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ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

 

4210 M  Agropodnikanie 

Odborné zamerania : 

08 poľnohospodársky manažment 

11 agroturistika  

18 kynológia 

 

4211 M  Záhradníctvo 

Odborné zameranie: 

26 Sadovnícka a krajinárska tvorba 

 

4221 Q  Vyššie odborné štúdium – vidiecka turistika 

 

6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu 

 

4336 M  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena 

 

                        

 

 

 



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB  

NA VIDIEKU  

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

 

TRIEDNICTVO 

 

I.T Manažment regionálneho cestovného ruchu    Ing. Janka Bazelidesová  

I.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena    Ing. Jana Kundrátová 

I.K  Kynológia    Mgr. Michaela Mravcová 

I.MZ Agropodnikanie/ Záhradníctvo    Ing. Eva Hulínová 

II.V Vidiecka turistika Ing. Vladimír Fabšík 

 

II.T Manažment regionálneho cestovného ruchu    Ing. Miroslava Mičurová  

II.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena    Mgr. Silvia Melišová 

II.K  Kynológia    Ing. Beáta Latková 

II.AZ Agropodnikanie/ Záhradníctvo    Ing. Jarmila Dudoňová 

II.V Vidiecka turistika Ing. Vladimír Fabšík 

 

 

III.AE Agropodnikanie/ Ekonomika pôdohospodárstva    Mgr. Ľudmila Štefíková 

III.K Kynológia    Mgr. Katarína Jurkovičová 

III.Z Záhradníctvo    Mgr. Emília Čanecká 

III.T Manažment regionálneho cestovného ruchu     Ing. Katarína Némethová 

III.V Vidiecka turistika  Ing. Elena Samcová 

 

IV.AE Agropodnikanie/  Ekonomika pôdohospodárstva  Ing. Anna Belová  

IV.K Kynológia  Ing. Monika Kaplárová 

IV.Z Záhradníctvo  RND. Ľubica Vagnerová 

IV.T Manažment regionálneho cestovného ruchu  Ing. Anna Dolníková 

 

 



ZLOŽENIE METODICKÝCH ZDRUŽENÍ 

METODICKÉ ZDRUŽENIE  

VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH  A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV: 

Vedúca MZ: RNDr. Vagnerová Ľubica 

 

Členovia:   

Mgr. Horka Jozef   

Ing. Bazelidesová Janka  

RNDr. Brecíková Zuzana 

Mgr. Višňovská Dana 

Ing. Čanecká Emília  

Mgr. Višňovská Dana  

Mgr. Jambrichová Alexandra  

PaedDr. Ondrejková Soňa 

Mgr. Uhliariková Andrea  

Mgr. Jurkovičová Katarína 

Mgr. Kruželová Ľudmila  

Ing. Kuchtová Jaroslava  

PhDr. Kyselová Soňa 

Mgr. Melišová  Silvia 

Mgr. Mravcová Michaela 

Ing. Pechancová Zuzana 

Mgr. Štefíková Ľudmila 

Mgr. Tompošová Zuzana 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODICKÉ ZDRUŽENIE ODBORNÝCH  PREDMETOV 2016/2017 

 

Vedúca PK:  Ing. Gáboríková Veronika  

Členovia:    

Ing. Matúšek Dušan PhD. Jasenka Matej 

Ing. Dolníková Anna  

PaedDr. Ondrejková Soňa 

Ing. Mičurová Miroslava 

Ing. Hulinová Eva 

Ing. Belová Anna 

Ing. Bocoová Eleonóra 

Ing. Nemethová Katarína 

Ing. Fabšík Vladimír 

Ing. Jakubík Juraj 

Ing. Králik Stanislav 

Ing. Gáboríková Veronika 

Ing. Lazar Ján 

Ing. Kundratová Jana 

Ing. Moravčík Štefan 

Ing. Schvarc Ľubomír 

Ing. Trnovec Ireneus 

Ing. Dudoňová Jarmila 

Ing. Samcová Helena 

Ing. Kaplárová Monika 

 

 

 

 

 



OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 

 

Školský rok 2016/2017 bol slávnostne otvorený 4. septembra riaditeľom školy, Ing. 

Ľubomírom Schvarcom. Otvorenie prebiehalo v príjemnej atmosfére, ktorú akcenotvala 

informácia o výbornom umiestnený školy v hodnotení Úradu vlády SR. 
Z prieskumu švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR – Odborné 

vzdelávanie a príprava pre trh práce vyplynula pre našu školu nasledovná potešujúca 

správa, ktorú prezentuje nasledovný obrázok: 

 

 

Výskum, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné 

vzdelávanie a príprava pre trh práce uskutočnil Štátny inštitút odborného vzdelávania 

(ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB.. 

V rámci výskumu sa zisťovala u personalistov, vedúcich oddelení či majstrov 

firiem, u ktorých je predpoklad na uplatnenie absolventov stredných odborných škôl, aj ich 

spontánna znalosť o tom, aké školy v ich okolí existujú. 

 

 

 

http://www.spospredza.edu.sk/wp-content/uploads/2016/09/skoly_zoznam.jpg


Rebríček TOP – SOŠ v kontexte splnených parametrov 

Poradie  Názov školy  Hodnotenie  

1. Stredná zdrav. škola, Hlboká cesta 23, 01001 Žilina 62,7%  

2. SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 

Predmestská 82, 01062 Žilina 

62,3%  

3. Stredná zdrav. škola, Dončova 7, 03401 Ružomberok 61,3%  

4. Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 02636 Dolný Kubín 60,3%  

5. Spojená škola-HA, Slanická Osada, 02901 Námestovo 59,7%  

6. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, 03147 

Liptovský Mikuláš 

58,7%  

7. SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska 18, 01001 Žilina 58,2%  

8. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 01157 Žilina 58,1%  

9. SOŠ technická, Komenského 496/37, 02901 Námestovo 57,9%  

10. SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, 01001 Žilina 57,7%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viktoria Regia 

Dňa 21. 09. 2016 sa v Piešťanoch uskutočnil 23. ročník súťaže VICTORIA 

REGIA. Hlavná téma tohtoročných majstrovstiev sveta vo floristike znela: Na krídlach 

anjela. 

