
SOŠ POĽHOSPODÁRSTVA  

A SLUŽIEB NA VIDIEKU 

 

 

AVIS 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
Krásny Nový rok prajeme, nech sa 

všetky vaše krásne a tajné sny splnia, 

čoho sa v Novom roku dotknete, nech 

sa v dobro premení, ak sa niekoho 

dotknete, nech jeho srdce láskavým 

zostane... 
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MILÍ AVISÁCI !  
 

 

Máme tu opäť nové číslo nášho školského časopisu. Vianočné prázdniny ubehli 

veľmi rýchlo a máme tu opäť nový kalendárny rok 2019, v ktorom nikto nevie, 

čo nám prinesie. V každom prípade si určite mnohí z vás dávate novoročné 

predsavzatia. Niekto chce schudnúť, iní sa chce zlepšiť v práci na počítači, 

v cudzom jazyku alebo si spraviť vodičský preukaz. Všetci si v novom 

kalendárnom roku želáme zdravie, šťastie, lásku a porozumenie, aby ten súčasný 

rok bol lepší ako predchádzajúci.  

V tomto druhom čísle vám, milí priaznivci chceme pripomenúť čaro Vianoc 

vianočným volejbalovým turnajom, vianočným rozhovorom s pánom riaditeľom 

ako aj vynikajúcim vianočným receptom, na ktorom si určite všetci dobre 

pochutnáte.  

Pochválime sa aj našimi úspechmi, ktoré sme dosiahli v uplynulom období, lebo 

ako sa hovorí, dobrý úspech treba vedieť predať a treba ho aj pochváliť, pretože 

nebol zadarmo a stál mnoho námahy, času a úsilia.  

A práve preto by ste mali teraz začať listovať náš časopis, ktorý sme pre vás 

starostlivo pripravili a určite ste zvedaví, aké informácie vám poskytne. 

Stále platí, že sa môžete pridať k nám a prispieť akýmkoľvek zaujímavým 

článkom, receptom, nápadom, básňou alebo vlastnou tvorbou. Každý je vítaný. 

 

          Janka B. 
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Vyspovedali sme.... 

                            ... pána riaditeľa Ing. Ľubomíra Schvarca 

 

Ako sa zmenil váš pohľad na školstvo po zvolení do funkcie riaditeľa? 

Keďže som prišiel z výroby do školstva, tak to bol pre mňa úplné rozdielny pohľad na život, 

čo sa týka práce, medziľudských vzťahov aj čo sa týka práce s ľuďmi. Vo výrobe som mohol 

aj zanadávať, tu už nemôžem.  

   

Koľko rokov ste riaditeľom SOŠPaSnV? 
 

Riaditeľom som od roku 1991. 

 

Čím by ste boli, keby ste neboli riaditeľom? 

Pracoval by som určite na farme. 

Akú vlastnosť máte na študentoch najradšej a ktorú naopak vyslovene 

neviete vystáť? 

Na študentoch mám rád, keď sú cieľavedomí, vtipní a majú chuť sa učiť. A naopak nemám 

rád ľahostajnosť a nezáujem sa učiť, pretože to robia pre seba. 

Čo by ste ako riaditeľ chceli zmeniť alebo zlepšiť u nás v škole? 

Myslím, že za tie roky, čo som tu, sa toho veľa zmenilo oproti tomu, čo bolo. Ale skôr by som 

chcel, aby sa zmenil vzťah žiakov k učeniu, aby boli ctižiadostiví, aby považovali školu za 

prostriedok toho, že je to len prvý krok k tomu, čo chcú v živote dosiahnuť. Niečo také, čo 

vám pomôže ísť oveľa vyššie....To by som bol veľmi rád, aby sa zmenilo.  Ale na tom musia 

pracovať aj učitelia. A zatiaľ kým tu som, chcem, aby táto škola bola naďalej fungujúcou 

a kvalitnou inštitúciou, ktorú budú žiaci vyhľadávať. A preto môže človek spraviť všetko, čo 

sa dá. Hlavne, aby sme mali študijné odbory, ktoré budú žiakov zaujímať a aby tam bola 

dobrá kvalita odborov. 

Na čo na našej škole ste mimoriadne hrdý a pyšný? 

Na to, že po tých zložitých rokoch, kedy sa menil politický systém a bolo tu predtým veľa 

žiakov, bolo obdobie, kedy sme mali veľmi málo žiakov, lebo potravinárstvo 

a poľnohospodárstvo nebolo také zaujímavé. Ale nám sa podarilo s týmito ľuďmi, čo sú tu na 

škole, prekonať toto obdobie a v súčasnosti patríme, čo sa  tyká poľnohospodárskych škôl, 
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k školám s najvyšším počtom žiakov, čo sa tyká naplnenosti odborov. A na to som hrdý, že 

tak ťažkej konkurencii škôl v Žilinskom kraji sme osobitý typ školy a že sa nám túto školu 

podarilo udržať na takejto kvalitatívnej úrovni a hlásia sa nám také veľké počty žiakov. 

