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Úvod 

Milí čitatelia! 

Máme tu nový rok a spolu s ním aj druhé číslo nášho časopisu. Chceme 

vám pripomenúť udalosti, o ktorých by ste určite mali vedieť. HOTELÁČIK   

je  venovaný blížiacemu sa sviatku  sv. Valentína a spomenieme tiež exkurzie, 

súťaže a iné zaujímavosti zo života našich študentov. 

Želáme Vám príjemné čítanie! 

Redakcia časopisu HOTELÁČIK  
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AKTUALITY 

 

Rovnako ako v minulom čísle aj dnes sme si pre vás pripravili informácie 

o zaujímavých udalostiach, ktoré sa v našej škole udiali od vydania posledného čísla. 

Chceli by sme vás upozorniť na niektoré súťaže, na ktorých  študenti  úspešne 

reprezentovali našu školu: 

 medzinárodný veľtrh DANUBIAS GASTRO v Bratislave   

(zúčastnili sme sa na šiestich súťažiach): 

 

            DANUBIAS GASTRO CUP 2018 

            POÉZIA V GASTRONÓMII 

            SKILLS SLOVAKIA-GASTRO JUNIOR-BIDFOOOD CUP 2018 

            SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2018 

            MASTER CUP 77 2018 JUNIOR-MODERN 

            NICOLAUS-PLATINUM 78 

 

 INCHEBA GASTRO CUP  

 

Chcete vedieť viac? Pozrite si webovú a facebookovú stránku školy. 

Naši študenti tiež od decembra absolvovali viaceré exkurzie a chceli by sme sa s vami 

podeliť o niektoré zážitky. 

 

Lyžiarsky kurz  2. A a 2. F 

 

Aj tento rok naši žiaci absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Donovaly. 

Triedy 2.A a 2.F sa od 11. do 15. januára zdokonaľovali v lyžovaní alebo snowbordovaní. 

Program výcviku bol veľmi pestrý. Okrem lyžovania navštívili aj bowling. 

 Lyžiarsky kurz im priniesol nové zážitky a kamarátstva. 
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 Praha - Drážďany 

Na začiatku decembra sme sa vybrali spoločne so 4. F na trojdňovú exkurziu do Prahy 

a do Drážďan. 

Náš prvý deň sa začal ubytovaním v centre Prahy a  prehliadkou historického jadra 

mesta.  Predvianočnú atmosféru navodila pestrá vôňa vianočných trhov a krásna výzdoba. 

Krátko po zotmení nás očarila prechádzka večernou Prahou. Napokon sme deň zavŕšili 

fascinujúcim zážitkom z predstavenia Manon Lescaut v Národnom divadle.  

Na druhý deň sme vyrazili do Drážďan. Nemecké mesto Drážďany bolo založené 

približne v 10. storočí ako slovanské sídlo. Zaujímavosťou je, že názov mesta vznikol  

z lužickosrbského názvu Drežďany, ktoré označovalo ľudí močarísk a lužných lesov. Mesto 

leží na oboch stranách rieky Labe a okúzlilo nás najmä mnohými historickými pamiatkami. 

Videli sme napríklad Frauenkirche, Zwinger alebo Procession of Princes. Bodkou na záver 

boli opäť všetkými vôňami hýriace vianočné trhy a všade prítomná vianočná atmosféra. 

Potvrdilo sa nám, že Nemecko a Česko majú národnú kultúru na vysokej úrovni. Ak 

máte možnosť, určite tieto mestá navštívte.  
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Viedeň 

Dňa 13.12.2017 sa žiaci 2.A  a 2.G   triedy zúčastnili exkurzie do Viedne.  

Po prehliadke Viedne navštívili aj  zámok Schönbrunn , ktorý je zapísaný v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO. V minulosti zámok slúžil ako letná rezidencia cisára 

a obývala ho aj Mária Terézia s rodinou a cisár František Jozef I. so svojou manželkou 

Alžbetou Bavorskou, prezývanou Sissi.  

