
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Zo života školy 

 

 

Cesta do továrne na smrť – Oswiencim 

Pred relaxačným výletom sme 
uprednostnili odbornú exkurziu 
do Oswiencimu – najväčšieho, 

vyhladzovacieho 
koncentračného tábora, počas 

2. sv. vojny. Miesta utrpenia 
a smrti navštevujú ľudia 

z celého sveta. 
V predchádzajúcom roku 

Oswiencim - Birkenau najväčší 
koncentračný tábor navštívilo 

1,3 mil. turistov. Obete 
Holokaustu sme si uctili 

chvíľkou ticha a položením 
kytice k stene smrti. Počas 
cesty sme sa zastavili aj vo 

Wadowiciach, v rodisku pápeža Jána Pavla II. Odbornej exkurzie sa zúčastnilo 63 
žiakov a 5 pedagógov našej školy. 

 RED 

 

Regionálna súťaž moderátorov 

 

 

 

    Dňa 26.10.2012 sa štyria žiaci našej školy – 
Damián Cap, Denis Kľučerovský, Patrícia 
Ivanová, Františka Straková – zúčastnili 
regionálnej súťaže moderátorov, konanej pod 
záštitou Prešovského samosprávneho kraja 
a DJZ – útvarom osvetovej činnosti v Prešove. 

    Aj napriek tomu, že ide o prvákov našej školy a nováčikov v tejto oblasti, vôbec sa 
v konkurencii starších žiakov z iných škôl nestratili a Damián Cap získal od 
organizátorov súťaže Čestné uznanie. 

    Touto cestou im ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme do budúcich 
súťaží veľa úspechov. 

 RED  



 

Zo života školy 
 

 

Cvičná firma Royal storm, s.r.o. opäť zaujala 
 

 

 
 

    17.-18. októbra 2012 sa konal 10. ročník medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 
krajín V4 v Košiciach, na ktorom svoje obchodné zručnosti prezentovali žiaci IV.B 
triedy CF Royal storm, s.r.o. -  Arvaiová, Beqiri, Čengeri, Dudášová  a Múdry. 

    CF Royal storm, s.r.o. získala v súťaži 1. miesto naj... stánok, čím žiaci dokázali, že 
patria medzi najlepšie cvičné firmy. 

    Dobrou prácou na veľtrhu ukázali svoje podnikateľské myslenie,  komunikačné 
a odborné zručnosti, podporili  využitie cudzieho jazyka v praxi, ukázali tvorivosť a 
zdravú súťaživosť 

 

 RED 
 

Ekonomika trochu inak 

    Dňa 16.10.2012 sa uskutočnili besedy o ekonómii, podnikaní a podnikateľskej 
komunikácii. 

    Mgr. Martin Menšík z Nadácie F. A. Hayeka poskytol žiakom študijného odboru škola 
podnikania zaujímavé informácie o ekonómii a podnikaní, na veselých príkladoch z 
každodenného života poukázal na skutočnosť, že všetko, čo ľudia robia, súvisí 
s ekonómiou. 

     Beseda bola vhodným doplnkom na zatraktívnenie obsahu vzdelávania.  Žiaci si 
formou interaktívnej diskusie osvojili množstvo poznatkov z oblasti ekonómie, 
podnikania a podnikateľskej komunikácie,  ktoré môžu využiť počas ďalšieho 

vzdelávania v škole i v praxi. 

 RED 



 

Zo života školy 

 

Odborná prax vo Vysokých Tatrách 

 

    Študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu realizoval v termíne od 
8.10. do 12.10.2012 odbornú prax vo Vysokých Tatrách. Praxe sa zúčastnili žiaci 2. 
ročníka pod priamym vedením odborných učiteľov. 

    Pri ceste do nášho zariadenia „Detský raj“ v Tatranskej Lesnej sme mapovali 
úroveň poskytovaných služieb cestovného ruchu v poľskom Zakopanom a následne 
sme ich porovnávali s našimi poskytovanými službami vo Vysokých Tatrách. 

    Prax sa realizovala formou odborných exkurzií v hotelových a reštauračných 
zariadeniach, prehliadkou expozície historických dokumentov a artefaktov okolia 
Starej Ľubovne v stredisku Nestville, formou besied v múzeu TANAP, v horskej 
záchrannej službe a na mestskom úrade v Smokovci. Navštívili sme hotely Kempinski, 
Grand Smokovec, Bellevue, Sorea Hrebienok a Sorea Titris.  

