
PRIESKUM O NÁZVE TOHTO 

ČASOPISU 

 

Prieskumu sa zúčastnili triedy 1.F, 1.M, 2.F, 2.G, 4.M  a vybrali tieto 

názvy:  

 

Haza life      Život v HA 

Hoteláčik     My hotelieri 

Hazáčikovo     O nás 

Správy z Ha-zi     Jedlík 

Zo života hotelovky 

 

 

 

Aký názov pre náš školský časopis by si vybral TY?  

Svoje nápady môžete posielať na mail redakciahaza@gmail.com.    

 

 

Za redakciu spracovali Petra Dujčíková a Naďa Papánová 
v spolupráci s 1.F, 2.A, 2.G, 3.M, 4.M, 5.G 

pod vedením pani profesorky Záchenskej.     

ŠKOLSKÝ 
občasník 

HAZA  

 



IMATRIKULÁCIE VAŠIMI OČAMI 

 

Študenti tretieho ročníka nás privítali a pasovali do cechu 

študentského.  

Program bol zaujímavý, páčili sa nám všetky úlohy. Boli jednoduché, 

ale zároveň zábavné a zaujímavé. Veľa sme sa nasmiali. 

Plnili sme veľa úloh, ako napr. praskanie balónov vo dvojici, čítanie 

z pier, výdrž v planku, tvorenie básní a nakoniec aj spievanie. 

Veľké pozitívum bola však sladká odmena, keď sme úlohu splnili, 

bola to jedna z najväčších motivácií. 

Začlenenie prvákov do ,,rodiny HA“ bolo príjemným a zábavným 

podujatím.                            

 

                                                                   I.F 

 

 

 

AK SI POZORNE ČÍTAL, 

 TÁTO TAJNIČKA  

TI NEBUDE ROBIŤ PROBLÉM 

 

1. Jeden z možných názvov časopisu. 

2. Ako sa volala súťaž, na ktorej sme sa zúčastnili v januári 2022? 

3. Kam patrí každý prvák po imatrikuláciách? 

4. Čo je reMsin? 

5. Čo vyrába firma reMsin? 

6. V akej obci sa konali Majstrovstvá someliérov – juniorov Slovenska 

2022? 

7. Kde, okrem našej školy, učil p. profesor Leľak? 

8. Ako sa nazýva email školskej redakcie? 

9. Kto napísal príspevok ,,Radi varíme“? 

10. Čo počúva p. profesor Leľak? 

11. Akej značky bol prvý fotoaparát p. profesora Leľaka? 

12. Aká značka (podľa prieskumu) je medzi študentmi 

najobľúbenejšia? 

13. Čo (bohužiaľ) musíme nosiť? 



 RADI VARÍME, PEČIEME  

AJ OBSLUHUJEME 

 

Po dlhšej kovidovej odmlke sa na našej škole v Hotelovej akadémii 

v Žiline naplno rozprúdil gastronomický život a my sa môžeme 

pochváliť nasledujúcimi úspechmi. Radosť z účasti na 

organizovaných súťažiach a podujatiach uvítali nielen pedagógovia 

ale aj samotní žiaci.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

vyhlásilo 11. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS 

SLOVAKIA  – Gastro Junior METRO CUP   2. ročník  súťaže 

v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA  – Gastro Junior DEBIC 

CUP 2021/2022. Semifinálové kolo súťaže sa konalo v dňoch 27. 

a 28. januára 2022 v Piešťanoch. Súťaž  spoluorganizovali Štátny 

inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s  odborným gestorom 

Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov. Súťažnou úlohou školských 

a semifinálových kôl bolo na základe zadania povinnej suroviny 

vytvoriť recept a následne presvedčiť odbornú komisiu o svojej 

zručnosti a kreativite. Tešíme sa z úspechu našich žiakov Ondreja 

Kulíška III.F a Adama Tvrdého IV. A, ktorí si v náročnej konkurencii 

15 škôl vybojovali postup do finále a získali druhé miesto.  