Mohli by ste povedať aspoň jednu osobitosť, ktorú okrem našej školy, 

nemá žiadna iná? 

Ja myslím, čo sa tyká  vzdelávacej stránky, že sme jediná škola možnože v celej Slovenskej 

republike, ktorá má komplexné poľnohospodársko-potravinárske vzdelanie. Nikto nemá také 

odbory ako my, majú niečo z toho, ale nie také ako my. A čo ja považujem za také, že na 

iných školách to nie je, že je tu taký osobitý vzťah aj ľudí a žiakov aj vo vzťahu k tomu 

poľnohospodárstvu. Máme veľmi kvalitný personál  učiteľov – odborníkov,  a to je naša 

výhoda. 

Súhlasíte s tým, že učiteľstvo nie je povolanie, ale poslanie? 
 

Áno, pretože kto učí iba preto, že sú tam prázdniny alebo ma malé deti, to mu vyhovuje,.. 

alebo tam ma stály príjem, myslím, že to nie je dobrý učiteľ. Treba tu často urobiť mnohé veci 

naviac, niekedy zadarmo, niekedy nad svoj pracovný čas aj vo svojom voľnom čase. Musí to 

byť človek, ktorý ma vzťah k učiteľstvu, lebo inak z neho sám odíde. 

 

Máte vy vo svojej profesii ešte nejaké túžby, sny, ktoré by ste si chceli 

splniť? 
  

Takou mojou túžbou je, aby  poľnohospodárstvo bolo postavené tam, kde mu právom patrí. 

Aby bolo tak dôležité, ako by skutočné dôležité malo byť. Aby naše poľnohospodárstvo 

produkovalo dobré potraviny a aby znovu dosiahlo ten cieľ na hospodárskej a spoločenskej 

úrovni a aby ľudia,  ktorí sú u nás a študujú tu, aby robili v tom poľnohospodárstve. 

 

Aké sú vaše obľúbené miesta, kam rád chodievate vo svojom voľnom čase? 
 

V prvom rade cyklistika a kedysi som hrával závodne futbal. Potom záhradkárska činnosť 

a navštevujem rád Banskú Štiavnicu, kde som sa narodil. 

 

Ako trávite Vy Vaše Vianoce? 
 

Vianoce trávime spoločne ako rodina. Vracia sa mi aj dcéra z Nemecka, príde aj syn 

s manželkou a máme takú spoločnú večeru. 

 

Čo by ste nám zapriali do nového roka? 
 

Každý by vám prial zdravie a vo vašom veku som si ho ani ja nevážil , veľa športu a tým 

pádom aj taký zdravý racionálny životný štýl, aby ste si vedeli si zadeliť, že chcete v živote 

niečo dosiahnuť, ale aby ste si ho aj užívali športom tým čo vás baví. A mali nejaké záľuby, 

ktoré si nedáte v živote vziať a budete si ich pestovať.  

 

Za rozhovor ďakuje    Paťa a Barbora z  I. AT  
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PREDSTAVUJEME SA 

                                

„Najslobodnejší je človek, ktorý je pripútaný k pôde." 

Každému sa v budúcnosti páčilo nejaké povolanie, mal to svoje vysnívané. Napríklad ja som 

chcela byť letuškou. Lietať na lietadle v oblakoch a dívať sa na svet z vtáčej perspektívy. No 

rokmi sa to menilo, raz som chcela byť architektkou, inokedy zverolekárkou. Môj názor na to, 

čo chcem v živote robiť, sa deň po dni mení. Keď som začala uvažovať o svojej budúcnosti, 

myslela som si, že najlepšia budúcnosť bude vtedy, keď budem bohatá. No to sa po krátkej 

dobe zmenilo. A zistila som, že byť bohatá nie je všetko, čo potrebujem.  

Budúcnosť, slovo tak záhadné a pritom tak dôležité v živote. Nikto z nás nevie, čo mu 

prinesie. Už od malička sa stretávam s otázkou: „Čím chcem byť?“ / ,,Čo ma baví?“ Ešte ani 

teraz však s istotou neviem na túto otázku odpovedať. Som už na strednej škole  a potrebujem 

sa rozhodnúť, aké povolanie chcem v budúcnosti robiť, akým povolaním sa budem živiť. 

