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Slovo na úvod ... 

 Od posledného čísla nášho časopisu M(Y)KOVÍNKA uplynuli len tri 

mesiace a žiaci našej školy toho zažili neúrekom.  

 Prváci absolvovali imatrikulácie, maturanti sa zabavili na svojich 

stužkových slávnostiach, členovia KMH sa zúčastnili charitatívnych 

zbierok, vybraní žiaci sa podieľali na príprave DOD.  

 Okrem toho sa naši žiaci zúčastnili rôznych exkurzií, seminárov, sú-

ťaží a výletov.  
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O tomto všetkom, čo sa udia-

lo, sa dočítate v druhom čísle 

nášho časopisu 

M(Y)KOVÍNKA, a možno aj 

niečo navyše.  



Členovia KMH sa stretávajú pravidelne, najmä v kuchynke č.4, kde pripravujú chutné pokr-

my, a tým sa zdokonaľujú vo svojom kuchárskom a cukrárskom umení. Tu sú ich výtvory:  

STR AN A 2 

Aktivity Klubu mladých hotelierov 

Tvarohový mrežovník 

M(Y)KO VÍN KA  

Makovo-jablková štrúdľa  

Samo z II.C nenastiera obrus ale naťahuje 

cesto na makovo-jablkovú štrúdľu.  

Čo si navaríme ...  ... to si aj zjeme   
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Dňa 15.11.2019 členovia Klubu mladých hotelie-

rov pripravili pre žiakov prvých ročníkov imatriku-

lácie.   

Okrem „povinného“ vstupného rituálu, prváci mu-

seli pri vstupe vypiť lahodný miešaný drink, sa žia-

ci zabavili na programe, ktorý si pre nich pripravili 

členovia KMH.   

Ako prvý bod programu boli rôzne súťaže, kde žia-

ci mohli ukázať svoje zručnosti v šľahaní snehu z 

bielkov, lovenie jabĺk ústami bez pomoci rúk, či 

vzájomné kŕmenie jogurtom so zaviazanými oča-

mi. Dievčatá sa v ďalšej disciplíne zahrali na Po-

polušky a triedili strukoviny a chlapci navštívili 

improvizovaný kozmetický salón a dali si urobiť 

make-up. Poslednou súťažou bolo hádanie čo to 

je. Súťažiaci museli pomocou chuti a hmatu bez 

použitia zraku rozpoznať potraviny a pochutiny. 

Druhým bodom programu bolo občerstvenie, kto-

ré pre prvákov pripravili starší spolužiaci, aby sa 

posilnili pred posledným bodom programu, disko-

tékou. Tá trvala do 21:00 a všetkým sa páčila.  

STR AN A 3 

Imatrikulácie  

 

A potom sme sa už len bavili  ... 

Na zdravie, prváci !!! 

Kto bude najrýchlejší? 

Fakt lovia jablká? 

Hááááááám ... 

Najrýchlejšia môže ísť na ples. 

... ale budem ja krásny ... 

Hádaj, hádaj, hádajko ! 



11.10.2019 odštartovali stužkové slávnosti na našej škole žiaci  IV.Am triedy  v priesto-

roch hotela Color v Bratislave.  

Štafetu po nich prevzali žiaci V.C triedy, ktorí mali svoju stužkovú slávnosť  v Rači , v Ne-

meckom kultúrnom dome, 2.11.2019.  

Svoje stužky si pripli žiaci V.A a V.B 22.11.2019. Trieda V.A mala svoju stužkovú sláv-

nosť v  hoteli Crowne Plaza v centre mesta a trieda V.B v hoteli Gate One na okraji Brati-

slavy.  

V tieto slávnostné dni sa naše žiačky premenili na nádherné princezné a naši žiaci na 

elegantných gentlemanov.  Pripnutie zelenej stužky sledovali samozrejme ich rodičia, 

príbuzní a pozvaní pedagógovia našej školy.  

STR AN A 4 

Stužkové slávnosti žiakov Hotelovej akadémie 

M(Y)KO VÍN KA  

Trieda V.C  

Trieda IV.Am  
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Trieda V.B 

Trieda V.A 



Deň otvorených dverí je určený pre žiakov 9.ročníkov základných škôl, našich budúcich 

prvákov.  

