
 

HOTELÁČIK 
1. ČÍSLO – VIANOČNÉ VYDANIE  
 

 

 

 

  

 

  

 AKTUALITY  

  

ROZHOVORY 

ZDRAVÉ PEČENIE 



 

2 

 

Obsah 
Úvod ................................................................................................................................. 3 

AKTUALITY .................................................................................................................. 4 

Osvienčim (AUSCHWITZ) .......................................................................................... 5 

BARISTICKÉ A BARMANSKÉ SÚŤAŽE ................................................................. 6 

Nápoj náš každodenný .................................................................................................. 6 

Interview s Alexandrou Michálkovou zo 4. F .............................................................. 7 

Interview s Jakubom Kučerom z 5. G ........................................................................... 8 

VIANOCE ...................................................................................................................... 10 

Vianočné zvyky .......................................................................................................... 10 

FIT vianočné pečenie .................................................................................................. 11 

Cezmínová koruna ...................................................................................................... 13 

KAM NA VÝLET? ....................................................................................................... 14 

Kysuce ........................................................................................................................ 14 

Liptov .......................................................................................................................... 15 

KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU? ..................................................................................... 16 

ZAHRANIČNÁ PRAX ................................................................................................. 17 

ŠTUDENTSKÉ FIRMY ............................................................................................... 19 

HAMtour, JA Firma .................................................................................................... 19 

FITFOOD, JA Firma ................................................................................................... 19 

ŠTUDENTSKÉ ŠPLECHY .......................................................................................... 20 

 

 



 

3 

 

 

Úvod 
 

Milí čitatelia!  

     Tento rok   Vám opäť prinášame  školský časopis HOTELÁČIK. 

Všetci pevne veríme, že sa Vám bude páčiť rovnako  ako po minulé roky.                 

V prvom - vianočnom čísle sa dozviete množstvo nových informácií a 

zaujímavostí, ale nájdete tu aj rozhovory so študentmi, ktorí úspešne 

reprezentovali našu školu, a tiež niečo na dobrú náladu.  

Želáme  Vám príjemné čítanie! 

                                                                  Redakcia časopisu HOTELÁČIK 
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AKTUALITY 
 

Od začiatku školského roka ubehli tri mesiace a naši študenti už toho veľa zažili. 

Prinášame vám aspoň niekoľko zaujímavých udalostí. O ďalších sa môžete dozvedieť 

z webovej stránky školy a z facebookovej stránky školy. 

Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží. Spomeňme si aspoň niektoré z nich:  

 Žilinská gastronomická jeseň,  

 súťaž Majster palacinka, 

 Budatínsky rínok. 

     Zapojili sme sa aj do projektu Erasmus+ Strategické partnerstvá 2017, s názvom 

„Sharing the world together“. 

Hotelová akadémia bude spolu so šiestimi ďalšími krajinami dva roky spolupracovať, 

poznávať ich a šíriť dobré meno školy aj Slovenska. Ide o spoluprácu v oblasti inovácií 

a výmeny osvedčených postupov. 

 

    Svoje vedomosti študenti získavajú nielen v škole, ale obohacujú si ich aj  účasťou na 

odborných exkurziách. 

Kremnica 

Dňa 6.11.2017 sa žiaci  1. M zúčastnili exkurzie do Kremnice. Navštívili mincovňu, kde 

sa mince razia už vyše 700 rokov a pozreli si  aj Morový stĺp sv. Trojice v centre mesta. Je to 

jedna z najkrajších barokových pamiatok na Slovensku a je spomienkou  na ľudí, ktorí 

zahynuli na epidémiu moru. V Kremnici sa nachádza okrem mincovne a morového stĺpu aj 

známa Kremnická škola čipkovania. 
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Lúčky a artikulárny kostol Svätý Kríž 

Slovensko je známe mnohými minerálnymi prameňmi a kúpeľnými mestami. Trieda         

3. M dňa 19.10.2017 absolvovala exkurziu v jednom z nich. Navštívili kúpele Lúčky, 

vodopád  a artikulárny evanjelický kostol Svätý Kríž. 

