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VEDENIE ŠKOLY 

Riaditeľ školy: Ing. Schvarc Ľubomír 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Raždíková Elena 

Vedúci učiteľ praxe: Ing. Matúšek Dušan 

 

ADMINISTRATÍVA A PREVÁDZKA 

Hospodárka školy: Bc. Janušová Alena 

Tajomníčka školy: Mgr. Štyriaková Ľubomíra 

Finančná a mzdová účtovníčka: Korená Marta 

Vedúca školskej jedálne: Jurovatá Monika 

Školník: Frátrik Karol 

Vrátnik: Moravčíková Natália 

Vodič: Uríček Jozef 

 



 

ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 

 

4210 M  Agropodnikanie 

Odborné zamerania : 

08 poľnohospodársky manažment 

11 agroturistika  

18 kynológia 

 

4211 M  Záhradníctvo 

Odborné zameranie: 

26 Sadovnícka a krajinárska tvorba 

 

6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu 

 

4336 M  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena 

 

2940 M Potravinárstvo  

Odborné zamerania : 

05 spracovanie mlieka 

 

4221 Q  Vyššie odborné štúdium – vidiecka turistika 

 

 



TRIEDNICTVO 

I.AT Agroturistika/Manažment regionálneho cestovného ruchu 

                       Mgr. Katarína Drdáková 

I.MZ          Poľnohospodársky manažment/Záhradníctvo      Ing. Vladimír Fabšík 

I.K Kynológia         Ing. Eleonóra Boocová 

I.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena         Ing. Ján Lazar 

I.P Potravinárstvo          Ing. Katarína Podoláková 

 

II.T Manažment regionálneho cestovného ruchu       Ing. Anna Dolníková 

II.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena         Mgr.Andrea Uhliariková 

II.MK  Poľnohospodársky manažment/Kynológia Mgr. Jozef Horka 

II.AZ Agroturistika/ Záhradníctvo         Ing. Anna Belová 

II.V Vidiecka turistika Ing.Janka Bazelidesová 

 

III.T Manažment regionálneho cestovného ruchu       PaedDr.Soňa Ondrejková  

III.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena Ing. Jana Kundrátová 

III.K  Kynológia Ing. Helena Samcová 

III.MZ Poľnohospodársky manažment/ Záhradníctvo  Ing. Eva Hulínová 

 

IV.T Manažment regionálneho cestovného ruchu        Ing. Miroslava Mičurová 

IV.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena        Mgr. Silvia Rovňaníková 

IV.K  Kynológia        Ing. Beáta Latková 

IV.AZ Agroturistika/ Záhradníctvo        Ing. Jarmila Dudoňová 

  

 

 

 

 

 



ZLOŽENIE METODICKÝCH ZDRUŽENÍ 

 

Metodické združenie všeobecno-vzdelávacích predmetov 

a prírodovedných predmetov 

 

 Vedúca MZ: Mgr. Silvia Rovňaníková 

 Členovia: Mgr. Elena Raždíková 

 Ing. Janka Bazelidesová 

 RNDr. Zuzana Brecíková 

 Ing. Emília Čanecká 

 Mgr. Jozef Horka 

 Mgr. Alexandra Jambrichová 

 Mgr. Katarína Jurkovičová 

 Mgr. Ľudmila Kruželová 

 Ing. Jarmila Kuchtová 

 PhDr. Soňa Kyselová 

 RNDr. Ľubica Vagnerová 

 Mgr. Katarína Štalmachová 

 Ing. Zuzana Pechancová 

 Mgr. Ľudmila Štefíková 

 PaedDr. Soňa Ondrejková 

 Mgr. Andrea Uhliariková 

 RNDr. Ľubica Vagnerová 

 Mgr. Dana Višňovská 

 Mgr. Katarína Drdáková 

 

 



Metodické združenie odborných predmetov 

 

  Vedúca MZ/PK:  Ing. Anna Belová 

 Členovia: Ing. Ľubomír Schvarc 

 Ing. Dušan Matúšek 

 Ing. Miroslava Mičurová 

 Ing. Eva Hulínová 

 Ing. Veronika Gilániová 

 Ing. Eleonóra Boocová 

 Ing. Katarína Némethová 

 Ing. Vladimír Fabšík 

 Ing. Stanislav Králik 

 Ing. Ján Lazar 

 Ing. Jana Kundrátová 

 Ing. Štefan Moravčík 

 Ing. Ireneus Trnovec 

 Ing. Jarmila Dudoňová 

 Ing. Helena Samcová 

 Ing. Matej Jasenka, PhD. 

 MVDr. Barbora Martáková 

 MVDr. DanielaBertová 

 Ing. Štefan Hoferica 

 MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD. 

 Ing, Monika Kaplárová 

 Ing. Anna Dolníková 

 Ing. Beata Latková 

 Ing. Katarína Podoláková 

  



OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 

Školský rok 2018/2019 sme slávnostne otvorili 3. septembra 

príhovorom nášho pána riaditeľa Ing. Ľubomíra Schvarca. Vo 

svojom príhovore nás všetkých privítal a zaželal nám úspešný 

školský rok. Obzvlášť privítal našich najmladších žiakov 

prvých ročníkov so želaním úspešného štartu. K príhovoru sa 

pripojila výchovná poradkyňa – Mgr. Dana Višňovská. Jej 

slová sa niesli v obdobnom, povzbudivom duchu. 

 

 



september 

Festival INTER NOS - MEDZI NAMI 

Celá naša škola sa dňa 6.9.2018 zúčastnila štvrtého ročníka medzinárodného 

festivalu Inter Nos – Medzi nami na Mariánskom námestí, ktorý chce poukázať 

na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez 

rozdielu (výšky, váhy, postihnutia) a veselou formou pripomenúť, že všetci 

tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť.  

Festival nadviazal na štvrťstoročie medzinárodného festivalu tvorivosti a 

fantázie Jašidielňa, ktorý sa 

konal každý rok v Žiline prvý 

septembrový týždeň. Bolo to 

trojdňové stretnutie ľudí s 

mentálnym postihnutím, 

majstrov tvorivých dielní a 

študentov, ktorí vchádzali do 

sveta rozprávok a krajín 

fantázie (divadelnej, tanečnej, 

výtvarnej, hudobnej, 

novinárskej, čarodejnícko-

fyzikálnej,...). 

Súčasťou festivalu Inter NOS- Medzi nami sú  sprievodné programy, divadelné, 

hudobné, literárne a výtvarné predstavenia, ktoré aktívne zapájajú diváka do 

tvorby diela. Podujatie je súčasťou Žilinského kultúrneho leta. Organizátormi 

festivalu sú Nadácia Krajina harmónie, Centrum včasnej intervencie, Diecézna 

charita, Gymnázium Hlinská, Návrat, o.z., Stanica – Záriečie, Tanečná škola L. 

Plešingera, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, hudobné skupiny a 

umelci z mesta Žilina. 

 



 

   

    



 

 

 

 



 

 

 

 

 



LETNÁ ŠKOLA- „Buď manažér“ 

 

Dňa 07. 09. 2018 sme spolu s mojimi spolužiakmi začali chodiť do letnej školy „Buď 

manažér“. Mailová komunikácia a registrácia prebiehala s Ing. Benkovou. Kurz trval 1 

týždeň v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite. O tejto 

možnosti sme sa dozvedeli od pani profesorky Némethovej, a keďže to z jej rozprávania 

znelo veľmi zaujímavo, rozhodli sme sa skúsiť niečo nové a získať nové skúsenosti. 

Z našej školy nás išlo 5 a spolu nás tam bolo 25. Okrem nás tam nebol nikto zo Žiliny. 

Žiaci dochádzali z Trnavy, Púchova 

a Považskej Bystrice. Za účasť sme 

neplatili žiadne poplatky a všetky 

pomôcky, ktoré sme potrebovali 

sme dostali. Samozrejme, súčasťou 

boli rôzne prednášky zamerané 

predovšetkým na ekonomiku, 

marketing a manažment. Vyskúšali 

sme si aj simulačné úlohy, kde sme 

v tímoch museli vytvárať napríklad 

reklamu alebo plán mesta. 

Nechýbali ani cvičenia zamerané na 

logické myslenie, jedným z nich 

bolo poskladať papierovú kocku 

z jedného papiera a bez použitia 

lepidla. Všetky tieto úlohy sa na 

záver vyhodnocovali a boli sme 

ohodnotení certifikátmi. Táto skúsenosť bola pre nás veľmi prínosná, pretože sme sa učili  

plánovať, rozhodovať, premýšľať, tvoriť a obhájiť svoj nápad pred ostatnými. 

žiaci 3.T 

 

 

 

 



Oblastná výstava psov všetkých plemien a špeciálna 

výstava farbiarov (CAC) 

 

Na oblastnej výstave psov všetkých plemien, ktorá sa konala 8.septembra 2018 na kúpalisku v 

obci Stráňavy., naši kynológovia nemohli chýbať. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 



Svetový deň upratovania  - 15.9.2018 

 

Milióny dobrovoľníkov v 150 krajinách sveta, vrátane Slovenska, sa 15. 

septembra zapojilo do čistenia miest, brehov riek a prírody počas jedného dňa. 

Akcia s názvom Svetový deň upratovania pripadá na 15. septembra a vznikla v 

roku 2008 v Estónsku. Na Slovensku sa uskutoční pod názvom Upracme (si) 

Slovensko. 

Ani my sme nelenili a už 14.9.2018 sme sa zapojili do čistenia žilinského 

lesoparku. Poteší nás, ak sa inšpirujete a aj takýmto spôsobom si budeme 

udržiavať a chrániť našu krásnu a jedinečnú prírodu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



            

 

       

 

 



Týždeň dobrovoľníctva je tu ☺  

Na začiatku školského roka nám prišiel mail tak, ako aj ostatné. No 

tento bol výnimočný a hneď nás zaujal. Písalo sa v ňom, že od 16. 

– 22. septembra sa koná Týždeň dobrovoľníctva. Neváhali sme 

a hneď sme sa zapojili. Naše dve študentky Katka Smutná 

a Petronela Simonicsová pracujú pre Žilinské dobrovoľnícke 

centrum. Tieto šikovné dievčatá si pripravili prezentácie pre svojich 

spolužiakov a v rámci hodín občianskej náuky, etickej 

a náboženskej výchovy budú v priebehu septembra informovať 

o činnosti centra a o možnosti pripojiť sa k dobrovoľníkom.  

Ale to nie je všetko... Rozhodli sme sa, že spríjemníme ozajstnú 

jeseň i jeseň života starkým, ktorí sú ubytovaní v Dome sv. Lazara 

v Žiline. 8 dievčat našej školy – Júlia Ďugelová, Klaudia 

Šimlíková, Simona Šibíková, Simona Jurčáková, Karina Smolková, Barbora Hujová, 

Annamária Ďuračková a Petra Kasmanová -  pripravilo program, 

ktorý tvorili ľudové piesne sprevádzané harmonikou a heligónkou 

a 19. septembra sme sa vybrali starkých navštíviť. Tí pohotovo 

reagovali slovami: „A vy ste tu, veď nám nikto nepovedal, že 

prídete!!!“ Ale na ich tvárach bolo viditeľné nadšenie a my sme si 

vydýchli. Starkí s horlivosťou počúvali naše piesne a dokonca si 

niektoré s nami aj zaspievali. Boli veľmi vďační a pozvali nás na 

ďalšiu návštevu. Okrem spevu sme im nechali aj malú pamiatku. 

Študenti záhradníctva im vyrobili jesenný venček na dvere 

a dekoráciu na stôl, ktorá ich veľmi potešila.  

 

 



VICTORIA REGIA 
Dňa 19.9.2018 sa v Piešťanoch uskutočnil 25. ročník súťaže VICTORIA REGIA. Hlavná téma 

tohtoročných majstrovstiev Slovenska vo floristike znela: Symfónia kvetov. 

V galérii Kultúrno-spoločenskéno centra Fontána sa tohto roku stretlo 24 súťažiacich z 12 škôl 

zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Čakali ich 3 kategórie: „Poďme do toho!“ – svadobná 

kytica, „Tancujúce kvety v skle“ – tajná práca, „Kvetinový festival“ – vysadzovaná nádoba do 

exteriéru. 

Našu školu zastupovali dvaja študenti zo IV.AZ triedy Jozef Hrabovský a z II.V Miriam Bučková. 