Teraz, keď premýšľam nad týmito vecami, kladiem si ďalšiu tiež dôležitú otázku: „Je to pre 

mňa tá pravá škola?“, Dokážem sa touto prácou uživiť?“. Jedni si vyberajú povolanie také, 

ktoré sa im páči, iní si zas vyberajú podľa zárobku... Moje budúce povolanie by malo byť 

také, ako si ho predstavujem ja. Mala by to byť práca, ktorú by som zvládla, aby sa mi v práci 

páčilo, finančne by ma zabezpečila. Takto si to predstavuje hádam každý. Ďalej by mala byť 

taká, kde by som mohla využiť všetky moje skúsenosti. Kam teda pôjdem pracovať? Je 

potrebné zamyslieť sa nad celým svojím doterajším životom. Od úplného detstva až po dnes. 

Moje detstvo bolo nádherné. Bývam v malej Oravskej dedinke Krivá, mám tu  kamarátov, 

veľkú rodinu a hlavne som tu prežila veľa zábavy. Tou zábavou boli často hry, na ktoré si ešte 

dnes spomínam. Už od malička som bola pripútaná k domácim zvieratám a aj dodnes som 

s nimi v kontakte.  

Vravela som si, že pôjdem  študovať na veterinu za zverolekárku. Ako som však začala 

chodiť na druhý stupeň základnej školy, moje predstavy o budúcnosti sa postupne menili. Môj 

postoj k budúcnosti sa zmenil. Začalo ma baviť oveľa viac vecí. A odrazu som mala viac 

možností na voľbu budúceho povolania. Nakoniec to prišlo. Rozhodla som sa venovať 

jednému zameraniu a pokúsiť sa o povolanie, ktoré som si vyvolila. Toto povolanie spĺňa 

moje kritériá, bolo to povolanie Agropodnikanie-Poľnohospodársky manažment. Povolanie, 

ktoré chcem študovať je pre niekoho veľmi netradičné, nepotrebné... A keď je už reč o škole, 

tak sa znovu zamyslím, položím si otázku: „Budem štúdium zvládať?“,  no potom sa zhlboka 

nadýchnem, ukľudním sa a začínam hľadať odpoveď. Asi najvia, čo ma baví alebo lepšie 

povedané moje hobby, ktorým by som sa venovala do konca života, sú určite hospodárske 

zvieratá a poľnohospodárska technika (traktory, rezačky, kombajny...). Najviac zážitkov, 

ktoré som mohla zažiť, boli určite na Agrodružstve.  
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Veľa smiechu, šťastia, ale aj smútku, ktoré človek zažije a nebude ich nikdy ľutovať, sú 

a budú na družstve.  Mojím snom je ísť na vysokú školu. Preto musím pokračovať ďalej, aby 

som dosiahla tento sen. Avšak pre mňa je hlavné to, aby ma moje povolanie, nech už bude 

akékoľvek, bavilo a napĺňalo, a aby som ho robila s láskou a radosťou. Potrební sú manažéri, lebo 

ekonomika v poľnohospodárstve čím ďalej, tým viac klesá dole. Potrebné sú ekonómky a účtovníčky, 

pretože veľa ľudí to nezvláda a moje povolanie bude tiež potrebné, aby prinieslo riešenie tam, kde 

bude množstvo problémov.  

„Poľnohospodárstvo je práca potrebná pre život a je to smutné, ako málo ľudí si to uvedomuje!  

„Štyri roky po smrti poslednej včely zahynie aj naša planéta.“ Albert Einstein 

„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? 

Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“ -  ALBERT EINSTEIN 

                        Mária Janíková, 1.MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



HISTORICKÉ OKIENKO    

      

Toto je skutočný príbeh vianočnej piesne All I want for 

Christmas is you. Túto pieseň určite všetci poznáte. Je to jedna 

z najhranejších a najpopulárnejších piesní všetkých čias. Reč je o piesni 

All I want for Christmas is you (Všetko, čo chcem na Vianoce, si ty) od Mariah 

Carey. Písal sa rok 1994 a sladká Mariah si zvykala na život popovej superstar, 

keď jej producentom zišlo na um urobiť vianočné album. Carey tento nápad však 

vôbec nenadchol, zdalo sa jej, že je v jej kariére ešte priskoro nahrať vianočný 

album. Napokon sa rozhodla, že to urobí. Ukázalo sa, že to bolo výborné 

rozhodnutie. Mariah sa vďaka albumu Marry Christmas a najmä vďaka tejto 

piesni stala kráľovnou moderných Vianoc. Keďže hit sa nahrával v lete, Mariah 

priniesla do štúdia svetielka a stromčeky, aby sa naladila na vianočnú atmosféru. 