Drevený artikulárny evanjelický kostol pri Svätom Kríži je jedným z najväčších 

drevených kostolov  v strednej Európe. Pôdorys kostola s dĺžkou 43 m má podobu kríža         

a dovnútra sa vojde takmer šesťtisíc návštevníkov. V interiéri sa nachádza pozoruhodný 

drevený barokový oltár z roku 1693 s obrazom Premenenie Krista. S kostolom tvorí 

harmonický celok samostatne stojaca drevená veža slúžiaca ako zvonica, ktorá bola 

pristavená neskôr. Tri pôvodné zvony z konca 18. storočia boli počas prvej svetovej vojny 

zrekvirované na vojnové účely. Terajšie zvony  sú z rokov 1921 až 1922 a volajú sa Viera, 

Nádej, Láska. 

 

 

Osvienčim (AUSCHWITZ) 
 

Poľské mestá Osvienčim a neďaleká Brezinka sú historicky spojené  s holokaustom 

počas druhej svetovej vojny a najväčšou genocídou Židov. Boli tam vybudované 

koncentračné tábory Auschwitz 1  a Auschwizt-Birkenau, ktoré sú nazývané aj „továrne na 

smrť“. Ľudia zomierali v dôsledku chorôb, podvýživy, týrania, lekárskych pokusov alebo 

neskoršieho splynovania. V roku 1941 tu bol po prvý raz použitý cyklón B v plynovej komore 

a zabil 750 zajatcov.  Do oboch táborov  bolo deportovaných niekoľko miliónov osôb, pričom 

viac ako 65 000 pochádzalo zo Slovenska. 

Od roku 1979 je koncentračný tábor Auschwitz zapísaný v Zozname svetového dedičstva 

UNESCO. Každý  rok si celý svet pripomína 27. januára oslobodenie väzňov z 

koncentračných táborov Červenou armádou. Tento rok to bolo už 72. výročie. 
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BARISTICKÉ A BARMANSKÉ SÚŤAŽE 
 

Nápoj náš každodenný 
 

Káva je nápoj pripravený z rozomletých pražených semien kávovníka a patrí medzi 

najrozšírenejšie nápoje sveta. Po čaji je druhým najkonzumovanejším nápojom. Je tu ale 

jedna otázka: Piť či nepiť? Káva má veľa pozitívnych, ale aj negatívnych účinkov. Pomáha 

nám pri zápche a ochráni nás pred cukrovkou. K jej negatívnym účinkom  patrí napríklad 

dvíhanie hladiny krvného tlaku. Kávu by nemali piť ľudia so srdcovými ochoreniami.  

Barista je talianske slovo s významom barman aj barmanka. Ide o človeka, ktorý sa 

špecializuje na prípravu kávy, najmä espressa, nápojov založených na espresse a na jej 

správne podávanie. Každý správny barista by sa mal vyznať v problematike kávových 

zmesí, praženia kávy, obsluhy a údržby kávovarov, penenia mlieka a pod.. Svoje schopnosti 

baristi získavajú na baristických kurzoch a neskôr si ich  porovnávajú  na rôznych  

národných aj medzinárodných súťažiach.  

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1vovn%C3%ADk
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Interview s Alexandrou Michálkovou zo 4. F 
 

Alexandra Michálková   úspešne reprezentuje našu školu na súťaži  SLOVAK 

BARISTA CUP  JUNIOR.   

 

1. Prečo si sa prihlásila do tejto súťaže? 

 

Chcela som vyskúšať niečo nové a taktiež sa zdokonaľovať v tom, čo ma baví.  

 

2. Čo ťa priviedlo do tejto súťaže? 

 

Do súťaže som sa dostala vďaka pani majsterke Anne Hluchej, ktorá ma v druhom 

ročníku oslovila, či by som to nechcela vyskúšať.  

 

3. Mala si trému? 

 

Trému som mala dosť veľkú, mávam ju aj teraz, ale už to nie je také ako na začiatku. 

 

4. Ako dlho trvala súťaž? 

 

Prvý ročník súťaže, na ktorej som sa zúčastnila, trval jeden kalendárny rok.                      

V priebehu tohto roka sa uskutočnilo sedem kôl, v tomto roku je to šesť kôl. 

 

5. Aké boli požiadavky na víťaza? 

 

Počas celého roka sme zbierali body, ktoré sa na konci spočítali a súťažiaci                         

s najvyšším počtom bodov zvíťazil. Samozrejme, na prvom mieste sa hodnotila kvalita 

kávy, čistota, komunikácia a taktiež vedomosti o káve. 