Miriam Bučková skončila celkovo na 5. mieste a v súťaži Sills Slovakia sa umiestnila na 3. mieste, 

Jozef Hrabovský skončil na 14. mieste. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Žilinský deň zdravia 

 

Vo štvrtok – 20. septembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili 
na 15. ročníku Žilinského dňa zdravia. Toto podujatie bolo  
zamerané zdravie človeka, kde sa osvetovou činnosťou 
upozorňovalo na civilizačné choroby a účastníci si mohli nechať 
otestovať svoj zdravotný stav. 

Naši žiaci – Barbora Hargašová, Petra Balušíková, Andrej Záň 
a Adrián Milo ponúkali účastníkom ŽDZ bylinkové čaje, čím 
prispeli nielen k osvieženiu, ale aj ponúkli alternatívu k nie veľmi 
zdravým sladeným nápojom. 

 

 

 

 

 

 

 



Žilinská plavecká štafeta 

 

Naši žiaci sa  dňa 20.09.2018 zúčastnili na 10. ročníku Žilinskej 

plaveckej štafety medzi slovenskými mestami pod záštitou mesta 

Žiliny. Naše 23-členné družstvo spolu zaplávalo 35 950 m. 

Najviac zaplávala Gregová Veronika zo IV.L - 2500m. Z chlapcov bol 

najlepší Matej Hodas  zo IV.K s výkonom 2100m. 

Žiakom gratulujeme za vzornú reprezentáciu školy a mesta. 

 

 



 

 



„Biela Pastelka 2018“ 

 

Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnila celoslovenská verejná dobročinná zbierka na 

pomoc nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom. 

V tento deň sa v mestách 

a obciach celej Slovenskej 

republiky za pomoci 

dobrovoľníkov – študentov 

základných, stredných 

a vysokých škôl 

i samotných zrakovo 

postihnutých občanov 

predávali biele pastelky ako 

symbol neviditeľných línií, 

symbol sveta nevidiacich 

a prejav ľudskej solidarity 

a dobrej vôle.  

Aj naša škola sa zúčastnila 

akcie a žiakom III. L triedy: 

Jane Zuberskej, Jánovi 

Burandovi, Erike 

Jasenovcovej, Barbore 

Digáňovej, Jakubovi 

Besedovi a Klaudii 

Košťanovej sa podarilo 

prispieť do zbierky, ktorá 

bude poskytnutá na 

financovanie aktivít umožňujúce nevidiacim začleniť sa do normálneho života. 

 

 

 



 

 

 

 



Slnečné skaly 

 

Naše prvé sprievodcovanie bolo 21. septembra na Slnečných skalách v Rajeckej 

doline. Bola to naša 

prvá skúsenosť ako 

sprievodcovať a čo to 

obnáša. Páčilo sa nám 

tam prostredie aké tam 

bolo, dobré počasie, 

dobrá nálada. Snažili 

sme sa odovzdať čo 

sme si pripravili a bolo 

to celkom fajn. 

Nepáčilo sa nám, že 

sme museli čakať vo 

vlaku kvôli meškaniu 

a preto sme to museli 

ukončiť rýchlo, ale 

nemohli sme za to. Bol 

to skvelý výlet a hlavne 

poučný a vieme ako sa 

má organizovať akcia ako Sprievodca. 

 

trieda IV.A 

 

 



 

Výlet v Rajeckej doline 

 

Dňa 21.9.2018 sme absolvovali výlet do Rajeckej doliny s triedou 2.T. Výlet 

bol zameraný na vlastnú prípravou jedla s prezentáciou okolitých dedín 

a spoznávanie okolia. Cestovali sme rajeckou Ančou zo Žiliny do Poluvsia. 

V jednote sme nakúpili potraviny. Na slnečných skalách sme opekali špekáčiky 

a piekli zemiaky v alobale. V hore sme po sebe nenechali žiadny odpad a oheň 

sme starostlivo uhasili. Domov sme išli vlakom z Rajeckých Teplíc späť do 

Žiliny.  Žiaci dostali aj kontrolne otázky na overenie pozornosti.     

trieda IV.A 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Považský hrad 
 

V piatok – 21. septembra sa žiaci 3. T triedy zúčastnili odbornej exkurzie s pani profesorkou 

Mičurovou. 

V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu sme išli na Považský hrad. 

Ráno sme sa stretli na železničnej stanici v Žiline. Keďže ako študenti máme vlaky bezplatne, tak sme 

využili túto dopravu. V Považskej Bystrici sme prestupovali na MHD, ktorou sme sa mali dopraviť až 

pod hrad. Na naše prekvapenie bola MHD zadarmo ako aj v Žiline, čo sme boli veľmi radi, pretože 

exkurzia bola prakticky celá zdarma. 

Výstup na hrad nebol veľmi náročný. Najdôležitejšie bolo nešmyknúť sa. Na hrade sme boli asi za 20 

minút pomalou chôdzou. Keď sme konečne vyšli po nekonečných schodoch pred bránu do hradu, 

všimli sme si oznam, na ktorom bolo uvedené, že ponúkajú výklad o hrade – opäť zdarma.  Po výklade 

sme sa šli ešte pozrieť na vyhliadku, z ktorej sme videli Považskú Bystricu, Hričovský kanál, ako aj 

samotnú rieku Váh a krásy okolitej prírody, keď nespomínam diaľnicu. Na Považskom hrade sme 

všetci účastníci boli prvýkrát, takže pocity, ktoré sme mali z jeho návštevy, boli premiérou. 

Exkurziou nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá nám zaujímavým spôsobom priblížila históriu 

a súčasnosť hradu. Keď sme sa vrátili do Považskej Bystrice, tak sme mali krátku prestávku, počas 

ktorej sme sprievodcovali v meste.  Cesta vo vlaku prešla veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a už sme 

vystupovali na stanici v Žiline všetci, živí a zdraví. 

Pozitíva tohto výletu boli také, že sme mali výlet zdarma, slnečný, poučný a čo je hlavné, tak zábavný, 

strávený so správnymi ľuďmi. Osobne si myslím, že na tento výlet budeme ešte dlho spomínať. 

Dominika Cabajová, 3.T. 

 

 

 

 

 

 



Oblastná súťaž v plážovom volejbale dievčat stredných škôl 

 

Stredná zdravotnícka škola usporiadala dňa 25.9.2018 oblastnú súťaž v plážovom volejbale dievčat. Do 

súťaže sa prihlásilo 8 volejbalových družstiev. Plážové ihrisko sme nemohli použiť, pretože bolo 

chladné daždivé počasie. 

Organizátor turnaja SZŠ v zastúpení p. Bučku nás požiadal, aby sme poskytli našu telocvičňu, 

študentov rozdelil do dvoch skupín, v ktorých si hráči zahrali zápasy každý s každým. 

Našu školu reprezentovali: Dorota Oravcová, Tatiana Zemenčíková, Diana Bednáriková a Alžbeta 

Tomášová. 

My sme hrali na domácej pôde. V skupine sme hrali dobre, žiačky Zemenčíková a Oravcová postúpili 

v skupine ako druhé do semifinále o tretie miesto. V zápase o 3. miesto sme sa stretli s Gymnáziom sv. 

Františka, s ktorým sme nakoniec prehrali a umiestnili sa na 4. mieste. 

Tento turnaj bol pre naše dievčatá  aj prípravou na nadchádzajúci ročník nášho družobného turnaja      

 „ Volley mix cup 2018-19“. 

 

 

 



 

Majstrovstvá okresu Žilina v cezpoľnom behu pre žiakov základných 

a stredných škôl v školskom roku 2018/2019 

 

Dňa 26.9.2018 smesa zúčastnili majstrovstiev okresu v v cezpoľnom behu pre žiakov základných 

a stredných škôl, ktoré sa konali na Hájiku.  

Našu školu reprezentovali: 

Belianska  Erika 4.K 

Jarostiaková Nikola 3.K 

Vojtová Daniela 2.AZ 

Čertik Martin 3.K 

Remeš Rudolf 3.AZ 

 

Naši vybratí žiaci reprezentovali školu v kategórii študentky  a študenti. 

Dievčatá bežali 3,5 km a chlapci 5,5 km – trať bola veľmi náročná. Erika Belianska, ktorá v minulých 

troch rokoch vždy obsadila jednu z prvých troch priečok, nebola celkom vo forme, dobehla 7. a veľmi 

pekne za ňou na 9 mieste skončila Daniela Vojtová. Dievčatá obsadili celkovo v družstvách 4. miesto.  

Chlapci dobehli v strede štartového poľa. 

Všetci vydali zo seba maximum, patrí im pochvala. 

 

 



 

 

 

 



Európsky deň jazykov 
 

Dňa 26. 09. 2018 sme v rámci celoeurópskeho sviatku jazykov zorganizovali školskú akciu: 

,,Európsky deň jazykov a my.” 

Akcie sa zúčastnilo 11 tímov- každú triedu zastupoval 2 alebo 3- členný tím. 

Po príprave vlastného projektu mali žiaci vedomostný kvíz, ktorý sa týkal vedomostí o štátoch 

a jazykoch a prednášku s pani Ing. A. Feifičovou na tému: Esperanto - jazyk uprostred 

jazykov a čo o ňom vieme. 

 

Školskú akciu sme uzatvorili vyhodnotením najlepších tímov: 

1. miesto obsadili žiaci 1.P triedy - Taliansko 

2. miesto obsadili žiaci 1.K triedy - Švédsko a 3.L triedy – Holandsko 

3. miesto obsadili žiaci 2.MK triedy – Česká republika a 3.MZ triedy – Veľká Británia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Európsky deň jazykov - 

ESPERANTO 
 

Pri príležitosti celoeurópskeho sviatku jazykov 

sme pozvali a vyspovedali revízorku esperanta -  

pani Ing. A. Feifičovú.   

  
Volám sa Magdaléna Feifičová a už na strednej 

škole mi hovorili Fejfi. A táto prezývka sa ujala aj 

medzi esperantistami. Kto sú to tí esperantisti? No predsa ľudia, čo používajú medzinárodný jazyk 

esperanto. A čože to je to esperanto? Esperanto - pôvodne Lingvo Internacia (medzinárodný jazyk) - je 

najrozšírenejší medzinárodný plánový jazyk. Názov je odvodený od pseudonymu, pod ktorým v roku 

1887 zverejnil poľský očný lekár Ľudovít Lazar Zamenhof základy tohto jazyka. Zámerom tvorcu 

bolo vytvoriť ľahko naučiteľný neutrálny jazyk, vhodný na použitie v medzinárodnej komunikácii. 

Ako som sa dostala k tomuto jazyku ja? 

O esperante som vedela už počas svojich štúdií na bratislavskej Vysokej škole ekonomickej (dnes 

Ekonomická univerzita), pretože už vtedy sa mu venovala moja spolužiačka zo základnej školy 

(narodila som sa v Palárikove) - ale vtedy mi ešte nebol súdený. Keď som po skončení školy prišla 

pracovať do Žiliny na Výskumný ústav dopravný, venovala som sa vo svojom voľnom čase rôznym 

činnostiam. Až som v roku 1987 (no vida, rovných sto rokov po zverejnení esperanta) uvidela pri 

Dome odborov reklamu na kurz esperanta pre začiatočníkov. Hodinu sme mávali raz za týždeň, a raz 

za mesiac v sobotu opakovanie v kaviarni. Učil ma viac-menej priamou metódou Vladko Němec. Po 

ročnom kurze zavelil – napíšte prednášku na konferenciu o aplikácii esperanta vo vede a technike do 

Strážnice – a dve sme to naozaj urobili. Hlavná téma tej tohtoročnej, ktorá sa bude konať od 18. 

októbra v Modre, je vývoj paradigiem vo vede a technike. 

V čase mojich esperantských začiatkov náš žilinský klub organizoval týždenné turistické 

podujatie Turismaj Tagoj – TUTA. To bola výborná príležitosť pocvičiť si jazyk na medzinárodnej 

úrovni. A i neskôr sme víkendovú turistiku radi organizovali i zúčastňovali sa na akciách iných – 

spomeniem napríklad januárový výstup na Poludnicu (na budúci rok sa uskutoční jej 37. ročník) alebo 

júnové stretnutie na  Čantoryji na česko-poľskom pomedzí. 

Po kurze som dostala úlohu redigovať náš klubový časopis Spravodajca, neskôr Raportanto. 

Robila som ho dvojjazyčne a prácou so slovníkom si rozširovala svoju slovnú zásobu. Neskôr som 

šesť rokov bola redaktorkou celoslovenského časopisu Esperantisto Slovaka. 