Vo štvrtok 28. apríla 2022 sa zúčastnili na Medzinárodnom veľtrhu 

gastronómie Danubius Gastro 2022 v Inchebe v Bratislave  finále 

Gastro Junior Skills Slovakia, kde získali 2. miesto v zlatom pásme. 

Pripravovali platesu obyčajnú s použitím troch rôznych regionálnych  

surovín, ktoré si zvolili z malého Mistery boxu a to vajíčko, smotana 

a hráškové výhonky pod vedením MOV Františka Plavého a Martiny 

Kamenčíkovej.  

 

 

 

Svoje zručnosti a odborné vedomosti si žiaci našej školy zmerali 

s konkurenciou na súťaži Banskobystrický GASTRO CUP 2022, 

Memoriál Jána Michnu dňa 18. marca 2022 v dvoch kategóriách.  

V kategórii kuchár junior- varenie naživo našu školu reprezentovala 

Michaela Kubicová z II. A triedy. Pripravovala baby kuriatko 

a zemiakovo- bryndzové muffiny pod odborným dohľadom MOV 

Moniky Kováčikovej a Martiny Kamenčíkovej. Michaela sa umiestnila 

na 1. mieste. V kategórii cukrár junior o úspech zabojovali Daniela 

Fulková a Zuzana Bavlšíková z II. D triedy. Na prípravu troch druhov 

reštauračných tanierových dezertov použili regionálne potraviny a to 

tvaroh a bobuľové ovocie. Pod vedením MOV Michaely Záňovej 

a Viery Hýllovej získali v zlatom pásme krásne 2. miesto. 

TALENTÁRIUM 

Rozprávkové knižky 

 

Ako tak prevraciam stránky 

a študujem ilustrácie, 

spomínam na hrady, potvory, 

a iné strašidelné mátohy. 

Na postavy, ktoré v mojej 

mysli zapadli prachom. 

Spomienky na starých známych.    

Deti z nich boli naučené. 

Neveriť ozrutným drakom,  

čo si vrecká mincami 

a zlatom napchávajú. 

Každá stará teta, 

nie je ježibabou a pravdu ti   

často povie vysmiaty šašo. 

Mama ma volá na večeru. 

 

Okno spomienok sa pomaly 

zatvára. S tichým prísľubom 

návratu odchádzam preč.                                   Kristína Maarová  



BREPTY  zo študentských odpovedí 

 

 

 

 

 

-  kodifikácia štúrovčiny:  1933 

-  Kto vynašiel kníhtlač?  Pater Noster v 1455. storočí 

-  Nukleárna rodina je z Černobylu. 

-  Polygamia = keď nie je vo vzťahu muž s ženou , ale rovnaké 
pohlavia. 

- Polygamia je, keď má hlavné slovo otec. 

- Je vytvorený od určitku čítať. 

- Napríklad rímske kolo (COLOSEUM), kde sa hral aj Hamlet. 

- záletok (Drak sa vracia) 

- Dala som to do chlapského vzoru. 

- Je to reštrikčná lyrika. 

- Dielo Honoré Balzac je od Otca Goriota. 

- ... môžeme s mocou nakladať (ako uhorky?) 

- Iniciálové skratky sú začiatočné písmená v skratke. 

-Ako sa nazýva viacvýznamovosť slov? Monoverbum. 

 

 



Lea Michalková žiačka II. F triedy a Diana 

Vojteková z II. G triedy pod vedením MOV 

Zuzany Gáborovej sa zúčastnili v dňoch 21.- 

22. apríla 2022 Majstrovstiev someliérov - 

juniorov Slovenska 2022 v Slovenskom Grobe. 

 

Žiačky Terézia Kuriaková zo IV. F a Patrícia Macháčová z II. G triedy 

sa zúčastnili súťaže Slovak Barista Cup- junior, ktorú organizoval 

Medzinárodný Kávový Inštitút o. z. dňa 29.04.2022 v bratislavskej 

Inchebe v Hale D v Kávovom mestečku pod odborným dohľadom 

MOV Ľubice Kianičkovej.  

