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Hospodárka školy: Bc. Alena Janušová 

Tajomníčka školy: Mgr. Ľubomíra Štyriaková 

Finančná a mzdová účtovníčka: Marta Korená 

Vedúca školskej jedálne: Monika Jurovatá 

Školník: Karol Frátrik 

Vrátnik: Natália Moravčíková 

Vodič: Jozef Uríček 

Riaditeľ školy: Ing. Ľubomír Schvarc 

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Elena Raždíková

Vedúci učiteľ praxe: Ing. Dušan Matúšek 



 

 

 

Odborné zamerania: 

08 Poľnohospodársky manažment 

11 Agroturistika 

18 Kynológia 

 

 

Odborné zameranie: 

26 Sadovnícka a krajinárska tvorba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.AT Agroturistika/Manažment regionálneho 

cestovného ruchu 

Ing. Emília Čanecká 

I.K Kynológia Mgr. Katarína 

Štalmachová 

I. L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena MVdr. Magdaléna 

Barnišinová, Phd. 

I. MZ Poľnohospodársky 

manažment/Záhradníctvo 

RNDr. Zuzana Brecíková 

I. EP Ekonomika podniku/Potravinárstvo Mgr. Ľudmila Štefíková 

I. V Vidiecka turistika RNDr. Ľubica Vágnerová 

  

II. AT Agroturistika/Manažment regionálneho 

CR 

Mgr. Katarína Drdáková 

II. P Potravinárstvo Ing. Katarína 

Podoláková 

II. MZ Poľnohospodársky 

manažment/Záhradníctvo 

Ing. Beáta Latková 

II. K Kynológia Ing. Eleonóra Boocová 

II. L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena Ing. Ján Lazar 

  

III. T Manažment regionálneho CR Ing. Anna Dolníková 

III. L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena Mgr. Andrea Uhliariková 

III. MK Poľnohospodársky 

manažment/Kynológia 

Mgr. Jozef Hôrka 

III. AZ Agroturistika/Záhradníctvo Ing. Anna Belová 

  

IV. L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena Ing. Jana Kundrátová 

IV. MZ Poľnohospodársky 

manažment/Záhradníctvo 

Ing. Eva Hulínová 

IV. K Kynológia Ing. Helena Samcová 

IV. T Manažment regionálneho cestovného 

ruchu 

Phdr. Soňa Ondrejková 

  

III. V Vidiecka turistika Ing. Janka Bazelidesová 
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Dňa 02. 09. 2019 sme na našej škole otvorili slávnostne nový školský rok 2019/2020 za 

prítomnosti vedenia školy a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja p. Mgr. Eriky 

Jurinovej. 

Okrem slávnostného príhovoru si Mgr. Erika Jurínová prezrela aj odborné učebne v škole, 

kde sa vykonáva výchovno-vzdelávací proces. 

Do nového školského roku prajeme všetkým žiakom a zamestnancom školy veľa šťastia, 

zdravia a úspešné zakončenie školského roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa 6. 9. 2019 sa žiaci 3. A triedy – odbor Agropodnikanie- agroturistika 

zúčastnili  vyučovania exkurznou formou na Hričovský hrad v rámci predmetu Podnikanie 

v cestovnom ruchu a témy Komunikácia s partnerskou školou. 

Pripravili dvojdňový program pre žiakov partnerskej školy v Bardejove v rámci predmetu 

Spoznávame vybrané pamiatky severopovažského regiónu. 

Počasie bolo super ako stvorené na turistiku, trasa v prvej časti mierna, v druhej trochu 

náročnejšia. Odmenou za výstup bol nádherný výhľad. Dozvedeli sa veľa zaujímavých 

informácií o histórii hradu. Rozhodli sa zaradiť výstup na Hričovský hrad do programu ako 

jednu z ponúk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dňa 12. 09. 2019 sa konal v Žiline „Deň Polície SR“. Podujatia sa zúčastnili žiaci tretích 

ročníkov našej školy. 

Polícia ukázala ukážky zo svojej činnosti, psovodi ukázali ukážky so svojimi psami 

a jazdecká polícia predviedli pre návštevníkov rôzne zásahy. 

Videli sme aj simulovaný zásah proti výtržníkom či zásah kukláčov. 

Bola predvedená aj názorná ukážka sebaobrany či zlaňovanie z výšky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dňa 20. 09. 2019 sa naša škola zúčastnila v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých 

občanov Slovenska na celoslovenskej  verejnej dobročinnej  zbierke Biela pastelka. 

Biela pastelka je ako symbol neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a prejav ľudskej 

solidarity a dobrej vôle. 

Výnos bude použitý na špecializované sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej 

rehabilitácie a na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých 

občanov. 

Cieľom verejnej zbierky je získanie finančných prostriedkov na financovanie aktivít, ktoré 

nevidiacim a slabozrakým občanom pomáhajú začleniť sa do normálneho života, ako aj 

sprístupňovanie informácií, špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik 

samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosti o domácnosť, čítanie braillovho 

slepeckého písma a iné špeciálne zručnosti, rozvoj činnosti podporujúcich sebadôveru a 

samostatnosť v súkromnom a spoločenskom živote a na vytváranie podmienok na realizáciu 

a rozvoj týchto aktivít. 

Biela pastelka upozorňuje verejnosť na problémy súvisiace s poškodením alebo stratou 

zraku, na problémy nevidiacich a slabozrakých občanov, oboznamovať ich s možnosťami 

ich prekonávania a získať na ich riešenie podporu. 