Po ďaľšom roku som dostala úlohu vytvoriť na Slovensku železničiarsku esperantskú sekciu. V 

jej rámci som potom bola hlavnou organizátorkou týždenného medzinárodného pokongresového 

pobytu v Žiline, neskôr lyžiarskych týždňov vo Vrátnej doline a v Tatranskej Lomnici a najviac som 



hrdá na to, že som organizovala medzinárodný železničiarsky kongres v Košiciach a pokongres 

v Tatranskej Lomnici po ňom. 

Počas tridsiatich rokov som s esperantom zažila veľmi veľa, celý váš časopis by nestačil... 

návštevy esperantistov z mnohých krajín u mňa a mňa u esperantistov (najďalej som bola v Riu de 

Janeiro), kongresy železničiarske i celosvetové (najďalší v japonskej Jokohame a najmilší pred dvomi 

rokmi v Nitre), nezabudnuteľný bol mesačný pobyt na esperanskej univerzite na čínskom ostrove 

Hainan. Dokonca som v esperante študovala lingvistiku na poznanskej univerzite Adama Mickiewica 

– vrátiť sa do študentských čias v päťdesiatke malo svoje čaro (asi preto teraz študujem i na Univerzite 

tretieho veku Žilinskej univerzity). Rada spomínam na vydanie slovenských ľudových piesní na 

magnetofónovej kazete a CD-čku – predstavte si, že preklad do esperanta robil nemecký esperantista! 

Ja som mu musela pripraviť doslovné preklady slovenských textov, podčiarknuť prízvuky v 

slovenčine a 

dodať notový 

materiál s 

hudobnou 

predlohou. 

Speváci sa 

zhodli, že sa 

im to veľmi 

dobre spievalo, 

napokon 

takisto 

reagovali aj 

pražskí operní 

speváci, ktorí 

naštudovali v 

esperante operu Sternenhoch – pôjdem na ňu v decembri. I ja sama som napísala v esperante množstvo 

článkov a prekladov prednášok zo železničiarskych kongresov, v minulosti zopár článkov do našich 

regionálnych i železničiarskych časopisov, i zopár prekladov, najmä povestí z Oravy a iných regiónov. 

V posledných rokoch sa esperanto učím (mám skúšky na úrovni C1 európskeho referenčného 

rámca – a nesmiem zabudnúť na úžasné júlové osemdňové podujatie Letná škola esperanta, kam sa 

radi vraciame) a učím ho – v Čechách, Poľsku, Fínsku, a v Žiline v rámci Krajskej knižnice. A teším 

sa, že na rok pôjdem na svoj prvý medzinárodný mládežnícky kongres, ktorý sa bude konať v júli v 

Liptovskom Hrádku – čo už, doteraz som to akosi nestihla... 

Na pôdu svojej Alma Mater som sa vrátila vlani i v tomto roku počas medzinárodného stretnutia 

polyglotov a v tohtoročnom septembri počas jazykového festivalu LingvaFest´. A tým sa kruh 

uzatvoril – ale esperanto i naďalej zostáva mojím najmilším koníčkom, ba priam koniskom! 



 

 

 

Text ku fotke odovzdávanie jedálneho lístka v esperante: Zľava Fejfi (SK), Mirejo (CH), Tečjo 

(BR), Zsófia (HU-DE) a vedúca reštaurácie Zur Ratsstube. 

 



CESTOVANIE PO ZÁHORÍ 
 

Dňa 27.9.2018 sme absolvovali náučné cestovanie po 

regióne Záhorie. Cesta bola veľmi zaujímavá a náučná 

vďaka žiakom 2 ročníka. Prvá zástavka na našom putovaní 

bola Brezová pod Bradlom, konkrétne mohyla Milana 

Rastislava Štefánika, kde sme mali prehliadku pamätníka.  

Následne to bola návšteva v Kúpeloch Smrdáky. Kúpele 

Smrdáky sa vyznačujú tým, že majú vysoký obsah 

sírovodíka. Táto liečebňa je vhodná najmä na problémy 

s kožnými ochoreniami a pohybovým aparátom. Zaujímavé 

na tejto liečebni je aj Sírne bahno, ktoré sa využíva ako 

liečebná pomôcka hlavne pri problémoch s kĺbmi 

a chrbticou. Vzniká pretekaním sírovodíkovej vody cez 

sprašové zeminy. Bahno musí 3 roky zrieť, aby sa dalo 

používať na tieto účely. Kúpele si ho vyrábajú varením tohto bahna. Sprievodkyňa nám 

pustila video v sále na ukážku rôznych procedúr a previedla nás taktiež parkom v Smrdákoch. 

Ďalej sme navštívili Zámok Holíč. Zámok Holíč je od roku 1963 národnou kultúrnou 

pamiatku. Pri prezeraní tohto zámku nám robila výklad pani sprievodkyňa. Ukázala nám izby 

zámku, sálu a podzemné chodby, ktoré boli poprepájané takmer celým areálom. Najviac nás 

zaujala miestnosť, kde boli staré náradia a veci ktorými robievali ľudia v tej dobe. A aj 

miestnosť, ktorá bola plná zmenšenín ako samotného zámku alebo kaplnky pri hrade, či 

ostatných budov v rekonštrukcii. Zaujímavosťou bolo, že hrad v minulosti obklopovala voda. 

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia samotného hradu, ale aj ostatných budov pariacich pod 

tento zámok. Skalicu so známym Skalickým trdelníkom poznáme asi všetci. No my sme mali 

možnosť nakuknúť, ochutnať, dokonca si aj skúsiť vyrobiť tento Skalický zázrak s názvom 

trdelník. Do domácej výrobne týchto trdelníkov nás manželia privítali trdelníkom a hraním na 

harmonike v tradičných krojoch. Táto výroba má dlhoročnú generačnú tradíciu. Trdelníky 

rozvážajú po celom Slovensku aj Čechách. Po objednaní vám trdelník príde do 24 hodín, 

pričom doba spotreby je 3 dni. Posledná zástavka bola Šaštín stráže – prehliadka baziliky, kde 

sme mali prednášku a možnosť vojsť do 

tohto chrámu.  

Na tomto poznávacom zájazde sa nám 

najviac páčil Skalický trdelník, kúpele 

Smrdáky a Bazilika Šaštín stráže. Sme 

veľmi radi, že sme mohli absolvovať túto 

skvelú činnosť a tou je cestovanie 

a spoznávanie regiónu Záhorie. (Trasa: 

Žilina – Brezová pod Bradlom – Smrdáky – 

Holíč – Skalica – Šaštín Stráže – Žilina)      

        

žiaci II.T, III.T a IV.A       

 

 

 

 

 



Maratón aerobiku žiačok a žiakov stredných škôl o pohár riaditeľa školy 
v rámci Európskeho týždňa športu 
 
 

27.9.2018 sme už po druhýkrát v rámci Európskeho týždňa športu zorganizovali 4-hodinový maratón 
aerobiku.   
Našu školu sme prihlásili na mapu športových podujatí v rámci celého Slovenska.  
Maratónu sa zúčastnilo 70 študentiek našej školy a 5 z Obchodnej akadémie, Veľká okružná, Žilina. 
Pozvali sme 4 certifikované inštruktorky zumby, aerobiku, pilatesu a body worku. 
Cvičilo sa 45 minút, potom bola 15 min prestávka na doplnenie pitného režimu a oddych. Dievčatá a 3 
chlapci mohli kedykoľvek zo súťaže odstúpiť, pokiaľ by sa necítili v poriadku. Dve tretiny dievčat aj 
chlapci vydržali až do konca. 
Študentky súťažili o pohár riaditeľa našej školy a postup do krajského kola. Pán riaditeľ na záver 
odovzdal pohár najlepšej našej fitnesske Mirke Mravcovej zo 4.L pohár a prvú cenu. Získala najviac 
bodov - 85. Pri hodnotení v porote sa vystriedal10 hodnotiteľov - inštruktorky, učitelia, ale aj žiaci. 10 
najlepších dievčat postupuje do krajského kola.  
Sú to: 
Mravcova Miriam - 4.L, Zelinová Valéria – 4.L, Smutná Katarína 3.L, Mazúrová Barbora – 2.AZ, 
Furendová Alica -2.L, Salingerová Vanesa – 3.L, Ozaniaková rebeka – 2.L, Pastiriková – 1.MZ, 
Žilčáková – 1.MZ  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Vynikajúci výsledok našich žiakov – 3. miesto v krajskom kole Župnej 

kalokagatie 

Dňa 28.9.2018 sme sa po postupe z druhého miesta v regionálnom kole zúčastnili krajského kola 

Župnej kalokagatie. Športovo-vedomostná súťaž žiakov stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja sa 

uskutočnila pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej. 

Štartovalo 9 družstiev 5 členné zmiešané družstvá /min. 2 dievčatá/. 

Bežalo sa  3 km v teréne, v intervaloch 500 m boli kontrolné stanovištia, kde žiaci plnili branno – 

vedomostné úlohy.  

Súťaž je veľmi náročná, je potrebné vedieť strieľať, hádzať granátom na cieľ, prehup lanom, prejsť 

zamoreným územím v rámci CO, zdravotná príprava, topografia a veľa teoretických otázok z rôznych 

oblastí života, aj v anglickom jazyku. 

Naše družstvo nastúpilo v zložení  

Hodas Matej 4.K 

Oberta Tomáš 4.K 

Čertík Martin 3.K 

Makuková Adriána 3.K 

Spada Viliam 3.K 

Horáková Katarína 4.K 

Družstvo ukázalo nesmiernu vôľu zabojovať o najlepšie umiestnenie. 

Výsledok 3.miesto v krajskom kole je vynikajúci, zatiaľ najlepší, aký sme dosiahli v tejto súťaži. 

Všetkým patrí veľká pochvala.  

 



 

 



október 

Pochod nádeje 

Dňa 03.10.2018 pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej sa naši študenti 

zúčastnili „Pochodu nádeje“ na 24. ročníku protidrogového festivalu Dni nádeje 2018 

(Hlinkové námestie – Dubeň – Salaš Straník).  

Pochodu sa zúčastňujú stredné školy ŽSK v počte cca 100 študentov.  Z našej školy sa 

zúčastnili žiaci, 2.MK. Pochvalu môžeme dať všetkým zúčastneným, ktorí v sychravom 

počasí zvládli tento náročný terén.  
 

 



Kynologický workshop 

Dňa 03.10. a 4.10.2018 sa konal workshop pre triedy 1. K, 2.K – 

agropodnikanie so zameraním na kynológiu.  

Téma workshopu bola: „Komunikácia ako základný pilier vo vzťahu medzi 

človekom a psom“. Obsah workshopu bol: vzájomné zoznamovanie sa počas 

hry, prezentácia fotografií, vzťah so psom, komunikácia so psom, zážitkové 

hry so psami, model vzťahu, welfare psov a diskusia. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



Exkurzia Oswiencim–Krakow 

 

Dňa 8. októbra 2018 sa 48 žiakov z tried III. T, IV. T, II. MK, II. AZ, II. L zúčastnili pod 

dohľadom pedagogického dozoru: PaedDr. Soňa Ondrejková, Mgr. Dana Višňovská, 

Mgr. Elena Raždíková exkurzie v koncentračnom tábore Auschwitz – Birkenau, 

v múzeu, ktoré je v súčasnosti označené ako pamiatka UNESCO. Múzeum 

dokumentuje históriu vyvražďovania počas vojny a je najväčším masovým cintorínom 

na svete. 

Prehliadka trvala približne 3 hodiny. Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín, pričom dostali 

prijímače a slúchadlá, a takouto formou im bol poskytnutý výklad v slovenskom 

jazyku. Sprievodcovia vhodne informovali žiakov o histórii, o faktoch, pridali príbehy 

preživších. Našich žiakov upútali a tí mali možnosť zamyslieť sa nad tým, čo sa dialo 

v minulosti a aký odkaz je pre súčasnú mladú populáciu. 

Po prehliadke sme sa autobusom presunuli do Krakowa, bývalého hlavného mesta 

Poľska. Uskutočnila sa prehliadka naozaj bohatého historického centra v okolí 

Wawelu, po Kráľovskej ceste sme prešli na RynekGlowny, Po uplynutí dohodnutého 

času na rozchod a prípadné drobné nákupy sa všetci účastníci stretli a autobusom 

vydali na cestu domov. 