V zámku sa nachádza 1440 miestností, sprístupnených je však  len  45. Vnútorné 

vybavenie je v rokokovom štýle, zdobené ornamentmi zo 14-karátového zlata. 

K najznámejším miestnostiam patrí aj Zrkadlová sála,  kde hrával ako šesťročný 

Wolfgang Amadeus Mozart a v miestnosti nazvanej Vieux-Lacque zasadal  

vo svojich časoch Napoleon. 

V súčasnosti zámok obklopuje  rozsiahly udržiavaný park, kde je možné navštíviť 

jednu z najstarších zoologických záhrad na svete. Na priestranstve pred zámkom sú 

rozostavané mnohé stánky s občerstvením a suvenírmi.  
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„HEROES“ sme aj my, študenti 2.F 

My, študenti II.F triedy, pod vedením pani profesorky Ing. Dany Stredákovej, PhD. 

realizujeme od októbra 2017 medzinárodný, zaujímavý a poučný eTwinning projekt 

v anglickom jazyku pod názvom „Heroes across the borders“. 

Jadro projektu je venované významným osobnostiam 2. svetovej vojny 

reprezentujúcim Slovensko v zahraničí. Od začiatku projektu sme postupne vytvárali 

prezentácie o nás študentoch, o našom životnom štýle a  záľubách, o našej škole, ale aj  

o meste Žilina či o Slovensku,  aby nás aj ostatné krajiny v rámci projektu spoznali. Hlavnou 

úlohou je predstaviť hrdinov 2. svetovej vojny a touto formou si pripomenúť najtragickejšie 

udalosti v histórii nášho národa. Zároveň máme možnosť aj my spoznávať históriu, stereotypy 

a osobnosti našich partnerov a vzájomnou komunikáciou sa zlepšovať v jazyku. 

Vytvorili sme novoročné pozdravy pre zástupcov jednotlivých krajín a ich študentov 

a tým sme nadviazali nové kontakty. Všetkých nás účasť v projekte veľmi teší, osviežuje naše 

vyučovacie hodiny. Radi by sme aj v budúcnosti pokračovali v podobných aktivitách 

a v snahe prezentovať našu školu čo najlepšie. 
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INTERVIEW S ÚSPEŠNÝMI ŠTUDENTMI 

 

Chceli by sme vám priblížiť našich spolužiakov, ktorých možno každý deň stretávate 

na chodbách či v bufete, no veľa o nich neviete. Úspešne reprezentovali našu školu v rôznych 

súťažiach -  Tomáš Lepiš a Soňa Koláriková. 

 

Interview s Tomášom Lepišom 

26. januára 2018 sa v Bratislave konala súťaž s názvom St. NICOLAUS  PLATINUM 

78 CUP odbor barman junior, kde nás reprezentovali viacerí žiaci. Jedným z nich bol Tomáš 

Lepiš z 3.F, ktorý sa umiestnil v bronzovom pásme.   

1. Tomáš, kto bol organizátorom súťaže a ako prebiehala?  

Táto súťaž bola organizovaná SKBA, bolo tam 36 súťažiacich  a konala sa v Auparku 

v Bratislave. Po registrácii a vylosovaní čísel sa súťažilo na štyroch stoloch zároveň 

a každého súťažiaceho hodnotil jeden komisár. Poobede bolo vyhlásenie výsledkov 

a odovzdávanie cien.  

2. V čom spočívala tvoja súťažná úloha?  

Súťažili sme v dvoch kategóriách.  Prvá bola AFTER DINNER COCKTAIL, kde bola 

povinná zložka Platinum vodka a na prípravu sme mali 6 minút, druhou bol SOFT DRINK 

(nealko), na jeho prípravu sme mali tiež 6 minút. 

3. Ako si sa dostal k tejto súťaži?  

K súťaži ma priviedla pani majsterka Kubinčáková, ktorá ma na aj pripravovala. Za túto 

možnosť a obetavú prípravu  som jej veľmi vďačný a vždy budem. 