V galérii Kultúrno-spoločenského centra Fontána sa stretlo 29 súťažiacich z 12 škôl 

zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Čakali ich 3 kategórie: „Prvé sväté 

prijímanie“ – sviečka, dekorácia do vlasov, korzáž „Svadobná kytica,“ „Vysadzovaná 

kompozícia“ – vysadzovaný veniec. 

 

Našu školu zastupovali dve študentky: Monika Nechalová, II. AZ a Miriam 

Bučková, IV. Z. 

 

Monika Nechalová si odniesla cenu SAKF (Slovenská asociácia kvetinárov 

a floristov) za kreatívny nápad prízdoba sviečky na prvé sväté prijímanie. 

 



                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žilinská plavecká štafeta 

 

Dňa 22. 09. 2016 sa naši žiaci sa 

zúčastnili na 8. ročníku Žilinskej plaveckej 

štafety medzi slovenskými mestami pod záštitou 

mesta Žiliny. Naše 10-členné družstvo 

preplávalo spolu 11 200 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Bambúch Ján                 1650 m 

Hlaváč Jakub                 1500 m 

Brandis Ján                     1250 m 

Porubčanský Martin    1200 m 

Kráľová Augustíma      1100 m 

Mgr. Horka Jozef            1100 m 

Bačikovský Ivan             1000 m 

Žiačková Vanesa             900 m 

Chovanová Júlia             900 m 

Vráblová Veronika         600 m 

 

Žiakom gratulujeme za vzornú reprezentáciu školy a mesta  a za každých 

preplávaných 50 m im bude udelený 1 bod do súťaže o Agrošportovca roka. 

 

 

 



Župná kalokagatia 

  

Dňa 23. 09. 2016 sa konalo krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Župná 

kalokagatia“.   

Víťazom krajského kola sa stalo družstvo Bilingválne gymnázium Žilina. Nášmu 

družstvu nevyšla streľba, nazbierali sme 2 minúty trestných bodov a to nás posunulo na 

konečné 7. miesto. Veľkým bonusom pre všetky zúčastnené družstvá bolo ocenenie 

všetkých súťažiacich hodnotnými cenami, ktoré venoval do súťaže Žilinský samosprávny 

kraj. Postup  nášho družstva do krajského kola je veľkým úspechom a verím, že aj 

v budúcich ročníkoch budeme úspešne reprezentovať našu školu. Okrem bodovaných 

disciplín sa po dobehnutí do cieľa zúčastnili žiaci praktickej ukážky resuscitácie. Žiaci 

mali možnosť vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci na resuscitačnej figuríne. Zamestnanci 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline poskytovali účastníkom informácie 

o práci polície. Študenti, ktorí nás reprezentovali, získali po 15 bodov do školskej súťaže 

Agrošportovec roka. 

  

 

 



„Biela Pastelka 2016“ 

 

 
 

Dňa 23. 09.  2016 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala 

celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom. 

V tento deň sa v cca 300 mestách SR za pomoci dobrovoľníkov – žiaci ZŠ, SŠ a VŠ – 

predávali biele pastelky ako symbol neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a prejav 

ľudskej solidarity a dobrej vôle. 

Aj naša škola sa zúčastnila akcie a žiačkam IV. T triedy: Simone Kostelnej, Sabíne 

Dižovej, Kataríne Vajčovcovej a Adriáne Tisovej sa podarilo vyzbierať sumu 219,37 €, 

ktorá bude poskytnutá na financovanie aktivít umožňujúce nevidiacim začleniť sa do 

normálneho života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cezpoľný beh 

 

Dňa 29. 09. 2016 sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu mladších a starších 

žiakov a žiačok. Z našej školy sa ho zúčastnili 3 dievčatá a 3 chlapci. V kategórii starších 

žiačok sme mali silné „želiezko v ohni“.  

Minulý rok túto kategóriu vyhrala naša žiačka Erika Belianska a s podobným 

cieľom nastúpila na štart aj tento rok. Svoju úlohu favoritky dokázala už v prvom kole, kde 

súperky nechala ďaleko za sebou. Nádherným výkonom ukázala, že v rámci okresu nemá 

súperku. Uvidíme, ako sa jej bude dariť v krajskom kole, ktoré sa bude konať 04. 10. 2016 

v Liptovskom Mikuláši. 

 

 



Erika Belianska – malá vzrastom, veľká výkonom 

 

Po víťazstve v okresnom kole reprezentovala našu školu 04.10.2016 aj v krajskom 

kole cezpoľného behu. Za veľmi nepriaznivého počasia na štarte si bola vedomá dobrej 

formy jej veľkej oddielovej súperky. Trať bola po rovine, čo bolo pre Eriku menej 

výhodné.  Lepší výkon podáva na ťažších kopcovitých tratiach. Tempo svojej súperky 

držala do dvoch tretín trate,  potom jej súperka kúsok ušla a do cieľa Erika dobehla asi s 30 

m stratou za víťazkou. Jej výkon hodnotíme za vynikajúci zaslúžene si vybojovala 2. 

miesto. 

 

Pripisuje si ďalšie body do Agrošportovca roka. Jej cieľom je obhájiť minuloročné 

víťazstvo. 

                                          

 

 

 



  

Dni nádeje – Štafeta nádeje 

 

V utorok 18. 10. 2016 sa zúčastnilo šesť 

našich žiakov Štafety nádeje v plávaní na 100 m, 

konanej pod záštitou predsedu ŽSK Ing. Juraja 

Blanára. 

Je to už XXII. ročník celoslovenskej akcie 

zameranej na sociálno-patologické javy v spoločnosti 

s názvom „DNI NÁDEJE“. V každom roku sa zapojí 

do akcie cca 4000 – 5000 účastníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dni nádeje 2016 - pochod 

nádeje 

Dňa 19. 10. 2016 sme sa tak, ako 

po iné roky zúčastnili aktivít konaných 

v rámci akcie „Dni nádeje 2016, ktoré sa 

konajú pod záštitou predsedu ŽSK Ing. 

Juraja Blanára a  Nadácie LÚČ v Žiline. Pochod nádeje je športovo turistická akcia, do 

ktorej sme prihlásili študentov, ktorí reprezentujú našu školu 

v športových súťažiach. Pochodu sa zúčastnilo 10 študentov.  

Pochod oproti predchádzajúcim ročníkom mal 

zmenenú trasu. Tentokrát sa odchádzalo z Hlinkového 

námestia do Budatína a potom po červenej značke až na 

Dubeň. Odtiaľ sme prešli do Zástrania k Salašu, kde nás 

všetkých zúčastnených čakalo občerstvenie v podobe chutných 

domácich koláčikov a čaj.  

