
   
 

   
 

M(Y)KOVÍNKA 
 

 

Milí čitatelia, 

tak ako aj minulý rok, aj tento by sme Vás chceli srdečne privítať pri novom čísle časopisu 

M(Y)KOVÍNKA, ktorý si pre Vás prichystala teraz už IV.C. 

Môžete sa tešiť na veľa zaujímavých rozhovorov s profesormi, ale aj študentmi o prínosných projektoch 

pre študentov na škole ako napríklad Erasmus alebo Dofe. Taktiež sa dozviete čo nás tento školský rok čaká. 

Ako aj v minulom čísle aj teraz sa môžete tešiť na tajničky, doplňovačky, vtipy a veľa iných. 

Sme radi že opäť stojíme pri zrode druhého čísla občasníka M(Y)KOVÍNKA, 

S láskou, 

IV.C. 
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Kalendárium na rok 2018 

 

16.03.1828 - 190. výročie narodenia slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského 

 

24.07.1848 - 170. výročie narodenia Júliusa Bottu, slovenského pedagóga a kultúrneho činiteľa, ktorý sa 

venoval dejinám Uhorska a Slovenska 

 

04.08.1863 - 155. výročie založenia Matice slovenskej v Martine s predsedom biskupom Štefanom 

Moyzesom 

21.02.1878 - 140. výročie vydania prvého telefónneho zoznamu v New Haven  

14.12.1903 - 115. výročie prvého letu lietadla, ktorý zostrojili bratia Wrightovci  

 

11.11.1918 - 100. výročie ukončenia jedného z najväčších ozbrojených konfliktov, I. svetovej vojny 

03.09.1928 - 90. výročie od objavu prvého antibiotika Penicilínu Alexanderom Flemingom 

 

03.03.1938 - 80. výročie od objavenia ropy v Saudskej Arábii  

01.01.1993 - 25. výročie Vzniku Slovenskej republiky, ktorá vznikla rozdelením Českej a slovenskej 

federatívnej republiky  

 



   
 

   
 

Čo nás tento školský rok čaká 

 

Poďme sa na to spolu pozrieť...  

V prvom rade sa môžeme pozrieť čo čaká našich prvákov. Zoznámenie so školou, s učiteľmi postupne 

s každým jedným predmetom. Ich prvou skúškou sú imatrikulačky. Imatrikulácia je zoznamovanie sa žiakov 

medzi sebou, a s  učiteľmi. Žiaci majú zábavný program vymyslený staršími žiakmi našej školy. Prváci robia 

rôzne disciplíny ako napr. dvojica musí prasknúť balón pomocou tela, prenesenie vajíčka na lyžičke, umývanie 

si zubov so zatvorenými očami a iné. Každý rok niečo iné. 

Rôzne kurzy, ktoré v budúcnosti nie raz využijete ako napr. carvingový kurz, baristický kurz, 

barmanský kurz, somelierský kurz,... . Každý jeden si môžete spraviť na našej škole no každý ma svoje 

obmedzenie. Barmanský a somelierský kurz sa dá až po dovŕšení 18-tich rokov.  

Druhákov až piatakov znova čaká výber súvislej praxe. Výber mesta Bratislava alebo Tatry a tiež výber 

hotela podľa dohody medzi spolužiakmi, ak sa náhodou neviete dohodnúť nie je problém žiaci s najlepším 

prospechom si vyberajú ako prvý.  

Naša škola ponúka každý rok pre žiakov možnosť ísť na letnú prax, ktorá má taktiež určité podmienky 

ako napr. dovŕšenie 18-ich rokov, dobré správanie, známky,.... . Ak by ste sa chystali na letnú prax tak počas 

školského roka bývajú rôzne prednášky a prezentácie o niektorých miestach a tiež rozhovor so žiakmi ktorí 

letnú prax už vyskúšali. Letná prax je tiež povinná pre každého ale nie každý sa dostane za hranice Slovenska. 

Myslíme si, že je to veľké plus do budúcna pre Váš život. 

DOD- deň otvorených dverí, v tento deň vítame záujemcov o štúdium na našej škole. Každý rok ale 

vždy v inom nasadení a prezentovaní. Na DOD môžete vidieť šikovnosť a zručnosť našich žiakov taktiež pani 

učiteľky, ktoré nás to všetko naučili. Nejaké informácie o škole, tematickú kuchyňu, varenie žiakov z 

predmetu TPP (teória prípravy pokrmov) prezentácie aj výsledky zo súťaží. 