Na našej škole bol DOD naplánovaný na 5.12.2019, ale prípravy začali už predtým. Zdobi-

la sa škola, pripravovali sa odborné učebne, nacvičovali sa žiacke prezentácie, pripravova-

lo sa pohostenie, piekli sa perníky na výzdobu, inštalovala sa galéria úspešných žiakov na-

šej školy, upravovali sa propagačné materiály o škole, vynovovali sa nástenky. 

Vybratí žiaci a pedagógovia urobili nábor na základných školách v Bratislave a v Galante. 

 

STR AN A 6 

Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémií 

M(Y)KO VÍN KA  
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Priamo počas DOD boli žiaci našej školy rozdelení do niekoľkých skupín. Každá z nich sa ve-

novala návštevníkom v inej oblasti.  

Jedna skupina mala na starosť sprevádzanie hostí po škole. Druhá skupina prezentovala v 

učebniach projekty, do ktorých je škola zapojená. Ďalšie skupiny prezentovali svoje praktic-

ké zručnosti priamo pred očami návštevníkov—barmani pripravovali miešané nápoje, kuchári 

ponúkali nimi navarené jedlá, vybraní žiaci II. a III. ročníka  piekli a zdobili perníky a drobné 

pečivo.  

Počas DOD prebiehal na škole baristický kurz pod vedením p.Cibulu a dohľadom p.učiteľky 

Menyhartovej.  

 

Deň otvorených dverí na našej škole prebehol veľmi dobre, za čo ďakujeme všetkým, ktorí 

sa podieľali na jeho príprave a hladkom priebehu. 

STR AN A 7 



Koniec roka 2019 sa niesol v duchu osláv vianočných sviatkov. Naši žiaci navštívili via-

nočné trhy na Slovensku aj v Čechách.  

 

 

STR AN A 8 

Výlety a exkurzie 

M(Y)KO VÍN KA  

Žiaci III.A s p.učiteľkami Tinkovou a Váradyovou videli vianočný stromček v Trnave, žiaci I.C, 

I.B, II.C a II.Am s p.učiteľkami Chrappovou, Ochabovou, Katonovou, Chovancovou a Haško-

vou navštívili trhy v Brne.  

Pred nimi boli v Brne aj žiaci III.Am s p.učiteľkami  Czére a Cimprichovou na dvojdňovom 

výlete a dvojdňový výlet tiež v metropole Moravy absolvovali vybraní žiaci z tried IV.B a IV.C 

s p.učiteľkami Jaslovskou a Šechnyovou.  

Hlavné mesto Českej republiky, Prahu, navštívili v predvianočnom čase žiaci II.A a II.B s p. 

učiteľkami Kovačikovou a Ptačinovou. P.učiteľka Bahidská s p.učiteľkou Švecovou zobrali 

žiakov I.A na vianočné trhy do Viedne.  V Bratislave sa na vianočných trhoch zabávali členo-

via Klubu mladých hotelierov.  
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Humanitárne projekty  

Projekty na škole  

V priebehu celého školského roka žiaci našej školy, pod vedením p.učiteľky Tkáčovej realizujú 

rôzne humanitárne a charitatívne projekty, ktorých cieľom je podporiť organizácie, ktoré po-

máhajú ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.  

V stredu,12.2.2020 žiaci III.A triedy realizovali humanitárny projekt na podporu organizácie 

Brána do života, ktorá sa špecializuje na pomoc obetiam domáceho násilia. Z predaja občer-

stvenia vyzbierali 140,76 Eur.  

Etika v podnikaní 

Dňa 13.2.2020 bol zavŕšený minulý ročník vzdelávacieho programu Ja Etika v podnikaní. 

Žiaci zapojení do tohto programu a ich mentorky p.učiteľka Podhradská a p.učiteľka 

Ochabová navštívili historické mesto Trenčín. Na nádvorí Trenčianskeho hradu mentorky 

slávnostne odovzdali certifikáty úspešným absolventom. Všetci spoločne potom navštívili 

priestory hradu. F. Juran a K. Bochníčková sa umiestnili na 3.mieste v celoslovenskom 

finále, ktorého sa zúčastnili spoločne s N. Šindlerovou a A. Thinschmidtovou.   

 

Ďalšiu stredu po jarných prázdninách, 

26.2.2020 žiaci III.B triedy pripravili humanitár-

ny projekt pre Nadáciu Ďakujem. Výťažok z pre-

daja (260 Eur) vlastnoručne pripravených kolá-

čov a pochutín odovzdali nadácií, ktorá organizu-

je výlety pre deti s onkologickými ochoreniami.   