Dojmy študentov: 

„Moje dojmy z exkurzie sú super. Bolo to vzplanutie hrôzy a zároveň úžasu. Veľmi 

sa mi to páčilo a odporučila by som tam ísť aj mojim spolužiakom, aj kamarátom 

či rodine.“ 

„Keďže som bola aj v Osvienčime a aj v Krakove prvýkrát, tak som bola 

zmätená, pobúrená, smutná, ale zároveň šťastná, že som tam mohla byť. 

Osvienčim je veľké miesto... a Krakov je nádherné mesto, kam chcem ešte určite 

ísť.“ 

„Osvienčim bol fajn, aj keď som očakávala viac. Podľa ľudí to vraj je dosť 

depresívne, čo mne až tak nepripadalo. Krakow bol super!“ 

„Exkurzia bola veľmi kvalitná. Sprievodkyňa povedala stručne, ale pritom 

výstižne informácie. Najviac ma na exkurzii zaskočil počet obetí v Osvienčime.“ 

„Veľmi odporúčam exkurziu do Osvienčimu. Veľmi sa mi páčilo prepojenie 

s Krakowom, Krakow je nádherné mesto a rozhodne je čo obzerať na deň, alebo 

aj na viac dní.“ 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE ŽIAKOV SŠ 

 

Dňa 11.10. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale chlapcov na Spojenej 

škole, Rosinská cesta v Žiline. 

Do chlapčenskej súťaže sa prihlásilo 12 družstiev stredných odborných škôl 

a gymnázií, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín. Víťaz každej skupiny postúpil do  

finálovej skupiny. 

My sme mali v skupine Bilingválne gymnázium aSOŠ stavebnú. S Bilingválnym 

gymnáziom sme prehrali 3 : 0 a s SOŠ stavebnou 4 : 0. V skupine sme obsadili 3. 

miesto, takže do finálovej časti sme nepostúpili. 

Žiaci sa snažili, no technicky sme nestačili na ostatné družstvá, ktoré čerpajú  

z väčšieho výberu chlapcov. 

 

 

 

 



Okresné kolo vo florbale dievčat stredných škôl 

 

Dňa12.10.2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat na Spojenej škole, 

Rosinská cesta v Žiline a Strednej škole dopravnej v Žiline. 

Do súťaže sa prihlásilo 14 družstiev stredných odborných škôl a gymnázií, čo bolo o 

5 družstiev viac ako minulý rok. 

V našom družstve sme mali väčšinou štvrtáčky a dve druháčky. Dievčatá si v prvom 

kole vyžrebovali skupinu B, ktorú sme museli vyhrať, ak sme chceli postúpiť do 

finále. V skupine bola nasadená SZŠ ako víťaz minuloročného turnaja. Skupinu sme 

vyhrali a postúpili sme do semifinále s víťazom A skupiny – športovou školou. Zápas 

sme tesne prehrali 2:1 a v zápase o tretie miesto naše dievčatá opäť ukázali, že sú 

veľké bojovníčky a vyhrali 2:1 a obsadili a aj obhájili minuloročné tretie miesto. Patrí 

im právom veľká pochvala. 

 

 

 



 

 



Oblastné kolo v plážovom futbale dievčat stredných škôl 

 

Dňa 15.10. 2018 sa uskutočnilo oblastné kolo v plážovom futbale dievčat stredných 

škôl, ktoré zorganizovala Stredná zdravotnícka škola ešte v rámci Európskeho 

týždňa športu. 

Do súťaže sa prihlásili 4 družstvá stredných odborných škôl. Hlavný organizátor to 

charakterizoval slovami “ prihlásili sa tie družstvá, ktoré na to majú“ ☺ . Do súťaže 

sme si išli vyskúšať dievčenský futbal.  

Dievčatá ukázali maximálne nasadenie a svojou bojovnosťou dosiahli pekný 

výsledok – druhé miesto. 

Musíme ich za to pochváliť a verím, že toto umiestnenie je pre nich motiváciou do 

ďalších futbalových športových aktivít. 

Súpiska našich zúčastnených dievčat: 

Bučová  Natália, Horáková Katarína, Michalčíková Mária, Zemenčíková Tatiana, 

Murárová Lucia, Rusnáková Miroslava Mravcová Miriam, Porubčanská Kristína, Frkáňová 

Veronika, Hladká Cindy, Biela Petra, Hubočanová, Natália, Jaroščiaková Nikola 

 

 



  

 

 



ENVOFILM 

18. októbra 2018 sa naša škola zapojila do 

medzinárodného projektu zameraného na 

tvorbu environmentálnych filmov. 

Organizátorom podujatia bola Albrechtova 

stredná škola v Českom Tešíne, kde sme sa 

aj vybrali. Odovzdávanie cien prebiehalo 

v niekoľkých kategóriách, napr. Najlepší film 

základnej školy, Najlepší film strednej školy, 

Najlepší medzinárodný film, Víťazný film a iné... Do každej z kategórií boli 

nominované 3 filmy. Úspechom našich žiakov bola nominácia do kategórie 

Najlepší medzinárodný film, kde sme súperili so školou z Poľska a z Kysuckého 

Nového Mesta. I keď sa nám 

nepodarilo získať prvé miesto, 

ďakujeme Diane Křenkovej a Ivanovi 

Bačikovskému za čas a námahu, 

ktorú pri tvorbe filmu obetovali... 

A v duchu hesla nášho tohtoročného 

filmu: „Nie je dôležité, koľkokrát 

spadneš, ale koľkokrát sa postavíš 

a bojuješ ďalej,“ budeme aj my tvoriť 

nové filmy, ktoré sa stanú lepšími a 

lepšími.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Majstrovstvá sveta v Dogfrisbee 

v Americkej Georgii  

Ak práve čítate tento príspevok, 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 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, ktorí 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 predvádzať s prvky, 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 do diaľky na ihrisko rozdelené na zóny. V tejto kategórii sme sa 

umiestnili v Top 20 tímoch z celého sveta. 

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

Amerike. 



 



 

 

 

 



november 

Innovation Camp súťaž 

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 konzultantmi - 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. 
 

 

 

 

 

 

 



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. 

Návštevníci si mohli pozrieť: 

• prezentácie jednotlivých odborov 

• prezentácie všetkých odborných učební a priestorov školy 

• prezentácie krúžkov – krúžku tradičných remesiel, strihanie a úprava srsti psov… 

• prezentácie záhradníckych projektov a prác študentov 

• minizoo 

• aranžovanie 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Študenti odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu prezentovali v rámci 

vzdelávacieho programu Junior Achievement (JA) – študentské spoločnosti. 

Návštevníci DOD sa mohli v priebehu dňa občerstviť v bufete študentskej spoločnosti 

a v čajovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V školskom Kynologickom centre a  na cvičisku psov si mohli návštevníci 
pozrieť ukážky z výcviku psov. 

 

 

 

 

 



Prezentácia odboru POTRAVINÁRSTVO: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Budúci záujemcovia o štúdium si mohli vyskúšať svoje vedomosti v testoch na 
prijímacie skúšky. 

V areáli školy prebiehala počas DOD prezentácia Zväzu chovateľov a prezentácia 
záhradnej techniky. 

Záujemcovia o 3-ročné nadstavbové pomaturitné štúdium – Vidiecka turistika sa 
mohli oboznámiť s obsahom a formou vyučovania tohto odboru. 

V telocvični školy prebiehalo školské kolo v bedmintone chlapcov a dievčat. 

Na auto cvičisku našej školy bola prezentácia Autoškoly, v ktorej si budúci študenti 
môžu urobiť vodičské oprávnenie. 

Účasť bola vysoká, našu školu navštívilo okolo 262 žiakov zo základných škôl zo 
svojimi výchovnými poradkyňami, ako aj rodičia a široká verejnosť. 

 

 

 

 

 



Rodová rovnosť 

Dňa 08. novembra 2018 sa uskutočnila beseda, pod vedením JUDr. Staníkovej 

zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Žiaci IV. T a IV. K 

besedovali na tému rodová rovnosť. Okrem fundovaného výkladu, boli žiakom 

predkladané prípadové štúdie s danou problematikou, ktoré  sa riešili a následne 

vyhodnocovali. Situácie interpretovali aktuálne problémy ako napr. nerovnaké 

platové ohodnotenie pri výkone toho istého zamestnania, v ktorom, muž dostáva 

vyšší plat a žena za tú istú prácu nižší plat, ďalej uprednostňovanie do 

zamestnania muža pred ženou, nakoľko u nej sa predpokladá, že pôjde na 

materskú dovolenku, atď. Špecifikované boli oblasti, formy a diskriminačné 

dôvody ako bazálne predpoklady diskriminačnej situácie na základe rodovej 

rovnosti, a rovnako tak boli žiaci upozornení na právnu normu: Ústavu SR, 

Antidiskriminačný zákon, Zákonník práce a Dohovor o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien. 

 

 

 

 

 

 

 



Domáce násilie ubližuje všetkým 

Dňa 09. 11. 2018 sa uskutočnila beseda žiakov 1. AT na tému 

Domáce násilie ubližuje všetkým, ktorá bola vedená p. Hudecovou 

z neziskovej organizácie Áno pre život. Žiakom bola predstavená 

problematika domáceho násilia, jeho formy: fyzické násilie, 

sociálne násilie, ekonomické násilie, psychické násilie a sexuálne 

násilie. Následne sa na demonštrácii príkladov zo života 

uskutočnila diskusia. 

Okrem toho boli žiakom poskytnuté telefónne čísla a linky, kde 

môžu oni, prípadne ich známi hľadať potrebnú pomoc. 

 

 

 

      

 

 



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. 

 



Imatrikulácie 2018 

Dňa 16. novembra 2018 sa na našej škole 

uskutočnili imatrikulácie žiakov prvých 

ročníkov, ktoré pripravili žiaci III. L triedy. 

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 Sheerena 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



  

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



WEBINÁR – Podnikanie v cestovnom ruchu I        

 

Dňa 14.11. 2018 sa uskutočnil webinár s názvom Tradičné podnikanie netradične. 

Organizovala ho firma Junior Achievement Slovensko. Webinár sa uskutočnil v rámci 

predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu a zúčastnili sa ho žiaci II. T triedy pod vedením pani 

učiteľky Mičurovej. 

Prvý, s ktorým sme volali bol Radoslav Hoppej, slovenský bloger. Na svojom blogu píše o 

cestovaní po Slovensku. Ale blogerom nie je celý život, najprv pracoval v rakúskej firme, ale 

svojej práce sa vzdal. Rád cestoval po svete, no lákalo ho Slovensko, tak sa rozhodol živiť 

cestovaním po Slovensku. Jeho prvý zárobok bol až po 10. mesiacoch, ako začal fungovať 

jeho blog. Aktuálne cestuje po celom Slovensku a začína byť celkom známy, napríklad na 

Instagrame ma už približne 15 000 skladovateľov a je hlavne známy vďaka jeho tetovaniu, 

ktoré ma na ruke. Pravdepodobne sa kvôli nemu volá „Nie je túra bez Štúra“. Rád ľuďom 

posiela pohľadnice, stačí mu napísať správu a on keď navštívi nejaké miesto, tak vám ju 

pošle. Študenti z iných škôl sa ho pýtali na miesto, ktoré s obľubou navštevuje. Odpovedal, 

 že miesta, ktoré nie sú ľuďom až tak známe a najradšej sa vracia 

do Španej doliny, ktorá je známa svojou baníckou činnosťou a 

taktiež na Nádvorie Európy v Komárne. 

Ďalší, s kým sme volali, bola dvojica Maťo a Maťa. S víziou 

„Spotrebuj len potrebné“ sa snažia vo svojej kamennej predajni 

ľudí krok po kroku viesť k zodpovednejšiemu správaniu sa voči 

planéte, vlastnej spotrebe a sebe. Ich obchodík sa nachádza v 

Trenčíne ako jediný svojho druhu v TN s názvom „Bezobalis“. 

Stálo ich to úsilie, aby vybudovali to všetko, čo majú, pretože 

mali problém okrem iného i s hygienou. V zákonoch sa nič 

presné ohľadom bezobalových  obchodov nepíše. Radili sa aj 

s inými podobnými predajňami v Bratislave.  Na začiatku 

prezentácie nám ukázali číslo 10 000 a nechali nás hádať, až do 

konca webináru,  čo to znamená. Nakoniec nám prezradili, že je 

to suma, ktorá im ešte chýba z toho všetkého, čo do obchodu 

investovali. V predajni sa dá nakupovať tak, že sa tovar odváži 

alebo  odmeria v odmerke, potom si ho naberáte  do vlastných 

nádob. Predáva sa tam všetko od potravín cez rôzne nádoby až k hygienickým potrebám. Aj 

tejto dvojice sa študenti pýtali otázky, na ktoré radi odpovedali. Jedna z otázok bola, čo sa 

najviac predáva. Odpoveď znela,  že vegánske gumené cukríky a prírodná špongia. 