Naša skupina sa vrátila peši až do Tepličky, odkiaľ 

SAD autobusom do Žiliny. Študenti boli veľmi vzorní, išli 

celú trasu vpredu celej skupiny. Patrí im pochvala za ukážkové 

správanie sa na turistickej vychádzke. Pripisujeme im 10 

bodov do súťaže Agrošportovec roka.  
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Europea 2016 – Poďakovanie za 

úrodu 

 

V rámci konferencie Združenia vzdelávacích 

zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 

„EUROPEA SLOVAKIA“ sa konala 20. októbra 

2016 aranžérska súťaž v Rakoviciach pod názvom 

„Poďakovanie za úrodu“. Našu školu zastupovali dve 

študentky Miriam Bučková a Monika Nechalová.  

V konkurencii 20 tímov z 12 krajín 

Európy skončili na deviatom mieste. 

Blahoželáme žiačkam k úspech a ďakujeme 

pani Jarmile Dudoňovej za jej čas a snahu pri 

ich príprave. 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medzinárodná 

konferencia Europea 2016 

Dňa 21. 10. 2016 sme sa zúčastnili 

medzinárodnej prezentácie EUROPEA  v 

Piešťanoch, kde sme v anglickom jazyku 

prezentovali náš región, školu, ukázali 

zdobenie syrových tort. Účastníci konferencie mohli v našom stánku ochutnať vynikajúcu 

cícerovú pomazánku, dozvedieť sa rôzne 

informácie a zaujímavosti o našom 

regióne, tradičnej kuchyni nielen z 

interaktívnej  prezentácie a letákov v 

anglickom jazyku ale aj z ústneho podania 

našich žiakov.  

Veľké ďakujeme patrí žiakom 

Patrícii Petrášovej a Viktorovi Strakovi z 

III.T, Barbore Gancárovej a Terézii 

Kremeňovaj IV. A. V neposlednom rade ďakujeme za spoluorganizáciu kolegyniam Hanke 

Belovej, Veronike Gáboríkovej a Michaele Mravcovej  za prípravu žiakov .  

 

 



 

 

 

 

 



Budatínsky rínok 

 

V sobotu 22. 10. 2016 sa 

uskutočnil 6. ročník Budatínskeho rínku 

organizovaný Žilinským samosprávnym 

krajom a Považským múzeom, ktorý bol 

venovaný stredoveku. Našu školu 

prezentovali študenti záhradníckeho 

odboru. Stredovek stvárnili pomocou byliniek, makiet stredovekých záhrad a aranžmánov. 

Podujatie malo veľmi dobrý ohlas, k čomu dopomohlo aj krásne jesenné počasie po 

škaredom sychravom týždni. 

  

 

   



Beh 17. novembra 

Študenti našej školy  sa 3. novembra 2016 

zúčastnili 50. jubilejného ročníka Behu 17. novembra. 

Usporiadateľmi tohto bežeckého podujatia boli  Ústav 

telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic 

Žilinská univerzita a Slovenská asociácia 

univerzitného športu v spolupráci s mestom Žilina. 

Z našej školy sa behu zúčastnili žiaci – 

Makuková Adriána, Belianska Erika, Čertík Martin, 

Hreus Maroš – každý pre jednu kategóriu chlapcov 

a dievčat stredných škôl. 

Naša úspešná bežkyňa Erika Belianska, ktorá získala 

tento rok už víťazstvo v cezpoľnom behu v rámci 

okresu a 2. miesto v krajskom kole išla jasne za svojim cieľom – zvíťaziť.   Erika 

ukázala, že ani v tomto behu nenašla vo svojej kategórii premožiteľku. V tréningovom 

tempe pri náročných podmienkach s prehľadom zvíťazila. V jej výkone vidieť, ako sa spája 

krása, štýl a skromnosť v športovom výkone. Obdivuhodný výkon aj prejav! Erika okrem 

medaily a vecnej ceny si pripísala ďalších 16 bodov do súťaže Agrošportovkyňa roka. 

Ostatní naši študenti za reprezentáciu a účasť na behu získavajú 10 bodov. 

  

 



 

 

 

 



Volley MixCup 2016 

Dňa 04.11.2016 počas Dňa 

otvorených dverí naša škola bola 

organizátorom 2. kola 

3. ročníka medzinárodného družobného 

volejbalového turnaja Volley MixCup 

2016 o Putovný pohár cezhraničnej 

spolupráce SK – PL – ČR.  

V našom družstve  nám chýbal kapitán 

a najlepší hráč družstva Tomáš Oberta, 

ktorý zo zdravotných dôvodov nemohol súťažiť. Družstvo sme doplnili o hráčov, ktorí 

chodia na športové hry a stále sa zlepšujú.  

S Českom sme vyhrali 2:0, s Poľskom 

sme prehrali 0:2.Volejbalovú trofej si 

odnieslo družstvo Poľska 

1. Poľsko  

2. Slovensko 

3. Česko 

Tretie kolo bude v Poľsku a uzatvorí 

tento ročník. V prípade, ak by sme ho 

vyhrali, ešte stále môžeme získať 

volejbalovú trofej napäť. Budeme trénovať, aby sa nám to podarilo.  

Počas turnaja si študenti oboch družobných škôl mohli pozrieť rôzne aktivity, ktoré sa 

konali v škole v rámci „ Dňa otvorených dverí“. Študenti našej školy za druhé miesto v 2. 

kolezískavajú po 14 bodov do súťaže Agrošportovec roka.        

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 Deň otvorených dverí je 

už za nami 

V rámci dňa otvorených dverí dňa 

04. 11. 2016 uskutočnilo Ustanovujúce 

valné zhromaždenie JA firiem Interra a 

Aventure, ktoré založili žiaci III.T. Svoje 

cestovné kancelárie a produkt prezentovali 

aj v čajovni u „Téčkarov“ ako aj v 

školskom bufete.  

 

http://www.spospredza.edu.sk/category/aktuality/


 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



Čajovňa je na našej škole už tradíciou. 

Tento rok sa jej ujali JA Firmy Interra a Aventure 

.  Mali sme možnosť navštíviť ju počas DOD 

našej školy a snáď sa tu stretneme v rámci 2. DOD 

vo februári 2017. Ďakujem žiakom, ktorí sa 

podieľali na výzdobe, príprave občerstvenia a 

obsluhe. 

