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EDITORIAL 
Milí čitatelia! 
 

 Nový školský rok je v plnom prúde, maturanti hľadajú kľúče od brány 

školy, na scénu nastúpilo opäť množstvo nepopísaných nováčikov. Kolobeh 

školy funguje. Pulzujúce tempo každého týždňa sa neustále zrýchľuje, z pon-

delka je zrazu piatok. Spomienky na leto sa prekrývajú nádhernou  farebnos-

ťou jesene a blatistou zimou a všetko nasvedčuje tomu, že Vianoce prídu i 

tento rok.  

 Keď chvíľu sledujete tento neustály kolobeh, tak si zrazu uvedomíte, že 

žiaci sú ako bubliny. Vytiahnete paličku s krúžkom z vody netrpezlivcov, vy-

fúknete z krúžku život, naplníte ho vedomosťami o lietaní a necháte ho 

vznášať sa životom. Celé to trvá len chvíľu, no i za ten krátky čas vám dokáže 

vyčariť vytvorená bublina množstvo emócií—radosť, rozčarovanie, smútok... 

Na okamih je každá z tých bublín jedinečná, neporovnateľná s inou, dokona-

lá vo svojej podstate a farebnosti.  

 I preto je témou tohto čísla svet bublín, ktorej pozornosť venovala i Uni-

versity of St. Gallen v Londýne. Tá v auguste zorganizovala internetovú verni-

sáž o bublinách očami študentov. Niektoré z diel nájdete i v tomto čísle.  

 Predstavte si na chvíľu seba ako bublinu, ktorá letí svetom. Ľahko, z výš-

ky sa pozerá na svet. Krehká, so všetkými obavami. Nechajte sa prekvapiť, 

aké zaujímavé je pozrieť sa na seba svojimi očami. Tými kritickými, ktorými 

vidíme ostatných. I keď teraz s ružovými okuliarmi Vianoc.  

 

Prajeme príjemné čítanie... 
Safety Corona © Richard Germain  

https://londonist.com/london/art-and-photography/science-photographer-of-the-year-exhibition-science-museum
https://londonist.com/london/art-and-photography/science-photographer-of-the-year-exhibition-science-museum
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Lovell Telescope Series 1C © Marge Bradshaw  



K najvýznamnejším motivačným prvkom v systéme školských športo-

vých súťaží na Slovensku patrí celoštátna súťaž aktivity zá-

kladných a stredných škôl pod názvom ŠKOLA ROKA. V školskom 

športe však nie je priorita postavená len na výkonnosti a preto 

sa ŠKOLA ROKA postavila na tri silné piliere – účastnícky – vý-

chovný – výkonnostný. A až súčtom týchto troch pilierov sa zís-

kava poradie škôl a tie najlepšie sa stretávajú už niekoľko ro-

kov na spoločnom slávnostnom vyhodnotení. Jednotlivé kategórie 

ocenili 6.11.2019 v Divadle Jána Palária v Trnave. V kategórii 

ZŠ do 300 žiakov sme obsadili 3.miesto, v kategórii SŠ 

chlapci obsadili 2. miesto a dievčatá 3. miesto.  

Viktória Forster bola ocenená v kategórii 

"Športovec roka".  

ŠKOLA ROKA 2019  
VYTRETÝ  

    KOCÚR 

     AWARDS 

VYTRETÝ  

    KOCÚR 

     AWARDS 

:::NIEČO PRE KRITIKOV::: 



Po 14. krát sa na pôde Spojenej školy s organizač-

nými zložkami: Stredná priemyselná škola potravi-

nárska, Hotelová akadémia, Stredná športová škola a 

Gymnázium, Slančíkovej 2 Nitra, v spolupráci s Ná-

rodnou transfúznou stanicou v Nitre, uskutočnil od-

ber krvi. Cieľom takéhoto podujatia je predovšetkým 

pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú túto vzácnu tekutinu 

pre záchranu života. Odberu sa zúčastnilo 38 žiakov 

a pedagogických zamestnancov Spojenej školy.  



:::ĎAKUJEME! 



Dva dni plné zábavy,  

gastro zážitkov a skvelého  

relaxu spojeného s tradičným  

jarmokom v magickom  

prostredí neďaleko  

Zámku Bojnice, Zoo Bojnice,  

Kúpaliska Čajka, Kúpeľov Bojnice  

a Vyhliadky Čajka v oblakoch.  

 

Presne to ponúkol 

Bojnický klobásová festival,  

Na ktorom sme sa zúčastnili,  

Zasúťažili si a ako to už u nás  

býva zvykom,  

vytreli sme všetkým kocúra!!! 
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https://www.codnes.sk/koncerty/bojnicky-klobasovy-festival-2019-kupele-bojnice
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Súťažným tímom boli žiaci IV.C triedy Hotelovej akadémie: Kristína Nováková, Ľubomír 

Benko a Alexej Bíro, pod vedením pani prof. Mgr. Anny Pivarčiovej. Súťažiaci mali pri-

praviť za vopred určený čas 30cm dlhé klobásy, ktoré sa odovzdávali na posúdenie.  