Zbierky sa zúčastnili nasledovní žiaci:  

2. K – Liščáková Kristína, Kytková Monika, 2. L – Líšková Sára, Bugalová Karin, 

2. MZ – Kavka Lukáš, Paľovčík Dávid, 2. AT – Řežábková Miriam, Rusnáková 

Miroslava, 3. T – Borská Silvia, Hruštincová Iveta, 3. K – Mičianová Monika, 

Ševčíková Michaela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dňa 30. 09. 2019 sa konala na našej škole zaujímavá odborná prednáška spojená s exkurziou 

po odborných učebniach. Prednášajúcim bol  Ing. Jean Paul Trouvé, PhD. 

z Francúzska, genetik, šľachtiteľ, výskumník ľanu. Téma prednášky bola „Výroba, 

pestovanie a spracovanie ľanu.“ Z anglického jazyka do slovenského jazyka nám prekladal 

kolega Ing. Matej Jasenka, PhD. 

Dozvedeli sme sa zaujímavé podrobnosti z 

pestovania, spracovania a šľachtenia tejto 

tradičnej rastliny. Mali sme si možnosť pozrieť 

dokumentárny film z výskumného prostredia vo 

Francúzsku ohľadom šľachtenia, genetiky ľanu, 

jeho sejbu, zber ľanových semienok, zber 

ľanových stoniek, spracovanie stoniek. Pri 

priadnom ľane vyrastá jedna hlavná stonka, 

ktorá je určená po ošetrení do pradiarenského 

priemyslu. Ľan je jednoročná rastlina. 

Špeciálnymi technologickými postupmi sa zo 

stoniek ľanu získavajú ľanové 

vlákna. Nepoužívajú sa chemické úpravy. Pri 

pestovaní ľanu sa tiež nevyužívajú žiadne 

pesticídy ani hnojivá. 

V minulosti bol pre ľudí ľan jednou 

z veľmi dôležitých priemyselných rastlín. Ľan siaty patrí medzi staré kultúrne 

rastliny. Archeologické nálezy na našom území poukazujú na používanie ľanu, ľanových 

semien a textílii z ľanu už od začiatku 4. storočia, čo je jasným dôkazom využívania ľanu 

od nepamäti. Vyrábala sa z neho jemná látka, ktorá sprevádzala ľudí takmer celým životom. 

Bola súčasťou sviatočných odevov, posteľnej 

bielizne, utierok, obrusov, závesov a takmer každej textílie. Postupne naši predkovia 

začali ľan používať aj v kuchyni a neskôr zistili aj jeho blahodárne účinky na organizmus, 

preto ho začali využívať na liečbu viacerých ochorení. 

Prednáška nám rozšírila rozhľad o tejto jednoročnej rastline. Napriek vyššej náročnosti 

pestovania ľanu, spracovania na výrobu ľanových vlákien a drahšej výrobe oproti bavlne je 

vďaka jeho vlastnostiam o ľan a výrobky z neho, veľký záujem.  

 

 

 

 

 

 



 

Dňa 3. 10. 2019 sa triedy 3. T, 4. T, 2. AT a 1. V zúčastnili na odbornej exkurzii v 

Topoľčiankach. 

Našou prvou zastávkou bola zubria zvernica, kde sme videli majestátne zubry a dozvedeli 

sme sa, že je to jediná zubria obora na Slovensku. So zubrami sa inak môžete stretnúť už len 

v národnom parku Poloniny. 

Ďalej sme pokračovali do zámku Topoľčianky. Tam nám nielen o histórii rozprávala pani 

sprievodkyňa. Okrem nábytku sme mohli vidieť miestnosti plné porcelánu, pôvodné lustre 

či klavír. 

Po obednej prestávke sme sa presunuli do Národného žrebčína. Tam nám milá pani 

porozprávala o koňoch ako sú lipicany či slovenské teplokrvné kone. 

Samozrejme pri tej príležitosti sme nemohli vynechať arborétum Mlyňany, kde sa 

nachádzajú mnohé dreviny a aj rastliny. 

Našou poslednou zastávkou bol kaštieľ v Hlohovci, ktorý sme mali možnosť vidieť len z 

vonku, no tam sme prešli cez nádherný park, kde boli aj ruže, ktorými sa preslávil Hlohovec. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dňa 8.10.2019 sme  po tretí  krát v rámci Európskeho týždňa športu zorganizovali  maratón 

aerobic.   

Našu školu sme prihlásili na mapu športových podujatí v rámci celého Slovenska. 

Maratónu sa zúčastnilo 92 študentiek, z toho boli 8. chlapci a 4 z študentky zo Spojenej 

školy – Rosinská. Pozvali sme certifikované inštruktorky zumby, aerobiku a pilatesu. 

Cvičilo sa 3 x 45 minút, potom bola 15 min prestávka na doplnenie pitného režimu a oddych. 

Študentky bojovali o pohár riaditeľa našej školy a postup do krajského kola. Pán riaditeľ na 

záver odovzdal pohár a diplom najlepšej fitneske Starekovej Natálii zo Spojenej školy 

Rosinská.  Získala najviac bodov  – 126 b. Pri hodnotení v porote sa vystriedalo 15 

hodnotiteľov – inštruktorky aj učitelia. 

10 najlepších dievčat z našej školy postupuje do krajského kola. 

Sú to: 

Celeríková –                  83 b – 2. miesto – Spojená škola 

Martinčeková  4.K        73b, – 3. miesto 

Obertová                       60 b 

Bruková                        47 b – Spojená škola 

Mazúrová 3.AZ            43 b 

Žilčáková                     39 b 

Furendová 3.L              35 b 

Šubertová                     34 b 

Veverková 1.AT          33 b 

Tutka Fabian – najlepší z chlapcov. 

Všetky dievčatá si zapisujú po 25 

bodov do súťaže agrošportovkyňa 

roka. 

 

 

 

 



Dňa 10. 10. 2019 sa trieda 3. K spolu s Ing. Boocovou zúčastnila kynologického workshopu 

„Prekážky“ vo výcvikovom areáli Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky. 