  

 

 

 



Kynologický workshop „Mantrailing“ 

 

Dňa 3. a 10. novembra 2016 sa uskutočnil workshop na tému „Mantrailing“  s 

triedou 3. K. Workshop sa uskutočnil v teréne za sídliskom Hájik. Po odbornej stránke ho 

viedli manželia Ďurnekovci z organizácie „Záchranári a psovodi SR“. 

 

 

 

 



          

 

 

 

    



 

 

 

 



    

   

    

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Bedminton je stále 

populárnejší… 

Dňa 15. 11. 2017 sme sa o tom 

presvedčili aj na okresnom kole v 

bedmintone  dievčat a chlapcov 

základných a stredných škôl. Z roka na 

rok sa na súťaži stretávajú stále lepší hráči a hráčky. Súťaž má vyššiu výkonnostnú úroveň. 

Zúčastňuje sa jej aj čoraz viac škôl.  

Našu školu reprezentovali študentky Lenka Zuzulová, zo 4. K, Natália Novotná z 1. 

L a Zuzana Chovancová z 1. K . Dievčatá boli v skupine 6 stredných škôl žilinského 

okresu. Výkonnosťou boli študentky veľmi vyrovnané, v každej zo škôl bola jedna slabšia, 

jedna lepšia hráčka. O výsledku všetkých družstiev rozhodla štvorhra. Naše dievčatá mali 

veľmi blízko obhájiť minuloročné striebro, ale nepodarilo sa im to. Obsadili nepopulárne 

4. miesto.   Dievčatá si pripisujú za reprezentáciu školy po 10 bodov do Agrošportovkyne 

roka. 

  

   

 

 



 

Olympiáda v nemeckom jazyku  

Dňa 15. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády 

v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov. Olympiáda 

pozostávala z troch samostatných častí zameraných na 

gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. 

 

1. miesto: Aneta Kotúľová, 2. L 

2. miesto: Natália Gumančíková, 1. T; Patrik Volek, 1. T; Závodský Dušan, 3. T 

3. miesto: Bruno Grinč, 4. T 

 

Víťazka školského kola Aneta Kotúľová nás bude v januári reprezentovať v okresnom 

kole. Úspešným riešiteľom blahoželáme. 

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku 

 

Dňa 22. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo 

olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 13 

žiakov. Olympiáda pozostávala zo štyroch 

samostatných častí zameraných na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s 

porozumením.  

 

1. miesto: Matej Meluš, 4. T 

2. miesto: Kristína Balalová , 4. Z 

3. miesto: Andrea Stražovcová, 4. T 

 

Víťaz školského kola  Matej Meluš nás bude v januári reprezentovať v okresnom kole. 

Čiastkové výsledky si môžete podrobne pozrieť v priloženej tabuľke. Úspešným riešiteľom 

blahoželáme. 
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Budatínsky hrad – zdokonaľovanie 

sa  exkurznou formou 

Dňa 23. novembra 2016 sme so žiakmi II. T 

mali cvičenie exkurznou formou 

na Budatínskom hrade a v knižnici v rámci predmetu 

podnikanie v CR a prípravy na súťaž a projekt v 

spolupráci s Považským múzeom: „Cesta z minulosti do 

budúcnosti“. 

 

    

 



 

 

 

 

 



„Vráťme šport do škôl“ 

…je názov projektu, z ktorého sme získali pred tromi rokmi finančné prostriedky 

na bedmintonové sety. Bedminton sme zaradili aj do učebných osnov. 

Odvtedy usporadúvame školský turnaj v bedmintone dievčat. Bedminton sa teší obľube 

dievčat a naučili sa ho hrať v súťažnej forme, poznajú pravidlá. 

Školského kola sa zúčastnia vždy 4 najlepšie hráčky z triednych kôl, t. j. 64 hráčok 

systémom vyradenia z hry po prehratom zápase. 

Dňa 25. 11. 2017  víťazstvo obhájila Lenka Zuzulová zo 4. K , druhé miesto si 

vybojovala prváčka Novotná Natália a tretie miesto získala Nika Halušková zo 4. T. 

Lenka tento rok končí, ale na súťaži sa ukázali mnohé študentky prvého a druhého ročníka, 

ktoré môžu ísť v jej šľapajách. Lenka Zuzulová a Natália Novotná nás reprezentovali aj v 

okresnom kole, kde obsadili nepopulárne štvrté miesto. 

 

 

 

 

 

 

 



Súťaž v zmiešanom volejbale chlapcov a dievčat 

stredných škôl  

Stredná zdravotnícka škola Žilina usporiadala dňa 25. 11. 2016 oblastnú súťaž 

v zmiešanom volejbale chlapcov a dievčat stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo 8 

volejbalových družstiev.  

Organizátor turnaja p. Bučka nás požiadal, aby sme poskytli aj našu telocvičňu. Tak 

mohol študentov rozdeliť do dvoch skupín, v ktorých si hráči zahrali zápasy každý 

s každým. 

My sme hrali na domácej pôde. V skupine sme hrali dobre, postúpili sme ako druhý do 

semifinále o tretie miesto. V zápase sme sa stretli s Gymnáziom sv. Františka, s ktorým 

sme nakoniec prehrali a umiestnili sa na 4. mieste.  

  Tento turnaj bol pre naše družstvo aj prípravou na nadchádzajúci 3. ročník nášho 

družobného turnaja 

„Volley mix cup 2016“. 

Žiaci si za reprezentáciu 

školy pripisujú 10 bodov 

do súťaže Agrošportovec 

roka 2016/2017. 

 

 

 

 



 

Krajské kolo v aerobiku 

dievčat stredných škôl 

Dňa 30. 11. 2016,  sa 

v Ružomberku na Plavisku odohralo 

krajské kolo aerobiku dievčat stredných 

škôl. Našu školu reprezentovali: 

Zelinová Valéria, Dobroňová Andrea 

– 2. L, Cigániková Katarína, 

Soldánová Denisa – 1. K.   

Súťaž pozostáva zo 4 kôl po 40 minútach medzi ktorými bola 10 minútová 

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

prevedenia, presné opakovanie prvkov podľa cvičiteľa, dodržanie rytmu, umelecké 

predvedenie, výraz tváre – showmanship. Súťažiace sa mohli vyradiť len 

v nevyhnutnom prípade (nevoľnosť, zranenie, zjavné nezvládnutie choreografie). 