Táto pieseň sa podľa amerických novín Teach Times stala 11. najpredávanejších 

singlom všetkých čias a po dnešný deň v ňom Mariah zarobila už viac ako 44 

miliónov eur.  

All I want for Christmas is you 

I don't want a lot for Christmas 

There's just one thing I need 

I don't care about the presents 

  

Underneath the Christmas tree 

I just want you for my own 
More than you could ever know 

Make my wish come true 

All I want for Christmas 

Is you 

I don't want a lot for Christmas 

There is just one thing I need 

I don't care about the presents 

Underneath the Christmas tree 

I don't need to hang my stocking 

There upon the fireplace 

Santa Claus won't make me happy 

With a toy on Christmas day 

I just want you for my own 

More than you could ever know 

Make my wish come true 

All I want for Christmas is you 

You baby 

I won't ask for much this Christmas 

I won't even wish for snow 

I'm just gonna keep on waiting 

Underneath the mistletoe 
I won't make a list and send it. 

      Janka B. 
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CESTOVANIE 

Zaujíma Ťa naše bohaté kultúrne dedičstvo? Tak v tom prípade by si mal 

navštíviť jedno z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku 

– Banskú Štiavnicu.  

 

Pamiatky v Banskej Štiavnici: 

1. Kalvária 

Štiavnická kalvária patrí medzi najkrajšie 

barokové kalvárie Európy. Stojí na kopci Ostrý vrch. 

Pozostáva z troch kostolov a sedemnástich kaplniek. 

Je nevšedná počtom zastavení a príbehom, ktorý 

rozpráva. Predstavujúcich výjavy z ukrižovania 

Ježiša a siedmich bolestí Panny Márie. Po 

rekonštrukcii sa stáva jednou z najnavštevovanejších 

miest regiónu. V roku 2007 bola zaradená na 

Zoznam stovky najohrozenejších pamiatok sveta. 

 

 

2. Kostol sv. Kataríny 

Rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny 

Alexandrijskej je dominantou historického 

centra Banskej Štiavnice na rozmedzí 

Radničného námestia a Námestia sv. Trojice. 

Patrí medzi najkrajšie kostoly v Banskej 

Štiavnici. Hovorí sa mu “slovenský”, pretože 

už od roku 1658 sa v ňom kázalo po slovensky. 

Pod kostolom je krypta, do ktorej pochovávali 

richtárov a významných mešťanov. 

 

 

 

 

 

3. Námestie Svätej Trojice  

Hlavné námestie sa sformovalo začiatkom 16. 

storočia a tvorí jadro mesta.. Po stranách námestia sú 

honosné paláce, ktoré patrili bohatým mešťanom a 

banským podnikateľom. Dnes tu sídli múzeum minerálov, 

Galéria Jozefa Kollára, obchodík s umením aj štýlová 

kaviareň Gavalier.  
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4. Morový stĺp 

K tunajším najznámejším a 

najpôvabnejším pamiatkam patrí majestátny 

morový stĺp zdobiaci historické Námestie 

svätej Trojice. Stĺp bol postavený z vďaky za 

ústup morovej epidémie, ktorá sužovala 

Štiavničanov na začiatku 18. storočia.  

 

 

 

 

 

 

5. Nový zámok 

Patrí k najstarším na Slovensku. Po skončení tureckých vojen slúžil ako skladisko 

pušného prachu, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadky. Expozícia dokumentuje vojenskú 

situáciu, výzbroj, zbrane uhorského a tureckého vojska, obrazy členov rodiny Koháryovcov, 

ktorá sa významne zapojila do 

bojov proti Turkom.  

 

 

 

                                         

                                            

 

 

 

 

                  

 

 

                                                                                                                  Dominika a Terka, 4.T 
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Z ríše zvierat 

                Zmysel života n. o. 

Nezisková organizácia, ktorá vznikla začiatkom ruku 2010. Pomocou psov sa rozhodli 

pomáhať druhým všade tam, kde je to potrebné. Poskytujú sociálnu pomoc (canisterapia pre 

odbúranie stresu, psychické a fyzické uvoľnenie, začlenenie 

handicapovaných ľudí do spoločnosti prostredníctvom zvierat, 

chovateľská činnosť za účelom výcviku psov na canisterapiu), 

vzdelávanie (ako správne zaobchádzať so zvieratami, poradenstvo 

a výcvik). Pracujú so zdravými deťmi, mládežou, handicapovanými 

ľuďmi v rôznych oblastiach: polohovanie, uvoľňovanie spasticity 

a kŕčov tela, rozvoj motoriky... Pôsobia v domovoch sociálnych 

služieb, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, špeciálnych školách, detských domovom, 

domácnostiach...  