4. Je náročná príprava na jednotlivé súťaže, koľko času potrebuješ?  

Príprava na súťaže je náročná, vyčerpávajúca a stresujúca. Musíme skĺbiť školu 

s nácvikom a niekedy toho nie je málo. Dĺžka prípravy závisí od súťaže, pretože každá 

súťaž je iná. 

Hoci to vyžaduje veľa času, námahy a niekedy aj bezsenných nocí, stojí za to.  

5. Ty si sa zúčastnil viacerých súťaží, aké bolo tvoje najlepšie umiestnenie? 

Najlepšie umiestnenie bolo na mojej prvej súťaži Metro HoReCa päťboj v tíme čašníkov, 

keď sme túto súťaž ako škola vyhrali po prvýkrát.  

6. Kto alebo čo ťa viedlo k tomu stať sa barmanom?  

Na túto otázku neviem stopercentne odpovedať, ale raz som si povedal, že v tom chcem 

uspieť a keď s tým začnete, tak vás to chytí a nepustí.  
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7. Chceš sa aj v budúcnosti venovať barmantsvu?   

Barmanstvo nie je vec, ktorú chcete robiť a zrazu s ňou skončíte. Je to poslanie, ktoré 

chcete robiť celý život, chcete tvoriť nové veci, spoznávať nových ľudí, objavovať nové 

miesta a miešať najkvalitnejšie drinky pre najlepších ľudí.  

Tomáš, ďakujeme za rozhovor a prajeme ti veľa úspechov v ďalších súťažiach! 
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Interview so Soňou Kolárikovou 

Soňa Koláriková z 3.G úspešne reprezentovala našu školu na 8. ročníku  

celoslovenskej súťaže – MAJSTER PALACINKA. 

1. Ako si sa dostala do tejto súťaže? 

Oslovila ma pani majsterka, či by som nemala záujem o súťaž vo flambovaní 

palaciniek. Zdalo mi to ako dobrá výzva a hneď som prikývla. Brala som to ako ďalšiu 

skúsenosť bez ohľadu na to, či sa umiestnim a hneď  som sa začala pripravovať. 

2. Ako dlho ti trvali prípravy na súťaž a kto ti s tým pomáhal? 

Pripravovali sme sa približne dva až tri týždne a pomáhala  mi hlavne pani majsterka 

Kubinčáková. Samozrejme,  aj ďalšie šikovné majsterky či majstri. Každý jeden z nich 

mi poskytol mnoho zo svojich  bohatých skúseností. 

3. Koľko vás súťažilo a ako si sa umiestnila? 

Neviem povedať presný počet,  ale súťažili sme vo dvojiciach. Spolu s Matejom 

Oravcom (2.A)  sme sa umiestnili na prvom mieste. Zaujímavé a potešujúce na tom 

bolo, že naša škola sa prvýkrát zapojila do tejto súťaže a hneď sme získali také 

výborné ocenenie. 

4. Kde sa súťaž konala? 

Súťaž sa konala v Ružomberku na Spojenej škole Scota Viatora. 

5. Ako dlho trvala súťaž? 

Súťaž začala okolo ôsmej ráno a aj s vyhodnotením trvala okolo 5 - 6 hodín. 

 

Soňa, ďakujem za rozhovor a prajem ti ešte veľa  

úspechov v ďalších súťažiach! 
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VALENTÍN 

 

Pôvod sviatku svätého Valentína je opradený záhadami. Sú s ním spojené mená 

najmenej troch svätcov. Prvým bol svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so svojimi 

spoločníkmi, druhým svätým bol biskup z Interamny a tretím bol rímsky kňaz Valentín  

z 3. storočia.  

O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. 

Jednou z najznámejších je kresťanská legenda hovoriaca o svätom Valentínovi ako  

o mučeníkovi žijúcom za vlády cisára Claudia II.  Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek 

cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil 

Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred svojou 

smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil.  

Tak vzniklo prvé valentínske vyznanie. 

 14. február je deň, kedy sa v súčasnosti oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom 

všetkých zamilovaných. Vyznávame si lásku viac ako inokedy, obdarúvame sa kvetmi, 

sladkosťami či inými drobnosťami. Sviatok zamilovaných k nám začal prenikať v 90. rokoch 

minulého storočia.  