Výcvik psa bol zameraný na prekonávanie rôznych prekážok, ktoré psovi určil psovod (napr. 

prekonávanie prekážky typu A tam a späť, kladina, rebrík…) 

Našou lektorkou bola p. Zuzana Ďurneková, ktorá nám predviedla ukážky prekonávania 

rôznych prekážok so svojim psom Natanom, následne sa potom individuálne venovala 

žiakom a usmerňovala ich pri prekonávaní prekážok so svojimi psami. 

Tento workshop žiaci zhodnotili veľmi pozitívne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 11. 10. 2019 sa žiaci našej školy 4. T triedy zúčastnili vyučovania exkurznou formou 

v Krásne nad Kysucou. 

V Kysuckom múzeu  mali možnosť vidieť expozíciu KYSUCKÁ ODYSEA: od pravekých 

ľudí po astronautov, ktorá prezentuje dejiny Kysúc od najstarších lovcov mamutov cez 

vek Juraja Turzu až po storočie kozmických letov, modely legendárnej stavebnice 

Merkur od najväčšieho svetového zberateľa Jiřího Mládeka z Českej republiky ale aj 

najdôležitejšie momenty z obdobia socializmu v rokoch 1948 – 1989, ktoré nám priblížila 

výstava zo zbierok Kysuckého múzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa 18. 10. 2019 sme využili ponuku Krajskej knižnice v Žiline a navštívili Britské centrum 

spolu s Mgr. Jambrichovou, ktoré je jej súčasťou.  

Návšteva bola rozdelená do dvoch častí. 

Prvú časť návštevy 

tvorila prednáška v 

anglickom jazyku 

spojená s prezentáciou 

na tému: Kráľovská 

rodina. Žiaci sa 

dozvedeli mnoho 

zaujímavostí, napr. 

aké bolo pôvodné 

meno tejto šľachtickej 

rodiny a odkiaľ 

pochádza ich terajšie 

The Windsor. 

Prekvapila nás história tohto rodu, radosti, ale i tragédie, ktoré sa im stali.  

Žiaci spolupracovali s prednášajúcou a kládli otázky, živo sa zaujímali a tému. Najdlhšia 

časť prednášky bola venovaná terajšej britskej kráľovnej Alžbete II. Dozvedeli sa mnoho 

vecí, ktoré nie sú bežne dostupné v učebniciach: detstvo, korunovácia, prvé roky panovania, 

i o jej zapojení sa do 2. sv. vojny, šťastnom manželstve, cestovaní, záľubách… 

Po skončení prednášky  sa presunuli do samotného Britského centra, knižničnej časti, kde sa 

dozvedeli aké knihy, učebnice, slovníky, CD, časopisy a noviny si tu môžu požičať. 

Prednáška bola v anglickom jazyku, čím si posilnili komunikačnú kompetenciu. 

 

 

 

 



Valné zhromaždenie JA firmy KAMtour je úspešne za nami. Konalo sa dňa 29. októbra 

2019 a zúčastnilo sa ho približne 70 študentov našej školy.  

Študenti 3. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu každoročne 

zakladajú pod dohľadom neziskovej organizácie JA Slovensko firmu, ktorá reálne podniká.  

Simulujeme činnosť akciovej spoločnosti so všetkými podnikateľskými povinnosťami. 

Zákon ukladá aj vytvorenie orgánov spoločnosti. Do dozornej rady prijala pozvanie pani 

profesorka Ing. Emília Čanecká a pani profesorka Ing. Helena Samcová. Svojou účasťou nás 

poctil pán riaditeľ školy Ing. Ľubomír Schvarc a triedna pani profesorka Ing. Anna 

Dolníková.    

Cieľom valného zhromaždenia bolo predstaviť akcionárom podnikateľský plán zameraný 

na prevádzkovanie školského bufetu, organizovanie školských akcií a zájazdov. Prioritnou 

úlohou je poskytnúť žiakom našej školy dlhodobú kvalitu za prijateľné ceny.   

Služby firmy KAM tour budú poskytnuté na Dni otvorených dverí, pri prezentácií našej 

školy alebo sprievodcovaní po škole.  

Ustanovujúce valné zhromaždenie nám dalo 

množstvo skúseností,  ako napríklad 

zvládať prácu pod stresom, uplatniť 

tímového ducha a kreativitu, či prezentovať 

sa pred väčším množstvom ľudí 

a odpovedať na ich otázky.  V rámci 

predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu sa 

prakticky učíme nielen sociálnym 

zručnostiam, ale i využívať podnikateľské 

schopnosti v reálnom prostredí. Veríme, že 

na konci roka splníme svoj cieľ a tým je 

naučiť sa spoločensky zodpovedne 

podnikať so všetkým, čo k tomu patrí. 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa 5. 11. a 6. 11. 2019 sa naša škola zúčastnila veľtrhu stredných a vysokých škôl zo 

Slovenska a zahraničia – Mladý tvorca, na výstavisku Agrokomplex v Nitre. 

Interaktívnou formou sme prezentovali záujemcom jednotlivé odbory na našej 

škole.  Návštevníci sa živo zaujímali nielen o  podmienky štúdia, ale i o bežný život 

študentov.  Svojou návštevou nás poctila odborná referentka odboru školstva ŽSK Mgr. 

Iveta Káčerová.   

Zároveň žiaci našej školy prezentovali projekt Potulky Štiavnickou dolinou, kde si žiačky 

Iveta a Veronika Hruštincové z 3. T triedy pripravili celodenný program pre žiakov ZŠ 

v rámci poľovníckeho CR. Uvedený projekt bol vybraný na súťaž o cenu ministra dopravy. 

Zo Slovenska bolo doporučených 9 projektov. Žiačky síce cenu nedostali, ale získali 

hodnotné dary a veľa skúseností a zručností.    

 

 

 

 

 

 



Dňa 14. 11. 2019 sa v našej škole konal Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl.  

Naši žiaci pripravili rôzne prezentácie odborov, krúžkov, aktivít. Účasť žiakov základných 

škôl bola výborná, žiaci prišli buď so svojimi rodičmi, výchovnými poradcami alebo 

v skupinkách.  