 

Workshop IV. K  

Tak ako prvý, druhý a tretí ročník sme sa aj my štvrtáci zúčastnili workshopu s Mrg. et. Mgr. Martinou 

Michalkovou, ktorá pôsobí pod neziskovou organizáciou Zmysel života. Témou pre prvý a druhý 

ročník bola “Komunikácia ako základný pilier vo vzťahu medzi človekom a psom“ a pre tretí a štvrtý 

“Welfare (pohoda) psov ako meradlo zodpovedného vzťahu medzi človekom a psom“.  

 Náš workshop sa uskutočnil 27. 11. 2018 v telocvični. Spolu s Maťou prišli aj jej psíky 

Energy, Kloe, Keroline a Víla. Na začiatku sme sa všetci zoznámili prostredníctvom aktivity so 

špagátom. Dozvedeli sme sa čo všetko náš štvornohý miláčik potrebuje aby bol spokojný a nie len on 

ale aj majiteľ. Zábavnou formou kedy sme si vyskúšali rolu psa na vlastnej koži sme sa dozvedeli, že 

je dôležitá dôvera medzi psom a psovodom. Snežienky a Víla nám po celý čas preukazovali lásku 

a spokojnosť, ktorá z nich pri svojej majiteľke sršala. Odniesli sme si mnoho informácií, skúseností 

a hlavne motivácie ako pomôcť svojmu psovi sa cítiť lepšie a získať si u neho dôveru. Na pamiatku 

sme dostali účastnícky list, ktorý nám bude 

spomienkou na deň plný smiechu a srandy.   
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Literárne okienko 

Zdobenie Vianoc 
 

 

 

Už je tu ten dátum veľký, 

keď sa ráno z každej telky 

a neskôr aj rádia 

dozvedáme, že sa zima začína. 

Každému hneď na um príde, 

že sa doma stromček zíde.  

Jedlička už v izbe stojí 

rodina sa okolo nej už rojí. 

Zdobenie sa začína, 

každý si naň guľku pripína. 

Chýba mu len čapica 

predsa veľká zlatá hviezdica. 

Zopár dni sme počkali  

24. sme sa dočkali. 

Už len aby sme do večera vyčkali 

a najedení darčeky v rukách mačkali. 

Vianočnou náladou dom vonia 

na každom mieste poriadky sa robia. 

Mamička sa díva z kuchyne 

ako to všetko robíme. 

Po tom všetkom svorne spolu 

zasadneme k štedrovečernému stolu. 

A keď sa vínkom pripíja  

vieme, že najdôležitejšia je rodina. 

                                    

                                                                          11    Andrea, IV.K 



                                     

                                    Najlepší priateľ 

 

Ten, čo priamo k Tebe mieri, 

keď začuje buchot dverí. 

Ten, čo Ti v každej chvíli verí, 

ten, čo zubatý úsmev cerí. 

Čo vrtí chvostom od radosti, 

ten, čo nepozná ľudské zlosti. 

Ten, čo predčí nás vernosťou, 

čo oplýva nekonečnou vďačnosťou. 

Raz je to pravda odveká, 

pes najlepší je priateľ človeka. 

 

Veronika G. 
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Zúčastnili sme sa  
 

Súťaž  Innovation Camp 
 
 

Dňa  7. 11. 2018 sa v Bratislave konala súťaž Innovation Camp 2018, ktorej sa 

zúčastnilo 5 žiakov našej školy. Súťaž 

vyhral tím, v ktorom bola i naša žiačka 

z III. T triedy Alexandra Pavlusíková 

a všetci zúčastnení žiaci získali certifikát 

za účasť v súťaži. 

 

Žiaci v súťaži pracovali na reálnej výzve, 

ktorú vytvoril organizátor súťaže – JA 

Slovensko, n. o. v spolupráci s Nadáciou 

Slovenskej sporiteľne ako partnerom 

programu.  Úlohu žiakov, rozdelených 

do zmiešaných tímov bolo nájsť najlepšie 

riešenie zadanej výzvy na danú tému 

a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získali hodnotné 

ceny. Počas práce na riešení výzvy jednotlivé tímy spolupracovali s konzultant-

mi - zamestnancami Slovenskej sporiteľne. 

 

Cieľom súťaže bolo stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov.  

Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, 

rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, boli motivovaní 

k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblížila fungovanie reálneho 

podnikateľského prostredia. 
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Exkurzie                                                  
 

Návšteva podniku Kofola, a. s. Rajecká Lesná 
           (exkurzná forma vyučovania) 
 
 

Dňa 12. 11. 2018 sa žiaci III. MZ  triedy zúčastnili návštevy podniku Kofola,  

a. s. v Rajeckej Lesnej. 