 

6. Ako si sa umiestnila? 

 

V roku 2016 som skončila ako 2. najlepšia baristka na Slovensku. Vyhrala som 

trojdňový školiaci pobyt  v Nemecku. Vyvrcholenie súťaže bude dňa 8.12.2017, kde 

budem bojovať o víťazstvo. Odmenou za 1. miesto je pobyt na kávovníkovej plantáži 

v Brazílii.  
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Interview s Jakubom Kučerom z 5. G 

 
Jakub Kučera z 5. G je veľmi úspešný a cieľavedomý študent našej školy, a preto som 

sa rozhodla trochu ho vyspovedať. 

 

1. Ahoj Jakub! 

Na úvod nám objasni, čomu sa vlastne venuješ a ako si sa k tomu dostal? 

 

Študujem 5-ročný odbor – hotelová akadémia a moja veľká záľuba je práve 

barmanstvo.  

Dostal som sa k tomu vďaka pani profesorke Ďurianovej.  Práve ona  mi umožnila   

v 1. ročníku absolvovať barmanský kurz a veľmi sa mi barmanstvo zapáčilo.  

 

2. Aké úspechy si zatiaľ dosiahol? 

 

V 2. ročníku som bol na mojej prvej súťaži, čo bol 22. ročník barmanskej súťaže 

EUROCUP v Prešove. Bol to veľmi náročný štart, keďže to bola moja prvá súťaž, mal 

som veľkú trému. Umiestnil som sa v bronzovom pásme a to ma veľmi naštartovalo. 

Postupom času som absolvoval ďalšie súťaže:  

- v 2. ročníku – AHOL CUP v Ostrave (strieborné pásmo), 

- v 3. ročníku – 23. ročník EUROCUP-u (strieborné pásmo), 

- vo 4. ročníku – 24. ročník EUROCUP-u (strieborné pásmo) a MASTER CUP 77 

v bratislavskej Inchebe, kde som získal zlaté pásmo a celkovo 5. miesto. 

Posledná súťaž, na ktorej som sa zúčastnil, sa konala asi pred mesiacom a bol to 

jubilejný 25. ročník EUROCUP-u v Prešove. Moja štvorročná snaha sa vyplatila! 

Získali sme 1. miesto v kategórii družstiev za školu. Ďalej som získal 1. miesto 

v kategórii Barman's Choice drink a 1. miesto v kategórii jednotlivcov.  

Veľká vďaka patrí pani profesorkám Ďurianovej a Rovňákovej, pretože tento úspech 

sa podaril hlavne vďaka ich veľkej odbornej pomoci. 

 

 

3. Kto bol s tebou v družstve za školu? 

 

Súťažil som spolu s Filipom Šeligom zo 4. F a toto bola naša tretia spoločná súťaž. 

Filip sa umiestnil celkovo ako jednotlivec na krásnom 7. mieste. Aj jemu vďačím za 

môj úspech, pretože  mi bol veľkou oporou. Sme jeden tím, vždy ťaháme za jeden 

povraz a navzájom sa podporujeme. Taktiež bol s nami aj Radim Keco z 1. A, ktorý sa 

zaúčal a tiež nám veľmi pomohol, za čo mu patrí veľká vďaka. 
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4. Pripravuješ sa aj v tomto období na nejakú ďalšiu súťaž? 

 

V tomto období sa nepripravujem, ale mám už nejaké plány, o ktorých zatiaľ nebudem 

hovoriť. 

 

5. Očividne ťa to baví, chceš sa v budúcnosti venovať svojmu študijnému odboru alebo 

barmanstvu?  

 

Mám určite veľa plánov, taký môj najväčší sen je otvoriť si vlastný bar. Chcel by som 

sa stať členom SKBA (Slovenská barmanská asociácia) a súťažiť ako barman 

profesionál.  

A časom by som rád pôsobil ako odborný komisár. Možno raz budem hodnotiť našich 

žiakov na súťažiach (haha). :-D 

 

6. Odporučil by si našim študentom kurzy (barmanský, baristický, someliérsky), ktoré 

naša škola ponúka? 