Každý z nás je obklopený ľuďmi, ktorých má rád, a preto by sme ich mohli potešiť 

nejakou maličkosťou. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by 

nemal chýbať v každom dni počas celého roka.  
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FIT valentínske pečenie 

Čochvíľa je tu Valentín a určite aj vy  plánujete pripraviť pre svoju polovičku či blízke 

milované osoby nejaké sladké prekvapenie. Nie nadarmo sa hovorí, že láska ide cez žalúdok.  

Pripravili sme si pre vás zopár zdravých dobrôt. Veď čím väčšmi potešíte milovanú osobu ako 

niečím ľahkým, zdravým, chutným a sladkým?  Potešíte tak nielen srdce, ale aj telo. Dúfame, 

že  sa necháte inšpirovať a náš chutný nápad na valentínske sladkosti vyskúšate. 

 

Valentínske cookies plné lásky 
 

Ingrediencie: 

 180 g ovsených vločiek 

 1 dl vriacej vody 

 45 g medu 

 25 g sušených brusníc 

 30 g nasekaných mandlí alebo mandľových lupienkov 

 20 g nasekaných vlašských orechov 

 10 g  tekvicových semienok 

 10 g  ľanových semienok 

 2 stredne veľké mrkvy 

 1 celé vajce 

Postup: 

Vločky zalejeme horúcou vodou, aby trochu zmäkli. Pridáme najemno nastrúhanú 

mrkvu, semienka, nasekané mandle a orechy. Samostatne vyšľaháme vajce s medom  

a primiešame k zmesi.  

Tvarujeme guľôčky a ukladáme na plech vyložený papierom na pečenie.  Pritlačením  

vytvoríme „cookies”. Môžeme použiť aj srdiečkovú formičku. Pečieme v rúre pri teplote  

180 ° C asi 25 minút. 
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Zdravá čokoládovo-tvarohová tortička bez múky 

Ingrediencie: 

Cesto (forma s priemerom 22 cm): 

 200 g kvalitnej horkej čokolády (aspoň 70 %) 

 4 vajcia 

 40 g masla 

Krém: 

Pri príprave tvarohového krému si môžeme vybrať z dvoch možností. Jemnejší krém 

vyrobený iba z tvarohu obsahuje menej kalórií, ale je trošku redší, no ak vám zopár kalórií 

naviac v deň Valentína nebude prekážať, odporúčame vyskúšať tuhší krém z tvarohu a 

mascarpone. 

 

1. variant – extra tvarohový krém: 

 500 g mäkkého tvarohu 

 2 lyžice medu 

 2 lyžice nastrúhanej citrónovej kôry 

 

2. variant – tvaroh s mascarpone krém: 

 250 g mäkkého tvarohu 

 250 g mascarpone 

 1 lyžica medu 

 2 lyžice nastrúhanej citrónovej kôry 

 

Ozdoby: 

 čučoriedky, maliny, jahody  

Postup:  

Čokoládu si roztopíme vo vodnom kúpeli a necháme vychladnúť. Pridáme do nej 

roztopené maslo a žĺtky a poriadne vareškou premiešame. Potom si vyšľaháme bielky na tuhý 

sneh, ktorý po lyžiciach pridávame do čokoládovej hmoty. 

Formu na pečenie si vymastíme maslom a vysypeme múkou alebo kokosom. 

Pripravené cesto rovnomerne rozlejeme a necháme piecť vo vyhriatej rúre na 180° C cca       

30 minút. 

Medzitým si môžeme pripraviť krém.  

Všetky ingrediencie pridáme do misky a zmiešame. Krém necháme v chladničke 

odpočívať, pokiaľ sa nám upečie korpus. 