Cieľom účasti na prestížnych súťažiach je aj motivácia žiakov 

v súperení so žiakmi ostatných škôl a zároveň aj vyzdvihnúť snahu 

o zvolený odbor gastronómie, ktorý je pre nás kľúčový. Súťaže 

poukazujú na talent, tvorivosť,  nadanie a zručnosť zúčastnených 

žiakov.  

 

Srdečne blahoželáme! 

 

 

Peter Dadaj a Zuzana Gáborová 

UNIFORMY, UNIFORMITA x sloboda? 

 

 

 

Malý sociálny experiment 

V jeden  februárový týždeň sme urobili prieskum ohľadom oblečenia 

študentov. Mnohí naši študenti nie sú stotožnení s nosením 

uniformy – tričko s logom školy. Preto nás zaujímalo, či naozaj je to 

potláčanie nejakej ,,slobody“, ale závery si urobte sami ... 

V tento týždeň malo zo vzorky 82 študentov/respondentov 

oblečenie/doplnky/telefón nejakej značky: 

 

– 33    - 27 

 

 – 33      – 37 

– 48     – 14 

 

? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! 



ŠTUDENTSKÁ FIRMA reMsin 

V školskom roku 2021/2022 trieda III.M v spolupráci s ich triednou 
profesorkou Ing. Grofovou založila študentskú firmu reMsin. Firma 
simulovala podnikateľské prostredie akciovej spoločnosti. V činnosti 
ich usmerňovala nezisková organizácia Junior Achievement 
Slovensko. Hlavným produktom boli iniciálové prívesky, ktoré sa 
vyrábali na objednávku. Pri výrobe používali techniku odlievania 
epoxidovej živice, do ktorej si zákazníci mohli vybrať ozdoby 
z ponuky. Prívesky boli dostupné prostredníctvom instagramového 
profilu firmy alebo 
osobne. 
Zamestnanci 
študentskej firmy 
boli rozdelení do 
štyroch oddelení. 
V jednotlivých 
oddeleniach mali 
pracovníci 
pridelené úlohy. 
Tento systém 
zabezpečoval 
plynulý chod firmy. Oddelenie financií viedlo počas celého 
fungovania firmy jednoduché účtovníctvo. Firma usporiadala dve 
predajné výstavy v priestoroch školy v spolupráci s dobrovoľnou 
konzultantkou Mgr. Simanovou z Krajského kultúrneho strediska 
v Žiline. Cieľom študentskej firmy bolo dosiahnuť zisk a jej poslaním 
bolo spríjemniť všedné dni a vyčariť úsmev na tvárach zákazníkov ich 
príveskami. Počas fungovania našej firmy sme zistili, že práca vo 
vlastnej spoločnosti je náročnejšia, ako sme očakávali. Pri spätnom 
pohľade by sme viaceré veci urobili inak. No aj napriek sťaženým 
podmienka, ktoré nám pripravila pandémia, sme sa usilovali, aby 
firma fungovala čo najlepšie.‘‘ vyjadrila sa prezidentka firmy. 

 

ROZHOVOR S  P. PROF. 

LEĽAKOM 

- Čo ste robili predtým, ako ste sa stali učiteľom na 

našej škole? 

Učil som na základnej škole v Bytči fyziku a na Žilinskej univerzite 

matematiku a geometriu. 

- Čo Vás baví na práci učiteľa? 

Kontakt s mladými ľuďmi. Keď si ten žiak odnesie z tej hodiny aspoň 

1 z 10 tak ma to poteší.  

- Aká bola vaša vysnená práca? 

Bol to možno aj ten učiteľ. Keď som bol malý, býval som na dedine a 

chcel som byť horárom, nuž inšpiroval ma môj učiteľ na gymnáziu, 

učiteľ matematiky. 

- Prečo ste sa stal učiteľom na našej škole? 

Dostal som neodolateľnú ponuku od pani riaditeľky, týmto ju aj 

pozdravujem.  

- Ako dlho učíte na našej škole? 

Na tejto škole som 3 roky. 

- Máte nejaký najlepší a najhorší zážitok počas práce ako učiteľ? 