Súťažiaci nemohli svojvoľne cvičenie opustiť. Aj keď je súťaž je kondične veľmi 

náročná, naše dievčatá to zvládli až do konca. 

Do celoslovenského kola sa im nepodarilo prebojovať. Majú dobrú skúsenosť 

a budúci rok môžu opäť zabojovať a dostať sa do celoslovenského finále. Do školskej 

súťaže Agrošportovkyňa roka si pripisujú po 15 bodov. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Benefičný koncert“ 

Dňa 30. 11. 2016 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy uskutočnil benefičný 

koncert, ktorého výťažok bude poskytnutý pediatrickému oddeleniu žilinskej nemocnice. 

Na koncerte sa predstavili interpreti: 

 

Dave Brannigan 

Voxel 

Martin Harich 

 

Koncertu sa zúčastnila aj Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 

a jej žiaci z tried II. T, II. L, III.K a III. T poskytli finančnú pomoc vo výške 90 €, za čo im 

ďakujeme. 

Študentská kvapka krvi 2016 

Podľa čoho spoznáte dobrého študenta? Podľa dobrých známok? 

Ľudí, ktorí potrebujú krv, vaše známky vôbec netrápia. Ich zdravie a život závisí od 

vašej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent každej krvnej skupiny a to bez 

ohľadu na počet a druh známok v indexe alebo študentskom zápisníku. 

Heslo tohtoročnej Študentskej kvapky bolo: „Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju 

krv!“ V poradí už 22. študentská kampaň Slovenského Červeného kríža ním vyjadrila 

široký rozmer darovania ako nástroja záchrany života. Kampaň si vďaka predchádzajúcim 

ročníkom vytvorila široké rady pravidelných darcov, ktorí tak majú možnosť preukázať 

svoju dospelosť. 

Aj Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline sa 

zúčastnila tejto významnej a zastupovali ju: 

Monika Bittalová, Linda Trubanová, Kristína Karafová, Stanislav Jambro, Matej 

Meluš, Samuel Mravec, Adriána Grinčová, Kristína Konáriková, Katarína Čerňanová, 

Bruno Grinč, Jakub Hlaváč, Patrik Halas 



 

 

 

                                                    

 

 

 



„Červené stužky 2016“ 

Pri príležitosti 10. ročníka kampane Červené stužky sa realizovalo stretnutie 

v Mestskom úrade v Žiline. Akcia sa uskutočnila v rámci rozvojového projektu Zdravie 

a bezpečnosť v školách 2016, podporovaného MŠVV a Š SR a Okresným úradom v Žiline 

pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku. 

Organizátorom je Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. 

Tohtoročnej akcie sa zúčastnili žiačky II. L a IV. K triedy: Katarína Vavrová, Júlia 

Vaclaviková, Dominika Tomicová, Veronika Šišilová. Na stretnutí nás oslovil MUDr. 

Šuvada, ktorý sa už dlhé roky venuje problematike HIV a AIDS. Predstavil postupy 

a spôsoby pristupovania k tomuto fenoménu a jeho rozšíreniu po celom svete. 

Zo stretnutia žiaci odchádzali plní dojmov a nových informácií a interorizovaným 

zážitkom. 

 

 



Putovná výstava - Židia v Žiline 

Putovná  výstava „Židia v Žiline vo fotografiách“ v spolupráci so Židovskou 

náboženskou obcou v Žiline bola predstavená študentom v Strednej odbornej školy 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Na otvorení o 11.30 h sa zúčastnili Jozef 

Feiler, autor fotografií, Ing. Ľubomír Schvarc, riaditeľ školy, Mgr. Dana Višňovská, Ing. 

Miroslava  Mičurová a študenti odboru cestovný ruch a kynológia 2. T a 2.K triedy. Po 

otvorení výstavy Jozef Feiler porozprával študentom o histórii židovskej komunity v 

Žiline, židovských pamiatkach, judaizme a holokauste. Fotografie a plagáty boli 

koncipované do troch tém: Židovské pamiatky v Žiline, Judaizmus a Holokaust. Po 

prednáške a diskusii si študenti prezreli vystavené fotografie a plagáty s fotografiami. 

Prezentačné plagáty z fotografií zostavil v júni 2016 študent 3. ročníka Róbert Maceášik zo 

Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. 

Výstava Židia v Žiline vo fotografiách je venovaná pamiatke 2 668 židovských 

mužov, žien a detí zo Žiliny a blízkeho okolia, ktorí zahynuli počas obdobia holokaustu. 

 

 

 

 



VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE KOŠICE 2016 

 

Dňa 13. decembra 2016  sa v Košiciach uskutočnil 7. ročník súťaže VIANOČNÉ 

INŠPIRÁCIE. Tohto roku sa stretlo 20 súťažiacich z 5 škôl zo Slovenska. Čakali ich 3 

úlohy:  

o „Vianočný svietnik“ – typický prvok Vianoc, 

o „Vypichovaná vianočná dekorácia na stôl“, 

o „Viazaná vianočná kytica“. 

Našu školu zastupovali tri študentky Monika Nechalová II. AZ,  Miriam Bučová 

a Dominika Adamusíková IV. Z. 

Miriam Bučková  získala 1. miesto za svietnik a celkovo skončila na 2. mieste. Okrem 

toho získala aj cenu časopisu Floristika. Dominika Adamusíková sa umiestnila celkovo na 

12. mieste a Monika Nechalová na 17. mieste. Dominike aj Monike sa najviac darilo v 

úlohe č. 2, kde obsadili 11. a 8. miesto. Všetkým dievčatám blahoželáme. 

 

 



                             

 

 

                            



 

 

 

 



        

 

                  

 

 



Etwinning 

 

Trieda 1. L sa s Mgr. Uhliarikovou v školskom roku 2016/2017 zapojila do projektu: 

“European friends-improving English,learning about cultures“. 

Spolu s nami sú do projektu zapojené školy z Poľska, Francúzska, Talianska a Turecka. 

Vďaka tomuto projektu sa: 

o  

1. Zoznámime s inými kultúrami, dozvieme sa informácie o ich vzdelávacom 

systéme, zemepise, zvykoch a tradíciách. 