Komisia hodnotila pracovné prostredie, pracovné postupy, estetický vzhľad, vôňu suro-

vej klobásy a na záver chuť a vôňu upečenej klobásy. Pri silnej konkurencii a vo veľmi 

zlých pracovných podmienkach naši študenti vyhrali v zlatom pásme 1. miesto.  

Gratulujeme im a tešíme sa z ich vynikajúceho výsledku!  
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ÉRA BALATONU 

BALATON PRED... 



ÉRA BALATONU 
Medzinárodná gastronomická súťaž v Siófoku, Maďarsko 16.10.2019 

Hotelová akadémia sa každoročne zúčastňuje na medzinárodnej gastronomickej súťaži na part-

nerskej škole v maďarskom meste Siófok. Súťažnou témou bolo tentokrát oživenie tradičnej 

maďarskej gastronómie v znení: "Balaton v rokoch 1920 – 1930."  

Úlohou súťažiacich bolo zložiť 7-členné súťažné družstvo v zostave:  

2 kuchári, 2 cukrári a 3 čašníci. 

Tím bol limitovaný nielen časom, ale aj predpísanou literatúrou. Iba z nej mohol čerpať 

informácie a inšpiráciu pred prípravou jedál, dezertov a nápojov s dodržaním daného časo-

vého limitu. Súťažný tím kuchárov mal za úlohu pripraviť 3-chodové menu počas 4 hodín. Po 

dôkladnej príprave a podaní pomocnej ruky od odbornej vyučujúcej pani prof. PaedDr. Dany 

Neirurerovej, kuchári zostavili slávnostné menu. Tvorilo ho predjedlo: Kačacia pečeň foie-

gras s varenou hruškou v červenom víne, polievka: Zeleninový vývar s domácimi rezancami a 

hlavné jedlo: Pečené kura plnené mäsovou fášou s opekanými zemiakmi. Súťažný tím cukrárov 

pripravoval dezert k slávnostnému menu a kaviarenský zákusok počas 4 hodín. Dezert bol v 

podobe Gundel palaciniek a kaviarenského zákuska, ktorý reprezentoval známy Dobošový rez. 

Súťažný tím čašníkov vedený skúsenosťami a ochotou pani profesorky PaedDr. Jozefíny Bullo-

vej mal stanovené požiadavky v podobe prípravy slávnostnej tabule pre 2 hostí, tranšírova-

nia jedného pokrmu pred zrakom hosťa a samostatnou disciplínou - prípravou kávového nápo-

ja. Obsluha zvolila miešaný nápoj s názvom Espresso Martini. 

  



ÉRA BALATONU 

 

 

Dôkladná príprava priniesla v závere súťaže radostný pocit v podobe Absolútneho víťazstva 

súťaže vo všetkých kategóriách. Odborná gastronomická súťaž bola skvelou príležitosťou pre 

upevnenie si vedomostí a zručností z oblasti gastronómie. Bola sprevádzaná obrovským množ-

stvom úsilia všetkých členov družstva a tým najcennejším, čo prináša radosť v každom ko-

lektíve - tímovou prácou. Poďakovanie patrí nielen odbornému vedeniu a šikovným žiakom, 

ale aj pani profesorke PaedDr. Andrei Nagyovej, ktorá zabezpečila tlmočenie. 

Jednotlivé súťažné tímy boli hodnotené osobitne, pričom naša škola získala nasledovné 

umiestnenie:  

 1. miesto v kategórii Kuchár - Zuzana Pénzešová z V.A, Andreas Javorek z III.C 

 2. miesto v kategórii Cukrár - Lenka Nagyová z IV.A, Patrícia Cziborová z II.B 

 5. miesto v kategórii Čašník - Karin Koncová z V. C, Kiti Palakyová z III.C,           

Natália Bencová z II.C 
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BALATON PO... 



Žiaci našej školy sprevádzali záujemcov o štúdium po areáli 

školy, oboznámili ich s priebehom štúdia na našej škole, 

uplatnením absolventov a odpovedali na otázky, ktoré sa týka-

li odbornej praxe, vyučovania predmetov, športových možností, 

priestorov na výučbu, úroveň IKT a i.  

Už sa tešíme na nové talenty... 

3.12. a 

4.12.2019 :::DOD



ing 
Čo o Minecrafte hovorí Wikipedia? 