 

Žiaci odchádzali plní dojmov -  získali  informácie nielen o podniku a produktoch firmy, ale i 

o výrobnom procese - od začiatku výroby až po expedíciu výrobkov zákazníkom.  

 

Žiaci mali možnosť prakticky vidieť a zažiť dodržiavanie pravidiel BOZP, uplatňovanie 

princípov marketingu, prácu s ľuďmi, v kolektíve a videli, ako je výroba automatizovaná, akú 

zodpovednosť majú pracovníci na jednotlivých úsekoch výroby, mali možnosť vidieť, aká je 

veľmi dôležitá evidencia vo všetkých fázach výroby a veľa ďalších záležitostí, ktoré sa žiaci 

teoreticky učia na hodinách odborných predmetov. 

                         

                              Evka H. 
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Exkurzia z Banskej Štiavnice 

 

V pondelok 15. októbra sme sa prvýkrát 

vybrali s pani profesorkou Latkovou spoznávať 

pamiatky Slovenska a tak sme zavítali do 

Banskej Štiavnice- takzvaného mesta baníkov.  

Navštívili sme banské múzeum Kammerhoff, 

v ktorom sme mohli vidieť rôzne rudy, 

oblečenie 

ktoré 

baníci nosili a taktiež prístroje s ktorými 

pracovali. Najviac sme sa tešili, keď pani 

sprievodkyňa pustila funkčne modely 

strojov, ktoré približujú spôsob ťažby 

a čerpania vody. 

Ďalej sme pokračovali k Mórovému stĺpu 

na námestie kde nás už čakal veľmi 

zábavný pán sprievodca, ktorý nám porozprával a poukazoval krásy Banskej 

Štiavnice ako starý a nový zámok, klopačka 

a mnoho ďalšieho. 

Po dobrom obede z výhľadom na Námestie sv. 

Trojice sme sa presunuli na Kalváriu, ktorá je 

najväčšia, najohrozenejšia  a  nezvyčajná tým že 

má až 17 zastavení a 3 kostoly. Keď sme videli 

ako to je do kopca, ostali sme v šoku, ale ten 

prekrásny výhľad ktorý sme uvideli po tom ako 

sme vyšli hore, stál za to.  

Troška unavení no plní zážitkov a nových poznatkov sme sa vydali na cestu späť 

do Žiliny.  

 
      Patrícia a Barbora, 1.AT 
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Naše úspechy 

Ak práve vy čítate tento článok, dovoľte mi, aby som sa Vám predstavila. Volám sa Katarína 

Smutná a som študentkou Strednej odbornej školy 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Mám 

17 rokov a študujem 3. ročník odboru Veterinárne 

zdravotníctvo a hygiena. Aj vďaka tejto mojej škole som 

mala možnosť tento rok štartovať s mojím psom na 

majstrovstvách sveta v Dogfrisbee v Americkej Georgii. 

Dogfrisbee je psí šport, pri ktorom hádžete psovi disky 

(lietajúce taniere). Tieto disky sú špeciálne vyrábané a 

prispôsobené pre psa. Nesmú mu žiadnym spôsobom 

znepríjemňovať tento krásny šport. 

Mam štvorročnú čiernobielu Border kóliu, volá sa Vega, 

s ktorou sa tomuto športu venujeme už štyri roky. Počas nášho pretekania sme mali možnosť 

navštíviť rôzne krajiny a stretávať sa s ľuďmi z celého sveta, ktorí nám dodávajú stále nové a 

nové skúsenosti. Zúčastnili sme sa súťaži v Českej republike, v Poľsku, na Slovensku v 

Španielsku a máme za sebou už aj účasť v ďalekej Amerike.  

Štartovať na majstrovstvách sveta v Amerike bol pre mňa vždy sen, za ktorým som sa snažila 

pracovať stále viac a viac. Vďaka môjmu trénerovi, ktorý nás podporuje a pomáha nám 

prekonávať vlastné hranice sa mi tento sen mohol splniť. Avšak vycestovanie do Ameriky so 

psom na tak veľké podujatie nebolo vôbec finančne jednoduché. Aj mojej škole vďačím za to, 

že nám istým podielom – finančným príspevkom pomohla k tomu, aby sme mohli 

reprezentovať Slovensko za "veľkou mlákou".  

A teraz k samotným majstrovstvám.  

