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Milí Avisáci ! 

Leto nám už klope na dvere, s ním aj úžasné letné zážitky, radosti, ktoré vás budú 

sprevádzať horúcim letom. Než ukončíme úspešne posledné hodiny školy, kedy 

netrpezlivo odpočítavame dni k letným prázdninám, chceli by sme sa  aj my, redaktori 

časopisu AVIS s vami rozlúčiť posledným letným vydaním časopisu v tomto školskom 

roku. Pozastavte sa na chvíľku a spomeňte si na všetko to krásne a pozitívne v tomto 

školskom roku. Spomeňte si na ten výbuch smiechu, ktorý ste nevedeli udržať 

v momente, keď váš spolužiak, spolužiačka povedal alebo spravil niečo vtipné. 

Spomeňte si na tú zábavu cez prestávky a vo voľnom čase, ktorý ste strávili spolu ako 

trieda. Určite nezabudnite aj na tie radostné chvíle, kedy sa vám podarilo dosiahnuť 

vaše ciele a úspechy, ktoré vám vytvorili úsmev na perách. Preto si myslím, že by sme 

mali v tom istom pozitívnom a šťastnom duchu ukončiť tento školský rok.  Veď škola 

vám nedáva len štúdium a zodpovednosť, ale aj priateľstvo, radosť, zábavu,  ktorá vám 

ostane nielen v pamäti, ale aj v srdci. A s týmto krásnym a jedinečným pocitom sa na 

vás tešíme v ďalšom školskom roku. Prajeme vám všetkým krásne, oddychové 

a radostné leto plné dobrej, pohodovej nálady v kruhu rodiny a priateľov.        

Lukáš Janiga II.V     
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Vyspovedali sme .... 

                           ............. pani učiteľku  MVDr.  Veroniku Koštekovú 

1. O akom povolaní ste snívali v detstve? Kedy vo Vás skrsla myšlienka stať sa 

učiteľkou? 

Od malička som vždy chcela byť veterinárka. Chcela som liečiť a pomáhať zvieratkám. 

V tom období sa s nimi skôr iba hrať, ale ako veterinárka by som sa s nimi predsa 

mohla hrať celé dni ;). Hovorí sa, že ten kto nevie, sa učí a ten kto vie, s tým pracuje. 

Ale verte mi, bez životných a pracovných skúseností by nikto nemohol byť dobrým 

učiteľom. Posúvať ďalej svoje vedomosti a pracovné skúsenosti ďalej mladým 

nádejným veterinárom je pre mňa nová a zaujímavá výzva.  

2. Kde ste študovali a ako si spomínate na Vaše študentské časy? 

Študovala som na Univerzite Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a boli to 

tie najťažšie, najúžasnejšie a najemotívnejšie roky môjho života. Každý, kto študuje 

akúkoľvek ťažkú alebo ľahkú školu, ju musí študovať s láskou. Tú moju som 

zbožňovala a dala mi do života veľmi veľa skúseností, priateľov a životnú cestu, po 

ktorej môžem kráčať – som doktorka. 

3. Prečo práve veterinárstvo? 

Som veterinárom telom aj dušou od úplného detstva, keď som naháňala každú jednu 

mačku a strkala ruky ku psom za ploty, bolo všetkým jasné, kam sa bude uberať môj 

život. 

4. Prezradili by ste nám Vašu najlepšiu a naopak aj najhoršiu spomienku počas 

Vášho štúdia? 

Najlepšou spomienkou na moje štúdium bol prvý týždeň prvého ročníka. Mali sme 

úvodnú prax (zoznamovanie so školou) a časť z nás išla na celý týždeň na školské 

družstvo. Tam sa začal náš študentský život. Najhoršou a zároveň najdôležitejšou 

spomienkou je rektorský termín na biológii v prvom ročníku. Až na vysokej škole 

pochopíte, že nie vždy sa stačí len učiť, aby ste skúšku urobili. Keby som to vtedy 

neprekonala a mala opakovať ročník, tak by som dnes nebola MVDr.  

5. V čom Vás zaujala naša škola? 

Vybavením, predmetmi, ktoré sa na nej učia a samozrejme mať 45 dní dovolenky je 

tiež super motivácia. 

6. Aký máte názor na našich študentov? Čo by ste im chceli odkázať? 

Každý ročník je úplne iný. Je na nich vidieť, že postupne dospievajú a formujú sa z 

nich zrelší ľudia. Viem, že je teraz pre nich obrovská otrava učiť sa a mať pocit, že im 

je to na nič. Ale čím lepšie sa budú učiť, tým lepšie sa nakoniec v živote budú mať. Už 

len to, že si na vysokej škole môže výrazne predĺžiť študentský život, stojí za to. 
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7. Aký bol zatiaľ Váš najväčší úspech? 

Aj keď som už matkou a snáď aj dobrou manželkou, stále pokladám za svoj najväčší 

úspech skončenie štúdia veteriny. Aj v 21.storočí je to bohužiaľ stále tak, že porodiť 

dieťa a vzorne sa starať o domácnosť a manžela je ženskou povinnosťou a nie je to 

považované za úspech. Veľa našich študentov sa obáva ísť na školu ako je UVL v 

konkurencii s gymnazistami. Chcem ich ubezpečiť, že sú na štúdium veteriny 

pripravení oveľa lepšie ako študenti z iných škôl. Je to len o tom, či to naozaj chcú a 

už si za tým stačí iba ísť.  

8. Čo rada robíte vo svojom voľnom čase? 

Milujem šport. Manžel je tiež aktívny športovec a môj syn to zdedil po nás. Aktívne 

som lyžovala a 13 rokov hrávala basketbal. Šport ma v živote naučil bojovať a 

nevzdávať sa. Aj preto som vždy dosiahla to, čo som chcela. 

9. Je niečo také, čo by sme o Vás nikdy nepovedali? 

Asi to, že som hrávala basketbal. Moc na to nevyzerám. Teda vôbec. A kým som 

lyžovala, pretekala som jednu sezónu aj proti Veronike Zuzulovej. Teda vždy ďaleko 

za ňou: D 

10. Aké sú Vaše plány do budúcna? 

Naplno sa venovať tomu, čo práve robím a stále sa vzdelávať, aby som bola čo 

najlepšia v tom, čo robím. 

11. Keby ste mohli byť významnou osobnosťou, ktorá by to bola a prečo? 

Určite by to bolo akýkoľvek uznávaný športovec. Práve preto, lebo si myslím, že práve 

oni sú jediní, ktorých dnešná mládež počúva a rešpektuje. Vedia im prehovoriť do duše 

a oni si z toho niečo odnesú. Nie je to len fráza, že deti sú naša budúcnosť. 

12. Vaše životné motto? 

Zlaté pravidlo etiky ,,Čo nechceš, aby druhí robili tebe, nerob ty im“ 

- obľúbené jedlo - pizza 

- obľúbený nápoj - voda 

- obľúbené ročné obdobie - zima  

- obľúbené miesto, krajina - USA 

- obľúbená farba - biela 

- obľúbený film – akákoľvek komédia 

- obľúbená kniha – Malý princ 

- obľúbený interpret, skupina – vyrastala som na hip-hope a ska, to ma drží      

dodnes  
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Moje Hobby  

 

Dnes vám predstavím Miriam Bučkovú našu úspešnú 

študentku a kamarátku,  ktorá sa dlhodobo venuje floristike 

a povie nám pár zaujímavostí. 

Povedz nám niečo o sebe:  

Ahojte. Volám sa Miriam a študujem na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku Žilina. Som študentka II.V triedy - vyššie odborné štúdium 

zamerané na Vidiecku turistiku. Na strednej škole som študovala záhradnú 

architektúru. Pracujem v kvetinárstve ako floristka v Kvety Záhrada Bytča.  

Prečo si išla práve na našu školu?  

Na základnej škole som pozerala rôzne školy a vybrala som si práve tú našu pretože 

študenti, ktorí tu študovali, sa dobre uplatňujú v odbore, ktorý vyštudovali. 