V dňoch 23. – 26.01.2020 sa v Inchebe konala výstava DANUBIUS GASTRO, na ktorej na-

šu školu, Hotelovú akadémiu, Mikovíniho 1, reprezentovali vybraní  žiaci.  

 

Vo štvrtok 23.1.2020 bola súťaž vo varení „naživo“ „SKILLS Slovakia Gastro junior MET-

RO CUP“, kde nás zastupoval Krištof Pastorek, sekundoval mu Michal Fodor (obaja zo 

IV.Am triedy ). Krištofove jedlo z bravčovej panenky získalo striebornú medailu.  

 

V piatok 24.1.2020 pokračovala súťaž vo varení „naživo“ v odbore cukrár „DANUBIUS 

GASTRO DEBIC CUP 2020“, kde nás reprezentovala Adriana Nilášová ( zo IV.Am triedy ). 

Svojím „Krémovým pokušením“ získala aj ona striebornú medailu. V ten istý deň, ale v inej 

hale, prebiehala juniorská barmanská súťaž „MASTER CUP 77 2020“ Junior – MODERN 

MIXOLOGY, kde svoje barmanské zručnosti prezentoval Adam Potrok ( z V.A triedy ).  

 

Počas celých štyroch dní sme sa mohli s našimi žiakmi stretnúť v celom areáli výstavy. Či 

už v stánkoch Kávového mestečka, v Metro stánku alebo pri zabezpečovaní  príprav jedál 

pre hostí výstavy Danubius Gastro  a ich obsluhe, pod vedením našich odborných maj-

strov.  

STR AN A 10 M(Y)KO VÍN KA  
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Ďakujeme všetkým žiakom za skvelú repre-

zentáciu našej školy a ich výkony, majstrom 

a pedagogickým pracovníkom za ich vede-

nie a pomoc pri príprave na toho prestížne 

gastropodujatie. Víťazom gratulujeme, pra-

jeme im ďalšie skvelé výsledky na poli gas-

tronómie a držíme im palce, aby takto isto, 

skvele, zvládli aj svoje  maturitné skúšky.  



STR AN A 12 

Tematické kuchyne 

M(Y)KO VÍN KA  

„Európa na tanieri“  trieda III.C, 2.skupina 

Dňa 5.12.2019 okrem Dňa otvorených dverí bol v školskej jedálni pripravený gastronomický 

zájazd po krajinách Európy. Na tanieri sa objavili jedlá z rôznych krajín Európy. Predjedlo z Ta-

lianska, polievka z Francúzska, hlavné jedlo malo pôvod vo Švédsku a chutný dezert v Belgicku. 

Tematickú kuchyňu „Európa na tanieri“ pripravila 2.skupina III.C triedy pod vedením p.učiteľky 

Ptačinovej.  

„Slávnostné zimné stolovanie“  trieda III.A, 2.skupina 
Ďalšiu skvelú kuchyňu pripravila trieda III.A, 2. skupina, pod vedením p.učiteľky Váradyovej. Té-

mou bola zima. Menu začínalo slepačím vývarom s domácimi rezancami, druhá bola mimoriad-

ne chutná zemiaková lokša s cibuľkou, hlavný chod tvorilo pečené bravčové stehno s kapustou 

a knedľou. Bodku za celým gastronomickým zážitkom urobil čokoládový puding s piškótou a 

horúcim ovocím. Mňam !!! 
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„Fašiangy“  trieda III.C, 1.skupina 

Utorok 25.2.2020, deň pred Popolcovou stredou 1.skupina III.C triedy pod vedením p.učiteľky 

Chovancovej pripravila fašiangové menu. Ako aperitív sa podávala slivovica so slivkou, predjed-

lo bola bagetka s domácou oškvarkovou nátierkou, polievka bola fašiangová zemiaková s úde-

ným mäsom a hlavné jedlo pečené bravčové mäsko s kôprovou omáčkou a knedľou. Bodkou 

za fašiangovým menu boli bavorské šišky so šľahačkou a džemom, k tomu sa podával ovocný 

čaj.  

„Talianska kuchyňa“  trieda IV.B, 2.skupina 
27.2.2020 nám IV.B, 2.skupina pod vedením p.učiteľky Menyhartovej ponúkla menu zo slneč-

ného Talianska. Prvým chodom menu bolo prosciutto s brusketou pokvapkanou olivovým ole-

jom. Typická talianska polievka minestrone s parmezánom tvorila druhý chod menu. Po nej 

sme si mohli pochutnať na fusilli s paradajkovou omáčkou a kuracom mäsku s mozzarelou. 