Konali sa v Amerike v meste Cartersville v Georgii v dňoch 27-28.10.2018 

S Vegou sme štartovali v kategórii Freestyle Division II. a Pro Toss and Fatch. Obe kategórie 

sú určené pre začiatočníkov. Freestyle je o tom, že máte pripravenú zostavu na nejakú hudbu, 

počas ktorej sa má predvádzať s prvkami, ktoré sú predpísané a bodujú sa. K tejto disciplíne 

pripadá ešte jedno kolo Toss and Fatch, kde ide o to, hádzať psovi disky do diaľky na ihrisku, 

ktoré je rozdelené a na základe toho, kde pes dopadne vám budú udelené body. Ráta sa tu 5 

najlepších chytených hodov. V tejto kategórii sa nám podarilo vybojovať 1. miesto. Je to pre 

nás obrovský úspech a neskutočná motivácia do ďalšej sezóny. V kategórii Pro Toss and 

Fatch išlo opäť o to hádzať psovi disk do diaľky na ihrisko rozdelené na zóny. V tejto 

kategórii sme sa umiestnili v Top 20 najlepších tímoch z celého sveta.  

Sú to pre nás veľmi veľké úspechy a sme radi, že sme takto mohli reprezentovať Slovensko v 

Amerike.        Katarína Smutná, 3.L 
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Pivný závin s jablkami 

Suroviny: 

Cesto: 

400 g hladkej múky 

125 g masla 

150 ml piva 

2 PL práškového cukru 

1 vajce na potretie 

Náplň: 

7 väčších jabĺk 

70 g hrozienok 

1 ČL mletej škorice 

2 balíčky vanilkového cukru 

80 g kryštálového cukru 

4 PL strúhaného perníka 

 

Postup: Z múky, mäkkého masla, piva a cukru vypracujeme 

hladké cesto. Rozdelíme na 2 časti a dáme na 1/2 hodiny do 

chladničky. Jablká ošúpeme a nastrúhame nahrubo. Pridáme 

hrozienka, vanilkový a kryštálový cukor a škoricu. Z cesta 

vyvaľkáme obdĺžniky, každý posypeme 2 PL strúhaného 

perníka a navrstvíme polovicu jabĺk. Zatočíme a potrieme 

vajíčkom. Rovnako urobíme aj druhý závin. Popicháme 

vidličkou a pečieme na plechu vystlanom papierom približne 

hodinu pri teplote 160 – 170 °C. 
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Naše aktivity 

Deň otvorených dverí 

Dňa 8. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom sme 

privítali širokú verejnosť ako aj záujemcov, najmä žiakov 9. Ročníkov, o štúdium na našej 

škole. Na tomto dni prezentovali žiaci z jednotlivých odborov svoje vedomosti a zručnosti, 

takže sa návštevníci mohli dozvedieť veľa zaujímavých informácii o našich stálych odboroch 

ako aj o novom otvárajúcom sa odbore ekonomika pôdohospodárstva v ďalšom školskom 

roku 2019/2020. Žiaci prezentovali svoje zručnosti v odbore kynológia ukážkou výcviku 

psov, v odbore veterinárstvo ukážkou laboratórnej techniky, výstavou zvierat malé Mini Zoo. 

Žiaci z oblasti cestovného ruchu prezentovali svoj odbor štúdia kvízom o vedomostiach 

z oblasti geografie a národopisu. Návštevníci si tiež mohli pozrieť naše učebne ADK,  

jazykov, živočíšnej výroby, kynologické centrum, učebňu biológie, záhradníctva ako aj 

potravinárstva. Na dni otvorených dverí sa prezentovali aj žiaci vyššieho odborného štúdia 

prezentáciou ľudovej tvorby a ľudovej kuchyne, návštevníkom ponúkali vlastnoručné 

upečené zemiakové placky. Pred areálom školy mohli návštevníci obdivovať zvieratá Zväzu 

chovateľov ako aj prezentáciu záhradnej techniky a autoškolu, ktorá má na našej škole 

dlhoročnú tradíciu. Naša škola disponuje školskou jedálňou ako aj moderne vybavenou 

telocvičňou. Budúci uchádzači o štúdium na našej škole si mohli otestovať vedomosti zo 

slovenčiny ako aj vyskúšať online testy z anglického jazyka. Účasť bola vysoká, našu školu 

navštívilo okolo 262 žiakov zo základných škôl so svojimi výchovnými poradkyňami ako aj 

rodičia a široká verejnosť. Najväčší záujem bol o veterinárstvo, kynológiu a cestovný ruch, 

ktoré majú na našej škole 

výbornú tradíciu.   