Neľutuješ to?  

Určite nie. Táto škola mi dala veľa. Spoznala som tu strašne fajn ľudí. Škola mi 

pomohla vo floristike hlavne tým, že ma posielali na rôzne súťaže, kde som sa mohla 

ďalej zdokonaľovať a získať širší rozhľad vo floristike. 

Ako si sa dostala ku floristike?  

Hneď ako som nastúpila na túto školu, som získala možnosť ísť ju reprezentovať na 

vianočnú súťaž do Košíc, kde som hneď aj uspela. A to bolo štartovacím motorom 

v mojej kariére floristky.  Tiež som mala možnosť pripravovať sa v kvetinárstve v Bytči.  

Priblíž nám priebeh svojej najobľúbenejšej súťaže.  

Na začiatku druhého ročníka ma poslali reprezentovať školu do Malinova na súťaž 

Malinovský Valentín. Pripravovala som sa asi týždeň a nevedela som, čo mám od toho 

očakávať, bolo tam veľa súťažiacich aj  zo zahraničia ( z Francúzska, Maďarska, 

z Čiech atď.). Hoci som sa dôkladne pripravovala, bála  som sa veľkej konkurencie a 

mala som zmiešané pocity. O to viac som bola prekvapená, ako veľmi ma zaskočilo 

vyhodnotenie. Uspela som vo všetkých troch témach a získala som dve prvé miesta, 

jedno druhé miesto a celkovo som sa umiestnila na prvom mieste. Moje pocity sa 

nedali opísať, bola som zaskočená a príjemne prekvapená, vôbec som nečakala, že  

približne v 40 súťažiach, získam také vysoké umiestnenie vo všetkých kategóriách.  

Koľkokrát si sa umiestnila?  

Na slovenských a českých súťažiach som sa umiestnila 16-krát na prvom mieste, 9- 

krát na druhom mieste a 8-krát na 3. mieste. Získala som ocenenie od Žilinského 

samosprávneho kraja za úspechy, ktoré som dosiahla, ako aj ocenenia od časopisu 

Floristika. 
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Myslíš, že ti tieto skúsenosti prinesú niečo do života?  

Jednoznačne áno. Už len to, že mám väčší rozhľad o kvetoch 

a technikách pri práci s kvetmi.  

Ďalej som sa zúčastňovala rôznych seminárov, kde som sa 

zdokonaľovala a vzdelávala ako najlepšie pracovať s kvetmi. 

Na takýchto seminároch som sa zatiaľ zúčastnila  6 krát a určite 

budem v tom pokračovať. Lebo človek sa učí celý život.  

Tvoja obľúbená kvetinka a prečo? 

Mám veľa obľúbených kvetín, každá je niečím výnimočná, či už 

tvarom alebo farbou. Mám rada sezónne kvety, ktoré sú čerstvé 

a plné energie, pretože patria k tomu obdobiu, v ktorom práve 

pracujem.  

Povedz nám niečo o trendoch o svadobných kyticiach 

Momentálne je trend svadobná kytica z poľných kvetov. Kytice robievame vzdušné, 

okrúhle. Vo svadobnej kytici by mali byť použité jednoznačne pravidlá ako sú začistené 

dôkladne stonky, kvety viazané do špirály a čistý úväzok a rozloženie farby. Stonky 

zarezávame nožom šikmo, aby bolo zabezpečené lepšie  zásobovanie vody v kvetoch. 

Je veľmi smutný pohľad, keď niekto nedodržiava pravidlá pri práci s kvetmi, ktoré 

rýchlejšie uhynú a kytica nemá tvar a nie je pevná. Častokrát to je vidieť vo svadobnej 

floristike, ktoré robia agentúry, ktoré nemajú vzdelanie pre prácu s kvetmi.  

Si skôr za tradičnejšie alebo za extravagantnejšie výtvory?  

Som za poctivú kvalitnú floristiku, ktorá dodržuje pravidlá s troškou extravagancie, 

ktorá dielo podčiarkne.  

Ako vidíš budúcnosť floristiky? 

Na Slovenku je vytvorený zväz kvetinárov a floristov, ktorej som členkou, ktorý 

nám ponúka rôzne vzdelanie ako aj osvetu vo floristike  čím všetkým sa môžeme 

zdokonaľovať.  

Je náročne sa naučiť pracovať s kvetmi?  

Chce to hlavne čas a trpezlivosť, každodenný tréning s kvetmi.  Tiež mi to na začiatku 

vôbec nešlo, ale trpezlivosť ruže prináša a po čase som sa do toho dostala. Získala 

som potrebnú zručnosť, tá sa dá získať len trpezlivosťou a pracovaním na sebe.  

Kto ti v tom pomáhal ? 

Moje veľké ďakujem patrí celému tímu Kvety záhrada. Vďaka nim som sa  dostala až 

tu. Venovali sa mi a pomáhali mi. ĎAKUJEM.  A samozrejme škole, ktorá ma posielala 

na rôzne súťaže.         

Za rozhovor ďakuje Dominika Adamusíková, II.V 
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Historické okienko 

Svetový deň životného prostredia 

 

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia. 

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa 

konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Stockholme pod heslom "Je len jedna Zem". 

Zúčastnili sa na nej zástupcovia 112 štátov. Na konferencii prerokovali prvú súhrnnú 

správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí 

človeka, ktorá uviedla 25 zásad na zachovanie a zlepšenie životného prostredia na 

Zemi. V nadväznosti na odporúčania konferencie schválilo 27. valné zhromaždenie 

OSN 15. decembra 1972 Environmentálny program OSN  a vyhlásilo 5. jún za Svetový 

deň životného prostredia. 

Stockholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť v 

záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem problémy životného prostredia, 

ktoré presahujú hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje 

spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Ochrana ozónovej vrstvy Zeme, eliminovanie 

znečistenia vôd a ovzdušia, podmieňujúceho skleníkový efekt a kyslé dažde, jadrová 

bezpečnosť, zneškodňovanie odpadov a otázky biodiverzity sa postupne stávali 

predmetom viacerých medzinárodných dohovorov i poslaním celosvetových i 

regionálnych integračných zoskupení. Slovenská republika je tiež signatárom väčšiny 

z týchto dohovorov a účastníkom environmentálnych aktivít medzinárodného 

charakteru.  Zdroj: www.enviroportal.sk 
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Svetový deň oceánov 

 

8. jún bol vyhlásený za Svetový deň oceánov v r. 1992 na Konferencii OSN o životnom 

prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Hoci dodnes mu nebol prisúdený status oficiálneho 

svetového dňa pod záštitou OSN, nič to však neuberá na jeho význame. Organizácie 

zoskupené pod iniciatívou The Ocean Project pomáhajú každoročne pripravovať a 

koordinovať po celom svete aktivity a podujatia, do ktorých sú zapojené akváriá, 

zoologické záhrady, múzeá, ochranárske organizácie, školy či firmy. V spolupráci s 

medzinárodnou sieťou The World Ocean Network bolo vyvinuté úsilie za presadenie 

8. júna ako oficálneho Svetového dňa oceánov. Zdroj: www.enviroportal.sk 
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Téma na dnes .... 

ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI 

Dňa 17. mája 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnila rozlúčka so žiakmi 

všetkých štvrtých ročníkov. Počasie chvíľu prialo, tak sme si vychutnali ten okamih, 

keď štvrtáci prišli krásne vyobliekaní s vlastným tablom a kytičkou v ruke pre učiteľa. 

Bol to ten okamih, keď nám padla do oka aj slza, pretože štyri roky zanechajú v duši 

človeka veľkú stopu. Zároveň si uvedomujeme, že ešte nie je koniec, lebo nás všetkých 

čaká ešte to najdôležitejšie a to maturitná skúška. Ale nechceli sme si kaziť tento 

krásny deň ťažkými myšlienkami.  