2. Zlepšíme si svoje IT zručnosti pomocou internetových nástrojov, pri editácii 

filmov, vytváraní prezentácií. 

3. Zlepšíme si naše jazykové zručnosti a nadviažeme nové priateľstvá. 

žiačky 1. L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Múzeum židovskej kultúry 

Dňa 14. 12. 2016 sa žiaci 4. T triedy zúčastnili vyučovania exkurznou formou 

v rámci predmetu Animačné služby s Ing. Latkovou a Sociálna komunikácia s Ing. 

Mičurovou. Navštívili Múzeum židovskej kultúry na Dlabačovej ulici v Žiline. 

Exkurzia sa skladala z dvoch častí. V prvej časti žiaci absolvovali výklad v modlitebni, 

kde sa dozvedeli zaujímavé informácie z oblasti histórie, zvykov, stolovania a bežného 

života židov. Mali možnosť oboznámiť sa s liturgickými predmetmi z obradov a  ich 

významom. V druhej časti absolvovali odborný výklad v samotnom múzeu, kde sú 

uskladnené trojdimenziálne zbierky. Žiaci si v praxi odskúšali teoretické poznatky 

z animačných  služieb a komunikácie v interakcii s inými ľuďmi. 

                   

 

 



Vyučovanie exkurznou formou v Chateau Gbeľany 

Dňa 15. 12. sa žiaci 3. ročníka odboru Agroturistika zo Strednej odbornej školy 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku  Žilina pod vedením Ing. Mičurovej zúčastnili 

vyučovania exkurznou formou predmetu Turistika na vidieku. 

Vyučovanie sa konalo v Kaštieli Chateau Gbeľany. Exkurziou nás sprevádzal pán 

majiteľ, ktorý nám ukázal priestory hotela, napr. izby, wellness centrum, reštauráciu, 

vináreň v podzemí, či rôzne reprezentačné miestnosti. Oboznámil nás s históriou, 

stavebnými úpravami a každodenným chodom hotela. Boli sme nadšení priateľskou 

atmosférou, milým správaním a nenúteným vystupovaním nielen personálu ale najmä pána 

majiteľa. Hltali sme každú informáciu, obdivovali s vkusom a citlivo zariadené izby 

a interiér zámku. Vyučovanie odborných predmetov prebieha na našej škole najmä formou 

zážitku, pretože aj u nás študentov platí „radšej raz vidieť, ako stokrát počuť.“ 

Keďže študujeme podnikanie v agroturistike, mali sme možnosť praktickej ukážky 

podnikania v hotelierstve, na ktoré môžeme byť na našom malom ale krásnom Slovensku 

právom hrdí. Chceli by sme sa týmto poďakovať pánovi manažérovi a personálu za 

nádherný zážitok a zaželať im v celom budúcom roku veľa zdravia, tvorivých  nápadov 

a milých hostí. 

Žiaci  3.A triedy 

 



 

 

 

 

 



Grand Hotel River Park 

 

Dňa 15. 12. 2016 sme so 4. T triedou v rámci predmetu Hotelierstvo navštívili 

Grand Hotel River Park***** v Bratislave; jeden z najluxusnejších hotelov v Európe, 

ktorý je už dnes franchisou najväčšej hotelovej siete na svete – Marriott (predbehla sieť 

ICHG). 

Na vlastné oči sme sa presvedčili o nadštandardnej starostlivosti o hosťa, ktorá 

začala už doormanom a bellmanom Počas 3-hodinovej prehliadky s HR specialists- 

manažérkami sme sa dozvedeli veľa praktických a zaujímavých informácií z hotelierstva. 

Potom nasledovala prehliadka Starého mesta s našimi „sprievodcami“. Výstavu Farebná 

šeď sme síce pre dopravné meškanie nestihli, ale aj napriek tomu to bol zážitok na vysokej 

odbornej úrovni. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Školské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači 

2016 

 

Dňa 16. 12. 2016 sa cez 5. hod. 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 15 žiaci, nominovaní boli dvaja žiaci z každej skupiny na ADK z 1. ročníka. 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v pondelok 19. 12. 2016. 

Odpis na presnosť 

1. miesto Jana Zuberská I. L   3 min bez chyby v ATF 

2. miesto Ema Fabianová I. L 

3. miesto Diana Křenková I. L 

Odpis na rýchlosť 

1. miesto Diana Křenková I. L         188 ČÚ/1 min 

2. miesto Natália Chupáňová I. K         141,6 ČÚ/1 min 

3. miesto Ema Fabianová I. L         126 ČÚ/1 min 

Žiaci mali možnosť porovnať sa s konkurenciou a tým získavajú motiváciu pre ďalší 

tréning a sebarozvoj v technike písania desaťprstovou hmatovou metódou.Z dôvodu 

nedostatočného počtu úderov na krajské kolo nebudú nominovaní žiaci našej školy. 

  

 

 



Vianočný turnaj 2016 vo florbale dievčat 

Naše florbalistky si vybojovali na Vianočnom turnaji 2016 vo florbale dievčat 

stredných škôl pekné umiestnenie. Turnaj zorganizovala Hotelová akadémia, Hlinská 31, 

Žilina. Dievčatá bojovali o jeden z pohárov, nakoniec si odniesli pohár za druhé miesto.  

Do súťaže Agrošportovkyňa roka si pripísali po 14 bodov.  

 

 

 



Tradičné Vianoce 

Dňa 19.12.2016 zorganizovali žiaci IV. A 

triedy v odbore agroturistika ako 

každoročne aj tento rok podujatie 

Tradičné Vianoce. Žiaci pod vedením pani 

profesoriek – Ing. Némethovej a Ing. 

Belovej zabezpečili čarovnú vianočnú 

výzdobu učebne, pripravili domáce cesto 

na oblátky a doniesli napečené medovníčky. Ostatní, ktorí  prišli  podujatie a ducha Vianoc 

podporiť, si mohli sami na tradičnom oblátkovači upiecť vianočné oblátky, naučiť sa 

zdobiť medovníčky s odbornou inštruktážou „pernikárky“ Janky Repáňovej. Mohli ste 

vidieť aj ukážky ručnej výroby rôznych vianočných ozdôb a popritom si  zaspievať 

vianočné koledy a ochutnať vianočný nealko punč Ďakujeme všetkým, čo finančne alebo 

len svojou prítomnosťou či šikovnými rukami podporili toto podujatie. 