Sme veľmi radi, že nás pani učiteľka prihlásila na túto nezvyčajnú formu vzdelávania. 

Dozvedeli sme sa ako sa dá podnikať v cestovateľskej oblasti prostredníctvom internetu a ako 

môžeme začať podnikať bez toho, aby sme ničili prírodu. Ide o nové trendy v spoločensko – 

zodpovednom podnikaní. Na hodine sme rozoberali i náš prínos z cestovateľských aktivít pre 

spoločnosť a prínos pre zdravší životný štýl. Rozhodli sme sa, že sa aj my chceme zapojiť do 

uvedených aktivít a postupne budovať nielen zdravšiu ale i vzdelanejšiu spoločnosť. 
 
 

Iveta Hruštincová, II.T 



Krajské kolo v aerobiku dievčat a chlapcov 

stredných škôl 
 

Súťaž v aerobiku sa konala v športovej hale Plavisko, Ružomberok 

 

Hodnotilo sa : držanie tela, upravenosť ( oblečenie, obuv), technika prevedenia, presné 

opakovanie prvkov podľa cvičiteľa, dodržanie rytmu, umelecké predvedenie, výraz tváre 

– showmanship.  

 

Súťaž bola kondične veľmi náročná, dievčatá vydržali všetky 4 bloky a zvládli to 

výborne. Do celoslovenského kola postupuje 10 najlepších. 

 

V Ý S L E D K Y 

- víťazky KK: 

1. miesto HRČKOVÁ KLAUDIA Gymnázium J. M. Hurbana Čadca 

2. miesto GERECOVÁ VIKTÓRIA Gymnázium Š. Moyzesa Ružomberok 

3. miesto MAZÚROVÁ BARBORA SOŠ poľ. a služieb na vidieku Žilina – 2.AZ 

Naše dievčatá, ktoré postúpili na MS: 

Smutná Katarína -3.L 

Furendová Alica– 2.L 

Ozaniaková Rebeka – 2.L 

Hladka Cindy – 2.MK 

 

Z našej školy sa KK zúčastnili ešte Zelinová Valéria -4.L, Pastiriková Adela -1.MZ, 

Žilčáková Michaela- 1.MZ, z kterých posledné budú mať ešte příležitost zasiahnúť o 

postup v ďalších ročníkoch. 

 

Celoslovenské kolo sa koná v Trenčíne 4. 2. 2019 

 

 



 

 



 



Červené stužky 2018 

 

Dňa 28. 11. 2018 vyvrcholila celoslovenská kampaň boja proti AIDS a HIV. 

Vyhodnotenie kampane sa realizovalo v Mestskom úrade v Žiline 
a zúčastnili sa ho aj študenti našej školy (trieda II. MK): Simona Jurčáková, 
Valéria Kubištelová, Marián Gundáš, Róbert Sečkár. 

Program stretnutia bol rozdelený do dvoch častí, kde prvá časť obsahovala 
lekárske uchopenie danej problematiky, t. j. pôvod vírusu, prvé výskyty 
vírusu a syndrómu AIDS, prvé písomné zmienky o tomto ochorení, zloženie 
vírusu či spôsob napádania imunitného systému a jeho latentnosť. Druhá 
časť pozostávala z vyhodnotenia jednotlivých súťažných disciplín. Žiakom 
sa akcia páčila a považujú ju za veľmi prínosnú. 

  

 

 

 

 

 

 



december 

Vianočné trhy v Bratislave 

 

Sneh v Bratislave privítal členov turistického krúžku na 

akcii dňa 1. decembra 2018. Zúčastnili sa vianočnej 

predajnej výstavy v INCHEBE a mali možnosť zahrať sa 

spoločenské hry na rozsiahlej ploche HRAtislavy 2018. 

Určite každému dobre padlo aj občerstvenie na Vianočných 

trhoch 2018 v Starom meste, drobné nákupy a potulky 

uličkami v predvianočnom duchu historického centra 

Bratislavy

 





Školské kolo 

kynologickej 

súťaže 

jednotlivcov 

Dňa 04.12.2018 sa na 

našej škole konalo školské kolo kynologickej súťaže jednotlivcov. 

Na akcii sa zúčastnilo celkovo 18 žiakov.  Preverovali sa výkony psovodov a ich psov podľa 

skúšobného poriadku BH – SK bez zadávania skúšky v kategórii: A   „Výber“ a v kategórii B 

 „ S úpravami“.  

Výkony žiakov boli hodnotené rozhodcami p. MVDr. Danielou Bertovou a p. Janom 

Šramekom.  

Kategória A „Výber“, BH-SK, časť A, podľa skúšobného poriadku, bez zadania skúšky a bez 

streľby bola hodnotená v týchto disciplínach: 

• privolanie psa 

• ovládateľnosť psa na vôdzke – schéma 

• odloženie psa v ľahu za pochodu 

• dlhodobé odloženie psa 

Kategória B „S úpravami“, BH-SK, časť A s úpravami (pre mladších psov, psov bez 

výcviku….), bez zadania skúšky a bez streľby bola hodnotená v týchto disciplínach: 

• privolanie psa – vzdialenosť psa min. 10 m, ľubovoľný povel, ľubovoľné privolanie – na 

pokyn rozhodcu 

• ovládateľnosť psa na vôdzke 

1. a) podľa schémy SAMOSTATNE 

b) podľa schémy na pokyn rozhodcu 

• polohy psa na vôdzke: SADNI – ĽAHNI – SADNI,  na pokyn rozhodcu 

• obraty na mieste v rôznom poradí – na pokyn rozhodcu – 2x VPRAVO VBOK / VĽAVO 

VBOK / ČELOM VZAD 

• dlhodobé odloženie psa – psovod 5 krokov pred psom, čelom ku psovi 

 

 



Vyhodnotenie výsledkov: 

✓ Kategória A – „Výber“         

  

Meno žiaka Trieda 

Počet 

bodov                      

     

1. Dropčová Diana 3.K 37 

2. Horáková Katarína 4.K 35 

2. Pitel Adam 4.K 35 

3. Belianska Erika 4.K 34 

4. Hýllová Dominika 4.K 25 

5. Paršová Lucia 2.MK 24 

6. Hodas Matej 4.K 22 

 

 

✓ Kategória B – „ S úpravami“ 

Meno žiaka Trieda 

Počet 

bodov                      

                

1. Gecelovská Ema 1.K 22 

2. Blahovec Štefan 4.K 16 

3. Chupáňová Natália 3.K 16 

4. Tomicová Anna 4.K 16 

5. Zacherová Andrea 4.K 12 

6. Kováčová Kristína 4.K 11 

 

 

 

 

 



2. ročník mikulášskeho stolnotenisového turnaja 
študentov a študentiek 

 

Dňa 06.12.2018 sa uskutočnil 2. ročník školskej športovej súťaže v stolnom 
tenise chlapcov a dievčat. Zúčastnilo sa ho 36 chlapcov a 39 dievčat našej školy. 

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín /chlapčenskej a dievčenskej/. Hralo sa 
vyraďovacím spôsobom do 11 na dva vyhraté sety, najskôr podľa ročníkov, potom 
víťazi pokračovali vo vyraďovacom pavúku na 3 vyhraté sety. 

Víťazom chlapcov sa stal Sečkár Róbert z 2.MK triedy, 2. miesto obsadil Gorelčík 
Adam zo IV.AE a 3. miesto obsadil Oboňa Matej z II.T triedy. 

V dievčenskej skupine sa na 1. mieste umiestnila Martinčeková Martina z 3.K,          
2. miesto obsadila Biela Petra z 1.L a tretia skončila Štrbová Anna z 1.P. Turnaj mal 
dobrú atmosféru. Najlepší boli odmenení diplomom a mikulášskou sladkosťou. 

 

 

 

 



 



Súťaž v spracovaní informácií na počítači 

 

Dňa 11. 12. 2018 sa uskutočnilo v učebni ADK školské kolo súťaže SIP 

v disciplíne písanie na počítači – súťažná disciplína je zameraná na 

kvalitu a kvantitu spracovania textu odpisovaním na klávesnici z 

papierovej predlohy. Súčasne sa uskutočnil aj odpis textu na 

presnosť v programe ATF v trvaní 3 min. Školského kola súťaže sa 

zúčastnili 16 žiaci, nominovaní boli dvaja žiaci z každej skupiny na 

ADK z 1. ročníka.  

Výsledky 

 

Odpis na presnosť 

1. miesto  Roland Belčík   I. M    

2. miesto Vanesa Gavláková   I. K/1 

3. miesto  Jaroslav Poliak   I. K/2 

 

Odpis na rýchlosť 

1. miesto      Roland Belčík   I. M    154   ČÚ/1 min 

2. miesto  Jakub Záhumenský       I. P    146,6 ČÚ/1 min 

3. miesto  Ema Gecelovská   I. K/1 127   ČÚ/1 min 

 

 

 



Zbierka hračiek pre deti v núdzi 
 

 

V rámci dobrovoľníckych aktivít sme sa zúčastnili vianočnej zbierky hračiek pre deti v núdzi, 

ktorú vyhlásil Žilinský samosprávny kraj od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018. Hračky sme boli 

osobne odovzdať 12. 12. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



Floristická súťaž – VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE 2018 

 

 
Dňa 13. decembra 2018  sa v Košiciach uskutočnil 9. ročník floristickej súťaže s 

medzinárodnou účasťou – VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE. 

Tento rok sa stretlo 24 súťažiacich zo 7 škôl zo Slovenska, Maďarska a  Rumunska. 

Čakali ich 3 úlohy: 

➢ „Vianočný svietnik“ – typický prvok Vianoc, 
➢ „Adventný veniec“ 
➢ „Vianočná dekorácia na dvere“. 

Našu školu zastupovali tri študentky z III. MZ triedy Barbora Hargašová, z II. AZ 

Mária Mihalčíková a Daniela Vojtová. 

Mária Michalčíková  získala 6. miesto za prvú úlohu. Daniela Vojtová 5. miesto za 

prvú úlohu a Barbora Hargašová získala cenu sponzora Panta Rhei za adventný 

veniec. Celkovo sa umiestnili v prvej polovici. 

 

     

 

 

 



 

 

         

 

 



Vianočná finančná zbierka 

 

Dňa 18.12.2018 sme sa zúčastnili dobrovoľníckej aktivity 

celoslovenskej vianočnej finančnej zbierky v meste Žilina pre deti 

v detských domovoch, náhradných rodinách a rodinách v kríze. 

Akciu organizovala Nadácia Úsmev ako dar (Solidarita s deťmi 

z detských domovov) 

Finančný výťažok zo zbierky poputuje na rozvojové projekty 

a aktivity pre deti z detských domovov, náhradné rodiny v kríze 

v Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

 

 

 

 

 



Ocenenie pre Žiacku školskú radu, úspešné 

umiestnenie našej školy v ratingu SOŠ v ŽSK 
 

Žiacka školská rada, ktorá pracuje v našej škole, bola ocenená Žilinským 

samosprávnym krajom ☺.  

V hodnotení všetkých stredných odborných škôl v rámci Žilinského 

samosprávneho kraja (60 škôl) naša škola  v roku 2018 obsadila 7. miesto v poradí 

ratingu škôl ŽSK. Tento úspech patrí nám všetkým – žiakom, učiteľom a 

prevádzkovým zamestnancom i vedeniu školy. 

 

 

 



Vianočná 

akadémia 
 

Dňa 21. decembra sa uskutočnila každoročná 

tradičná Vianočná akadémia  na našej škole. Na 

jej organizácií sa podieľali študenti cestovného 

ruchu, trieda 3. T pod vedením Ing. M. 

Mičurovej a Ing. K. Némethovej. Program začal 

o 9:00, kedy pán riaditeľ rozsvietil vianočný 

stromček. So svojimi predstaveniami sa 

predviedli všetky triedy našej školy. NAJ agro 

chlapca a NAJ agro dievča nám predstavila 

koordinátorka tejto súťaže, Mgr. Višňovská. 