Za žiakov sa všetkým pedagógom, ako aj vedeniu školy, poďakovala príhovorom 

žiačka zo IV. L triedy Andrea Dobroňová a žiak zo IV. K triedy Ľubomír Dikoš – „školský 

moderátor“, ktorý tiež prispel milým slovom. Celú rozlúčku ukončil slávnostným 

príhovorom riaditeľ školy Ing. Ľubomír Schvarc a samozrejme záverečná pieseň 

Gaudeamus Igitur. 

Zároveň chceme týmto poďakovať všetkým triednym učiteľom IV. ročníkov za ich 

obetavú prácu počas celého štvorročného obdobia a prajeme im ako aj budúcim 

absolventom našej školy veľa úspechov.  Janka B. 2.V 
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Po chodbách školy  

Fejtón- Dochádzka v triede 2.L 

V triede nás je 31 žiakov. Alebo by aspoň malo byť. Len výnimočne sú v škole všetci. 

Čo to spôsobuje sa ešte nezistilo, veď kto môže za to, že  každý piatok mešká spoj 

desiatim žiakom ? Žilina je predsa veľké mesto a ranné spoje sú často veľmi, veľmi 

dlhé, preto sa asi ani v piatok do školy neoplatí  ísť.  

Alebo to môže byť kvôli lekárom. K nim predsa museli ísť, aj keď si niekedy nevedia 

už spomenúť kedy a prečo. Len škoda, že lekári nejako často zabúdajú dávať 

ospravedlnenky, a preto zdrap papiera s nápisom „ Neprítomný z dôvodu zdravotných 

ťažkostí “ a nejaká čmáranina predstavujúca podpis, je niekedy jediným vysvetlením 

absencie.  

Všade sú výnimky, a tak aj u nás. Sú nimi školské akcie. Vtedy je väčšine len zle, aj 

keď sa na ne vždy veľmi tešia.  

Najväčšie bolesti sú ale v stredu. Ten dlhý deň žiakov naozaj marí. Osem hodín, v 

ktorých sa stretneme aj so slovenským jazykom, občianskou alebo ôsmou 

„nepotrebnou“ biológiou je v tejto triede naozaj pustý. Ale tak úprimne, komu by sa tam 

chcelo byť do tretej ? 

Športovcov tu máme ale neúrekom. Športové akcie u nás majú veľký úspech. Na tie 

chodí aj viac ľudí ako je treba a keď vypadnú po hodine tak rýchlo a nenápadne preč. 

Veď načo sa vrátiť naspäť na vyučovanie?  

Nedá sa ale povedať, že sme úplne o ničom trieda. Máme aj nejaké prvenstvá. Také 

v počte vymeškaných hodín nám nikto nevezme, v tom sme vysoko nad priemerom !    

Trieda 2.L 
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Cestovanie   

Sprievodcovský kurz 

 

Hovorí sa, že cestovanie je najlepší učiteľ. Naučí nás 

toho mnoho, napríklad kultúru, náboženstvo, geografiu, 

jazyky a podobne. A preto rozhodnutie, že si spravíme 

sprievodcovsky kurz, bolo asi to najlepšie, čo sme mohli 

vo štvrtom ročníku urobiť. Cestovali sme až do 

Bardejova. Strávili sme tu 3 krásne dni, ktoré sa nám 

vryli poriadne do pamäti.  

 

Prvý deň sme si tu prezreli aj tie najmenšie a najkrajšie 

zákutia historického mestečka na východnom 

Slovensku. Na druhý deň po kráľovských raňajkách sme sa vydali na spoznávanie 

Šarišského regiónu. Navštívili sme jedno z najkrajších vojenských múzeí na 

Slovensku, múzeum Rusínsko-Ukrajinskej kultúry, ktoré sa nachádza v mestečku 

Svidník. Nemohli sme zabudnúť aj na  drevený kostolík v dedinke Ladomirová. Našou 

ďalšou zastávkou bol vojensky cintorín padlých nemeckých vojakov, z ktorého sme 

boli všetci unesení a Pamätníky venované vojakom, ktorí padli v boji na Dukle. 

Poslednou zástavkou boli vojnové bunkre, ktoré sú ukryté hlboko v lese. Počas celej 

trasy sme vykonávali sprievodcovskú činnosť ako prvú časť našej skúšky.  Posledný 

deň bol pre nás najdôležitejší, pretože pozostával z druhej a tretej časti skúšky. Najskôr 

sme museli vyplniť  test zo všeobecných znalostí v geografii a poobede sme začali 

prezentovať naše skvostné zájazdy po Strednej Európe.  

Nakoniec sme všetci úspešne zvládli celý sprievodcovský kurz. Sme radi, že nám škola 

poskytla možnosť stať sa kvalifikovanými sprievodcami, aj keď to nebolo vôbec ľahké. 

Odmenou sú nám nezabudnuteľné zážitky a pochvala za našu prípravu. 

Dominika Čerňanová, IV.T 
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SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI 

 

14. jún - Svetový deň darcov krvi je deň, kedy si všetci pripomíname, aké dôležité je 

darovať krv. Je poďakovaním dobrovoľným, bezpríspevkovým darcom krvi za ich život 

zachraňujúce darovanie krvi a tiež príležitosťou k zvyšovaniu povedomia o potrebe 

pravidelného darovania krvi na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a dostupnosti krvi či 

krvných produktov pre pacientov v núdzi. 

Transfúzia krvi a krvných produktov pomáha každoročne ušetriť milióny životov. Môže 

pomôcť pacientom, ktorí trpia život ohrozujúcimi stavmi, žiť dlhšie a s vyššou kvalitou 

života, umožňuje komplikované lekárske a chirurgické zákroky. Má tiež dôležitú, život 

zachraňujúcu úlohu v starostlivosti o matku a dieťa a pri krízovej reakcii na prírodné a 

človekom spôsobené katastrofy spojené s poškodením zdravia obyvateľstva. 

Na Slovensku daruje krv takmer 318 - tisíc ľudí, pravidelných darcov je približne 100 - 

tisíc.  

Svetový deň darcov krvi je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, 

Medzinárodnou federáciou Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodnou 

federáciou organizácií darcov krvi a Medzinárodnou spoločnosťou pre krvnú 

transfúziu. 

Heslom tohtoročnej kampane je slogan: Buď tu pre druhých. Daruj krv. Daruj život. 

Organizátorom celosvetových osláv je tento rok Grécko a jeho Národná krvná banka. 

Na Slovensku aktivity v rámci Svetového dňa darcov krvi organizuje Slovenský 

Červený kríž, Národná transfúzna služba SR a hematologicko - transfúzne oddelenia 

nemocníc SR.  Zdroj: http://www.redcross.sk/kampane/svetovy_den_darcov_krvi_2018 

                                                                                                trieda II.V  
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Literárne okienko 

Hviezdnatá noc 

 

Oranžový západ Slnka, 

keď sa hviezdnatá noc zrodieva... 

Večer si na lutne brnká, 

obloha si nočné šaty odieva. 

 

Striebristý lesk, obraz prvej – Večernice, 

tá radostne privoláva ostatné dievčence. 

Žmurkajú, snáď tancujú hlúčiky hviezd, 

zo Zeme krajšieho pohľadu niet.  

 

 Drobné perly v modrom atramente,  

guľatý Mesiac sa na ne díva... 

Najkrajšie sú hádam v lete, 

no aj zimné nebo zázraky skrýva. 

 

Súhvezdia, kométy, oblohou letia, 

blíži sa ráno, už slabšie svietia. 

Zornička pozerá na Zem posledná, 

obloha sa preoblieka, z noci, do dňa. 