Ako dezert sa podávali jahody v mascarpone so snehovými pusinkami a chutnou kávičkou. Za-

ujímavosťou bola tombola, ktorú vyhrala Viki Takáčová z II.A triedy.   



... s hlavnou majsterkou odborného výchovy pani Valériou Pluhárovou.  

 

ŠČ: Aké povolanie ste si mysleli, že budete robiť, keď ste boli dieťa? 

VP: Túžila som sa stať lekárkou. 

 

ŠČ: Vždy ste pracovali v školstve? 

VP: Áno, odkedy som skončila školu až po súčasnosť. 

 

ŠČ: Koľko rokov už pracujete v našej škole? 

VP: 37 rokov. ... Večnosť (smiech).  

 

ŠČ: Sú dnešní žiaci iní, ako boli žiaci predtým? 

VP: Áno. Dnešní žiaci sú viac cieľavedomí, veľa z nich má záujem o zvolenú profesiu. Mys-

lím si, že je to najmä kvôli mnohým televíznym reláciám s tematikou varenia. 

 

ŠČ: Čo máte na svojej práci majstra odbornej výchovy najradšej? 

VP: Prácu so žiakmi. A som veľmi rada, keď výsledky mojej práce uvedú do praxe a som 

hrdá na úspechy, ktoré dosiahnu vo svojom profesionálnom živote. 

 

ŠČ: Viete o profesionálnych úspechoch vašich bývalých študentov? Ste s nimi v kontakte? 

VP: Áno, som s nimi v kontakte. Mnohí z nich pracujú v zahraničí, iní sú úspešní šéfkuchári 

a kuchári u nás na Slovensku. Niektorých z nich vídam aj na obrazovke televízie.  

 

ŠČ: Ďakujeme Vám za rozhovor. 

 

 

A keďže tento rok oslavujete svoje životné jubileum, chceli 

by sme vám v mene všetkých žiakov zagratulovať a popriať 

veľa zdravia, šťastia v súkromnom živote a veľa pracovných 

úspechov. 

STR AN A 14 M(Y)KO VÍN KA  
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Dňa 18.11.2019 sa uskutočnil na našej škole RETRO 

DEŇ, ktorého cieľom bola spomienka na Nežnú revolúciu.  

Spolu so Žiackou školskou radou sa na jeho príprave po-

dieľali aj pani profesorky Podhradská  a Ochabová. 

 

Dňa 20.12. 2019 sme sa rozhodli žiakom a učiteľom na-

šej školy spríjemniť predvianočný čas tým, že im niekoľkí 

žiaci prezlečení za typické vianočné postavičky priali krás-

ne sviatky a rozdávali okrem úsmevov aj drobné sladkosti.  
 

Dňa 14.2.2020 sa Žiacka školská rada v spolupráci so 

žiakmi rozhodla osláviť sviatok všetkých zamilovaných 

Valentín  poslaním  VALENTÍNSKEJ POŠTY.   

 

 

 

 

 

 

Dňa 25.2.2020 sme sa v maskách rozlúčili s tohtoročnými 

fašiangami.  

 

 

STR AN A 15 

Žiacka školská rada  



V ďalšom čísle sa dočítate: 

 Projekt „Živá kniha“ 

 KMH—aktivity 

 Záverečné skúšky 3.ročníkov HA 

 Maturity  

 Praktické maturity  

 Projekty na škole 

 ŽŠR informuje  

 Rozhovor s ...  

 ... a iné  

Koordinátor časopisu:  Eva Hašková 

  haskova.evka@gmail.com 

Úprava časopisu:  Katarína Javorová 

  javorova.ha@gmail.com 

Na tvorbe časopisu sa podieľali: P. Zajíčková, V. Beňová, N. Schindlerová,  A. Thinschmidtová, 

V.Galambošová,  M.Nemcová, A. Nilašova,  M.Jakubáč,  R. Šechnyová, V. Pluhárová ,  M. Ochabová. 

Ďakujeme všetkým prispievateľom.  

 

Na mňa nemusíte kričať,  

mne to stačí povedať 10-krát. 

Dnes je písomka 

Aké príslovie je ukryté v obrázku?  

Správne odpovede v ďalšom čísle :-)  