Pomedzi sme si ukázali slovenské zvyky 

a tradície formou scénok, samozrejme nemohla 

chýbať ani tombola, kde sa nachádzali netradičné ceny ako napríklad pizza 

alebo vajíčka. Koniec programu zaklincoval učiteľský zbor svojim country 

tancom, ktorý všetkých veľmi príjemne prekvapil. Na záver sme si spoločne 

zaspievali najznámejšiu koledu „Tichá noc“ za sprievodu hudby a prskaviek 

sme spoločne uzavreli starý rok. 

 



  

 



               

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky súťaže NAJ agro chlapec, NAJ agro dievča 2018/201

V tomto školskom roku prebehlo školské kolo našej súťaže v decembri. 

 

Prihlásených bolo 5 dievčat a 2 chlapci. To znamená, že chlapci nemali veľkú 

konkurenciu  a umiestnenie bolo nasledovné: 

1.miesto  Ján Buranda   3.L 

2.miesto  Fabián Tutka   1.K 

Dievčatá sa umiestnili takto: 

1.miesto Miriama Mravcová     4. L 

2.miesto Soňa Führichová         2. AZ 

3.miesto Ester Marešová            3. L 

 

 

Do 

celoštátne

ho kola 

postúpili 

2 chlapci 

a 2 

dievčatá. 

Semifinál

e 

celoštátne

ho kola 

súťaže sa 

uskutočnil

o 13. 2. 

2019 

v Nitre na výstavisku Agrokomplex. 

 

Organizátori pripravili zaujímavý priebeh súťaže a naši študenti boli úspešní. 

Z chlapcov Ján Buranda a obidve dievčatá  Miriama Mravcová aj 

Soňa Führichová postúpili do finále súťaže, ktoré sa bude konať 27.3.2019 opäť 

v Nitre. Medzitým bude ešte hlasovanie  Naj dievča, chlapec webu. 

Všetkým študentom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu patrí poďakovanie. 

  



Január 

Exkurzia Penziónu Martinov 

dvor  

Dňa 18.1.2019 sme sa zúčastnili exkurzii penziónu 

Martinov dvor, ktorý sa nachádza v Tepličke nad 

Váhom. Pani majiteľka nás prijemne prekvapila jej 

pohostinnosťou a ochotou ukázať nám všetky 

miestnosti penziónu. Porozprávala nám veci 

z praxe. Taktiež sme boli ohúrení zbierkou 

náprstkov, obrazov a starých váh. Penzión aj spolu 

s reštauráciou je veľmi krásny a určite vám odporúčame ich navštíviť. Cítili sme sa 

tam ako doma a ďakujeme pani majiteľke a jej mamine, že boli ochotné nám všetko 

ukázať. 

žiaci triedy 4.A  

 

 



Turistický 

krúžok – 

Vysoké Tatry 

 

Členovia turistického krúžku 26. januára 2019 navštívili 

zasnežené Vysoké Tatry. Ľadové sochy, turistika na Rainerovu 

chatu a nádherná scenéria okolitých kopcov sa zaslúžila o to, že 

sme sa tam cítili ako v rozprávke. Odporúčame študentom využiť 

bezplatné cestovanie vlakmi a nenáročnou cestou vyjsť na 

Hrebienok. Stojí to za to. 

 

 

 

 



Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom 

lyžovaní a snowbordingu 2019 

Dňa 31.01.2019 sa zúčastnili naši študenti  Hnilická 

Miroslava a Hladká Cindy, Marettová Michaela, 

Ozaniaková Rebeka, Pristachová Adela a Sečkár Róbert 

súťaže SŠ v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu, ktorá sa 

konala pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky 

Jurínovej. 

Miestom konania bolo v tomto roku lyžiarske stredisko 

SKI PARK Kubínska Hoľa. Tohto podujatia sa zúčastnilo    

cca. 130 študentov. 

 

 

 

 



Február 

AEROBIK žiačok/žiakov stredných 
škôl 

 
Dňa 4. februára sa zúčastnilo na celoslovenskom kole v AEROBIKU 

v Trenčíne 68 žiakov zo všetkých krajov. 

Našu školu reprezentovalo 5 dievčat, ktoré postúpili z krajského kola 

maratón aerobiku. 

Smutná Katarína          3. L 

Ozaniaková Rebeka     2. L 

Furendová Alica           2. L 

Mazúrová Barbora       2. AZ 

Hladká Cindy               2. MK 

Súťaž pozostávala z 5 kôl po 40 minútach s 10 min. 

prestávkou. 

• KOLO BASIC A E R O B I C 

• KOLO POWER JOGA 

• KOLO BODY WORK 

• KOLO Z U M B A 

• KOLO D A N C E  A E R O B I C 

 

Hodnotilo sa: držanie tela, upravenosť (oblečenie, obuv), technika 

prevedenia, presné opakovanie prvkov podľa cvičiteľa, dodržanie rytmu, 

umelecké predvedenie, výraz tváre – showmanship. 

Súťaž je kondične veľmi náročná, no naše dievčatá to zvládli výborne.  

 

 

 

 



Malinovský Valentín 
 
Dňa 7. februára 2019  sa v Malinove pri Bratislave uskutočnil 11. ročník medzinárodnej 

súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetín – Malinovský Valentín. 

Tohto roku sa stretlo 21 súťažiacich z 9 škôl zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. 

Čakali ich tri Valentínske úlohy: 

• guľatá kytica 

• kvetinový aranžmán v tvare srdca 

• a prízdoba fľaše. 

Našu školu zastupoval študent Jozef Hrabovský zo IV. AZ triedy. 

 

 



Školenie učiteľov ku čitateľskej gramotnosti 

 

 

Dňa 12. februára 2019 sa na našej škole uskutočnilo školenie pedagógov zamerané na 

zvyšovanie kvality čitateľskej gramotnosti u žiakov. Učitelia mali možnosť získať nové 

poznatky a trendy vo  vyučovaní, ktoré umožnia žiakom  lepšie pochopiť texty, tabuľky, 

schémy, mapy, grafy. Tieto kompetencie sú v dnešnej dobe nevyhnutné nielen v pracovnej a 

občianskej sfére, ale i v bežnom živote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spospredza.edu.sk/2019/02/skolenie-ucitelov-ku-citatelskej-gramotnosti/


Návšteva inštitúcie 

Europe Direct Žilina  

Dňa 13. 02. 2019 sa žiaci II. V a III. 

MZ  triedy zúčastnili návštevy Europe 

Direct Žilina. 

Žiaci sa oboznámili s činnosťou Europe 

Direct Žilina, ktorá je súčasťou siete 

informačných stredísk,  určených na 

poskytovanie informácií o Európskej 

Únii. 

Boli im poskytnuté informácie o fungovaní EÚ, o jej inštitúciách, o možnostiach 

cestovania, štúdia a pobyte či podnikaní v EÚ. V závere mali žiaci možnosť overiť 

si svoje novozískané informácie prostredníctvom vedomostného testu a tí najlepší 

si domov odniesli i vecné ceny. 

 

 



Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníkov 

Kurz pohybových aktivít - lyžiarsky a snoubordový kurz sa konal dochádzkovou formou  v 
lyžiarskom stredisku Snowland Valčianska dolina. Uskutočnil pre všetkých žiakov 1. ročníka 
v dvoch februárových termínoch: od 4.2. do 8.2. & od 11.2. do 15.2.2019. V druhom termíne 
sa niektorí žiaci zúčastnili aj korčuľovania. 

Snowland ponúka novú modernú 4-sedačkovú lanovku s nástupným pásom a dĺžkou 1320m, 
prevýšením 330m a prepravnou kapacitou 2000 osôb za hodinu a 6 lyžiarskych vlekov s 
celkovou kapacitou 5700 osôb za hodinu. Rozdielna náročnosť terénu aj vlekov umožnila 
všetkým od najslabších až po dobrých lyžiarov naučiť sa alebo zdokonaliť sa v lyžiarskych 
a snoubordových zručnostiach. 

Žiaci boli disciplinovaní, dodržiavali a plnili pokyny svojich inštruktorov. Naučili sa alebo 
zdokonalili v pohybových lyžiarskych a snoubordových zručnostiach, zažili pobyt v zimnej 
prírode, utužili sa pozitívne vzťahy medzi spolužiakmi. 
 
V závere kurzu v piatok  nám inštruktori zo strediska postavili malý slalom, kde si všetci žiaci 
mohli preveriť svoje novonadobudnuté lyžiarske a snoubordové schopnosti a naučené 
zručnosti. Najlepší žiaci dostali sladké odmeny aj diplomy. Za snahu a výdrž boli odmenení 
čokoládou všetci žiaci kurzu. 

 

 
 

 

 



  

 

 

  



 

 

 



 

 



Školské kolo SOČ 

2018/2019 
 
Dňa 28.februára sa uskutočnilo celoškolské 

kolo SOČ. 

 

Na našej škole je to už tradične súťaž na 

medzinárodnej úrovni, pretože sa ho 

zúčastňujú aj študenti z družobnej školy 

v ČR. 

 

Je to   Albrechtová střední škola v Českom Tešíne a zúčastnili sa dve študentky, Natália 

Bartlová a Tereza Tvardková so svojimi prácami z odboru 07 Pôdohospodárstvo/ 

poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo. 

 

Naši študenti tento rok súťažili v 3 súťažných odboroch a výsledky sú nasledovné: 

 

❖ Odbor 04 Biológia     

  

1.miesto  Nina Leštinová 3.L     Nadmerný rybolov žralokov a dopad tohto problému na ekosystém  

  

❖ Odbor  05 Životné prostredie, geografia ,geológia    

 

1.miesto Ján Buranda      3.L            Vplyv PH vody na raka riečneho /Astacus astacus/ 

 

2.miesto Dominik Jankech  4.AZ      Návrh vyhradenej zelene 

  

❖ Odbor 07 Pôdohospodárstvo / poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo 

 

1.miesto  Monika Odrobiňáková  3.L  Hojenie chronickej rany u koní 

 

2.miesto Matúš Borový     4.AZ          Návrh rodinnej záhrady 

 

3.miesto Klára Korčeková   4.AZ        Návrh okrasnej záhrady pre penzión v Dlhom Poli 

 

4.miesto Rudolf Remeš    3.MZ           Výroba sena z trvalých trávnych porastov 

 

Študentské práce posudzovala odborná komisia   Ing.Ľubomír Schvarc, riaditeľ školy 

Ing.Dušan Matušek, vedúci praxe 

Mgr.Dana Višňovská metodik SOČ 

 

Školská komisia SOČ odporučila všetky práce na obhajobu v rámci PČOZ ako komplexnú 

odbornú prácu. 

 

 



 

 

 

 

 

 



1. ročník basketbalového medzi ročníkového 
turnaja študentov a študentiek 

 
Dňa 28.02.2018 sa uskutočnil 1. ročník školskej športovej súťaže 
v basketbale chlapcov a dievčat. Zúčastnili sa ho 8 – členné družstvá 
chlapcov a  dievčat 1. až 4. ročníka našej školy. 

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín – chlapčenskej a dievčenskej. Hralo sa 
systémom každý s každým. 

Turnaj mal dobrú atmosféru, najlepší boli odmenení diplomom a  
sladkosťou. 

 

 

 

 



marec 

Krajské kolo súťaže Mladý ekofarmár 

Dňa 20. 03. 2019 sa konalo krajské kolo súťaže Mladý ekofarmár. 

Súťaže sa zúčastnilo 5 žiakov – traja žiaci z našej školy a dvaja 

žiaci zo SOŠ polytechnickej z Liptovského Mikuláša. 

Súťaž bola rozdelená na časti: 

1. časť – vlastné dojenie v PD Predmier 

2. časť – vedomostný test, krmovinárstvo 

3. časť – laboratórne vzorky mlieka, degustácia, NK test, 

senzorické vlastnosti mlieka. 

Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére, nevyskytli sa žiadne rušivé 

momenty. 

  

Umiestnenie žiakov: 

1. miesto – Patrícia Milcová – 3. L SOŠ 

PaSnV Žilina 

2. miesto – Monika Kytková – 1. K – SOŠ 

PaSnV Žilina 

3. miesto – Sára Líšková – 1. L – SOŠ 

PaSnV Žilina 

4. miesto – Ján Hodoň – SOŠ Liptovský 

Mikuláš 

5. miesto – Kristián Florek – SOŠ 

Liptovský Mikuláš 

  

Srdečne gratulujeme! 

Hore uvedení žiaci postupujú do 

celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 15 .05.  – 17. 05. 2019 

v SOŠ veterinárnej v Nitre. 