                                                                                                                                Veronika 



15 
 

Z ríše rastlín/ záhradnícke okienko 

 

Krásne teplé  podvečery v prítomnosti Lupina mnoholistá 

Iné názvy: Vlčí bôb, (Lupinus polyphyllus), Čeľaď: (Bôbovité – Fabaceae) 

Klenot schovaný v záhrade  

Prekladaný z latinského lupusu znamená "vlk" a interpretuje sa inak, ale existujú dve 

hlavné verzie. Prvý - Lupin je úplne nenáročný, čo ho robí vlkom, schopným prežiť v 

ťažkých podmienkach. Druhá je založená na použití častí tejto rastliny čarodejníkmi a 

medicínskymi mužmi na prípravu rôznych elixírov. Napokon, táto rastlina získala 

slušné uznanie od záhradníkov a z kategórie burín sa premenila na veľmi módnu a 

populárnu kultúru. 

Charakteristika 

Lupina mnoholistá je trváca, 100 – 150 cm vysoká, okrasná bylina. Listy má dlaňovito 

rozložené, ktoré sa skladajú  z 10 -15 lístkov. Lístky sú na líci zvyčajne holé, na rube 

hodvábno chlpaté, prílistky sú štetinovité. Kvety sú motýľovité, vyrastajú vo veľkých 

hustých súkvetiach. Listene sú opadavé, listence zakrpatené. Plod lupiny je chlpatý, 

mnohosemenný struk. Tradičná farba kvetov Lupiny je modrá s jej mnohými odtieňmi. 

Rod Lupinus však zahŕňa vyše 200 druhov, ktoré sa medzi sebou líšia. Záhradkári 

väčšinou pestujú odrody označované názvom Lupinus hybridus. Medzi nimi nájdeme 

kvety bielych a rôznych ružových farieb, červených, fialových, nápadných žiarivých 

odtieňov aj farebných kombinácií. 

Pozor na farebnú krásku  

Väčšina druhov lupín obsahuje jedovaté horkochutiace chinolizidinové alkaloidy 

(lupinín, lupaín, sparteín), čo vo väčších množstvách môže spôsobiť otravu zvieratám, 

aj ľuďom, ktorí by ju konzumovali. 

Čo potrebuje tento klenot  v záhrade pre svoju krásu ?  

 

 Tu vám napíšem pár odporúčaní ako sa starať o Lupinus polyphyllus. Čo má rada , 

a čím ju potešíme. Po týchto radách sa vám určite poďakuje a bude vás tešiť svojou 

krásnou.  

 

Umiestnenie: Lupiny potrebujú slnečné stanovište, bez prítomnosti vápnika v pôde. 

Vo voľnej prírode Lupina vyrastá na surových pôdach ako pioniersky druh. Rozširuje 

sa na lesných okrajoch, svetlinách a rúbaniskách. 
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Zemina: Lupine vyhovuje čerstvá, na živiny bohatá a dobre priepustná pôda. Zemina 

má byť humózna a piesočnatá, znesie aj kamenisté a hlinité pôdy. Nevyhovuje jej 

vápnik v pôde. 

 

Zálievka: Počas suchého počasia mierne zalievame, ale pozor, neznáša premokrenie. 

V mokrých, nepriepustných pôdach často dochádza k hnitiu koreňov a postupnému 

zániku celej rastliny. Aj v zime je vhodné chrániť lupinu od nadmernej vlhkosti. 

 

Kvitnutie: Lupina kvitne v júli a v auguste. Kvitne relatívne krátko na to, ako dlho by 

sme sa chceli tešiť z jej kvetov. Ak dôsledne odstraňujeme odkvitnuté súkvetia, môže 

sa nám podariť rastlinu vyprovokovať k ďalšiemu kvitnutiu. 

 

Tipy na kombináciu v záhone 

 

Krásne vyniknú ako solitéry, alebo pestované v črepníku. Lupiny v okrasnej záhrade 

môžeme kombinovať s druhmi, ktoré kvitnú v iných ročných obdobiach. Vhodné sú 

hosty, pivónie, astry. 

 

Môj pohľad na túto rastlinu 

Disponuje farbami, vôňami, tvarmi ,eleganciou, 

premenlivosťou, hravosťou a predovšetkým vkusom. 

Môžeme ju zakúpiť v rôznych farebných a veľkostných 

kombináciách. Je široko využiteľná a určite by som ju 

použila vo veľkých záhonoch a keď potrebujete farby 

v záhrade jednoznačne siahnite po tejto trvácej 

rastline ale dá sa použiť aj ako solitér.  

    

Miriam Bučková II.V 
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Music  

RECENZIA NA ALBUM HURTS 2B HUMAN - PINK 

Neuveriteľných devätnásť rokov prešlo od chvíle, kedy speváčka Pink prerazila so 

svojím debutovým albumom Can't Take Me Home. Pripadá mi, akoby to bolo len 

včera, keď vyšla pesnička Lady Marmalade, v ktorej Pink ukázala svoj šarm. Jej 

predchádzajúci album Beautiful Trauma patrí na svete medzi najpredávanejšie za rok 

2017. No nezabudnime ani na jej zvyšné fantastické albumy, ako sú The Truth About 

Love, Misunderstood, Funhouse, I’m Not Dead a mnoho iných vynikajúcich piesní, 

ktoré ju kariérne potiahli v žánri POP veľmi vysoko. 

Pink je interpretka, ktorá je dobrým učebnicovým príkladom toho, že tvoriť hudbu sa 

dá aj bez škandálov pre upútanie pozornosti. Absolútne nerieši a nezaoberá sa 

zbytočnými rečami a názormi ostatných. Vždy si zachová chladnú hlavu a ide si svojím 

životom. A to sa mi na nej neskutočne páči. Okrem úžasnej a jedinečnej tvorby sa 

venuje aj svojej rodine, kde ukážkovo zvláda svoju úlohu matky aj popri hudbe a 

koncertoch. Napríklad aj toto leto ju čaká veľký koncert v Dubline, ktorý bol vypredaný 

za pol hodinu.  

No tento článok nie je len o samotnej Pink. Hlavnou témou celého článku je jej najnovší 

album Hurts 2B Human, ktorý si dnes rozoberieme. Celý mi evokuje jednu veľkú 

baladu prenesenú do muzikálovej podoby. Myslím si, že sa jej tento výnimočný a nie 

až tak typický štýl žánru veľmi hodí. Úžasnou bodkou celého albumu je jej tanečný 

prejav, ktorý vystihuje a zdôrazňuje aktuálne pocity a myšlienky interpretky. 
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Walk Me Home je úvodným songom celého albumu. Typický príklad balady 

pretransformovanej do muzikálu. Myslím si, že táto vec je veľmi chytľavá, priam typická 

rádiovka, ktorú si každý zamiluje. Získala si aj moje srdce, preto ju vyberám ako 

favorita celého albumu. Ďalšou pesničkou, ktorá sa nachádza na albume Hurts 2B 

Human, je Love Me Anyway, v spolupráci s country spevákom Chrisom Stapletonom. 

Happy by som charakterizoval ako vec, ktorá vygraduje tanečnú zábavu na parkete. 

Napoly dynamická pieseň, ktorá má voľný vokál. Pink spieva túto skladbu svojím 

prenikavým, no stále pokojným falzetom. 

Can We Pretend je dynamický rozložená pieseň, ktorá má prevažne impulzívne 

momenty. Ďalšia fantastická vec na albume Hurts 2B Human. Myslím si, že veľmi 

aktuálna a pomaličky nás naštartuje na letnú atmosféru. 

 

Moje záverečné hodnotenie: Myslím si, že je to už dosť očividné a jasné z celého 

článku. Tento album odporúčam všetkými desiatimi, keby som mal viac prstov na ruke, 

tak dám aj tie. Absolútne nemám čo k tomuto albumu vytknúť, dokonca aj dizajn je 

prepracovaný. Celý je kvalitne poskladaný, má hlavu aj pätu. Čo viac dodať, kvalitná 

práca Pink, na ktorú sme už zvyknutí. Dokonalá, jedinečná, ktorá nás nikdy nesklame. 

BLOG: lukeylb.blogspot.com Instagram: @lukeylb  
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Práca snov  

Ak si nájdeš prácu, ktorá ťa bude baviť, nikdy 

nebudeš pracovať 

„Najlepší spôsob ako utrácať peniaze je cestovanie“. 