Tých lepších bolo určite viac, ale konkrétny mi nenapadne. Teším sa 

z každej jednotky ktorú môžem dať a som smutný z každej gule, 

ktorú dám. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODKAZ OD V.G 

     Prvákom radíme poslúchať, snažiť sa viac ako je očakávané. 

Aby nepresedeli 5 rokov, ale vyžmýkať zo školy čo najviac. 

Majte silné nervy a myslite pozitívne. 

Pomáhajte si navzájom a buďte na seba milí! 

Vzdelávajte sa pre seba. 

ODKAZ OD IV.M 

     Zdravíme čitateľov časopisu, dovoľte aj nám prispieť menším 

poďakovaním za celé 4 roky štúdia na tejto škole.  

Chceme prejaviť obdiv všetkým profesorom, zástupcom, pani 
riaditeľke a našej triednej pani profesorke Ľubke, ktorí dokázali riešiť 
vyučovanie v ťažkom čase pandémie, ktorá ovplyvnila priebeh 
fungovania našej školy. A v neposlednom rade vďaka nám 4M, že 
sme dokázali prísť až sem a spoločne osláviť, že sme tu boli spolu 
ako jedna veľká rodina, ktorá sa pozná niekedy až príliš dobre.  
 
Pamätajte, že vaše správanie odzrkadlí prístup vyučujúcich ku vám a 

šíriť dobro sa vždy oplatí  
 



- Máte nejaký zážitok zo školy, kedy ste sa cítil trápne? 

Veľa, aj teraz napríklad (pri tomto rozhovore). Niekedy sa v 

matematike pomýlim a poviem napríklad 1X1 je 2 alebo niečo 

poviem a napíšem aj tak niečo iné, ale na niečo väčšie by som sa 

musel viac zamyslieť 

- Aký iný predmet okrem matematiky by ste chceli učiť? 

Pravdepodobne by to bola technika obsluhy z bližšie neuvedených 

dôvodov. 

- Rozumiete si viac so študentmi alebo s kolegami? 

Rozumiem si so všetkými rozumnými ľuďmi. 

- Privyrábate si iným spôsobom popri učeniu na škole? 

Do Silvestra som robil v McDonald´s, aktuálne doučujem 

matematiku. 

- Čo robíte vo svojom voľnom čase? 

Medzi moje koníčky patrí najmä fotenie, niekedy si pôjdem pozrieť 

aj nejaký ten futbalový zápas, chodím so psom a niekedy aj na tu 

turistiku. 

- Prečo práve fotografovanie vás tak baví?  

Neviem spievať, neviem kresliť a jediné umenie, ktoré viem robiť je 

fotenie a matematika. 

- Aký bol váš prvý fotoaparát? 

Môj prvý fotoaparát bol ešte na kinofilmy a značka Vilia. 



- Nejakého toho väčšieho športového ducha máte, alebo ste mali v 

minulosti? 

Keď som bol na gymnáziu, tak som hrával volejbal za školu, môj 

najväčší úspech je semifinále v plážovom volejbale, ,,ale to bolo ešte 

v dobe ľadovej”. 

- Máte nejakú neresť? 

Mám ich veľa.  Ale tak napríklad pri opravovaní písomiek si dám 2 

pivá, aby som lepšie na to videl. Kávu pijem iba ráno a to 2 lyžičky 

kávy 3 lyžičky cukru a zalejem si to vodou. 

 

- Počúvate nejakú hudbu, ak áno tak aký štýl?  

Počúvam skoro všetko, takže od klasiky až po 

Metallicu, nemám moc rád jazz, dychovky a rap. Od mojich 12-tich 

rokov som počúval punk z 90-tych rokov a to skupiny Zóna A, 

Davová psychóza  a podobne... . 

- Ďakujeme za rozhovor a prajeme pekný deň. 

Aj ja vám ďakujem, pekný deň aj vám. 

 

 

Toto interview realizovali žiaci 2.A a zhotovili ho: Jana Paprčiaková, 

Jakub Ochodničan a Tomáš Janko. 

Ďakujeme pánovi učiteľovi za ochotu a odpovede na naše otázky.  

 

 