Zaujímali sa o záhradnú architektúru, kynológiu, veterinárstvo, cestovný ruch, agroturistiku, 

potravinárstvo. 

DOD dopadlo výborne, tešíme sa na február 2020! 🙂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A prišiel deň 15. november 2019 s veľkým „I“ ako imatrikulácia. “ Zazneli prvé slová 

úvodu z príhovoru tretiakov. Ako na každej strednej škole, ani naši prváci sa tomu nevyhli. 

Tretiaci prijímali nových spolužiakov do svojho študentského cechu. Imatrikulácia prvákov 

je vstupenka do veselého študentského života.  

Program zahájili triedy tretích ročníkov, ktorý bol na vysokej kultúrnej úrovni. Každá trieda 

prvákov prispela tiež do programu a môžeme povedať, že prváci sa nedali zahanbiť 

a pripravili rôzne tanečné a spevácke vystúpenia.   

Úlohy pre prvákov boli ľahké a zábavné. 

Prváci, vitajte! 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa  19. 11. 2019 sa  študentky  Karin Smolková z III. MK, Lucia Kocúrková z I. L a Natália 

Melišíková z I. AT a Petra Kasmanová z III. L  zúčastnili návštevy Domova sociálnych 

služieb sv. Lazara na Moyzesovej ulici v Žiline.  

Potešili obyvateľov domova folklórnym programom a na záver darovali domovu adventný 

veniec, ktorý naaranžovali študenti z odboru záhradná architektúra pod vedením pani 

profesorky  Jarmily Dudoňovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa 27. 11. 2019 sme za našu (od žiakov, rodičov, učiteľov, technických pracovníkov 

školy) odovzdali v Domove sociálnych služieb Jesienka v Bytči, riaditeľke Mgr. Adriane 

Tichej – 37 krabíc pre seniorky a seniorov k vianočným sviatkom.  

Do krabíc od topánok sme pre babičky a dedkov prichystali vianočné prekvapenia a malé 

darčeky, ktoré im snáď na tvári vyčaria úsmev a radosť. Základná škola s MŠ v Bánovej 

pre autistické deti prispela do krabičiek vianočnými pozdravmi od detí.  

Všetkým prispievateľom krabíc, do ktorých sa zmestilo veľa lásky, srdečne ďakujeme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V priebehu novembra a decembra  sme sa zúčastnili 

na troch burzách stredných škôl. Vybraní študenti 

spolu s pedagógmi prezentovali našu školu.  

Dňa 5. 11. 2019 v Dolnom Kubíne, 26. a 27. 11. 

2019 v Martine a 5. 11. 2019 v Ružomberku. 

Študenti prezentovali školu nielen slovom 

o odboroch, činnosti školy, záujmovej činnosti, ale 

aj ukážkami prác z aranžovania, navrhovania záhrad 

či prácou študentských spoločností. 

Dúfame, že sme týmto spôsobom pomohli žiakom 

základných škôl vybrať si ten správny smer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dňa 6. 12. 2019 sa naša škola zúčastnila exkurzie do blízkeho Poľska, konkrétne do mesta 

Wieliczka a do mesta Kraków spolu s pani profesorkou Ing. Némethovou. 

Exkurziu organizovala trieda 1. V pre triedu 3. MZ,  rodičov žiakov a pre študentov 

Univerzity tretieho veku, spolu 45 osôb. 

Sprievodcovskú činnosť si zobrali na starosť žiaci  I. V. triedy. Bola to pre mnohých prvá 

skúsenosť so sprievodcovskou činnosťou.  Trasu si rozdelili a striedali sa pri mikrofóne 

počas cesty v autobuse.  Poučili žiakov zaujímavosťami z histórie a okolia, ba aj zo 

súčasnosti. Taktiež žiakov pobavila aj animácia, keď hádali význam niektorých poľských 

slov.   

Turistická trasa v Soľnej bani vo  Wieliczke, pamiatky UNESCO,  nás uchvátila. Prešli sme 

3,5 km a 850 schodov v podzemí, spoznali sme techniku a technológiu ťažby soli používanú 

pred stáročiami. Ale najviac sa nám páčil najväčší kostol pod zemou na svete.  

Z Wieliczky sa žiaci presunuli rovno do samotného mesta, ktoré priam dýcha históriou – 

mesta Kraków. V Krakówe žiaci mohli obdivovať hrad Wawel, v ktorom mali aj exkurziu. 

Žiaci boli prekvapení, keď v podzemí videli dve hrobky. 

Po exkurzii Wawel sa žiaci presunuli na hlavné námestie, kde mohli žiaci obdivovať 

významnú historickú tržnicu Sukiennice, Baziliku Nanebovzatia najsvätejšej Panny Márie 

a Radničnú vežu.  

Na námestí sa práve odohrávalo jedno z najvýznamnejších podujatí pre toto obdobie – 

vianočné trhy. Žiaci sa nechali uniesť vianočnou atmosférou v Poľskom prevedení, kúpili si 

suveníry a taktiež nepohrdli ani vareným vínom. 

Môj názor na exkurziu je veľmi pozitívny. Exkurzia sa mi veľmi páčila. Mali sme dobrý 

kolektív a to bol základ. Keďže pre mňa majú Vianoce veľký význam a ja stále verím v 

pravého ducha Vianoc, trhy v Krakówe boli pre mňa veľký zážitok. Vidieť vysvietené 

námestie, ozdobené stromčeky a cítiť po celom námestí vôňu pečiva, či už chleba alebo 

sladkého pečiva. No niečo famózne. No čo najviac žiakov potešilo, bolo to ako v tomto 

predvianočnom čase z toho námestia chrlilo priateľstvo a nikde nebolo ani jednej stopy po 

nenávisti a nepriateľstve. Nakoniec je pravda, že na Vianoce zabúdame na konflikty. 