Janka B.  
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V rámci Dňa otvorených dverí na našej škole, 8. 11. 2018, sme vďaka našim študentským 

spoločnostiam mali možnosť pripraviť čajovňu a bufet pre deviatakov, ktorí sa prišli pozrieť 

na našu školu, aby sa mohli lepšie rozhodnúť kam pôjdu študovať ďalej. Čajovňu sme si 

zorganizovali my, členovia študentskej spoločnosti TRIPTOUR, a bufet pripravili členovia 

našej konkurenčnej študentskej spoločnosti SideTour. Celý deň prebiehal v pokojnej 

atmosfére, ktorému predchádzalo množstvo príprav, ako napríklad prestieranie stolov, 

príprava čajov, pečenie koláčov, ktoré sme predávali alebo tvorba prezentácie o čajoch, ktoré 

budeme ponúkať. Návštevníci mohli ku nám prísť a za symbolickú cenu si oddýchnuť pri 

dobrom čaji alebo káve, ale nesmeli chýbať ani koláčiky. Dohromady nás tam bolo 5 

študentiek a našou úlohou bolo hostí privítať, usadiť a porozprávať im čo vlastne robíme, čo 

sú to študentské spoločnosti a pridali sme aj veľa skúsenosti, ktoré sme počas štúdia 

nadobudli. Samozrejme na celú našu činnosť dohliadala Ing. Katarína Némethová. Úlohou 

členov firmy SideTour v bufete bolo oboznámiť návštevníkov s bufetom a vysvetliť im ako 

funguje naše podnikanie v praxi.  

  Dominika a Terka, 4T.  
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Imatrikulácie 

Dňa 16. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov, 

ktoré pripravili žiaci III. L triedy pre žiakov prvého ročníka. Ján Buranda otvoril úvodný 

program ako aj celú akciu veľmi pekne 

a úspešne uvádzal v spolupráci so svojimi 

spolužiakmi, ktorí sa postarali o skvelú 

atmosféru,  pripravili hudobné vystúpenie 

ako aj zaujímavé scénky a úlohy pre svojich 

spolužiakov z prvého ročníka.  

Na imatrikuláciách sa prezentovali žiaci I. L 

triedy moderným tancom, I. MZ triedy 

kačacím tancom, I. P triedy spevom Na 

ceste 540, I. AT triedy detským tancom 

Moje telo a I. K triedy piesňou Sokoli. Žiaci 

III. K sa prezentovali spevom ľudovej 

piesne, žiaci III. Z tancom z názvom Pidilidi 

a žiaci z III. T triedy spevom od Eda Sheerana Perfect. Počas celého dňa prevládala výborná 

nálada, na ktorom sa zúčastnili vyučujúci našej školy ako aj vedenie našej školy s pánom 

riaditeľom a pani zástupkyňou.   

                                                  Janka B.  
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Naj agro chlapec, naj agro dievča 

 

Ako každý rok i tento, sa v rámci programu Vianočnej akadémie uskutočnilo školské kolo 

súťaže Naj agro dievča – naj agro chlapec. 

Komisii, ktorú tvorili: Mgr. Višňovská, Mgr. Raždíková, Ing.  Lazar a žiačka Andrea 

Zacherová sa predstavili títo zanietení a nabojácni študenti našej školy: 

1. Lea Jančúchová z 2. L 

2. Monika Kytková z 1. K 

3. Fabián Tutka z 1. K 

4. Miroslava Mravcová zo 4. L 

5. Ján Buranda z 3. L 

6. Ester Marešová z 3. L 

7. Soňa Fuhrichová z 2. AZ 

 

O postup bojovali originálnymi a sebe vlastnými odpoveďami na otázky moderátorov Mateja 

Hodasa zo 4. K triedy a Andrey Dobroňovej zo 4. L triedy. 

Na základe rozhodnutia poroty zvíťazili: 

Ján Buranda a Miroslava Mravcová – prvé miesto 

Fabián Tutka a Soňa Fuhrichová – druhé miesto 

Ester Marešová – tretie miesto 

Našu školu budú reprezentovať štyria žiaci z prvých dvoch umiestnení. 

Výhercom srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole.  

Beáta L. 
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Volejbalový turnaj 

Vianočný volejbalový turnaj 

18.12. 2018 sa uskutočnil už tradične vianočný turnaj vo volejbale chlapcov a dievčat – mix. 

Zúčastnili sa ho všetky triedy okrem 4.AZ.  

Zvíťazila trieda 4.K, ktorá obhájila 1. miesto z minulého roka. 

Na druhom mieste  skončili druháci - 2.MK a tretie miesto obsadili prváci - 1.L 

Záver turnaja patril priateľskému zápasu víťazov 4.K triedy s učiteľmi, kde študenti vyhrali 2:1. 
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