 

Zaujímavá bola aj prehliadka golfového rezortu vo Veľkej Lomnici s jeho všetkými 
súčasťami pre klientov. Neoddeliteľnou súčasťou boli aj praktické cvičenia obsluhy 
a prípravy animačných programov v zariadení Detský raj v Tatranskej Lesnej. 

    Žiaci realizovali aj turistické prehliadky s mapovaním zariadení cestovného ruchu 
na Skalnatom plese, na Hrebienku, na Solisku a na Popradskom plese. Na týchto 
prehliadkach sme sa zároveň zapojili do súťaže „Čisté Tatry“ organizovanej 
Tatranským okrášľovacím spolkom. 

    Svoje odborné vedomosti nadobudnuté v škole si žiaci vyskúšali v praxi 
sprievodcovskou činnosťou po obciach Vysokých Tatier. 

 RED 



 

Zo života školy 

 

Medzinárodný maliarsky plenér 

 

    V dňoch od 8. 10. do 13. 10. 2012 sa žiaci II.A triedy umeleckého študijného 
odboru dizajn interiéru zúčastnili  medzinárodného maliarskeho plenéru spolu 
s partnerskou Střední uměleckoprumyslovou školou z Ústí nad Orlicí. 

    Bol to už 8. ročník našej spolupráce výtvarného charakteru a konal sa v 
prekrásnej scenérii Vysokých Tatier, Tatranskej Lesnej - Detský raj. Maliarsky 
plenér je súčasťou výučby a je povinný pre všetkých žiakov umeleckých 
odborov. Žiaci kreslia a maľujú v exteriéri. Od štúdií prírody - rastliny, stromy, 
cez krajinu, až k architektúre.  

 

Výsledkom 
medzinárodného 

maliarskeho plenéru 
sú výstavy v 

galériách mesta 
Prešov v mesiaci 

novembri a v marci 
roku 2013 v Českej 
republike v meste 

Ústí nad Orlicí. Žiaci 
vytvorili veľmi 

pekné práce, takže 
výstava bude veľmi 
zaujímavá, bude sa 

na čo pozerať. 

 

 

    Navštívili sme, ako interiéroví dizajnéri, Granthotel Kempinski na Štrbskom 
plese. Personálna manažérka päťhviezdičkového hotela nám ukázala nádherné 
interiérové priestory - apartmány, salóniky, oddychové a relaxačné zóny. Bolo 
to veľkým prínosom a tvorivým obohatením pre našich študentov umeleckého 
študijného odboru dizajn interiéru. 

 
 RED 

 

 



 

 

 
Naše odbory 

 
 

Cestovný ruch 
 
 

AQUAPARK DELŇA 

 
     Pozriete sa z okna a jediné, čo vidíte, je znova to chladné a upršané počasie. Ak 
neviete, čo s voľným víkendom, máme pre Vás jeden typ. 

 

Komentáre a vlastné zážitky: 

 
 

 

 

Aj naša pani učiteľka si vyskúšala pobyt v tomto zariadení: 

,,Nepáčila sa mi kapacita ľudí, akou sa prezentujú. Počas mojej návštevy tam bolo skutočne 

plno a neviem si predstaviť, že sa tam vojde 400 ľudí naraz. Je to strašne veľa. A tiež by bolo 

dobré prehodnotiť s dopravným podnikom situáciu verejnej dopravy. Ľudia sa po večernom 

kúpaní nemajú ako inak dostať domov, len svojím vlastným autom. To sú asi jediné mínusy, 

ktoré som postrehla.“ 

 
    Celkom mladučký Aquapark Delňa na Jelšovej ulici č. 25 v Prešove vylákal z domu 
už nejedného znudeného, zvedavého či túžiaceho po relaxe práve do svojich brán.  
      Možno sa aj Vy nalákate na plavecký bazén, oddychový bazén s atrakciami alebo 
na zábavnú časť, kde nájdete tobogan a dvojšmýkačku. Niekoho možno zláka chuť po 
oddychu a ten si môžete užiť vo vitálnom svete s jakuzzi, masážami, suchou a parnou 
saunou a kryokomorou. Chytať bronz aj počas nepriaznivého počasia Vám umožní 
solárium, ktoré je tiež súčasťou vitálneho sveta. Pre radosť a zábavu tých najmenších 
nesmie chýbať detský bazén. Ten je riešený s atrakciami, a to hríbik s vyvieraním 
vody, šmýkačka a fontánky.  
      Žiadne jedlo a vodu si  so sebou v ruksaku nosiť nemusíte. K dispozícii je totiž 
reštauračná časť s denným menu, a to nie len pre návštevníkov akvaparku.  
    11 miliónový Aquapark má určite čo ponúknuť. Zaujímavosťou je, že v Prešove tak 
vznikol najväčší antikorový bazén na Slovensku s rozlohou 1 500 štvorcových metrov. 
Pre bližšie informácie ohľadom otváracích hodín alebo cenníka navštívte stránku 
www.sovar.sk.      MB                 