Z Poľska žiaci odchádzali plný radosti a zážitkov. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa 9. 12. 2019 sa zúčastnili  žiačky našej školy spolu s Ing. E. Boocovou z triedy 3. L – 

Bystričanová Marta, Majzelová Katarína, Hrabovská Soňa, Lacuchová Adriana – návštevy 

DSS Domu sv. Lazara s kapacitou 13 ľudí na celoročný pobyt, ktorý sa nachádza v sídle 

Slovenského Červeného kríža, Územný spolok, Moyzesova 38, v Žiline. 

Ide o rodinný typ sociálneho zariadenia, kde je klientom poskytovaná celodenná odborná 

zdravotná a sociálna starostlivosť, využívajú sa služby rehabilitačných pracovníkov, 

pedikérske služby, duchovná podpora a spolupracuje a konzultuje sa s lekárom. 

Dievčatá doniesli klientom vianočné darčeky za svoju triedu a popriali im pevné zdravie a 

spokojné vianočné sviatky. 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, 

nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a 

my sa v určitých chvíľach zastavíme.  

11. 12. 2019 sa naši žiaci zúčastnili vianočného posedenia v DSS Jesienka v Bytči aby sme 

prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným. Pri takýchto príležitostiach sa človeku 

neraz premieta jeho doterajší život, uvažuje o zmysle ľudského bytia, o zmysle nášho života. 

DSS pripravila pre seniorov kultúrny program, v ktorom vystupovali deti z materskej 

škôlky, folklórny súbor, heligonkári z Kotešovej a Kolárovíc. Dojímavým momentom bola 

najmä pieseň „Tichá noc, svätá noc,….“, ktorej slová mnohým seniorom vohnali slzy do očí. 

Na tvárach seniorov bolo vidieť, že sa tešia zo spoločného posedenia.  

Naši žiaci pomáhali pri odovzdávaní vianočných darčekov, koláčov, čaju ale aj pri 

rozbaľovaní darčekov nielen v spoločenskej miestnosti ale aj ležiacim pacientom, ktorí sa 

nemohli posedenia zo zdravotných dôvodov zúčastniť. 

Srdečne ešte raz ďakujeme všetkým triedam, zamestnancom školy, ktorí prispeli vianočnými 

balíčkami pre seniorov v DSS Jesienka v Bytči! 

 



Dňa 16. 12. 2019 sa v učebni ekonomiky na prízemí konali vianočné trhy. 

Študenti školy si mohli vyskúšať: 

 pečenie oblátok 

 zdobenie medovníkov  

 kreatívnu tvorbu vianočných ozdôb. 

Zároveň si mohli pochutnať na pripravenom vianočnom punči.  

Atmosféra bola vynikajúca, celou školou sa niesla vôňa Vianoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa 20. 12. 2019 sa uskutočnila na našej škole vianočná akadémia.   

Tak ako každý rok i teraz sa konala pod vedením Junior Achviemenent (JA) firiem, 

konkrétne firmy KAMtour – žiakov 3. ročníka odboru manažment regionálneho cestovného 

ruchu za pomoci pani profesorky Ing. Miroslavy Mičurovej.  

JA firmy pracujú na našej škole pod záštitou neziskovej a vzdelávacej  organizácie Junior 

Achievement Slovensko. Cieľom podujatia je zblížiť žiakov a pedagógov školy 

a plnohodnotne stráviť posledný deň, kedy sa tešíme na dlho očakávané Vianoce.    

Na vianočnej akadémii sme mali možnosť vidieť programy jednotlivých tried, vstupy 

s ukážkou Vianoc z rôznych krajín sveta, či súťaž NAJ Agro chlapec a NAJ Agro dievča.  

Žiaci a personál školy boli obdarovaní  medovníčkami a v priebehu akcie sme 

žrebovali  hodnotné ceny v tombole.  Toto podujatie sprevádzala slávnostná atmosféra 

podfarbená vianočnou náladou.  

Na záver sme si tradične zaspievali Tichú noc a tešili sme sa na vianočné prázdniny.  

                                                                                                           

 

 

 

 



V pondelok 13. januára 2020 sa žiaci II. P pod vedením Ing. Kataríny Podolákovej 

zúčastnili vyučovania exkurznou formou vo firme DP Chocolate v Žiline. Ide o malú 

rodinnú firmu zameranú na ručnú výrobu čokolády. Firma sa venuje výrobe tabuľkových 

čokolád, plnených čokolád, praliniek, bonbónov, nátierok a iných čokoládových výrobkov. 

Žiaci sa oboznámili s technológiou ručnej výroby čokolády, s balením, skladovaním 

a systémom kontroly kvality čokolády.  

Firma DP Chocolate ponúka svoje produkty cez e-shop alebo v špecializo-vaných 

predajniach. Exkurzia bola veľmi príjemná, výrobou sa niesla čokoládová vôňa. Návštevu 

ukončili ochutnávkou vynikajúcich bonbónov posypaných drveným kakaovým bôbom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa 15. 01. 2020 sa uskutočnil 3. ročník školskej športovej súťaže v stolnom 

tenise.                                                                                                

Zúčastnilo sa ho 32 chlapcov a 32 dievčat našej školy.  

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín /chlapčenskej a dievčenskej/. Hralo sa vyraďovacím 

spôsobom – najskôr podľa ročníkov a potom víťazi pokračovali v postupnom vyraďovaní.  

Výsledky v skupine chlapcov: 

1. miesto –  Sečkár Róbert, III.MK  

2. miesto – Habáň Dominik, I.EP  

3. miesto –  Kubík Ivan z II.L. 

Výsledky v skupine dievčat: 

1. miesto – Martinčeková Martina, IV. K, 

2. miesto – Kysucká Valéria, I. L,  

3. miesto – Krystýnková Simona, II. P. 

 

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

Žiaci si pripisujú body do celoškolskej súťaže o najlepšieho športovca školy pre tento 

školský rok. Za účasť 15 bodov, za prvé miesto – 30 bodov, druhé – 25 bodov, tretie – 20 

bodov. 