 

Určite by som to  odporučil, sám som absolvoval barmanský kurz (1. aj 2. stupeň) 

a baristický kurz (1. stupeň). Tieto kurzy majú veľké uplatnenie v praxi, keďže sa na 

nich dá veľmi veľa naučiť a k tomu dostanete aj celosvetovo uznávaný certifikát. 

 

Jakub, ďakujem za rozhovor a prajem ti veľa 

úspechov a splnených snov! 
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VIANOCE 
 

Na Slovensku začíname sláviť  Vianoce 24. decembra, teda na Štedrý deň. 

Vianočné jedlá sa v rôznych regiónoch Slovenska líšia podľa zvykov a tradícií. 

Spravidla však na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, 

med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát,  koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú 

koledy, rozbaľujú sa vianočné darčeky, na ktoré sa veľmi tešia nielen deti. Mnoho ľudí sa 

zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si najkrajšiu 

vianočnú  pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú 

spolu, idú do kostola alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov. 

 

Vianočné zvyky 

 
Štedrovečernú večeru aj dnes sprevádzajú viaceré zvyky. Hviezda z jadierok                   

v rozkrojenom jablku dodnes znamená zdravie,  rybie šupiny vraj zabezpečia bohatstvo a 

chren dodá odvahu.  

Hoci sú niektoré tradície  už  minulosťou, môžeme si ich aspoň takto pripomenúť. 

Cesnak  sa jedol pre zdravie a aby zahnal zlé sily. Stôl opásaný reťazou zabezpečil, aby 

rodina bola súdržná. Ak plameň sviečky na stole horí rovno, rodina bude zdravá. Ak zhasne, 

niekto umrie. Veľa sa dá vraj vyčítať aj z nočnej oblohy. Tmavé nebo znamená plnú stodolu a 

veľa ovocia. Veľký svetlý mesiac neúrodu, mnoho  hviezd však veľa kureniec a hrozna. Ak 

hory zahalí hmla, zomrie veľa starých ľudí. Ak je hmla v dolinách, budú mrieť mladí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4467&pr=0.1&w_id=1065&tstamp=1509991586&pid=540&cd=1933057ea4e91346deb1654fe9f41c2e&f=1
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FIT vianočné pečenie 
 

Tradičných receptov na vianočné koláče, bez ktorých si sviatky nevieme predstaviť, je 

neúrekom. My vám dnes ponúkneme zdravú verziu dvoch z nich, ktorá neobsahuje žiadnu 

bielu múku, cukor a maslo, navyše má oveľa menej kalórií a lepšie nutričné hodnoty, takže si 

ich môžete vychutnať bez akýchkoľvek výčitiek. Veď na Vianoce bude kalórií viac než dosť, 

tak prečo si ich pár neušetriť? 

Fit kokosové ježe 

Ak milujete kokosové ježe, mali by ste ich vyskúšať! Neobsahujú lepok, sú sladené 

medom a chutia ako originál. 

Ingrediencie: (na 16 kusov) 

Cesto: 

 1,5 hrnčeka ovsených vločiek 

 1 hrnček gréckeho jogurtu 

 3 PL medu 

 1 PL roztopeného kokosového oleja 

 1 ČL prášku do pečiva bez fosfátov 

Poleva: 

 100 g vysokopercentnej horkej čokolády 

 1 ČL kokosového oleja 

 30 – 40 g strúhaného kokosu 

Postup: 

Vločky rozmixujeme na múku a zmiešame s ostatými surovinami na cesto, ktoré 

vylejeme na plech vystlaný papierom (rozmer cca 25x25cm). Pečieme zhruba 30 minút pri 

180 stupňoch. Cesto necháme vychladnúť a opatrne krájame na 16 kúskov. Kúsky korpusu  

potrieme roztopenou čokoládou, ktorú sme sa rozpustili spolu s kokosovým olejom, necháme 

odkvapkať a obalíme v kokose. 
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Medovníčky 

Medovníčky sú skrátka klasika. Ich typická vôňa sa nám už odmala spája s Vianocami. 

Veríme, že vám budú chutiť rovnako ako tie, ktoré poznáte. 