Tematická kuchyňa je povinnou jazdou. Môžete si vybrať z rôznych tém, či už pôjde o národnú 

kuchyňu alebo o nejakú príležitosť, je to na vás. Túto jazdu musia absolvovať tretie a štvrté ročníky. V tento 

deň  musí celá jedáleň zapadať do vami vybranej témy výzdobou ale aj dobrým jedlom. Túto udalosť 

zaraďujeme pod predmet TEO (technika obsluhy).  

4.C tento rok čaká aj výlet na Oravu s pani učiteľkou Haškovou. Výlet bude zameraný na slovenský 

jazyk a pamiatky Slovenska a slovenských spisovateľov. Taktiež určite aj iné triedy čakajú nejaké výlety ak nie 

tak nebojte sa spýtať učiteľov a určite sa dá na niečom dohodnúť.  

Veľakrát sa môže stať ak ste šikovní, že pôjdete na rôzne akcie, súťaže, ktorých na našej škole je 

mnoho. Keďže máme školu na vysokej úrovni nášho odboru v porovnaní so školami v Bratislave s rovnakým 

zameraním, je naša škola veľmi žiadaná na rôznych akciách mimo školy. Väčšinou ide o akciu na celý deň 

niekedy aj na viacero dní. Nie je to nič náročné, ak ťa škola baví. Nachystanie na malú alebo veľkú recepciu 

pre niektorých žiakov je malina.  

Našich piatakov čaká maturitná skúška, ktorá nie je vôbec ľahká ale veľmi dôležitá do života. No 

najskôr ich čaká krajšia a dlho očakávajúca vec „stužková“. Je to také odreagovanie sa ešte pred ťažkým 

ročníkom. A potom prichádza už iba opakovanie, učenie sa ešte posledného a nakoniec písomné maturity v 

marci a ústne maturity v máji. Ale tak to čaká každého z nás. 



   
 

   
 

Taktiež nás čakajú športové podujatia ako medzi školský futbalový turnaj alebo dievčenská vybíjaná. 

Ak si šikovný a šport máš v krvi určite sa minimálne na jednej súťaži zúčastníš. A keď už sme načali šport tak 

aj pri ňom zostaneme. Veľmi očakávané sú lyžiarske kurzy, ktoré sa konajú každoročne vo Vysokých Tatrách 

alebo v Oščadnici. Avšak zalyžovať si môžeš iba do štvrtého ročníka. V piatom ročníku ťa čaká povinný 

turistický zájazd do hôr, ktorý spolu s vami absolvuje tvoj učiteľ telesnej výchovy. 

Pokiaľ si práve tretiak tak na teba striehnu záverečné skúšky z predmetu TPP. Budeš si musieť v 

skupine zostaviť menu na určitú tému ako vegetariánska strava, národná kuchyňa, narodeniny alebo čo ti 

práve napadne. Fantázií sa medze nekladú ale nezabúdaj na to, že učiteľ ti to musí odsúhlasiť. V skupine si 

rozdelíte jednotlivé chody. Doma budeš musieť svoj pokrm navariť poprípade ak budeš mať dezert upiecť a 

celý postup zdokumentovať. Z toho budete musieť zostaviť a zviazať menu celej skupiny. Pri prezentácií 

svojho „výtvoru“ budeš skúšaná/ý z teórie TPP za celé tri roky. Tak sa dobre priprav a nemaj strach! 

Tohtoročných piatakov čaká okrem maturity a stužkovej aj praktická maturita. Pôjde teda o praktickú 

časť skúšky dospelosti kde budú piataci musieť ukázať všetky vedomosti z praktických predmetov ale aj z 

hodín účtovníctva a ekonomiky. Zháňanie sponzorov je tiež súčasťou. Praktická maturita sa bude konať v 

niektorom z bratislavských hotelov, kde budú pozvaní učitelia, zástupkyne aj pani riaditeľka. Taktiež netreba 

zabudnúť na riaditeľa hotela. Pripravia si program, ktorý bude zapadať  do témy ich praktickej skúšky. 

Živá kniha. Asi to znie čudne no ide o deň kedy si študenti našej školy pozvú nejaké známe osobnosti 

zo sveta športu, literatúry, vedy atď. S týmito osobnosťami budete musieť urobiť interview, previesť ich po 

škole a pripraviť si nástenky s rôznymi informáciami o nich. 