 

 

 

 

 



Dňa 16. 01. 2020 študenti III. T triedy Pavol Vároš a Matúš Hruška reprezentovali našu 

školu na Okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka, ktoré sa konalo na Hotelovej 

akadémií v Žiline. 

Súťaž má tri kategórie 2A, 2B, 2D.  

Naša odborná škola patrí do kategórie 2D. Do súťaže bolo prihlásených 8 súťažiacich.  

Súťaž má dve časti písomnú a ústnu.  

Písomná časť sa skladá: z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, gramatického 

testu a ústna časť sa skladá z opisu obrázka a rozhovoru členov skúšobnej komisie so 

súťažiacim na vylosovanú tému.  

Pavol Vároš obsadil 1. miesto a postúpil do krajského kola. Žiakovi srdečne gratulujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dňa 24. 01. 2020 sa žiaci 3. T triedy, odboru cestovný ruch vybrali spoznávať krásy nielen 

Slovenska, ale aj rôznych iných krajín na veľtrh cestovného ruchu SLOVAKIATOUR 

2020, ktorý sa konal v Inchebe v Bratislave. Opäť si vyskúšali aké je to cestovať vlakom 

a bratislavskou MHD za novými poznatkami. 

Exkurziu začali na prízemí pavilónu, v ktorom prebiehal veľtrh gastronómie DANUBIUS 

GASTRO, prezentácia škôl a sprievodných podujatí – prednášok, ochutnávok jedál 

a nápojov a súťaž žiakov stredných odborných škôl v miešaní nápojov MASTER CUP.  

Ďalej  pokračovali prehliadkou 

na poschodí, kde sa prezentovali 

jednotlivé regióny CR, cestovné 

kancelárie, cestovné agentúry, 

kúpele, remeslá zo Slovenska, 

ale aj zahraničia (ČR, Rakúsko, 

Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko 

a iné). Sprievodným podujatím 

bola výstava POĽOVNÍCTVO 

A ODDYCH a výstava 

RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS.  

Na veľtrhu CR  mali možnosť reálne vidieť organizáciu, fungovanie, prezentáciu 

a spoluprácu subjektov CR. Nahliadnutím do rôznych kultúr a národností sveta načerpali 

množstvo inšpirácií pre našu študentskú spoločnosť, najmä v oblasti reklamy a propagácie.  

 

 



Dňa 11 .02. 2020 sa konalo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka na Strednej 

odbornej škole dopravnej  v Žiline.  

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 

 1A, 1B, 1C – základné školy 

 2A, 2B, 2C, 2D – stredné školy 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku patrí do kategórie 2D.  

Našu školu reprezentoval  študent Pavol  Vároš  z III. T triedy, obsadil krásne  2. miesto.  

Gratulujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



V dňoch 12. – 14. 02. 2020 sa naši učitelia Ing. Matúšek a Ing. Lazar zúčastnili študijnej 

cesty do Rakúska a Nemecka za účelom návštevy medzinárodného veľtrhu BIOFACH 

2020  v Norimbergu ako aj prehliadky vybraných firiem zo sektora ekologického 

poľnohospodárstva a produkcie biopotravín. Medzinárodný veľtrh Biofach s viac ako 3500 

vystavovateľmi zo 150 krajín odráža jedinečným spôsobom globálny biotrh a jeho 

rozmanitosť na celom svete.  

Súčasťou cesty bola aj návšteva biofarmy. 

Biofarma sa zaoberá pestovaním a spracovaním 

vlastnej bioprodukcie ovocia a zeleniny. Veľmi 

inšpiratívnou bola návšteva 24hodinového 

samoobslužného obchodu s potravinami, bez 

prítomnosti personálu a registračnej pokladne. 

Študijnú cestu organizoval Zväz ekologického 

poľnohospodárstva Ekotrend. 

 

 

 

 

 

 



Dňa 11. februára 2020  sa v Malinove pri Bratislave uskutočnil 12. ročník 

súťaže Malinovský Valentín.   

Tohto roku sa stretlo 24 súťažiacich z 10 škôl zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska.  

Čakali ich tri Valentínske úlohy: „Darčeková 

kytica“, „Kvetinový šperk zo živých kvetov“ a 

„Prízdoba črepníkovej rastliny okrasnej kvetom“.  

Našu školu zastupovali študentky z I.MZ triedy 

Bronislava Markušová a Radoslava Kvasnicová. 

Bronislava Markušová získala 3. miesto za 

prízdobu črepníkovej rastliny a celkovo skončila na 

13. mieste. Radoslava Kvasnicová za prízdobu 

črepníkovej rastliny získala 5. miesto, za šperk 8. 

miesto a celkovo skončila na 11. mieste. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. februára 2020 sa v Nitre uskutočnilo semifinále súťaže Naj agro chlapec, Naj agro 

dievča. Naša škola mala 4 semifinalistov. Dievčatá Karin Perrotová z triedy 4. L a Cindy 

Hladká z 3. MK. Chlapcov reprezentovali Adrián Milo a Rudolf Remeš z triedy 4. MZ. 

Do veľkého finále a do webového hlasovania postúpili: 

Karin Perrotová a Rudolf Remeš. 

Na súťaži sa spolu so žiakmi zúčastnila koordinátorka súťaže Mgr. Dana Višňovská. 

Srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov vo finále. 

 

 

 

 

 

 



Dňa 12. 2. 2020 sa uskutočnil na našej škole Strednej odbornej škole poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku Deň otvorených dverí v poradí už druhý v tomto školskom roku.  

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

sa návštevníci mohli dozvedieť veľa zaujímavých informácii o našich odboroch štúdia. Žiaci 

prezentovali svoje zručnosti v odbore kynológia ukážkou výcviku psov, v odbore veteri-

nárstvo ukážkou laboratórnej techniky. Žiaci z oblasti cestovného ruchu prezentovali svoj 

odbor štúdia kvízom o vedomostiach z oblasti geografie a národopisu.  