 

Ingrediencie (na cca 70 kusov) : 

Cesto: 

 250 g špaldovej múky 

 50 g ovsených otrúb 

 75 g medu 

 75 g kokosového oleja 

 2 vajíčka (+ žĺtok na potretie) 

 2 ČL škorice 

 1 ČL mletého anízu 

 1 ČL mletých klinčekov 

 orechy na ozdobu 

Postup: 

V miske si zmiešame suché suroviny, prilejeme k nim med, rozpustený kokosový olej, 

vajíčka a vypracujeme tuhé cesto, ktoré rozvaľkáme na pomúčenej doske na plát hrubý cca 

pol centimetra. Vykrajujeme ľubovoľné tvary, poukladáme na plech vystlaný papierom. 

Medovníčky potrieme žĺtkom, ozdobíme orechmi a pečieme približne 10 minút pri 180 

stupňoch. 
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Cezmínová koruna 
 

Počas Vianoc je zvykom zdobiť si dom vetvičkami 

cezmíny. Je to stále zelená rastlina s typickými vianočnými 

farbami - zelené listy, červené bobuľky. Kedysi sa cezmína 

vešala v domoch, lebo sa ľudia domnievali, že ich listy majú moc 

zahnať zlých duchov. 

Ale existuje aj pekný príbeh o cezmíne... 

Jedna malá sirota žila u pastierov, keď sa zjavili anjeli a oznámili radostnú správu          

o narodení Ježiša. Dieťa po ceste do Betlehemu uplietlo korunu s vetvičkami cezmíny pre 

narodeného kráľa. Keď ju však položilo pred Ježiška, koruna sa mu zdala nevhodná a málo 

hodnotná. Zahanbilo sa za svoj obyčajný dar a začalo plakať. Vtedy sa Ježiško dotkol koruny, 

listy cezmíny začali žiariť silnou zelenou farbou a slzy dieťaťa sa premenili na malé červené 

bobuľky. 

Či už tomuto príbehu uveríme alebo nie, podstatné je, že cezmína nesmie chýbať počas 

Vianoc v žiadnej domácnosti. 

  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHxrWrk_DXAhVE0xoKHQ0rBE8QjRwIBw&url=http://suzymama.bloglap.hu/oldalak/adventi-karacsonyi-idezetek-sms-ek-28097/&psig=AOvVaw1G7SvYYU2boDxGtt0313rp&ust=1512469805709296
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KAM NA VÝLET? 

 

Kysuce 
 

 Sú známe veľkolepou prírodou, milými ľuďmi, zaujímavými miestami, ktoré by ste 

mali určite navštíviť cez vianočný čas. 

Živčáková 

Je známa mariánskym pútnickým miestom. Jeho história sa začala v roku 1958, kedy sa 

na sviatok Najsvätejšej trojice (1. júna) obyčajnému mužovi v hore pri meste Turzovka, na 

vrchu zvanom Živčák, zjavila Panna Mária. 

 Korňanský ropný prameň 

Kysuce majú aj  jednu geologickú raritu. Na východnom okraji v blízkosti osady 

Muchovci v obci Korňa sa nachádza ojedinelý európsky unikát - prirodzený povrchový výver 

ľahkej ropy s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa metánu.  

Historická lesná úvraťová železnica 

Technickým unikátom je železnica prekonávajúca veľké prevýšenie na malej 

vzdialenosti. Historická lesná úvraťová železnica v skanzene Vychylovka je národnou 

kultúrnou pamiatkou. 

 Kamenné gule 

Svojím zjavom priťahujú ľudskú zvedavosť a podnecujú fantáziu. Reč je o kamenných 

guliach, ktorých vznik nie je doposiaľ s určitosťou vysvetlený. Na Kysuciach je v súčasnosti 

známych 16 lokalít s výskytom minimálne jednej gule. Najznámejšie lokality sú Klokočovské 

skálie v obci Klokočov a Milošová – Megoňky v Čadci. 