Na našej škole sa taktiež usporadúvajú rozličné charitatívne akcie, zúčastňujeme sa na zbierkach ako 

Narcis alebo Biela pastelka. 

A na záver asi to na čo sa tešia všetci najviac... 

 

 



   
 

   
 

DofE 

 

 

 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý 

dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre 

reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.  

Už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich 

ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. 

Na Slovensku program funguje od roku 2007 na British International School v Bratislave a od konca 

roku 2014 pracuje tím nadšencov zo vzdelávania s podporou lídrov z biznisu na otvorení Národnej kancelárie 

na Slovensku, ktorá bude mať za cieľ rozšíriť program na celom Slovensku a otvoriť tak program pre čo 

najväčší počet mladých ľudí.  

Účastníci programu DofE (tzv. “Dofáci”) si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich 

osobný rozvoj. Program preukázateľne podporuje mladých ľudí na ich ceste, pretože je: 

 Komplexný – program je smerovaný na hlavné oblasti rozvoja mladých ľudí: od športu cez talent, 

dobrodružné expedície až po dobrovoľníckou pomoc ľuďom v núdzi a komunite. 

 Dlhodobý – program trvá od 6 do 24 mesiacov podľa úrovne a intenzity. 

 Motivačný – mladí ľudia si sami stanovujú výzvy a úlohy, ktoré s našou pomocou plnia. 

 Rozvojový – prispieva k samostatnosti, k zvýšeniu kompetencií aj k rozvoju empatie a spoločenskej 

zodpovednosti. Mladí ľudia si rozvíjajú tímovú spoluprácu a získavajú nové skúsenosti. 

 Personalizovaný – každý účastník si zadefinuje vlastné rozvojové ciele, ktoré bude počas programu plniť. 

 Prestížny – program sa teší medzinárodnému uznaniu britskou kráľovskou rodinou. Za dosiahnutie cieľa 

sú mladí ľudia oceňovaní aj zo strany významných osobností. Program je uznávaný medzinárodnými 

školami, zahraničnými univerzitami i zamestnávateľmi ako známka kvality uchádzačov. 

Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier 

DofE na Slovensku. Tieto centrá je možné najčastejšie nájsť na stredných školách. 

 

Dofe - medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

 
Pripravili sme si pre Vás rozhovor s absolventmi projektu Dofe. Traja úspešný žiaci našej školy z triedy 

3.AKČ sa zúčastnili projektu. Tými žiakmi sú Peter Benko, Nikola Bajkovič a Denčo Badalov. 

Ako ste sa dostali k projektu Dofe? 

„Dostali sme sa tam cez učiteľku z našej školy, ktorá nám o tom projekte hovorila. Prihlásili sme sa tam 

dobrovoľne.“ 



   
 

   
 

Na čo sa zameriava tento projekt?  

„Zameriava sa hlavne na rozvíjaní svojich schopností. Mali sme na výber z troch kategórii- Šport, 

Dobrovoľníctvo, Talent.“  

Ako dlho to celé trvalo?   

„Trvalo to necelý rok. Mali sme raz do týždňa expedície.“ 

Platili ste aj za tento projekt niečo?  

„Áno platili, 24 eur ale dostali sme balíček kde bol napríklad shaker.“ 

Kedy sa konal ceremoniál? 

„Pondelok- 8.10.2018 „ 

Ako prebiehal ceremoniál a ako dlho?  

„Ceremoniál prebiehal  cca 2 hodiny. Konal sa v Starej Tržnici. Dostali sme certifikát, diplom a medailu. Museli 

sme mať oblečené saká a dievčatá sukne až po kolená.“ 

Boli ste spokojný s týmto projektom?  

„Áno boli, veľmi nám to pomôže do budúcnosti napríklad aj s prihláškou na vysokú školu.“ 

 

Učiteľ roka 

 
V každej škole sú dobrí pedagógovia, ale sto učiteľov našlo odvahu dať o sebe a o svojej práci vedieť. 

