, ktorý
sa konal na futbalovom štadióne v Giraltovciach.

Celkové poradie:
1.

miesto – Gymnázium Giraltovce

2.

miesto – SŠ Giraltovce

3.

miesto - Gymnázium DH
SK

Zostava Spojenej školy:
Matkobiš, Cuprišin, Druga, Kandalík,
Bujdoš, Palej, Bučko, Závoda,
Homza,
Kandravý,
Bľach
L.,
Motyka, Bľacha D.,

Petra☺

Pripravili: žiaci SŠ, Obchodnej akadémie vo Svidníku
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