Každý jeden z nás si položil tú otázku: Čím v živote 

chcem byť ? Ja nie som výnimka a tiež som si položila 

túto otázku. Avšak nevedela som odpoveď na ňu. 

Zásadným rozhodnutím bolo ísť študovať na túto školu v odbore cestovný ruch. Kedy 

sa ma niekto spýtal vtedy čo je cestovný ruch nevedela by som mu odpovedať. Avšak 

štyri roky mi priniesli do života veľa vedomostí, skúseností, poznatkov a nesmierne 

veľa zážitkov zo súťaží, praxe, samotného učenia sa a taktiež odpoveď čo je to 

cestovný ruch. Môžem povedať, že som išla študovať naslepo a nesmierne som sa 

našla v tomto odbore. Som žiačkou vyššieho odborného štúdia v odbore vidiecka 

turistika, takže pododvetvie cestovného ruchu. Natoľko sa mi odvetvie cestovného 

ruchu zapáčilo, že som sa rozhodla tento odbor študovať ďalej. Celé štyri roky 

a nasledujúce roky štúdia na vyššom odborom štúdiu mi priniesli skúsenosti, vďaka 

ktorým mám momentálnu prácu snov. Pracujem v cestovnej agentúre, ktorá 

prevádzkuje informačné centrá v Terchovej a na Budatínskom zámku. Pracujem 

v jednom zo spomínaných infocentier, spracujem našej firme web a taktiež 

organizujem teambuildingy firmám, ktoré nás oslovia. Taktiež pracujem ako 

sprievodkyňa v Terchovskom vláčiku. Môžem popísať mnoho vecí, ktoré v práci alebo 

v rámci práce robím avšak to by bolo nadlho. Nepracujem avšak len v infocentre a ako 

sprievodkyňa, taktiež pracujem ešte na horskej chate 

Podžiar. Prvá otázka teraz vo vás je: Ako sa toto všetko 

dá zvládnuť, keď deň má len 24 hodín ? Mám tri práce 

a mnoho ďalších aktivít, ktoré robím, avšak všetko 

stíham, pretože, keď budete robiť to čo vás baví, nikdy 

nebudete pracovať. Ja som si vďaka škole a odboru, 

ktorý som študovala, našla prácu snov a toto prajem 

každému, kto vyštuduje Strednú odbornú školu 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.  

Rada do života ? 

- Eliminujte slovíčko: NIE!!! NEDÁ SA!!! NEVIEM!!!        Mária Š. II.V 

- Robte to, čo cítite, avšak, čo človek cíti, do toho ide!  

- Sme mladí a na nás stojí celá budúca existencia nášho života, buďte kreatívni, 

neobmedzujte sa a buďte šťastní.  

 

 



20 
 

Šikovné ruky  

Osviežujúce limonády na toto leto  

 

Zázvorová limonáda 

Tento nápoj vás nielen osvieži počas horúceho dňa, ale vás aj povzbudí, rovnako ako 

akýkoľvek presladený energický nápoj. Ak  si chcete tento výborný nápoj  namiešať, budete 

potrebovať 4 citróny, 50 gramov čerstvého zázvoru, 50 gramov hnedého cukru a asi 2 litre 

vody. Najskôr si pripravíme zázvorový sirup. Asi v 2 dcl vody rozmiešame cukor a privedieme 

do varu, pridáme nastrúhaný zázvor. Keď sa sirup začne variť a cukor sa úplne rozpustí 

odstavíme ho a necháme 10 – 15 minút vychladnúť. Potom pridáme k sirupu citrónovú šťavu  

a zvyšnú studenú vodu. Nápoj uchováme v chlade a podávame s kockami ľadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levanduľová limonáda 

Stojí za to ju vyskúšať. Nielen tí ju majú v obľube, ktorí milujú Provance, ale zamiluje 

si ju každý, kto ju vyskúša. Potrebujeme 3 citróny, 1/2 šálky cukru, 2 lyžice sušených 

kvetov levandule, 1 liter vody. Približne 1/2 litra vody dáme do hrnca, pridáme cukor a 

levanduľu. Privedieme do varu a povaríme cca 5 minút. Potom odstavíme a necháme 

asi hodinu vylúhovať. Vylúhujeme prikryté a potom scedíme. Pridáme šťavu z troch 

citrónov a zriedime s ostatnou vodou. Pokiaľ máte čerstvú levanduľu, použite 

samozrejme čerstvú. 
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Kynologické, veterinárne  okienko  

 

Občianske združenie U psej matere-ranč Korňa v Korni vzniklo za účelom pomoci a 

vytváraní druhej šance na život zatúlaným, odložením psíkom a iným zvieratkám. 

Združenie pracuje už 10 rokov a to všetko len v rámci dobrovoľnej práce. Prvých 5 

rokov sa členovia združenia starali o zvieratká na vlastné náklady, až v roku 2010 sa 

im podarilo po mnohých starostiach založiť OZ ako pobočka U psej matere Ranč 

Korňa-Kysuce. Členovia združenia sa starajú a pomáhajú nájsť domov odloženým 

psíkom z celých Kysúc a dokonca aj blízkych regiónov. Keďže OZ je nezisková 

organizácia, každá materiálna aj nemateriálna pomoc je vítaná. Umožňuje pomáhať 

psíkom lepšie a efektívnejšie vytvárať im podmienky na život a zvyšuje naše šance 

umiestňovať ich do dobrých rúk. Pomôcť môžete materiálne, ale aj finančne. Finančne 

nás môžete podporiť akoukoľvek sumou na náš účet vedený v Slovenskej sporiteľni. 

Čo sa týka materiálnej výpomoci, OZ rado prijme akékoľvek krmivo pre psíky, či už 

granule, konzervy alebo zvyškové mäso. Takisto sa nestratia ani rôzne staré hrnce, 

periny, deky na podstielky či akákoľvek vec, o ktorej si myslíte , že by nám mohla byť 

užitočná. Veľkou pomocou pre OZ je aj možnosť darovania 2 % dani z príjmov 

zamestnancov, fyzických a právnických osôb. Každý, kto tak chce prispieť k rozvoju 

útulku, môže posielať finančné prostriedky na č. ú. alebo OZ môže kontaktovať na 

0919312709, 0919312706 na základe čoho dostane potrebné formuláre a inštrukcie 

ako tak učiniť. Prečo darovať dve percentá práve OZ U psej matere Kysuce – ranč 

Korňa a ich využitie Občianske združenie U PSEJ MATERE KYSUCE – ranč Korňa 

pomáha nechceným a opusteným zvieratám. V rámci možností nálezencovi 

zabezpečíme veterinárne ošetrenie, očkovanie, každé zvieratko nám veterinár 

začipuje a hľadáme mu nový domov. Ak je to len trochu možné, sučky a mačičky 

dávame strerilizovať, aby neprichádzali na svet ďalšie nechcené šteniatka a mačiatka. 