Do národného kola prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných 

škôl. Nominovať ich mohla aj široká verejnosť. Celkový víťaz slovenského kola postupuje na svetové finále 

Global Teacher Prize. Z 312 nominácii prihlášku nakoniec poslalo presne sto pedagógov. Vo finálovej 

desiatke, ktorú na základe pevne stanovených kritérií vybrala odborná komisia sa nachádza aj naša pani 

profesorka Kornélia Lohyňová. Vyhľadávala všetky možnosti na to, aby priniesla do tried zážitkové 

vyučovanie. Ten rozhodujúci moment, keď sa začala pozerať na vzdelávanie trošku inak, prišiel vo chvíli, keď 

videla obrázok s jednoduchým odkazom pre učiteľov: „Spýtaj sa každý deň seba samej, keď ideš do školy: 

Chcela by si byť žiakom v tvojej triede?“ 

Na jej hodine žiaci zošity nepotrebujú, študenti pracujú v on-line prostredí. Aj preto uprednostňuje 

tímovú prácu, aby sa každý žiak mohol zapojiť a realizovať sa. Pani Lohyňová učí maturitné predmety a 

hovorí, že doteraz sa jej nestalo, aby žiak, ktorého učila, nebol úspešný na maturitnej skúške. 

Vďaka pani Lohyňovej sa naša škola stala Podnikateľskou školou roka a toto ocenenie prebrala na 

pôde parlamentu v Bruseli. 

Pani učiteľke želáme ešte veľa úspechov ,pokrokov. Podporiť pani Lohyňovú môžete svojim hlasom 

aj vy na stránke : https://domov.sme.sk/c/20911407/ucitel-slovenska-kornelia-lohynova.html 

https://domov.sme.sk/c/20911407/ucitel-slovenska-kornelia-lohynova.html


   
 

   
 

 

 

Pohľad študentov na našu školu 

 

1. )Čo sa ti páči na štúdiu na Mikovínke?  

2.) Čo sa ti nepáči ?  

 

Tieto otázky sme položili dvom kategóriám študentov, na jednej strane to sú prváci ,,naši začínajúci 

hoteliéri´´ a na tej druhej sú ,,starí mazáci´´ z maturitných ročníkov. Týmto spôsobom sme chceli porovnať 

názory nováčikov a skúsených študentov , ktorí si čo to na Mikovínke odžili. 

 

Študent piateho ročníka, odbor hotelová akadémia  

,,Mne osobne sa veľmi páčia kurzy, či už barmanský alebo baristický . No najviac ma zaujal projekt ERAZMUS, 

vďaka ktorému študenti môžu získať nesmierné  množstvo skúseností do života.´´ 

,,No na druhú stranu som nespokojný s odbornou praxou nás ,, hotelákov´´, keďže podľa mňa práca 

raňajkového čašníka úplne nezodpovedá odboru hotelová akadémia, v ktorej, by sme mali dozvedieť viac o 

vedení podniku alebo hotela.´´ 

,,Hmm, a čo by som zmenil?´´ Už skôr spomenutú odbornú prax ale taktiež vzhľad vrátnice, tried alebo 

hlavnej nástenky, ktorá by si zaslúžila zmodernizovať.´´ 

 

Študent štvrtého ročníka, odbor kuchár, čašník 

,,Jednoznačne najviac som si obľúbil hodiny technológie alebo predmet Potraviny a výživa, kde sme sa naučili 

rôzne zaujímavosti o potravinách a našom tele, ale zaujímavá je určite aj možnosť odbornej praxe v rôznych 

hoteloch a reštauráciách. Výhodou je i to, že si dokážeme privyrobiť , čo je tiež dobrá motivácia.´´ 



   
 

   
 

,,Slovenský jazyk, matematika a vysoký počet hodín mi však určite chýbať nebudú.´´ 

,,Výzor školy je zmena , ktorú by som určite privítal a myslím, že tento názor zdieľajú všetci žiaci, ale i učitelia, 

pretože troška modernizácie by určite nezaškodila.´´ 

 

Študent prvého ročník, odbor hotelová akadémia 

,,Ako prvákovi sa mi zatiaľ páči, že budeme môcť praxovať počas odbornej praxe v hoteloch a najviac ma 

zaujali praktické a odborné hodiny, ako napríklad hodina technológie prípravy pokrmov alebo vyučovanie 

teórie obsluhy.Veľké plus má u mňa bufet, ponúkajú viac produktov/vecí ako na iných školách.´´ 

,,No vôbec sa mi nepáčia hodiny telesnej výchovy, pretože škola nemá vlastné ihrisko a behať musíme medzi 