Vychladnutý korpus natrieme tvarohovým krémom, ozdobíme lesným ovocím  

a môžeme servírovať. 
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Spolu až do úplného konca 

 

Šesťdesiat rokov boli nerozluční manželia a ani blížiaca sa smrť ich nedokázala 

rozdeliť. Siedmeho februára opustila tento svet Floreen Haleová vo veku 82 rokov  

v New Yorskej nemocnici. V tom momente ležal vedľa nej jej smrteľne chorý manžel a svoju 

manželku držal za ruku. Tridsaťšesť hodín neskôr zomiera aj Ed Hale vo veku 83 rokov. 

Ed bol gentleman až  

do úplného konca, keď nechal 

najskôr odísť na druhý svet svoju 

ženu, aby sa už na tomto svete 

netrápila. Od začiatku však neboli 

v rovnakej nemocnici.  

Pred mesiacom zlyhala Edovi 

oblička a bol hospitalizovaný   

v nemocnici.  

 Štvrtého februára jeho 

manželke zlyhalo srdce a okamžite 

bola prevezená do nemocnice, ale  

do inej, ktorá bola vzdialená viac ako      

55 kilometrov od jej milovaného manžela. Floreen nezostávalo na tomto svete veľa dní a jej 

manžel bol až príliš slabý na to, aby ho mohli previezť za ňou. Napokon ale na žiadosť rodiny 

sa nemocnice dohodli a spravili všetko preto, aby mohli posledné dni medzi živými stráviť 

manželia spolu. 

Ich príbeh plný lásky začal pred viac ako šesťdesiatimi rokmi. Ed bol zaľúbený až po 

uši a zvyšok života si predstavoval iba po boku Floreen. Dokazoval svojej milej lásku každú 

deň, do práce jej nosil kvety, obed, dezerty, v zime jej očistil auto od snehu a vyhrieval 

interiér, aby pri ceste z práce domov nemrzla. Pred viac ako piatimi rokmi diagnostikovali 

Edovi chorobu obličky a musel chodiť na pravidelnú dialýzu. Okrem toho utrpel niekoľko 

srdcových infarktov. Floreen mala tiež mnohé problémy, bola astmatička a mala choré srdce. 

Napriek tomu sa vždy vybrala s Edom k doktorovi bok po boku. 

Jej zdravotný stav sa extrémne zhoršil začiatkom mesiaca a veľa času jej už  

nezostávalo. V tom istom čase bol jej manžel v nemocnici v Rochesteri kvôli zlyhaniu 

obličky. Ed bol už v polobezvedomí, smrť bola za dverami, ale dva dni po manželkinej 

hospitalizácii sa prebral a povedal svojej dcére, že ju musí vidieť. Nemocnice teda spojili 

svoje sily a previezli Eda za svojou ženou. Ten cestu prežil, a tak mu mohli splniť jeho jediné 

želanie, vidieť Floreen. Nemocnica pripravila izbu pre tento nerozlučný pár, keď dala postele 

vedľa seba, aby sa manželia mohli držať za ruku. Floreen zomrela nasledujúce ráno  

po Edovom príchode, Ed opustil tento svet deň nato. Osud im jednoducho doprial, aby sa  

na druhý svet vybrali spolu, ruka v ruke. Ich pohreb sa uskutočnil práve na Valentína a 

zúčastnili sa  ho aj zamestnanci spomínaných nemocníc.  
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KAM NA VÝLET? 

Orava 

Orava je región nachádzajúci sa na severe Slovenska. Prechádzajú cez ňu trasy 

spájajúce sever a juh Európy. Orava ponúka mnoho možností v oblasti cestovného ruchu, 

nechýbajú ani tradičné remeslá, ľudová aj moderne orientovaná kultúra a pestrá paleta 

príležitostí na aktívne strávenie voľného času. 

Jedno z najnavštevovanejších miest je Oravský zámok, ktorý sa nachádza v Oravskom 

Podhradí. V letnej sezóne sa uskutočňujú tiež splavy rieky Oravy popod malebný Oravský 

zámok. 

Ďalšími zaujímavými objektami sú Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne, Múzeum 

oravskej dediny v Zuberci, Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Oravské múzeum  

P. O. Hviezdoslava, Florinov dom a Čaplovičov dom v Dolnom Kubíne, pred ktorým sa 

nachádza socha P. O. Hviezdoslava. 