 

 



„Škola bez hraníc“ – 6. 
ročník medzinárodného 

družobného volejbalového 
seriálu stredných škôl o 

putovný pohár priateľstva 

 
Dňa 22. 3. 2019 sa uskutočnil 6. 

ročník medzinárodného volejbalového 

turnaja Volley Mix Cup 2019 medzi 

našou školou a školami Albrechtova střední škola, Český Těšín, Zespok Szkół 

Rolniczych w Międzyświeciu. 

Organizátorom 6. ročníka bola Zespok Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, kde za 

organizáciu zodpovedala Barbara Lason. 

Turnaj je pokračovaním družobných stykov, ktorý od roku 2017 usporiadame 

striedavo na jednotlivých školách  1 x ročne v rámci projektu „ Škola bez hraníc“. 

6. ročník volejbalového turnaja vyhralo poľské družstvo. Na druhom mieste sme sa 

umiestnila naša škola a tretie bolo družstvo z Čiech. 

Diplomy a pohár odovzdala riaditeľka školy v Miedzyswieciu, poďakovala sa za 

pekný priebeh a reprezentáciu škôl. My sme obe družstvá pozvali na ďalší ročník 

k nám na Slovensko. 

Po súťažiach sme absolvovali prehliadku Skanzenu v Ochabach – bola to zaujímavá 

zbierka rôznych poľnohospodárskych náradí, traktorov a starých osobných 

automobilov. 

 



 



Súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetín 

v Międzyświeciu 

Dňa 21. 3. 2019 sa konal 1. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetín 

v rámci cezhraničnej spolupráce  pri príležitosti Veľkonočných sviatkov 

s názvom: „Veľkonočné aranžovanie“. Súťaž nadviazala na volejbalový turnaj 

Volley MixCap z projektu „Škola bez hraníc“. 

 

Stretli sa tri družstvá po dvoch žiakoch z troch škôl: 

• Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina 

• Albrechtová střední škola Český Těšín 

• Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu. 

Tohto roku sa žiaci stretli v Międzyświeciu a opäť si zmerali schopnosti v dvoch 

úlohách: „Jarný veľkonočný raňajkový stôl“ 

a tajná práca „Veľkonočný venček“. 

 

Našu školu zastupovali Miriam Bučková 

a Dominika Adamusíková. Domov doniesli prvé 

miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Odborná prednáška na tému: 

Tyflokynológia 

 

Dňa 22. 03. 2019 sa na našej škole uskutočnila odborná prednáška 

s názvom: Tyflokynológia, ktorú  viedla Jarmila Virágová – 

odborný garant o. z. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy 

z Bratislavy. 

Prednáška bola určená pre študentov III. ročníka študijného 

odboru agropodnikanie – zameranie kynológia. 

Program prednášky: 

– všeobecne o vodiacom psovi 

– história vodiacich psov 

– účelový chov vodiacich psov 

– výchova vodiacich psov 

– výcvik vodiacich psov 

– odovzdanie vodiaceho psa 

nevidiacemu majiteľovi. 

 

 

 

 

 



apríl 

Silový trojboj chlapcov  

 

04.04.2019 sme usporiadali 2. ročník v silovom 

trojboji našich študentov. Súťažilo sa v tlaku na 

lavičke so záťažou 60% svojej hmotnosti, 

v drepoch so záťažou 100% svojej hmotnosti 

a v zhyboch nadhmatom bez záťaže.  

Výsledky: 

 

 

 

 

 



 

 



Výchovný koncert – Trinásta 

komnata 

Dňa 04. apríla 2019 sa uskutočnil výchovný koncert ako ďalšie 

pokračovanie úspešnej série protidrogových multimediálnych výchovných 

koncertov. 

Svet drog tu bol prirovnávaný k trinástej komnate, do ktorej túži zo 

zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek. V programe malo 

12 šťastných, správnych dverí svoje pomenovanie: priateľstvo, láska, 

rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, 

humanita, česť a spravodlivosť. 

Kto otvoril tieto dvere a vkročil dnu správnou nohou, nemal chuť a ani 

potrebu nazerať do zakázanej komnaty. Počas koncertu sa nazeralo do 

útrob tejto komnaty prostredníctvom príbehov zo života. 

Program disponoval množstvom výpovedí známych i menej známych 

osobností, ktoré by svojimi postojmi a názormi mohli priviesť mladých 

ľudí k čistému životnému štýlu. 

Koncertu sa zúčastnili všetci žiaci prvých ročníkov (108 žiakov) 

a koncert sa im veľmi páčil... 

 

 

 

 



Návšteva Národnej 

rady a Národnej 

Banky Slovenskej 

republiky  

 
Dňa 05. 04. 2019 sa naši študenti, 

členovia Žiackej školskej rady Soňa 

Führichová, Ester Marešová a Karin 

Perrotová  zúčastnili návštevy 

Národnej Rady SR a Národnej Banky SR. 

Podujatie organizoval pán poslanec NRSR Igor Janckulík pre víťazov Olympiády 

žiackych školských rád 2018 v Žilinskom samosprávnom kraji. Garantkou 

spomínaného podujatia bola pani predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. 

 

 

 

 



Krajské kolo SOČ 
 

Krajské kolo SOČ sa tento rok uskutočnilo na SOŠ informačných technológií 
v Kysuckom Novom Meste 5. apríla 2019. Naši traja študenti, ktorí postúpili 
z okresného kola, reprezentovali úspešne našu školu.  

V odbore 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 
obsadili: 

2. miesto Klára Korčeková z triedy  4. AZ  s prácou Návrh vyhradenej zelene 
(okrasná záhrada v penzióne v Dlhom Poli) 

4. miesto Monika Odrobiňáková  z triedy 3. L s prácou Hojenie chronickej rany u koní 

 V odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia: 

5. miesto Ján Buranda  z triedy 3. L s prácou Vplyv PH vody na raka riečneho 

Do celoštátneho kola postúpila Klára Korčeková v odbore 07, držíme jej všetci palce 
v ďalšom kole a tešíme sa z jej úspechu. 

 

 
 

 



Výchovný koncert  

„Všetko je vlastne inak“ 

 
Dňa 08. apríla 2019 sa uskutočnil výchovný koncert o vplyve médií 

na ľudí a zvlášť na deti a adolescentov. Výrazný vplyv médií na 

jednotlivé stupne psychiky nedospelých, nevhodne štruktúrované 

mediálne produkty sa odrážajú na anxióznych, depresívnych 

a agresívnych poruchách. 

Cieľom programu bolo dosiahnutie kľúčovej zručnosti a schopnosti 

mladého človeka vyhľadávať a identifikovať v médiách tie 

informácie, ktoré mu umožnia úspešne sa začleniť do 

spoločenského, študijného a neskôr pracovného života. 

Ďalej sa zameral na efektívnu komunikáciu s rovesníkmi 

i dospelými na rozlišovanie príležitostí pre osobný rozvoj a iné. 

Obsah programu bol postavený na báze reálnych skúseností 

v strete s médiami a ich výsledkom, ktorý bol neraz negatívny. 

Vychádzajúc z tohto kontextu sa identifikovali nástrahy a možné 

opatrenia pred rozličnými druhmi médií. Program poskytoval 

okrem hovoreného slova aj hudbu. 

 

 



Floristická súťaž –  

Veľká noc v Pruskom 
Dňa 10. apríla 2019  sa v Pruskom uskutočnil 7. ročník súťaže Veľká noc v Pruskom. 

Tohto roku sa stretlo 16 súťažiacich zo 7 škôl Slovenska a Českej republiky. Čakali ich 3 
„veľkonočné“ úlohy: 

1. jarná kytica s prútím 
2. veľkonočná kvetinová dekorácia  na stôl 
3. veľkonočná prízdoba črepníkovej kvetiny. 

Našu školu zastupovali dve študentky z II.AZ triedy Adamcová Lenka a Michalčíková 
Mária. 

 



Medziškolská kynologická súťaž 
 

16.04.2019 sa naši žiaci Erika Belianska 4.K, Adam Pitel 4.K, Diana Dropčová 3.K zúčastnili 

medziškolskej kynologickej súťaže v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave. 

Súťažilo sa v nasledujúcich disciplínach: 

- Privolanie psa 

- Ovládateľnosť psa na vodidle 

- Odloženie psa za pochodu v ľahu 

- Stretnutie so skupinkou 

- Stretnutie s cyklistami 

- Stretnutie s bežcami 

Súťaž prebiehala v pokojnej a príjemnej atmosfére. Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných odborných škôl 

zo Slovenska ( Žilina, Pruské, Trnava, Nitra, Ivanka pri Dunaji), súťažilo 15 psovodov so svojimi psami. 

Výsledky: 

2. miesto Adam Pitel, Nemecký ovčiak Nero, SOŠ PaSnV, Predmestská 82, Žilina 

Všetkým súťažiacim gratulujeme! 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



Turnaj stredných škôl v stolnom tenise 
 

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 usporiadajúca škola. 

 

 

 

 

 



 

 

 



Odborná exkurzia v Národnom žrebčíne Topoľčianky 

Dňa 1.5.2019 sa triedy 1. K a 2. L zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom žrebčíne 

Topoľčianky. 

Mali sme možnosť vidieť ustajnenie koní, tréning koní v jazdiarni, kŕmenie koní, rôzne 

plemená koní. 

 

 

 

 



 

 



Dni poľa 
04. až 05. júna sa naši žiaci zúčastnili na celoslovenských dňoch poľa. Pozvaných bolo 6 
poľnohospodárskych škôl z celého Slovenska – Žilina, Levice,  Pruské, Nitra, Ivanka pri 
Dunaji a Kravany nad Dunajom. Tentokrát aj v pozícii vystavovateľov a návštevníkov. Dvory 
nad Žitavou privítali po dva dni 19 žiakov v rámci praxe – vyučovanie exkurznou formou. 
Vedúci učiteľ praxe informoval o súčasnom stave poľnohospodárstva na Slovensku aj pre 
televíziu Markíza. 

 

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/21940-televizne-noviny 

 

 

  

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/21940-televizne-noviny


Likvidačné valné zhromaždenie študentských 
spoločností TripTour a SideTour 

 

Dňa 6. mája 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 to 
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 pani profesorkám, ktoré 
mali s nami trpezlivosť po celý rok a venovali nám svoj čas. 
  

žiaci 3.T 

 

 

 

 



Výstava JARNÁ KRÁSA 2019 – Budatínsky hrad 

 

V dňoch 10. až 12. 5. 2019 sa v areáli Budatínskeho hradu uskutočnil ôsmy 
ročník voňavej a rozkvitnutej výstavy „Jarná krása“, určenej pre širokú 
verejnosť. 
Záštitu nad výstavou opäť prevzal Žilinský samosprávny kraj a podporilo ju 
aj mesto Žilina. 
Na výstave už tradične vystavovali pestovatelia skalničiek, kaktusov, 
bonsajov, mäsožravých rastlín, letničiek i trvaliek. Svoje miesto tam mali aj 
predajcovia záhradnej techniky a remeselníci. 
Naša škola ako spoluorganizátor zabezpečila slávnostné otvorenie. 
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. Dúfajme, že o rok počasie 
nebude protestovať. 
 
 
 

 
 

 



 

 



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 
sprievodcovský kurz, bolo asi to najlepšie, čo sme mohli 
v štvrtom ročníku urobiť. Cestovali sme až do 
Bardejova. Strávili sme tu 3 krásne dni, ktoré sa nám 
vryli poriadne do pamäte. 
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 artikuálny 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 schované 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 o všeobecných znalostiach 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 
 

 



Celoštátna 
súťaž „Mladý 
ekofarmár“ 
Slávnostné otvorenie súťaže sa 
konalo 15.05.2019 o 15:00 hod. 
V tento deň sa písal aj vedomostný 
test. 16.05.2019 sa konali 
v doobedňajších hodinách 
laboratórne skúšky mlieka, 
hodnotenie kvality mlieka 
a krmovinárske úlohy. Poobede žiaci 
vykonali vlastné dojenie na 
poľnohospodárskom družstve. 
V piatok 17.05.2019 od 8:00 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). 
 

Umiestnenie: 
   5. miesto – Patrícia Milcová – 3. L 

10. miesto – Sára Líšková – 1. L 
12. miesto – Monika Kytková – 1. K 

Súťažiacim srdečne blahoželáme! 
  