Minecraft je 3D sandboxová hra, v ktorej hráč môže stavať a prežívať v 

kockatom svete. Hra je naprogramovaná v jazyku Java. Hru vydal 17. mája 

2009 švédsky programátor Markus Persson a v súčasnosti ho vyvíja jeho 

firma Mojang. V súčasnosti sa hra teší veľkej obľube s počtom vyše 154 

miliónov predaných kusov na všetkých platformách. Minecraft sa stal naj-

hranejšou hrou na YouTube. V súčastnosti sú dostupné 4 edície hry – Java 

edícia, Bedrock edícia, edícia Edukácie a Minecraft China. V roku 2011 

bol natočený film s názvom Minecraft: The Story of Mojang, v ktorom uka-

zuje Markus Persson (vtedy majiteľ firmy Mojang) ako začal programovať a 

ako si vytvoril firmu Mojang. V roku 2014 sa tiež začal natáčať film 

„Minecraft Movie“, ktorý mal mať premiéru v roku 2019, ale režisér ktorý 

mal robiť na filme opustil projekt, a začalo sa natáčať odznova a pláno-

vané vydanie má byť v roku 2022. Na výročie 10 rokov vydania Minecraftu 

bola predstavená hra pre mobily s názvom Minecraft Earth, ktorá je prí-

stupná vo verzii bete. Na Slovensku bola sprístupnená 12. decembra 2019. 

Hra je v súčasnosti najpredávanejšia videohra a je populárnejšia, ako 

dovtedy najpredávanejšia hra Tetris. 





:::TOP FOTO z podujatia, ktorá presne vystihla jeho posolstvo::: 

Za spoluprácu ďakujem žiakovi V.B HA Róbertovi Železníkovi, ako aj kolegom 

z informatiky Ing. Melinde Baruszovej, PhD. a Ing. Jurajovi Králikovi. 

:::Mgr. Michal Bilic, PhD. 

Dňa 16. 12. 2019 sa uskutočnil komentovaný počítačový turnaj žiakov v hre MINECRAFT, ktorého sa 

zúčastnili žiaci HA a Gymnázia. Priebeh turnaja manažoval profesionálny manažér hernej sekcie 

Róbert Železník z triedy V. B HA, ktorý pre súťažiacich pripravil zaujímavé prostredie plné vý-

ziev a úloh. So všetkými prekážkami si najlepšie poradil Andrej Rothbauer (1. C HA), ktorý sa 

umiestnil na víťaznom 1. mieste. Druhé miesto si vybojoval Martin Surovka (Kvarta B) a na tre-

ťom sa mieste sa umiestnila hráčska dvojica Andrej Berkeš a Martin Bútora (Kvarta B). Takáto 

forma projektového vyučovania mala veľmi dobrý ohlas, žiakov podnietila ku kreatívnej tvorbe na 

PC a skupinovej práci. Veríme v ďalšie úspešné pokračovanie na novej zelenej lúke prostredia 

MINECRAFT :)  



I WILL SURVIVE! 
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Školské divadlo – s týmto slovným spoje-

ním sa nám navždy budú spájať silné spo-

mienky. Pretože my, triedy sexta 

a septima, sme spolu s našimi učiteľmi  

p. Szombathovou, Bilicom, Bruníkom,    

Kučerkovou a p. zástupkyňou Tomaschekovou  

vytvorili jedno nezabudnuteľné predstave-

nie  s názvom „I will survive“. Toto 

predstavenie spracúva tematiku dňa  

Vďakyvzdania. Spoločne so školskou kape-

lou sme 16.12. odohrali tri predstavenia. 

Pre našich spolužiakov a pedagógov, večer 

pre našich rodičov a pozvaných hostí.  

Pomáhala nám aj III. C trieda Hotelovej 

akadémie, ktorá po predstavení pripravila 

slávnostný raut. Tento projekt nám dal 

skutočne veľmi veľa, vyzbrojil nás do ži-

vota potrebnými kompetenciami, umožnil 

nám prezentovať nielen svoje vedomosti, 

zručnosti, úsilie, ale aj naše skryté ta-

lenty. Tento projekt nás obohatil o nové 

skúsenosti, pomohol nám spoznať samých 

seba.  



Aj vďaka školskej kapele 

malo naše vystúpenie ten 

správny profi cveng.  

Poďakovanie patrí     

našim úžasným         

muzikantom: klaviristke 

Veronike, bubeníčke   

Viki, gitaristovi     

Áronovi a trom úžasným 

speváčkam Kike, Viki a 

najnovšiemu objavu   

Alisii.  



:::Ešte jeden dôkaz o mega úspechu nášho divadla.. 

::bystrému oku iste neunikli kanadské hokejové hviezdy HK Nitra v prvej rade!!! 



Užite si  

rodinu,  

priateľov... 



Užite si  

spoločné chvíle 

u vás... 



SOČ 
Stredoškolská odborná činnosť 

Nikola Púchovská  

V.A HA  

Užite si  

ticho a pokoj... 



Zažite  

ešte veľa  

bublín... 



:::Pekné sviatky  

::praje vaša 

:NOVÁ VLNA 



X 

LACK 

.. táto sekcia patrí tebe..  

 

Klikni na svoj mail, NAŤUKAJ bilic.ssnr@gmail.com      

a napíš svoj nápad  

do redakcie, ako  

zlepšiť veci na škole,  

v našom časopise, alebo nám napíš len tak ak chceš 

všetkým ukázať, čo ťa baví .. 
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Text neprešiel jazykovou korektúrou.  

December, 2019 

6. číslo        

v poradí 
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Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 

The European Parliament Ambassador School  