Návštevníci si mohli pozrieť naše učebne ADK, učebne jazykov nemeckého a anglického 

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

potravinárstva. Naša škola disponuje školskou jedálňou ako aj moderne vybavenou 

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

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

navštívilo okolo 200 žiakov zo základných škôl zo svojimi výchovnými poradkyňami, ako 

aj rodičia a široká verejnosť. Žiaci I. V triedy prezentovali odbor Vidiecka turistika pre 

žiakov IV. ročníkov.  Najväčší záujem bol o kynológiu, veterinárstvo a cestovný ruch, ktoré 

majú na našej škole výbornú tradíciu.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dňa 9. 3. 2020 sa žiaci II. P zúčastnili vyučovania 

exkurznou formou v pivovare Flámm v Rajeckých 

Tepliciach spolu s vyučujúcimi Ing. Katarínou 

Podolákovou a Ing. Trnovcom. 

Je to malý pivovar, pivo dostalo názov podľa Dr. Rudolfa 

Flámma, ktorý rozvinul kúpeľníctvo v tomto meste. 

Pán sládek –  Peter Kimák oboznámil žiakov najskôr so 

surovinami na výrobu piva (slad, pivovarské kvasinky, 

voda, chmeľ) a následne im vysvetlil a previedol ich celou 

modernou technológiou výroby piva. 

Žiaci si tak doplnili svoje teoretické vedomosti z odborných potravinárskych predmetov. 

 

 

 



Počas školského roka bolo vyučovanie na všetkých školách SR prerušené  v čase od 

12. marca do 22. júna 2020 v dôsledku šírenia korona krízy vydané nariadením 

Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou 

z domu.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dňa 28. mája 2020 sme na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku 

privítali nového ministra školstva Branislava Gröhlinga. Práve naša škola je unikátom v 

Žilinskom kraji. Ponúka vzdelanie ekonomického, poľnohospodárskeho, veterinárneho, či 

kynologického zamerania. Žiaci predviedli aj praktickú ukážku zo svojho odboru.  

 

S ministrom sme hovorili o tom, aké sú predstavy o 

nových maturitách aj tom, že jedným z kritérií by do 

budúcna mali byť známky a výsledky žiakov za celé štyri 

roky. Hovorili sme aj o potrebe a rozvoji odborného 

vzdelávania, na ktoré u nás v kraji kladieme dôraz. 

Svedčí o tom aj fakt, že za posledné dva roky u nás 

vznikli tri centrá odborného vzdelávania.  

Pevne veríme, že situácia bude priaznivá a v septembri 

sa naši žiaci opäť stretnú vo svojich laviciach. Zároveň 

budeme očakávať nové výzvy a možnosti, aké nový 

minister školstva v oblasti vzdelávania prinesie. Tešíme 

sa na spoluprácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SOSPaSnV/?__cft__%5b0%5d=AZWlDuMLfRLG_Ape1cGh45b8RjnxzhlbjUu-nIgtE6hapjTFfk2cHPPGL9ClUO0ET3Le4kzJDwz5VC9s-VS12qjIPenC5bLIMCavO3ZY8YBBF9ixK4yGFmgEJ5edVmP5qHVHmYKSvveWNMLhzpfINO0SkqRKkPfhomE4qmMiCi1GdvQOxnahyejvY7AMJ-Ylz_jeTo77lVmTJ2Hz_9d6hDbYg4LvISdL4Nt3JtMW8_b-wZWpx8-8r7XzKnUaPAMqufE&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SOSPaSnV/?__cft__%5b0%5d=AZWlDuMLfRLG_Ape1cGh45b8RjnxzhlbjUu-nIgtE6hapjTFfk2cHPPGL9ClUO0ET3Le4kzJDwz5VC9s-VS12qjIPenC5bLIMCavO3ZY8YBBF9ixK4yGFmgEJ5edVmP5qHVHmYKSvveWNMLhzpfINO0SkqRKkPfhomE4qmMiCi1GdvQOxnahyejvY7AMJ-Ylz_jeTo77lVmTJ2Hz_9d6hDbYg4LvISdL4Nt3JtMW8_b-wZWpx8-8r7XzKnUaPAMqufE&__tn__=kK-y-R


Keď sa jeden augustový deň roku 2001 narodila v dolnokubínskej nemocnici naša žiačka, 

malá Karinka, sudičky jej nadelili hudobný talent, aký sa len tak nevidí. Lenže akosi 

pozabudli pribaliť dievčatku viac rodičovskej lásky a o trochu viac zdravia. Napriek 

závažným problémom so sluchom dnes Karina hrá a tvrdí, že hudba naozaj dokáže liečiť.  

Naša nadaná žiačka z III. MK triedy Karina Terézia Smolková postúpila v súťaži Zem 

spieva. Karina zaujala porotu svojím multitalentom. Jej obľúbeným nástrojom je heligónka 

ako aj husle. Spolu s týmito nástrojmi hrá na ďalších 13 hudobných nástrojov. Žiačka vie 

hrať na akordeóne, chromatike, terchovskej basičke, 6-dierovej pastierskej píšťalke, fujare, 

drumbli, fúkacej harmonike, koncovej píšťale, klavíri, gitare či trúbke.  

 K hudbe ju vedú starí rodičia ako aj pán učiteľ hudby.  

Keď mala 5 rokov starí rodičia ju prihlásili na výučbu heligónky, ktorú viedol Miloš Bobáň 

zo Zázrivej.  

Jej učiteľ hudby Miloš Bobáň spomína „Bola nesmierne talentovaná, no zároveň veľmi 

uzavretá. Už ako 7-ročná vystupovala a skoro vyhrala súťaž Orava má talent“. Jej umenie 

si diváci mohli pozrieť na STV 1 v súťaži Zem spieva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa z jej úspechu a srdečne jej gratulujeme.  