 



 

 

 



Ďakovný list Ministerstva školstva 

 

Pri príležitosti  20. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý ekofarmár 

udelilo Ministersvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ďakovný 

list SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku 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. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

  

 

 

 



Branný súboj 
študentov 

Dňa 17. 05. 2019 sme sa zúčastnili krajskej súťaže 
branného súboja študentov. 
Súťaž organizovali Ozbrojené sily SR a Ministerstvo 
obrany SR v spolupráci s našou školou a Strednou 
zdravotnou školou. 
Do súbojov sa zapojilo 9 škôl žilinského kraja. Súťažilo 
sa v nasledovných disciplínach: 

• fyzická zdatnosť – kľuky, zhyby a sed-ľah 
• streľba- krátka airsoftová zbraň, dlhá airsoftová 

zbraň 
• prvá pomoc 
• army dráha a RCHBO 
• topografia 
• vedomostný test 
• 12- minútový beh 

Súčasťou súťaže bola prednáška o DVP /dobrovoľnej vojenskej príprave/, drill program 
Čestnej stráže, kynologická ukážka vojenskej polície, ukážka boja zblízka. 
Vojaci zabezpečili aj občerstvenie – vojenský guláš, čaj a minerálku. 
Naše družstvo v zložení Spáda Viliam, Sečkár Róbert a Klucho Samuel  obsadilo 5. miesto. 
Všetci súťažiaci obdržali upomienkové predmety a víťaz sa  zúčastní 48-hodinového prežitia 
vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť. 
 
 

 
 
 
 



ŠTVORYLKA – European Quadrille Dance Festival  

Tanečná škola Peter Cieker tento rok organizovala štvorylku už po desiaty krát! Európsky 

tanečný festival štvorylky zaregistrovala organizácia Tanečný zväz Slovinska 

(PlesnazvezaSlovenije). Synchronizované tancovanie štvorylky v rôznych európskych 

mestách sa koná vždy tretí piatok v máji, presne o 12.00 hod. na významných verejných 

miestach. Krátkym príhovorom pozdravil zúčastnených aj nový primátor Peter Fiabáne. 

Presne o 12.00 hod. 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 . 

 
 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukážky vodnej záchrany pre žiakov 3. K 

 
Dňa 20.5.2019 sa uskutočnili praktické ukážky vodnej záchrany pre žiakov 3. K 

– kynológia na Vodnom diele Žilina. 

 

 

 



  

 



 

 

 

 

 



„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! 

 

 

 

 

 

https://www.spospredza.edu.sk/2019/05/den-usmevu/
https://www.spospredza.edu.sk/2019/05/den-usmevu/


Finančná gramotnosť – vzdelávací program Viac ako 

peniaze 

Do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo 106 

žiakov 3. ročníka v rámci predmetu Finančná gramotnosť. 

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť 

ich finančne plánovať svoju budúcnosť.  Žiaci získali informácie a najnovšie poznatky 

z oblasti finančnej gramotnosti, kompetencie a zručnosti,  ako zužitkovať tieto informácie 

v praxi aj v osobnom živote. Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou JA 

Slovensko. 

Na začiatku školského roka bola žiakom sprístupnená online učebnica programu Viac ako 

peniaze.  Žiaci absolvovali vstupný test. Počas školského roka mali možnosť sa vzdelávať 

pomocou učebných textov a svoje vedomosti a zručnosti si overiť pomocou testov v 10 

kapitolách učebnice: 

1.  Peniaze 

2. Naše príjmy a výdavky 

3. Riadenie osobných a rodinných financií 

4. Ako fungujú banky 

5. Môj prvý účet v banke 

6. Ako a čím platíme 

7. Moderné bankové nástroje 

8. Existuje niečo iné okrem peňazí? 

9. Zadlžiť sa rozumne 

10. Životné istoty a riziká 

V máji 2019 žiaci realizovali výstupný test. Certifikát za úspešné absolvovanie programu 

Viac ako peniaze získalo 54 žiakov. 

 

 

 

 

https://www.spospredza.edu.sk/2019/05/financna-gramotnost-vzdelavaci-program-viac-ako-peniaze/
https://www.spospredza.edu.sk/2019/05/financna-gramotnost-vzdelavaci-program-viac-ako-peniaze/


Turistický týždeň našich druhákov 

Počas maturitného týždňa (27.5. = 31.5.) absolvovali naši druháci 

turistický kurz. Navštívili miesta ako Lietavský hrad, Osčadnica, 

Súľovské skaly, Vrátna, ale aj hrad Starhrad. 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Spotrebiteľský seminár 

 

Dňa 11. 6. 2019 sa na našej škole pre žiakov 3. ročníkov i pedagógov 
Spotrebiteľský seminár Európskeho spotrebiteľského centra v SR zameraný 
na cezhraničné nakupovanie, nekalé obchodné praktiky, nakupovanie cez 
internet, vybavovanie reklamácií, práva cestujúcich v leteckej doprave 
a riešenie spotrebiteľských sporov. 

Lektorom bola Mgr. Katarína Zalaiová, právny poradca Európskeho 
spotrebiteľského centra v SR 

 

 

 

 

https://www.spospredza.edu.sk/2019/06/spotrebitelsky-seminar/


Študenti kynológie na ZŠ 
Lietavská Lúčka 

 

Dňa 12. 6. 2019 sme sa zúčastnili prezentácie študijného odboru 
agropodnikanie so zameraním na kynológiu v Základnej škole v Lietavskej 
Lúčke. 
Naši žiaci predviedli ukážky so svojimi psami pre žiakov uvedenej školy. 
Bola to základná poslušnosť – povely ku mne, stoj, k nohe, ľahni, zostaň. 
Katarína Smutná z triedy 3. L predviedla vystúpenie so svojou Border 
Coliou Vega, s ktorou sa zúčastnila v októbri 2018 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. 
Žiaci základnej školy mali možnosť si psíkov pohladkať, povodiť na obojku, 
hádzať lietajúce taniere. Siedmaci a ôsmaci sa zaujímali o tento študijný 
odbor a naši žiaci im odpovedali na všetky otázky ohľadom štúdia. 
Našim žiakom ďakujeme za prezentáciu odboru. 
 

 

 



Súťaž Môj projekt pre región 

 

Dňa 13.6. 2019 sme sa  zúčastnili finále 

celoslovenského kola Môj projekt pre región 

v Banskej Bystrici. Projekt bol vybraný na 

základe úspešnosti niekoľkých kôl a splnenia 

súťažných podmienok. Prezentovali sme náučný chodník v Štiavnickej doline so zameraním 

na poľovnícky cestovný ruch. S pomocou spolužiakov sme si pripravili počas hodín 

Podnikania v cestovnom ruchu maketu s chotárom Hvozdnica – Štiavnik, propagačné 

materiály a prezentáciu.  V rámci súťaže sme síce nezvíťazili, avšak získali ocenenie 

a pochvalu za kvalitný projekt a prezentáciu od poroty. 

Súťaž nám pomohla zdokonaliť si nielen odborné vedomosti, ale i sociálne, IKT a 

komunikačné zručnosti. Odniesli sme si hlboké zážitky a nadviazali nové priateľstvá.  

 I. Hruštincová, V. Hruštincová 

 

 



 

Návšteva partnerskej 

školy 

V dňoch 18.6. - 19.6. nás navštívili 
študenti Hotelovej akadémie J. 
Andraščíka z Bardejova 
z odboru Manažment 
regionálneho cestovného ruchu. 
Pripravili sme pre nich dvojdňový 
program za poznaním Žiliny 
a Rajeckej doliny. Prvý slnečný deň sme sa po ubytovaní vybrali za potulkami do Budatínskeho hradu, 
kde sme našim kamarátom ukázali park a navštívili  hrad. Po prehliadke hradu sme smerovali do 
centra mesta. Študenti boli oboznámení s históriou mesta, významnými lokalitami a pamiatkami. 
Počas celého dňa sme ako hostitelia vykonávali sprievodcovskú činnosť v rámci predmetu Podnikanie 
v cestovnom ruchu. Druhý deň nás čakal poznávací výlet do Rajeckej doliny. Naše kroky smerovali na 
odbornú exkurziu do Hotela Aphrodite, následne do Múzea dopravy.  Po presune do Rajeckej Lesnej 
mali študenti možnosť obdivovať unikátny Slovenský betlehem, kalváriu, či Baziliku Narodenia Panny 
Márie. Po výbornom obede sme pokračovali v ceste do Čičmian. Architektúra a história obce zaujala 
našich kamarátov, ktorí nám kládli veľa otázok. Keďže sme sa nechceli zahanbiť, i na tento výlet sme 
mali pripravenú sprievodcovskú činnosť. Veď ako by to bolo, keby sme nepoznali históriu a súčasnosť 
miest v našom kraji. Po prehliadke sme našich kamarátov odprevadili na železničnú stanicu 
s prísľubom, že spoznávanie Žiliny a okolia uskutočníme pre ich školu i budúci rok. Zadosťučinením 
pre nás bol ich úprimný obdiv mesta a Rajeckej doliny, keďže u nás boli prvýkrát. Sme hrdí na to, že 
žijeme v tak krásnom meste a môžeme sa pýšiť bohatým prírodným, či kultúrnohistorickým 
potenciálom.  

študenti odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu 
 

 
 

 



 

Spolupráca našej školy a Ústavu celoživotného 
vzdelávania na Žilinskej univerzite 

 
V rámci letnej školy študentov tretieho veku bolo u nás dňa 24. 6. 2019 prvé 
stretnutie pod vedením Ing. Dudoňovej. Zúčastnení sa oboznámili 
s priestormi našej školy, odbornými učebňami, praktickými pracoviskami 
a ich vybavením. 
Cieľom tohto stretnutia bolo vyvolať záujem o ďalšie vzdelávanie u staršej 
generácie pri získavaní nových odborných zručností. Prednáška bola 
zameraná na založenie a udržiavanie skleníka, na navrhovanie záhrad, 
zberu, sušeniu, úprave a používaniu liečivých rastlín. 
Atmosféra bola výborná a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Naša trieda 4.AZ bola jednou z tých, na ktorú učitelia určite nezabudnú. Nebolo to 

s nami vôbec ľahké a najviac vrások sme spôsobili našej triednej profesorke Jarke 

Dudoňovej. Vždy keď sme mali problém, riešila ho všetkými možnými, ale aj nemožnými 

spôsobmi... a niekedy sme si to vôbec nezaslúžili. A ani učitelia to s nami nemali ako 

prechádzku rúžovou záhradou, hlavne pani profesorka Štefíková na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry, s ktorou sme to ťahali 4 roky a jej hlášky nám zostanú 

navždy v pamäti. Taktiež nezabudneme ani na pani profesorku Višnovskú, ktorá bola 

prísna a vzbudzovala v nás rešpekt, ale bola to pani učiteľka na správnom mieste 

a ukázala nám svojou prísnosťou, že sa s nami v živote nikto nebude maznať a že život nie 

je pierko... uvidíme. Na záver by sme sa chceli ospravedlniť profesorom za 

„zdemolované“ nervy, ale zároveň aj poďakovať za ich rady a za to, čo nás naučili. 

Ďakujeme. 



 

 

 

 

 

 

Ak niekto hvoril o triede ktorá prospechom a dochádzkou nikdy 

nezahviezdila tak to bola naša slávna 4.T. Veď ani Einstein sa neučil 

na samé jednotky a patri medzi najslávnejších ľudí na svete. Dúfame 

že na nás budú všetci spomínať len v dobrom. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Róbert Sečkár 

 

Adriana Makuková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S posledným júnovým dňom prišiel aj záver školského 

roka 2018/ 2019. Pre niekoho bol náročný a pre niekoho 

menej a nastal čas zhodnotiť našu celoročnú 

snahu. Každý z nás sa mohol obzrieť za rokom svojej 

práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno si aj uvedomiť v 

čom by sme mali na sebe  popracovať.  

Žiaci sa zhromaždili pred školou, kde sa pán riaditeľ 

školy, Ing. Schvarc, s nami rozlúčil a zároveň 

poďakoval všetkým zamestnancom školy, obzvlášť 

pedagógom a žiakom za 

úspechy a aktivity počas 

školského roka.   

Na záver bolo oceňovanie 

žiakov za  výborné 

výchovno-vzdelávacie 

výsledky, úspešnú 

reprezentáciu školy v 

rôznych olympiádach a 

súťažiach. Knižné odmeny 

a diplomy boli odovzdané 

našim žiakom. 

 

 

 



 

Výlet 

zamestnancov 

 v Kremnici  
 

 

 

 

 

 

 

Kroniku spracovala: Mgr. Andrea Uhliariková 

 