Zvieratká, ktoré sú dočasne umiestnené u nás a u dobrovoľníkov, je treba živiť a 

poskytovať im vhodné podmienky na život. Toto všetko chce priestory, ľudí, nadšenie, 

obetavosť a najmä peniaze. Vaša pomoc darovaním dvoch percent z daní je tá 

najjednoduchšia cesta, ako nášmu občianskemu združeniu pomôcť zabezpečiť 

starostlivosť o tieto zvieratká. Táto forma pomoci Vás nebude nič stáť. Naše OZ počas 

dlhoročnej činnosti poskytlo druhú šancu mnohým bezprizorným a týraným psíkom a 

mačičkám. Fungovanie OZ zabezpečujeme výlučne z vlastných, súkromných zdrojov 

za pomoci zopár sponzorov. Preto sú dve percentá z dane pre nás existenčne 

nesmierne dôležité. Najväčšie finančné náklady sú na veterinárnu starostlivosť a na 

krmivo. Mnohé zvieratká k nám prichádzajú choré, týrané a zdevastované bezcitnými 

a nezodpovednými ľuďmi. Mohli by sme napísať celú knihu o utrpení, ktoré zvieratám 

spôsobujú „páni tvorstva“. Myslíme si, že nás už nič neprekvapí a následne sa k nám 

dostane zvieratko, ktorého váha by mala byť cca 40 kg a ono má sotva 15... Ledva sa 

drží na nohách, po tele má rany po surovom, bezohľadnom zaobchádzaní. Alebo nám 

niekto zatelefonuje, že na ceste už druhý deň leží zrazený psík... 
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Ak sa nám podarí takéto zvieratká zachrániť, tak len vďaka nesmiernemu úsiliu a 

starostlivosti veterinárov. A to všetko stojí nemalé peniaze. Pokiaľ ide o krmivo, 

vyhladované zvieratká postupne rozkrmujeme slabým, lacným krmivom, aby sme 

obnovili ich schopnosť prijímať potravu. Ostatné zvieratká by sme radi kŕmili kvalitným 

krmivom, žiaľ, nie je to možné. Cena kvalitného krmiva sa rádovo pohybuje okolo 30 

eur za 15 kg vrece, a naše finančné zdroje sú obmedzené. Preto často musíme 

kvalitnejšie krmivo miešať s lacným, „tescáckym“ krmivom, doplňujeme ho vareným 

mäsom, či starým pečivom. A to sme ešte nespomenuli čistenie (čistiace a dezinfekčné 

prostriedky), náklady na energie, vodu, teplo a veľa, veľa iných výdavkov potrebných 

na zabezpečenie chodu OZ. Preto sme radi, že je tu možnosť podarovať dve percentá 

z daní, ktoré ináč pohltí bezodný štátny rozpočet. Môžete namietať, že na prvom 

mieste sú predsa ľudia... Áno, ale koľko nadácií, zbierok a iným spôsobom získaných 

financií ide na potreby chorých, starých a postihnutých ľudí... Ale kto sa postará o 

zvieratá, ktoré nemôžu za to, že sú na ulici, ktoré nemôžu za to, že sa ocitli v ťažkej, 

bezvýchodiskovej situácii, ktorú spôsobili len a len ľudia. A preto im zasa iní ľudia 

musia pomôcť, aby sa z tejto situácie dostali a aby sa z bezprizorných zvierat nestala 

hrozba. Verte, že takých „bláznov“, ktorí pomáhajú zvieratám a robia to bez nároku na 

mzdu, na akúkoľvek odmenu, dokonca na svoje vlastné náklady, je veľmi málo. 

Občianskym združeniam (až na malé výnimky) nepomáha ani štát ani mesto. Sme 

odkázaní na vlastné, súkromné zdroje. 

Preto všetkých milovníkov zvierat touto cestou prosíme: Podporte naše OZ dvoma 

percentami z Vašich daní. Všetkým, ktorí nás v minulosti podporili a všetkým, ktorí 

nás podporia aj v tomto období svojimi dvoma percentami z dane, patrí naša úprimná 

vďaka 

Ako darovať 2% dane? Ak ste podnikateľ alebo osoba, ktorá sama podáva 

daňové priznanie: v tlačive daňového priznania je priamo kolónka na uvedenie 

subjektu uchádzajúceho sa o 2%. Ako právnická osoba si môžete zvoliť viacero 

subjektov. 

Ak ste zamestnanec, t. j. Váš zamestnávateľ za Vás podáva daňové priznanie: 

vyplňte tlačivo Vyhlásenia o poukázaní do výšky 2% zaplatenej dane a spolu s 

tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane (potvrdí zamestnávateľ) tento rok sa obe tieto 

tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska 

Bližšie info na stránkach rozhodni.sk   Forma: občianske združenie 

Identifikačné údaje pre podanie 2% z dani  IČO: 45999783 

Meno: U psej matere Kysuce - Ranč Korňa  Sídlo: Korňa 430, 023 21 Korňa 

Do kolónky ROK sa píše 2018                            Mária Anna Murčová 1.M 

 

 

  

http://www.rozhodni.sk/
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Zúčastnili sme sa ... 

 

Deň úsmevu    

Dňa 24.05.2019 sa 24 našich žiakov zúčastnilo dobrovoľníckej aktivity „Deň úsmevu“, 

ktorú organizovala organizácia Úsmev ako dar. Zapojili sme sa do celoslovenskej 

finančnej verejnej zbierky. Finančný výťažok zo zbierky poputuje na rozvojové 

a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, vzdelávanie, podporu 

a pomoc rodinám v kríze ako aj na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku. 

Ďakujeme všetkým žiakom za ich aktivitu! 

Likvidačné valné zhromaždenie študentských spoločností TripTour a 

SideTour 

Dňa 6. mája 2019 sa uskutočnilo likvidačné valné zhromaždenie študentských 

spoločností TripTour a SideTour. Prebehli v triede 3. T za účasti nadpolovičnej väčšiny 

akcionárov, ktorí odhlasovali likvidáciu valného zhromaždenia. Dozorná rada schválila 

činnosť predstavenstva a skontrolovala účtovnú uzávierku. Akcionári odhlasovali 

výšku dividend vo výške 50% z ceny akcie, čo predstavovalo 0,50 € pre obidve 

študentské spoločnosti. Sme radi, že sme mali túto príležitosť získať cenné skúsenosti 

v oblasti podnikania, marketingu, manažmentu a práce s peniazmi. Touto cestou by 

sme sa chceli poďakovať našim profesorkám, ktoré mali s nami trpezlivosť po celý rok 

a venovali nám svoj čas.      

Dominika, III. T 
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Už nás nič neprekvapí .. 

Upršaný 22. máj nezmazal odhodlanie študentov prvého, druhého a študentov 

vyššieho odborného štúria zúčastniť sa exkurzie v sobášnom paláci v Bytči. Edukácia 

exkurznou formou bola zameraná na priblíženie ľudových hudobných nástrojov 

spojená s workshopom na výrobu jednoduchých hudobných nástrojov.  

Po príchode do paláca sme sa usadili v sále na poschodí, kde pani etnologička nám 

ukazovala a taktiež púšťala jednotlivé ľudové hudobné nástroje. Spočiatku nám 

hovorila o tradičných ľudových hudobných nástrojoch, avšak postupne sme sa 

dopracovali až k tým neobvyklým ľudovým hudobným nástrojom. Nikto z nás by si pred 

začatím prednášky nepovedal, že obyčajné dva kamienky alebo lístok zo stromu 

čerešne sa kategorizuje ako ľudový hudobný nástroj. Milo prekvapení sme ostali po 

záživnej prednáške pani etnologičky. Následne po nadobudnutých znalostiach sme 

mali možnosť si vyskúšať vyrobiť jednoduché ľudové hudobné nástroje. Vyrobili sme 

si hudobný nástroj z kúsku nitky, papiera a gombíka. Vyskúšali sme si aj zahrať na 

pohároch s vodou.  

Celý kolektív z Budatínskeho zámku, ktorý túto prednášku pre nás pripravili boli milí 

a srdečne sme sa s nimi rozlúčili. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 

pedagogickému dozoru a to pani profesorke Gilániovej a pánovi profesorovi Fabšíkovi, 

že nám umožnili vyskúšať a poznať ľudové hudobné nástroje.    

 Trieda 2.V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ňň 
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Mladý ekofarmár – pýcha či predsudok dnešnej mládeže 

 

Po roku sa opäť  naša škola zapojila do súťaže Mladý ekofarmár, ktorá sa konala 

v dňoch 15.5. až 17.5.2019 na SOŠ veterinárnej  v Nitre. 

Zúčastnili sa jej žiačky:  Patrícia Milcová – 3. L, Monika Kytková – 1. K a Sára Líšková 

– 1. L pod pedagogickým dozorom Ing. Eleonóry Boocovej. 