Nachádzajú sa tu aj drevené kostolíky v Tvrdošíne, Leštinách a v Istebnom. 

Na svoje si prídu aj milovníci zimných športov. K najznámejším strediskám patrí  

Ski park Kubínska hoľa, ktorý je v prevádzke celoročne. 

Orava je zaujímavý a krásny región, ktorý obdivujú domáci aj zahraniční turisti počas 

celého roka. 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

 

  

  

 

 

Múzeum Márie Medveckej  
Oravský hrad 

Ski park Kubínska hoľa  splav rieky Orava 
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Bytča 

Bytča patrí medzi atraktívne oblasti na Slovensku, a to najmä vďaka svojim  

kultúrnym a historickým pamiatkam či prírodnému bohatstvu.  

Pozornosť návštevníkov si zaslúži renesančný klenot Slovenska - Bytčiansky zámok. 

V jeho areáli sa tiež nachádza Sobášny palác, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku 

a určite osloví každého návštevníka.  

V Súľovských skalách môžu milovníci histórie obdivovať tiež zrúcaniny hradu Súľov. 

V blízkosti Bytče sa nachádza aj turisticky vyhľadávaná prírodná atrakcia Manínska 

tiesňava. Je to najužší kaňon vyznačujúci sa bizarnými skalnými formami a vzácnou faunou 

a flórou. 

V bytčianskom regióne sa dá toho navštíviť mnoho či už v zime, alebo v lete.  

Ak potrebujete zregenerovať svoje sily, môžete navštíviť  tiež wellness. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bytčiansky zámok  

Manínska tiesňava 
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ZAHRANIČNÁ PRAX  

V tomto vydaní sme si pre vás pripravili interview s Monikou Martinčekovou z 3.G.  

Monika študuje na našej škole 5-ročný odbor hotelová akadémia a momentálne je  

na zahraničnej praxi v Rakúsku, konkrétne v obci Mayrhofen (oblasť Zillertal). Rozhodla som 

sa s ňou spojiť cez internet a zistiť, ako prax prebieha. 

 

1. Ahoj, Monika, ako by si zatiaľ zhodnotila zahraničnú prax a koľko hodín denne 

pracuješ? 
 

Prax ma veľmi milo prekvapila. Počítala som aj s tým najhorším a môžem povedať, že je 

to asi zatiaľ najlepšia prax, zo všetkých, ktoré som doposiaľ absolvovala.   

Pracujem 8 hodín denne, avšak mám to rozdelené na 4 hodiny práce ráno, medzitým mám 

pauzu približne 3 hodiny a večer opäť pracujem 4 hodiny.  

 
2. Mala si možnosť sama si zvoliť, či budeš pracovať v obsluhe alebo v kuchyni? 

 

Áno, mohla som, ale celkom mi to nevyšlo. Zvolila som si, že chcem byť v kuchyni, ale  

p. Moigg (šéf) na mieste určoval, kto pôjde na akú pozíciu. Mňa potreboval do servisu, 

takže prvých 15 dní som bola v servise a keď prišli ostatné dievčatá zo Slovenska, tak som 

išla do kuchyne. 

 

3. Správajú sa k tebe hostia milo a ako komunikujete? 

 

Za ten čas v servise môžem potvrdiť, že hostia boli ku mne až moc milí, veľa sme spolu 

komunikovali a často sme aj žartovali. Správali sa ku mne  ohľaduplne a mali pochopenie, 

že sa zaúčam.  

 

4. Môžeš nám povedať, čo považuješ za výhody a nevýhody zahraničnej praxe? 

 

Za výhody považujem systém pracoviska, staranie sa samu o seba, priúčanie sa novým  

zručnostiam a zdokonalenie sa v jazyku. 

Nevýhody - zmeny nálady šéfa a spolupráca s niektorými zamestnancami. 

 

5.  Čo zvyčajne robíte vo svojom voľnom čase? 