ľuďmi v mestskom parku, ktrorí na nás zazerajú čo tam robíme.´´ 

,,Zmenil by som prístup niektorých učiteľov a určite vzhľad školy.´´ 

 

Študentka prvého ročníka, odbor hotelov akdémia 

,,Páči sa mi systém odbornej praxe, ktorý umožňuje praxovanie v známych bratislavských hoteloch. Takisto 

som si obľúbila hodiny teórie prípravy pokrmov, na ktorých sa učíme zaujímavé veci o potravinách, ich 

účinkoch na ľudské telo a nové technologické postupy pripravovania potravín.´´ 

,,Nepáči sa mi technická vybavenosť triedy. Žiadna trieda nemá vlastný projekt alebo elektronickú tabuľu až 

na jednu triedu. Nevýhodou sú aj 5 minútové prestávky počas, ktorých sa nestíhame prezliecť na odborné 

hodiny alebo z odborných hodín a byť včas na nasledujúcej hodine.´´ 

,,Jednoznačne by som zmenila jedáleň, zväčšila priestor jedálne, vymenila rôznorodý príbor za rovnaké 

nožíky, vidličky a lyžičky. Výzor školy, zišla by sa modernizácia, ktorú by ocenili určite všetci žiaci.´´ 

 

Prax- Training Course on Earth Observation programe 

 
Naša škola sa zúčastňuje rôznych akcií a jednou z nich bola prax v budove Vedecko-Technických 

informácií ministerstva školstva na Lamačskej ceste. Na tejto akcii sme sa zúčastnili my, trieda 4.C, dňa 17.9-

21.9.2018. Na túto udalosť sme pripravovali rôzne pokrmy ako jablkovú a čerešňovú štrúdľu, pagáče, koláčiky 

a rôzne druhy kanapiek. Hosťom sme ponúkali raňajkovú kávu, cappuccino, cafe latte a espresso, a taktiež 

bylinkové čaje, ovocné limonády a perlivú vodu. V čase obeda sme hosťom servírovali polievku a hlavné 

jedlo, ktoré a pripravovalo u nás v škole. Hostia mali na výber z jednej polievky a dvoch hlavných jedál. Po 

hlavnom chode sme hosťom pripravili dezerty vo forme bufetových stolov. Pre nás ako mladých študentov 

to bola výborná skúsenosť, keďže sme si museli otestovať našu schopnosť rozprávať v cudzom jazyku. Po 

skončení udalosti sme zdebarasovali použitý inventár, ktorý sme vyčistili a pripravili na nasledujúci deň. Celý 

týždeň sa niesol v príjemnej atmosfére, práca nebola náročná i keď jej nebolo málo.  

Chceme sa poďakovať pani profesorkám Koželuhovej a Vydrovej za profesionálne riadenie našej 

triedy. 



   
 

   
 

 

 

Vtipy o škole 

 
- Učiteľ dáva žiakom slovnú úlohu: 

- Z mesta A vyrazí auto rýchlosťou 150 km za hodinu, z mesta B vyrazí auto rýchlosťou 180km 

hodinu. 

- Kde sa stretnú? 

- Jeden zo žiakov pohotovo zareaguje:- Na dopravnom inšpektoráte, pán učiteľ. 

 

- Ako sa volal Pribinov syn? - pýta sa pani učiteľka. 

- Pribináčik, - odpovie žiak. 

 

- Učiteľka hudobnej výchovy sa pýta Janka:  

- Janko, aké poznáš bicie nástroje?  

- Remeň môjho otca. 

 

Vtipné poznámky 

 
- Dáva stále pozor, či dávam pozor, a keď si myslí že nedávam pozor, tak nedáva pozor.  



   
 

   
 

 

- Vedomosti vašej dcéry sa rovnajú nule. Pre postup do vyššieho ročníka je potrebné, aby ich 

minimálne zdvojnásobila. 

 

- Pravidelne chodí do školy nepravidelne. 

 

 

TAJNIČKA 

 

 

1. Umenie riadiť 

2. Inak povedané čašníctvo 

3. Slávnosť maturitných ročníkov 

4. Priestor gastro podniku určený na výrobu jedál 

5. Praktická časť vyučovania 

6. Ak je podnik finančne v pluse, dosiahol... 

7. Školský priestor určený na vzdelávanie inak 

8. Kuchárstvo a čašníctvo jedným slovom 

 

          

         

          

        

      

     

       

           