 

 

 

 



Žiačka našej školy Soňa Führichová z III. AZ vyhrala súťaž o najlepšie video v súťaži 

Podpor svoj odbor. Mestské dievča od 12 rokov pomáha otcovi, ktorý sa pred časom 

rozhodol, že bude chovať ovce v Terchovej. Video ju ukazuje v úlohe skúsenej študentky, 

ako zoznamuje začínajúcu kamarátku so školou. Vidíme tu nielen modernú a pomôckami 

vybavenú triedu, ale aj gruľovačku-zber zemiakov, jazdu na koni, starostlivosť o ne 

a včelnicu. Sme aj v škole v prírode, ktorú s porozumením obrába múdry hospodár.  

Video ukázalo poľnohospodárske a potravinárske profesie v novom svetle 

Video vzniklo v spolupráci pedagógov, študentov a partnerských poľnohospodárskych 

podnikov. Naša kolegyňa, Ing. Anna Belová, ktorá viedla Soňu sama hovorí „Doteraz si 

spoločnosť zjednodušene spájala poľnohospodárstvo s ľuďmi v gumákoch, lenže moderné 

poľnohospodárstvo je najmä o znalostiach, o nových digitálnych technológiách, a práve tam 

sa cítia naši študenti ako ryby vo vode.“ 

Ako samotné video ukázalo študenti sa stali najžiadanejšími hrdinami, ktorých spoločnosť 

potrebuje. Ukázali, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo nie je životným omylom, 

odkladiskom pre nekvalifikovanú pracovnú silu, ale naopak žiada si chytré hlavy a zručné 

ruky.  

Video nájdete na našej facebookovskej stránke https://www.facebook.com/SOSPaSnV 

uverejné 9. decembra 2019 alebo na youtube pod názvom Agropodnikanie SOŠ 

Poľnohospodárstva a služieb na vidieku.  

K úspechu srdečne gratulujeme.  

 

https://www.facebook.com/SOSPaSnV


Citujeme z príspevku našej žiačky Patrície Milcovej, ktorá je študentkou IV. L triedy, ktorá 

sa zapojila do súťaže o sebestačnosti Slovenska v časopise Agrobiznis. Tu uverejnila 

príspevok s názvom U nás zvieratá kŕmime krmivami, ktorých pôvod poznáme. Do školskej 

kroniky pridávame celý článok. Vydavateľstvo Slovenský CHOV, ktoré je organizátorom 

súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec pripravilo v spolupráci s reláciou Farmárska 

revue súťaž o najlepší článok na tému:  

Môj príspevok k potravinovej sebestačnosti Slovenska 

Dobrý deň. Moje meno je Patrícia Milcová a som študentkou 4. ročníka SOŠ poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku v Žiline.  

V našej rodine by sme sa bez poľnohospodárstva nezaobišli. Pre naše zdravie a zdravie 

našich blízkych sme sa rozhodli venovať poľnohospodárstvu a sebestačnosti v ňom už 

takmer pol storočia. Z ktorého citujeme úryvok:  

„So všetkým začal ešte môj starý otec Juraj Decký, ktorý sa ako mladý chalan rozhodol 

pracovať na poľnohospodárskom družstve. Družstvo bolo zamerané na chov oviec plemena 

cigája a zošľachtená valaška, ktoré boli vhodné na produkciu mlieka. Z mlieka ďalej 

vyrábali mliečne výrobky ako syr, bryndzu či tradičnú žinčicu. Ovce mali kvalitnú výživu, čo 

sa odzrkadľovalo aj na kvalite týchto výrobkov. Celoročné pasenie na lúkach a pasienkoch 

je základ ku zdraviu zvierat.  

Dnes v stopách môjho starého otca pokračuje jeho syn, môj krstný otec Juraj Decký. Chová 

hovädzí dobytok plemena limousine a charolais. Má menšie stádo oviec a kôz. Zvieratá 

chová za účelom produkcie mäsa.  



Mäso je v dnešnej dobe veľmi dôležitou potravinou, čo sa týka kvality. V potravinových 

reťazcoch sa väčšinou vyskytujú výrobky, ktoré nespĺňajú požadovanú kvalitu. Aj toto je 

jeden z dôvodov, prečo sa naša rodina snaží zabezpečiť si získavanie tejto suroviny takýmto 

spôsobom. 

Keď si ľudia kupujú v obchode mäso nevedia z čoho bolo „vyrobené“. Nevedia, čím bolo 

zviera kŕmené, nevedia, akú kvalitnú, respektíve nekvalitnú kŕmnu dávku zviera dostávalo. 

Taktiež nevieme, aké životné podmienky zviera malo. Spĺňali tieto podmienky welfare 

zvieraťa? V každom potravinovom reťazci nám zaručujú najvyššiu kvalitu mäsa. No je to 

skutočne tak? To nezistíme.“ 

Z jej úspechu sa veľmi tešíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský rok sme tento kalendárny rok ukončili netradične, žiakom boli rozdané vysvedčenia 

v triedach. Tentokrát sa to obišlo bez slávnostného ukončovania školského roka na školskom 

dvore.  

Záver školského roka sme oslávili ako zamestnanci školy na školskom dvore výborným 

gulášom a príjemným posedením dňa 3. júna 2020. Všetci sme sa tešili z toho, že sme sa 

zdraví stretli na pracovisku a posedeli v príjemnej atmosfére. Zároveň sme zablahoželali 

našim jubilantom, 60-tnikom. Ing. Eleonóre Boocovej, Ing. Štefanovi Moravčíkovi a Mgr. 

Kataríne Jurkovičovej. Rozlúčili sme sa aj s našimi dlhoročnými kolegami, ktorý odišli do 

dôchodku a to pani Ing. Jaroslava Kuchtová, pani PhDr. Soňa Kyselová a pani Mgr. Ľudmila 

Kruželová.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