 

 

 



          

     



  

  

 

 

 

 



Odmietnutie rasizmu a antisemitizmu 

Dňa 19. 12. 2016 sa žiaci I. K a II. L zúčastnili výchovného koncertu a prednášok 

„Odmietnutie rasizmu a antisemitizmu“. Podujatie bolo zamerané na priblíženie kultúry 

najviac utláčaných národov. V úvode odzneli hebrejské piesne v podaní pani Danky 

Vráblovej, ktorá bola súčasne moderátorkou. Žiaci mali možnosť započúvať sa do 

hebrejčiny ako cudzieho jazyka a pani Vráblová im stručne vysvetlila, o čom v piesňach 

spieva. Nasledovala prednáška o holokauste židov v podaní Ing. Martina Hunčára. Cieľom 

bolo poukázať na dôležité udalosti, ktoré predchádzali vzniku antisemitizmu a priblížiť 

žiakom, čo všetko by stratili, ak by patrili medzi „nižšiu rasu“, napríklad právo pracovať, 

navštevovať kiná, reštaurácie, parky, niektoré obchody, nebolo by možné predávať im 

ovocie, vlastniť telefón a stýkať sa s predstaviteľmi „vyššej rasy“. Po prednáške 

nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny Luna. Členovia predviedli úctyhodné číslo 

rómskych piesní a dokonalú hru na hudobné nástroje. Rytmická hudba aspoň nachvíľu 

pretrhla pochmúrnu a vážnu náladu. Program pokračoval prednáškou Mgr. A. Danekovej, 

ktorá informovala o rómskom holokauste na Slovensku. Na záver nasledovalo zapálenie 

sviečky ako úcta a spomienka na všetky obete holokaustu. Tým, že sa žiaci postavili, mohli 

prejaviť svoju podporu a súhlas s tým, že podobné činy by sa v budúcnosti nemali viac 

zopakovať.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vianočný svietnik 2016 

 

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sa uskutočnila dňa 19. 12. 2016 

školská súťaž v aranžovaní „VIANOČNÝ SVIETNIK“ . Súťaže sa zúčastnili žiaci 

záhradníckeho odboru. Úlohou bolo vysadiť vianočný svietnik vhodný na vianočný stôl, 

ktorý zároveň spĺňa bezpečnostné predpisy. Zúčastnilo sa 12 študentov, z  I.MZ Lašútová 

Mária, Hargašová Barbora, II.AZ, Nechalová Monika, Sýkorová Monika, Hrabovský 

Jozef, Homolíková Katarína, Mikovcová Anna, III.Z Lašútová Timea, Ďuriníková Tatiana, 

Tamašiová Renata a IV. Z Nechala Martin, Zadňančanová Zuzana. Porota mala na výber 

rôzne práce s rôznou kvalitou. Hodnotené boli dve kategórie klasický svietnik a netradičný. 

 

Klasický svietnik 

1. miesto: Tamášiová Renáta III.Z 

2. miesto: Mikovcová Anna II. AZ 

 

Netradičný svietnik 

1. miesto: Zadnančanová Zuzana IV.Z 

2. miesto: Lašútová Timea III. Z 

 

                      



                       

 

 

 

 

 

                         



            

      

 

 

 



Vianočný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev 

chlapcov a dievčat 

 

Dňa 20. 12. 2016 sa uskutočnil vianočný volejbalový turnaj. Turnaj sa hral na jeden 

vyhratý set do 15 bodov. Hralo sa 25 zápasov v 1. kole, prváci v tabuľke s prvákmi, 

druháci s druhákmi….z 1. kola do finále postúpili najlepší, kde vo finále hrali opäť každý 

s každým na 1 vyhratý set do 21 bodov. Víťazom turnaja sa stala 2. K trieda, ktorá si 

obhájila prvenstvo z minulého roka, 2. miesto – 4. K, 3. miesto 3. Z a na 4. mieste 1. MZ 

trieda. 

Víťazi sa stretli v zápase s výberom školského družstva, kde tesne prehrali 

a s výberom učiteľov, s ktorými si zahrali dva sety, každý do 21. Študenti tento zápas 

vyhrali. Záver turnaja si prišlo pozrieť aj vedenie školy. Pán riaditeľ odovzdal  ceny 

víťazným družstvám a pán zástupca bol koučom víťazného družstva, keď hrali s učiteľmi. 

Počas turnaja bola v telocvični dobrá športová nálada, ktorá signalizovala príchod Vianoc. 
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VIANOČNÁ NÁVŠTEVA V DOMOVE SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

Dňa 20. 12. 2016 sa žiaci našej školy z tried II. L, IV. T, a IV. AE zúčastnili 

návštevy Domova sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline. Naším cieľom bolo 

ukázať, aké dôležité je udržiavanie vzájomných vzťahov a väzieb mladšej generácie so 

seniormi a v tomto predvianočnom období potešiť starkých vianočnou koledou, milým 

slovom a obdarovať ich ručne vyrobenou vianočnou pohľadnicou. 

Naša návšteva bola pre nich príjemným spestrením. Veľmi milé poďakovanie prišlo 

aj od nich:   

Vážený pán riaditeľ Ing. Ľubomír Schvarc, 

touto cestou by sme Vám chceli vysloviť veľkú vďaku za nádherné vystúpenie študentov 

Vašej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Moravčíkovej, ktorí v 

tomto  adventnom, predvianočnom období prišli potešiť našich imobilných klientov a 

ľudovými koledami im vyčarili úsmevy na tvári a nejednu slzičku od dojatia. 

Ďakujeme veľmi pekne, že nezabúdate na našich chorých starkých v takýchto zariadeniach 

a veľmi radi Vás hocikedy uvítame s podobným programom opäť. Pre priblíženie 

atmosféry posielame niekoľko fotografií. 

S pozdravom 

Mgr. Klaudia Kosová 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Olympiáda v ANJ 

 

Dňa 18. 01. 2017 sa študent IV. T triedy – Matej Meluš zúčastnil okresného kola 

Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v priestoroch gymnázia v Bytči.  Matej 

Meluš úspešne reprezentoval našu školu v 27. ročníku tejto súťaže a v kategórii 2. D 

obsadil prvé miesto v konkurencii   študentov všetkých stredných škôl v okrese Žilina. 