Lucia 18 
,,Veľmi ma potešilo, keď 

sa ku mne dostalo, že 

niečo podobné otvorili 

v Prešove. Ľudia 

z Prešova tak už nemusia 

dochádzať do iných 

miest na kryté kúpaliská 

a míňať na dopravu. 

Myslím, že to bol dobrý 

nápad a skvelo 

realizovaný. Moja už 

niekoľkonásobná 

návšteva sa vždy končila 

s úsmevom na tvári 

a spokojnosťou.“ 

 

Karolína 17 

,,Aquapark Delňa som 

navštívila zatiaľ raz 

s priateľkou. Priznám sa, 

bolo to najmä zo 

zvedavosti. Nakoniec ma 

služby nesklamali, naopak, 

bola som príjemne 

prekvapená, lebo ležadlá 

v bazéne som ešte naozaj 

nikde nevidela. Bolo tam 

celkovo veľmi príjemné 

prostredie a tiež ma potešili 
prijateľné ceny. Nabudúce 

moja návšteva určite 

nebude už len zo 

zvedavosti.“ 
 



 

     
          
 
 
 

Naše odbory 
 
 

Styling a marketing 
 

STYLING IN THE SALON ANITA   
 
     Návšteva kozmetičky by určite zaujala každého z nás. Takto to bolo aj s mojimi 
spolužiačkami. Zúčastnili sme sa niekoľkých odborných seminárov v kozmetickom 
salóne Anita. Boli to veľmi zaujímavé stretnutia naplnené kreativitou zameranou na 
vizážistiku tváre a úpravu rúk aj nechtov. Získali sme  zaujímavé informácie z oblasti 
vizážistiky pre mladé i zrelé ženy. Pod odborným usmernením sme sa naučili viacerým 
zručnostiam, ako je nanášanie make up, nanášanie očných tieňov a rúžov na  pery. 
Sami sme si vyskúšali masáže rúk, základnú manikúru a dekoratívne lakovanie 
nechtov. Aj keď výsledky našej práce neboli až tak profesionálne, určite sme sa tam 
toho veľa naučili. Každá z nás sa na návštevu  salónu krásy - Anita vždy veľmi tešila. 
Pre nás to boli hodiny plné elánu pri skrášľovaní nášho výzoru. Naše teoretické 
vedomosti sme si vyskúšali priamo pri praktickej činnosti. Žiak sa vždy naučí viac , 
keď niečo vidí a môže si to vyskúšať, ako keď mu to je len teoreticky vysvetlené. Sme 
vďační majiteľke salónu, že nám umožnila realizovať praktickú časť priamo u nej 
v salóne a poskytla nám všetky pomôcky a prostriedky pre vizážistiku. Takáto 
praktická činnosť bola pre nás nielen učením, ale aj zábavou. 
     Tešíme sa na ďalšie nové skúsenosti, ktoré získame  v druhom polroku. Budeme sa 
totiž venovať vlasovému dizajnu. 
 

                               Ukážky nášho  líčenia         Denisa Hanzesová,Viera Raticová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Naše odbory 
 
 

Ekonomicko-právne služby a poradenstvo 
 
 

EKONOMICKÉ OKIENKO  

 
Čo je hrubá a čistá mzda 

    Suma, ktorú dostane zamestnanec na účet alebo mu je vyplatená "na ruku", je čistá 
mzda. Táto suma je počítaná z hrubej mzdy, od ktorej sa odpočítavajú všetky zrážky 
vo forme odvodov a daní a pripočítava sa k nej daňový bonus na deti, ak ich 
zamestnanec má. 

Výplatná páska 

    Výplatná páska informuje o tom, koľko z celkovej odmeny odvádzate štátu vo forme 
odvodov a daní. Podľa Zákonníka práce musia firmy a zamestnávatelia výplatnú pásku 
vyhotovovať písomne. 

    Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný 
doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach a o 
celkovej cene práce. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady 
za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné 
poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na 
invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné 
poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a 
príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť 
zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe 
bola mzda vypočítaná.www.fininfo.sk  

    Finančný slovník 
A 
    Akcia-Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať 
sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. 
Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov, vyjadruje podiel majiteľa na majetku 
konkrétnej spoločnosti. 
 
    Americká hypotéka-je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý sa 
môže na rozdiel od hypotekárneho úveru použiť na akýkoľvek účel. Výhodou oproti 
spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba. 

 
  Lukáš Končár 
 

http://www.fininfo.sk/
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Down  

2. A home in the city. 

3. A place to study after high 

school. 

4. A narrow street behind a 

building. 

5. A very tall building. 

6. What some people take to 

work. 

7. Government official in charge 

of a city. 

8. A place where people make 

things. 

9. A place to go when you are 

sick. 

14. A place on the sidewalk 

where you can put your mail. 

15. ____________ lights. Lights 

that tell cars when to go or stop. 

18. A traffic ___________. A 

time when traffic almost stops 

because there are too many cars 

on the road. 

20. A time when many people 

are driving on the road to get to 

work. 

22. A place where people walk 

next to the road. 

24. A lot of people gathered 

together. 

25. A road where people drive 

fast. 

28. Cities have lots of these 

bright things at night. 

29. Many people take this to 

work instead of their own car. 

30. A place where people save 

their money. 

32. A short sleep.      

                                      RED 

 

Across  

1. A place to get something to eat. 

5. An underground form of 

transportation. 

7. A place with many shops in one 

building. 

10. What you do on a bench. 

11. A place where many business 

people work. 

12. The opposite of no. 

13. A place to see a show. 

16. Go left or right.  

 

 

17. A place to go for a walk. 

19. A place to view art. 

21. A place to learn history. 

23. Many sounds. 

26. Stealing or robbing. 

27. Dirty air or dirty water. 

31. Go ____. Enter. 

33. A place where people park their 

cars. 

34. What you do at a department 

store. 

 



 
Vlastná tvorba 

 
Usmej sa, hoci len tak 

 
 

Kto život pozná, vie, že je krutý. 
Však je aj krásny, často hlúpy. 
Ak máš pre koho žiť, ži naplno! 

Ak máš prečo dýchať, zabudni na 
smútok. 

 
Nikomu nevadí, že nemáš jamky, 

veď každý úsmev robí život 
krásnym. 

Zabudni na pravidlá a rob to, čo ťa 
baví. 

Po vode bež aj keď každý okolo sa 
plaví. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nájdi silu v tenkej nitke, 
zoskoč, aj keď nemáš padák, 

nauč sa druhým do duše vidieť 
a usmej sa, hoci len tak. 

 
Ak veríš v šťastie, ono príde. 

Ver aj v lásku, tá sa zíjde. 
Rozveseľ ľudí, keď plačú od 

smiechu. 
A keď stojíš na slnku, zažni baterku. 

 
Rob si , čo chceš, hlavne sa smej. 

Lebo každý nový je lepší deň. 
 

 
MB

Kultúra 
 

Kniha, o ktorej sa hovorí 

 
My deti zo stanice ZOO – Christiane F. 
 
Príbeh narkomanky závislej na heroíne podľa skutočnej udalosti. Christiane po 
presťahovaní do nového prostredia už ako dieťa vyrastá v zle zabezpečenej 
rodine spolu s matkou a sestrou. V období puberty prvýkrát čelí skúsenosti 
s marihuanou. Po LSD a rôznych iných 
skúsenostiach a vyššou sférou omamných látok 
začína s heroínom. Keď už nemá peniaze na 
ďalšie dávky, rozhodne sa ísť  „predávať sa“ na 
miesto s názvom stanica ZOO. Po úmrtiach 
priateľov a náhlom rozchode s priateľom –
taktiež závislom na heroíne – sa rozhodne liečiť 
a s pomocou rodiny sa jej to aj podarí. 
Dojímavý príbeh  o strate osobnosti dievčaťa 
v adolescencii a jej následnom riešení 
problémov a vzťahov v jej okolí.  
 
 

Michaela Štoffanová 
Ľuboslava Šutková 



 
 
 

Stužkové našich štvrtákov 
 
       V októbri a novembri sa konali stužkové slávnosti našich štvrtákov, ktorí 
pre náš časopis poskytli aj ich společné fotografie. Vraj im to tu ubehlo ako 
voda a to, že sú štvrtáci, si donedávna ani poriadne neuvedomovali, až kým 
neprišiel stres spojený s prípravami na stužkovú. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                RED 

 
                                              



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