Slávnostné otvorenie súťaže sa konalo 15.05.2019 o 15:00 hod. V tento deň sa písal 

aj vedomostný test. Na druhý deň sa konali v doobedňajších hodinách laboratórne 

skúšky mlieka, hodnotenie kvality mlieka a krmovinárske úlohy. Poobede žiaci vykonali 

vlastné dojenie na poľnohospodárskom družstve. V piatok 17.5.2019 od 8:00 hod 

súťažiaci mali zadané príklady na krmovinárske výpočty. Pre účastníkov súťaže bol 

organizovaný kultúrny program. 

Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov zo stredných odborných škôl poľnohospodárskeho 

zamerania zo Slovenska (Žilina, Banská Bystrica, Pruské, Nitra, Trnava, Levice, 

Dunajská Streda, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Topoľčany, Levice, Česko, Srbsko). 

Súťaž pozostávala z piatich disciplín: 

- Vedomostný test (40 otázok) 

- Vlastné dojenie  

- Laboratórne  skúšky surového kravského mlieka – určenie mernej hmotnosti 

mlieka, stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou, N – test – dôkaz 

produktov zápalu vemena  v mlieku 

- Hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky – zatriedenie mlieka podľa 

znakov kvality mlieka, stanovenie senzorických vlastností surového kravského 

mlieka, druhové rozlíšenie mliek (kravské, ovčie, kozie), degustačné skúšky u 5 

druhov mliečnych výrobkov 

- Krmovinárstvo – praktická úloha (výpočet siláže v silážnom žľabe, výpočet 

potreby siláže),                                                    - praktické poznávanie osiva, 

strukovín, olejnín, poznávanie druhov tráv, ďateľovín a bylín z obrázkov,  

- botanický rozbor pasienkového porastu, výpočet percentuálneho zastúpenia tráv, 

ďateľovín a bylín v pasienkovom poraste (váženie). 

 

Pri príležitosti  20. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý ekofarmár udelilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR ďakovný list SOŠ poľnohospodárstva a služieb 

na vidieku, Predmestská 82 v Žiline za dlhoročné úspešné organizovanie školských, 

krajských a celoštátnych súťaží. 

Ďakovný list bol udelený aj pedagogickej pracovníčke  školy Ing. Eleonóre Boocovej 

za dlhoročnú aktívnu prácu pri výchove a vzdelávaní žiakov stredných škôl.  
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Umiestnenie: 

5. miesto – Patrícia Milcová – 3. L 

10. miesto – Sára Líšková – 1. L 

12. miesto – Monika Kytková – 1. K  

 

Súťažiacim srdečne blahoželáme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolný tenis 
 
Na pozvanie Strednej zdravotníckej školy v rámci ich „ Dňa Zeme“ sme sa zúčastnili 

turnaja stredných škôl v stolnom tenise o pohár riaditeľky SZŠ. 

Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev. Naši žiaci veľmi pekne zabojovali hlavne o tretie 

miesto, ktoré sa im podarilo vybojovať v poslednom zápase, tri družstvá boli 

výkonnostne rovnaké, prvé dve družstvá boli študenti, ktorí hrajú stolnotenisovú ligu, 

výkonnostne cca o dve triedy lepší. Napriek tomu naši študenti zahrali aj tieto zápasy 

veľmi dobre. Víťazstvo si odniesla turnaj poriadajúca škola. 

Obaja naši žiaci si pripisujú 22 bodov do súťaže Agrošportovec roka 
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Kynologický workshop: Vodná záchrana 

Jedného pekného upršaného dňa, 20. mája 2019 sa žiaci III.K  zúčastnili plánovaného 

letného workshopu na Vodnom diele Žilina venovaného vodnej záchrane. Garantom 

workshopu bol p. Šrámek. K dispozícii sme mali čln s posádkou a figurantami, vďaka 

ktorým mohla prebiehať simulovaná akcia záchrany topiaceho sa človeka a cviky so 

psami podľa skúšobného poriadku PZV – 1. Blok kynologického výcviku na vode 

zahŕňal  plávanie psa za člnom, prinášanie aportu z vody, vyslanie psa zo súše, nácvik 

plavby psa v člne, prinášanie aportu z vody, vyslanie psa z člna a ťahanie člna 

pomocou upevneného aportu k brehu. Program akcie bol bohatý a zaujímavý 

a napriek nepriaznivému a chladnému počasiu, sa do neho všetci ochotne zapájali. 

Žiaci z akcie odchádzali spokojní a plní zážitkov, obohatení o nové poznatky kynológie 

zameranej na vodnú záchranu, ktoré môžu využiť  počas svojho nasledujúceho štúdia.                                    

                                                                                                                 Žiačka z III.K 

Jar je už v plnom rozkvete … 

V dňoch 10. až 12. mája 2019 sa v priestoroch Budatínskeho hradu uskutočnil 8.ročník 

záhradníckej voňavej a rozkvitnutej výstavy s názvom Jarná krása, ktorej 

spoluorganizátorom bola aj naša škola Stredná odborná škola poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku. Výstava sa konala pod záštitou predsedníčky Žilinského 

samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Slávnostné otvorenie bolo v piatok 10. mája o 9. 

hodine a začalo príhovorom zúčastnených organizátorov. Už tradične bolo spojené    s 

vystúpením žiakov našej školy. Na výstave si mohli návštevníci pozrieť okrasné rastliny 

a dreviny, bonsaje ako aj zakúpiť drobný spotrebný tovar či liečivé rastliny. Na výstave 

bol pripravený aj program pre deti. Návštevníci mohli vidieť ukážky remesiel, záhradnej 

techniky ako aj ukážky aranžovania. Samozrejme nechýbal aj náš školský stánok, 

v ktorom bola prezentácia našej školy spojená s výstavou školských prác. 

Výstavu ovplyvnilo počasie. Sychravý piatok rozjasnila slnečná sobota. Kto nestihol 

tieto dva dni, mohol sa zastaviť aj v nedeľu, kedy už počasie neprialo a búrka 

ovplyvnila aj kultúrne podujatie. Záujem o výstavu zo strany verejnosti bol veľký aj 

napriek nepriaznivému počasiu a už teraz sa tešíme na ďalší, 9. ročník v nasledujúcom 

kalendárnom roku. Dúfajme, že o rok počasie nebude protestovať.   

         Janka B. II.V a Jarka D. 
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ŠTVORYLKA - European Quadrille Dance Festival 

Tanečná škola Peter Cieker tento rok organizovala štvorylku už po desiatykrát! 

Európsky tanečný festival štvorylky zaregistrovala organizácia Tanečný zväz 

Slovinska (Plesna zveza Slovenije). Synchronizované tancovanie štvorylky v rôznych 

európskych mestách sa koná vždy štvrtý piatok v máji, presne o 12.00 hodine na 

významných verejných miestach. Krátkym príhovorom pozdravil zúčastnených aj nový 

primátor Peter Fiabáne. Presne o 12.00 hodine na pravé poludnie aj žiaci našej školy 

boli súčasťou synchronizovaného tanca s názvom „štvorylka“ (quadrille).    Na námestí 

A. Hlinku sa roztancovalo viac ako 1200 žiakov a študentov žilinských škôl. Všetci 

účastníci prešli prípravným kurzom pod vedením učiteľov telesnej a športovej výchovy. 

Synchronizovaný štart s ostatnými zúčastnenými mestami spustil satelitný signál, 

hudba bola prenesená priamo zo slovinského organizátorského mesta Maribor. 