 

 

  

http://www.regionkysuce.sk/sk/zaujimavosti-z-regionu-kysuce/prirodne/218-korniansky-ropny-pramen
http://www.regionkysuce.sk/sk/zaujimavosti-z-regionu-kysuce/kulturno-historicke/719-skanzen-vychylovka-2
http://www.regionkysuce.sk/sk/zaujimavosti-z-regionu-kysuce/prirodne/461-klokocovske-skalie
http://www.regionkysuce.sk/sk/zaujimavosti-z-regionu-kysuce/prirodne/461-klokocovske-skalie
http://www.regionkysuce.sk/sk/zaujimavosti-z-regionu-kysuce/prirodne/152-kamenne-gule-v-megonkach
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Liptov 
 

Vďaka jedinečnosti prírodných zaujímavostí a bohatstvu kultúrno-historických 

pamiatok patrí Liptov k najatraktívnejším oblastiam Slovenska. Väčšina jeho územia je 

hornatá a bohatá na lesy a prírodné krásy. Najcennejšie prírodné hodnoty sú chránené 

v Tatranskom národnom parku, v Národnom parku Nízke Tatry a v Národnom parku Veľká 

Fatra.  

V Liptovskom regióne sa toho dá zažiť veľa aj v zime. Pre tých, ktorí obľubujú šport, 

je tu niekoľko lyžiarskych stredísk a po dobrej lyžovačke sa môžete ísť okúpať do aquaparku 

alebo navštíviť wellness.  

Čaro slovenskej zasneženej dediny Vlkolínec, ktorá je zapísaná v Zozname svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO, určite osloví každého.  

V Liptovskom regióne sa nachádza aj množstvo múzeí.  Odporučila by som Múzeum 

ochrany prírody a jaskyniarstva.  

Taktiež sa môžete inšpirovať našou exkurziou do kúpeľov Lúčky a návštevou 

artikulárneho evanjelického kostola Svätý Kríž.  

Liptovský región ponúka množstvo zaujímavých miest a každý si určite nájde niečo,               

čo ho osloví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://slovakia.travel/tatransky-narodny-park
http://slovakia.travel/narodny-park-nizke-tatry
http://slovakia.travel/narodny-park-velka-fatra
http://slovakia.travel/narodny-park-velka-fatra
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KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU? 
 

Mnohí  žiaci našej školy pokračujú v štúdiu  na vysokej škole. Na Slovensku máme 

rôzne vysoké školy, ponúkame pár tipov. 

Ekonomická univerzita v Bratislave  

 manažment cestovného ruchu, podnikanie v cestovom ruchu a službách, 

manažment, ekonomika a manažment podniku, medzinárodný manažment, 

medzinárodné ekonomické vzťahy, aplikovaná ekonómia, finančný manažment, 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 cestovný ruch, 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  

 manažment cestovného ruchu, ekonomika a riadenie cestovného ruchu, 

Prešovská univerzita v Prešove  

 turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo, 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

 ľudské zdroje a personálny manažment, 

Ekonomická univerzita v Bratislave  

 účtovníctvo a auditorstvo, 

Technická univerzita v Košiciach  

 financie, bankovníctvo a investovanie, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  

 účtovníctvo, 

Žilinská univerzita v Žiline  

 ekonomika a manažment podniku. 

  

https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/ekonomicka-univerzita-v-bratislave
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/univerzita-mateja-bela-v-banskej-bystrici
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/presovska-univerzita-v-presove
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/trencianska-univerzita-alexandra-dubceka-v-trencine
https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/verejna-sprava4
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/ekonomicka-univerzita-v-bratislave
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/slovenska-polnohospodarska-univerzita-v-nitre
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/zilinska-univerzita-v-ziline
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ZAHRANIČNÁ PRAX 
 

Naša škola ponúka pre svojich študentov možnosť zúčastniť sa zahraničnej praxe, kde 

využijú a zdokonalia svoje znalosti či už z praktickej, alebo z teoretickej výučby. Pripravili 

sme si pre vás interview so študentkou Vanesou Ďurišovou zo IV. M: 
 

1. Kde si absolvovala zahraničnú prax a ako dlho trvala? 
 
Zahraničnú prax som strávila v Taliansku, konkrétne v malom meste Malcesine, od 

konca mája do konca septembra, čo sú 4 mesiace. 

 

2. Koľko hodín denne si pracovala? 
 

Prvé dva mesiace som pracovala sedem hodín denne, zvyšné dva mesiace deväť hodín, 

kvôli nárastu návštevníkov v hoteli. 

 

3. Čo všetko od teba pri práci vyžadovali? 
 

Na prvom mieste to bola rýchlosť. Chceli, aby sme boli rýchli za každú cenu, ďalej aby 

sme boli komunikatívni, usmievaví, milí, príjemní na hostí. V podstate to, čo sa 

vyžaduje aj tu. 