 

Vo voľnom čase väčšinou spíme (dospávame), chodíme do fitka alebo na rôzne výlety 

do okolia. 
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6. Môžeš nám priblížiť tvoj bežný pracovný deň?  

 

Príklad v servise: Ráno začínam o 9.00, rámujem stoly na raňajkách a prestieram na večeru  

(obedy hotel neposkytuje). O 11.00 skončím 1. zmenu a spolu s ostatnými zamestnancami sa 

ideme najesť. Prestávku máme polhodinu. Potom vysávam a umývam podlahu, väčšinou  

do 14.00 a vtedy mi začína aj pauza.  

2. zmena mi začína o 18:00, ale pred ňou sa vždy idem ešte navečerať. Večere začínajú 18.30, 

dovtedy vysávam a umývam chodbu, pripravujem ovocie na raňajky. 

Večere sa servírujú v poradí: 

1. predjedlo (studené alebo teplé),  

2. šaláty z bufetov,  

3. polievka,  

4. hlavné jedlo,  

5. dezert.  

Ja vždy hosťom hneď po usadení prinesiem predjedlo. Potom sa spýtam, akú si prajú polievku 

a idem rámovať stoly. Nakoniec im prinesiem dezert. Po večeri umývam dlážku v bufete  

a keď skončím 2. zmenu, idem do izby. 

Príklad v kuchyni: Keď som v cukrárni, robím raňajky na nasledujúce ráno. Ďalej 

pripravujem dezert a zmrzlinu na večeru. Večer robím okolo 300 dezertov, a to tak, že 

dekorujem taniere alebo keď máme bufety, iba dokladám. Keď mám čas, som pri výdaji                 

a  4 hodiny mi uplynú, ani neviem ako.  

 

7. Ako si spokojná s ubytovaním, stravou a s prostredím? 

Náš hotel sa volá Neuhause. Ubytovaní sme v suteréne, ale máme všetko, čo potrebujeme. 

Zdržiavame sa tu veľmi krátko, väčšinou len spíme, takže sme spokojní. Strava je super, 

zatiaľ mi chutí a nemám sa na čo sťažovať. Prostredie je krásne,  obklopené horami. 

 

8. Odporučila by si našim študentom absolvovať zahraničnú prax? 

Ak majú možnosť, tak určite áno. Môžu sa veľmi dobre zdokonaliť v cudzom jazyku 

a naučiť sa veľa nových vecí. 

 

Monika, veľmi pekne ďakujem za poskytnutie on-line rozhovoru. 

Prajem Ti pekný zvyšok praxe a nech si naďalej spokojná minimálne tak ako 

doteraz!  
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OTESTUJTE SVOJE VEDOMOSTI 

 

1. Ondrej Nepela patrí k najznámejším Slovákom. Bol päťnásobným majstrom Európy, 

trojnásobným majstrom sveta a v roku 1972 na Olympijských hrách v  Sappore získal zlatú 

medailu. V akom športe reprezentoval Československo? 

 

a) plávanie 

b) krasokorčuľovanie 

c) atletika 

 

2. Určite ste sa stretli so slovom sultánky. Viete, čo to je? 

 

a) tanečnice zo sultánovho háremu 

b) druh sušených hrozienok 

c) rasa mačiek 

 

3. Dobšinská ľadová jaskyňa je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO.  

Viete, kde sa nachádza? 

 

a) v Strážovských vrchoch 

b) v Nízkych Tatrách 

c) v Slovenskom raji 

 

4. Žilinčania sa nazývajú aj Šošoni. Viete, v ktorom meste žijú „Bryndziari“?   

 

a) Zvolen 

b) Banská Bystrica 

c) Liptovský Mikuláš 

 

5. Vo februári 1999 sa z kozmického strediska Bajkonur v Kazachstane vzniesla raketa,  

na palube ktorej sa nachádzal aj prvý slovenský kozmonaut. Jeho meno je: 

 

a) Vladimír Remek 

b) Ivan Bella 

c) Andrej Cernan 

 

 

 

 

Riešenie: (1b, 2b, 3c, 4a, 5b) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sapporo
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