Z našej školy sa tanečného festivalu zúčastnili triedy 3.K a 3.L. Štvorylku tancujú štyria 

žiaci (môžu byť aj rovnakého pohlavia). Odlíšení sú tričkami , tento rok dievčatá mali 

červené a chlapci biele tričká. V podmienkach projektu je, že účastníci to musia naozaj 

vedieť tancovať a musia mať tričko s logom štvorylky. Poplatok za žiaka je 1€, ktoré si 

hradia žiaci sami. Video zachytávajúce celý priebeh tanca sa dá pozrieť na 

https://www.youtube.com/watch?v=73f8viaUcXo. Všetci žiaci, ktorí tancovali, si 

pripisujú po 15 bodov do športovej súťaže Agrošportovec roka.      Katka J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=73f8viaUcXo
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Čarokrásna Domica 

Nový mesiac začal a v nás sa prebudila chuť spoznať neprebádané miesta. Chuť 

objavovať nové miesta nás prinútila v stredu 03.04. 2019 vstať nad pomery veľmi 

skoro. V skorých ranných hodinách sme naskočili do autobusu a náš cieľ bol jasný, 

jaskyňa Domica. Táto jaskyňa síce nie je najväčšia, avšak tiež ma svoj prívlastok „naj“ 

a to hlavne kvôli svojej návštevnosti. Je to jedna z najviac navštevovaných jaskýň na 

Slovensku a tým pádom náš dôvod navštíviť túto jaskyňu bol jasný. Po dlhých troch 

hodinách cesty, popri ktorej žiačky II.V triedy sprevádzali, sme dorazili k nášmu 

prvému cieľu dnešného dňa. Samotná návšteva jaskyne netrvala dlho, avšak 

obohatení sme sa z nej dostali nadmieru. Mrzelo nás, že sme sa nemohli previesť na 

známych „gondolách“ z dôvodu nedostatku vody, a to nás prinútilo  rozhodnúť sa, že 

toto nebola rozhodne  posledná návšteva tejto jaskyne. Druhý cieľ nášho zájazdu bola 

návšteva zážitkového centra Sentinel v meste Rožňava. Spomínané centrum je 

komplexné múzeum baníctva, hutníctva a taktiež ako jediný na Slovensku majú 

zachované vozidlá z výroby dopravných prostriedkov značky Škoda Sentinel. Takúto 

unikátnu raritu sme si nemohli predsa nechať ujsť. Pán sprievodca bol veľmi milý 

a svojimi vedomosťami nás oboznámil dopodrobna. Po odchode z centra sme mali 

priestor spoznať mesto Rožňava a naobedovať sa. Po výbornom obede sme vedeli, 

že náš deň sa pomaly chýli ku koncu, a tak sme si dopriali poslednú zástavku 

v bezkonkurenčnom kaštieli Betliar. Môj osobný prvý pocit z exteriéru kaštieľa nebol 

tak úchvatný ako na pohľad iných kaštieľov. Avšak na tento pocit som zabudla 

v okamihu otvorenia dverí do samotného kaštieľa. Popravde, ťažko mi je opísať pocity 

na samotnú krásu, ktorú tento kaštieľ ukrýva.  Doslova mi tento kaštieľ vyrazil dych. 

Tá historická, duchovná hodnota, v ktorej dýcha tento kaštieľ je nie len neopísateľná, 

ale aj nedocenená. Možno som vám o kaštieli nepovedala konkrétne informácie, avšak 

vrelo vám ho odporúčam a rozhodne už teraz viem, že ostanete v nemom úžase ako 

každý jeden zo stotisícich návštevníkov ročne, ktorí navštívili tento historický klenot.  

 

                                                                                                                   Trieda II. V 
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Snová 2019 - Dečín 

 

V dňoch 15.5 – 16.5.2019 sa konal už 48. Ročník floristickej súťaže „Dečínska kotva 

Mistrovství floristu Českej republiky“ , ktorá niesla názov Snová. Hoci je Dečín od Žiliny 

cca 550 km, tak ani to nás neodradilo, aby sme si išli zmerať sily so „susedmi“. Celé 

zadanie sa nieslo v duchu sci- fi a rozprávok a fantázie. To už bolo na súťažiacom, ako 

pochopí zadanie a ako k tomu prispôsobí svoje dielo. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 

junior a senior. V mojej kategórii súťažilo 16 súťažiacich a ja som ako jediná 

reprezentovala Slovensko. Úlohy boli štyri. Ráno po raňajkách sme začali s prvou 

úlohou - Viazaná kytica pre EYWU – strom, ktorý bol v Avatarovi a pomocou neho sa 

mohli medzi sebou spojiť a komunikovať. Ja som využila optické vlákno a podsvietila 

som ho fialovým svetlom. V kytici som využila Alstromérie, Antúrie a Karafiáty. Kytica 

bola fialovo – cyklámenová. Druhá súťažná úloha niesla názov „Malý sen“ 

prekvapenie. Dostali sme cca 50 červených ruží, Hypyricum, sklenené ampulky, dve 

podložky, mali sme to spojiť a vystihnúť pointu Malého princa. Materiál sme dostávali 

a bolo už len na našej fantázii, ako materiál využijeme. Mali sme to nato 90 minút. Po 

obednej prestávke sme sa pustili do práce. „ Deň nadherňajs“. Bolo to na rozprávku 

Alica v krajine zázrakov.  

Boj o korunu medzi dvoma farbami 

V mojej práci som použila dve farby a to bielu a červenú.  Práca má znázorňovať boj 

medzi dvoma kráľovnami, Bielou kráľovnou Miranou a so Srdcovou kráľovnou 

Iracebeth.  Prevláda biela farba, pretože boj a korunu vyhrala Biela kráľovná Mirana. 

Keď Alenka porazila draka Tlachopouda,  nastal deň NADHERŇAJS.  V  krajine 

zavládol znova pokoj, kľud a mier.  Ako sa hovorí, dobro zvíťazí nad zlom. Veniec je 

položený na bielych konárikoch, čím som chcela vystihnúť  korunu kráľovnej  Mirany.  

V príbehu Alenka v krajine zázrakov, keď spozornieme, nájdeme veľa symbolov bielej 

a to napr.  

BIELA FARBA:  

 Biely králik, za ktorým Alenka bežala - symbol nevinnosti  

 Biela kráľovná  Mirana je mladšia sestra Srdcovej kráľovnej Iracebeth. Mirane 

rodičia prenechali kráľovstvo.  Sestry sú úplne rozdielne. Mirana je láskavá, 

jemná, krásna, miluje zvieratá, dokáže vyrábať  rôzne elixíry.  Obyvatelia 

podzemnej ríše  ju milujú.  Dali by za kráľovnú Miranu aj život.  

 Miranin zámok je postavený z bieleho mramoru a je taký istý ako Mirana, 

priateľský, srdečný.  V sieni je vystavené brnenie Bieleho rytiera, ktorému chýba 

iba Vorpálový meč .  
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ČERVENÁ FARBA   

Srdcová kráľovná – krvavá baba  

Červená kráľovná symbol – dospelosti  

Srdcová kráľovná je v deji dominantná a priam neprehliadnuteľná postava.  Je hlavne 

zaujímavá so svojou srdcovou hlavou. kvôli ktorej každému utkvie v pamäti.  Bojí sa 

dňa Nadherňajs, keď Alenka porazí draka. Srdcová kráľovná väčšinou problémov rieši 

vetou „ Zotnite mu hlavu“.  Iracebeth je povýšenecká, namyslená postava, ktorá chce 

mať  všetko pre seba. Červená farba je spojená s kráľovnou od jej vlasov až po závesy 

na zámku. Dokonca aj IIosovic  Stayne, ktorý je taktiež arogantný a zákerný ma cez 

oko červenú pásku v tvare srdca. Druhý deň sme odštartovali vonku na južných 

terasách v areáli zámku Dečín. Tam sme si mali pripraviť konštrukcie o rozmeroch 2x3 

m. Názov bol „ Vstup do narnie“. Ja som to poňala tak, že vchod do narnie bude cez 

vodopád. Použila som vodné rastliny, ale podmienka bola taká, že len 4 rody môžeme 

použiť. Vodopád som docielila tak, že som mala čerpadielko na solárny panel, takže 

keď to bolo na slnku, tak voda stekala po obruči. Použila som brečtan a vodné rastliny 

ako sú napr: pálky, záružlie močiarne.  

Za celú pomoc a prípravu patrí moje veľké ďakujem kvetinárstvu Kvety- záhrada, ktorí 

ma pripravujú a morálne podporujú.  

 

Miriam Bučková II.V 
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