 

4. Ako si prežívala začiatky po psychickej aj fyzickej stránke? 
 

Začiatky boli dosť namáhavé, čo sa týka práce. Teda aspoň pre mňa, keďže som 

z odboru cestovného ruchu, ale všetko je to o zvyku. Čo sa týka tej psychickej stránky, 

prvý týždeň bol asi taký najhorší, lebo mi chýbal domov, ale časom sa to všetko 

zlepšilo. A ku koncu som už ani nechcela odísť. 

 

5. Bola si spokojná s ubytovaním? 
 

Ubytovanie bolo, na moje prekvapenie, až veľmi dobré. Nemala som žiadne problémy 

a navyše som to mala asi minútu od hotela. Mali sme práčku, dve kúpeľne, miestnosť 

na sušenie, terasu, malú kuchynku a dokonca TV s káblovkou. 

 

6. Prezradila by si nám, aký si mala plat? 
 

Mesačne som si zarobila 500 € plus tringelty každý týždeň. 
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7. Nemala si problém s dorozumievaním sa, ako si si poradila s cudzím 

jazykom? 
 

Prevažne som používala anglický jazyk, ale na začiatku to bolo skôr rukami nohami, 

pretože s nami Taliani veľmi po  anglicky nechceli komunikovať. Taktiež som využila 

nemčinu, pretože tam bolo veľa hostí z Nemecka alebo z Rakúska. A dokonca som sa 

za tie štyri mesiace naučila aj trochu po taliansky. 
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ŠTUDENTSKÉ FIRMY 
 

Študenti, ktorí si vybrali 4-ročný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, 

majú možnosť vyskúšať si,  ako prebieha vznik, založenie, ale aj činnosť firmy a jej konečná 

likvidácia. Založením firmy si preveria svoje poznatky a zároveň sa naučia niečo nové. Tento 

rok vznikli ďalšie dve študentské firmy.  Žiaci si sami zvolili názov a produkt, ktorý budú 

ponúkať a predávať. Pri tvorbe produktu vychádzali z prieskumu trhu.  Predaj sa realizuje 

v budovách školy.  Firmy sa predstavujú svojimi propagačnými materiálmi - letákmi.  

HAMtour, JA Firma  
Predmetom podnikania je propagačná a reklamná činnosť v cestovnom ruchu, výroba 

a predaj bagiet. Produktom sú bagety a ich cena je 1-, €.   

FITFOOD, JA Firma 
Predmetom podnikania je propagačná a reklamná činnosť v cestovnom ruchu, výroba 

a predaj produktov zdravej výživy. Produktom sú jogurtové poháre, ich cena je 1,20 € 

a ovocné poháre za 1,- €. 

 

Veríme, že firmám sa tento školský rok bude dariť a študenti sa naučia, ako využiť  

svoje teoretické vedomosti v praxi. 
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ŠTUDENTSKÉ ŠPLECHY 
 

Vynaliezavosť študentov nepozná hraníc. Aj napriek tomu, že niekedy nepoznáme 

správnu odpoveď, dokážeme sa vynájsť a na otázku odpovedať po svojom. Prinášame Vám 

tie najvtipnejšie odpovede zo školských lavíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof.:  „Aký bol 

najväčší boh v starovekom 

Grécku?“ 

Š.: „... hmm... 

Prof.: „Volá sa tak aj 

jeden džús...“ 

Š.: „Jupík?“ 

Š.: „... Jupík?“ 

 

 „V roku 863 prišli na 

Veľkú Moravu 

vierozvedovia Cyril 

a Metod.“ 

NA HODINE NEMČINY 

Prof.: „Povedz nám niečo 

o slovenských zvykoch, napr.             

o šibačke.“ 

Š.: „ Jungen haben tyčken 

mit farebné stušken...“ 

Prof.: „Aký druh 

pohorí je Malá Fatra?“ 

Š.: „Druh 

kopcovitých...“ 

„Po II. svetovej 

vojne sa rozpadol 

komunálny systém.“ 

(koloniálny) 

„Horí ohník horí, na 

Kráľovej holi. Ktože ho 

nakládol? Dvanásti 

holuby...“ 
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