Úspešne zvládol súťažné úlohy: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, 

úlohy zamerané na slovnú zásobu a ovládanie gramatiky. Porota ocenila jeho komunikačné 

zručnosti, ktoré predviedol pri tvorení príbehu na základe vizuálneho podnetu a rolovej 

úlohy. Celkovo získal v súťaži 59,16 bodov. Študenta na súťaž pripravovala Mgr. 

Michaela Mravcová. Našu školu bude reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 

15. 02. 2017 na Gymnáziu v Čadci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silový trojboj chlapcov 

Dňa26. 01. 2017 sme usporiadali 1. 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:  

Silový trojboj      

  Tlaky Drepy Zhyby Body Poradie 

Mucha Peter 40 35 13 88 3. 

Hodas Matej 33 15 17 65 5. 

Kolenčík Jakub 47 45 17 109 2. 

Brandis Anton 46 53 12 111 1. 

Majtán Peter 46 20 18 84 4. 

            

 

 



                        

 

 

 



Podnikateľské a manažérske zručnosti v Námestove 

 

Dňa 1. februára 2017 sme sa zúčastnili workshopu podnikateľských a 

manažérskych zručností v Námestove. Žiaci študijného odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu a agropodnikanie – agroturistika sa úspešne prezentovali seba, svoje 

názory a aj školu. Umiestnili sa na prvých priečkach vo viacerých kategóriách zadaných 

úloh. Nakoniec si odniesli aj certifikáty. 

 

       

 



   

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní a 

snowbordingu 

 

Dňa 02.02.2017 sa zúčastnili naši študenti Bystričan Šimon, Biely Adam, Oravec 

Norbert, Kuhajdová Alexandra a Poliaková Nicol súťaže SŠ v zjazdovom lyžovaní 

a snowbordingu, ktorá sa konala pod záštitou predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára. 

Miestom konania bolo v tomto roku lyžiarske stredisko Jasenská dolina. Tohto 

podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 študentov z celého kraja. 

 

 



 

 

 

 

 



Naj  agro dievča naj agro 

chlapec 

V rámci iniciatívy Mladí v agrobiznise 

vydavateľstvo časopisu Slovenský chov 

vyhlásilo 5. ročník súťaže Naj agro dievča a naj 

agro chlapec. Semifinále súťaže sa uskutočnilo 09. 02. 2017 na nitrianskom výstavisku 

Agrokomplex. Naši zástupcovia v súťaži postúpili do finále: Martina Markušová III. 

K,  Martin Nechala IV. Z a Viktor Straka III. T, ktoré sa uskutoční 30. 03. 2017 počas 

konferencie Agrobiznis  2017.  

 

    

 

 

 



13. ročník školského plesu 

Dňa 10.2. 2017, v piatok, sa uskutočnil XIII. ročník školského plesu. Aj tento rok 

toto podujatie usporiadali JA firmy v odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu a 

to Ja firmy Interra a Aventure pod vedením Ing. Gaboríkovej a Némethovej. Významnú 

úlohu pri organizácii plesu zohrala aj naša škola. Ples ako obyčajne otvorili mažoretky 

Diana. V zaujímavom programe ďalej pokračovali: ľudový spev talentovanej Anny Márie 

Ďuračkovej z 1.K s rodinou, folklórny 

súbor Mladosť a mali sme možnosť 

vidieť aj profesionálny spoločenský 

tanec. Do programu bola zaradená bohatá 

tombola o zaujímavé ceny rôzneho druhu 

od kozmetiky kvalitnej značky Vichy a 

Bioderma, rôznych poukazov do 

kaderníctva či fitness centra, autodoplnky 

až po kosačku. Do tanca nám ako 

obvykle hrala skupina Timex. 

Žiaci pri zabezpečovaní jednotlivých služieb, príprave a organizácií využili 

nadobudnuté teoretické a praktické vedomosti z predmetu technológia služieb CR, z 

marketingu, sociálnej komunikácie, podnikania v cestovnom ruchu, účtovníctva ap. Do 

prípravy sa zapojili takmer všetci „zamestnanci“ JA firiem- žiaci III.T. Mali na starosti 

činnosti ako zásobovanie bufetu, kalkulácie, príprava sály, tomboly, programu, predaj 

vstupeniek, objednanie služieb. Marketingové a produktové oddelenie navrhlo stratégiu 

propagácie podujatia – spracovali plagáty, ktoré boli rozvešané na viditeľných miestach 

v priestoroch školy, publikované na sociálnych sieťach, navrhli vstupenky, osobne 

pozývali hostí. Do samotnej realizácie, ktorá zahŕňala moderovanie, program, uvádzanie, 

obsluhu, starostlivosť o hostí v bufete ap., sa zapojilo 18 žiakov III.T. Nakoniec finančné 

oddelenie zaplatilo faktúry a zabezpečilo záverečné vyúčtovanie. Bola to pre žiakov veľmi 

obohacujúca a poučná podnikateľská skúsenosť. 



  

 

   

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Ako sme na súdnom pojednávaní za verejnosť boli 

Žiaci IV.T  triedy sa zúčastnili 13. 02. 2017  súdneho pojednávania  na Okresnom 

súde v Žiline. Táto akcia bola súčasťou predmetu Právna náuka…. 

 

 

 

 

 



Malinovský Valentín 

 

Dňa 16. februára 2017  sa v Malinove pri Bratislave uskutočnil už 9. ročník 

súťaže Malinovský Valentín. 

Tohto roku sa stretlo 27 súťažiacich z 10 škôl zo Slovenska, Francúzka a 

Maďarska. Čakali ich Valentínske 3 úlohy: „Darčeková kytica“, „Vypichovaný aranžmán 

na Valentínsky stôl“, „Prízdoba jedného kvetu“. Našu školu zastupovali dve 

študentky  Monika Nechalová, II. AZ a  Miriam Bučová, IV. Z. 

Miriam Bučková  získala 3. miesto za kyticu a celkovo skončila na 5. mieste. 

Monika Nechalová  získala za kyticu 9. miesto a celkovo skončila na 17. mieste. 
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Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 

 

Dňa 16. 02. 2017  sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 

v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline. Našu školu reprezentovala  Aneta  

Kotúľová  z II. L triedy a umiestnila sa na  krásnom 4. mieste. Srdečne gratulujeme 

  

 

 

 

 

 

 



Lyžiarsky a snoubordingový kurz pre triedy 1.T a MZ 

 

V dňoch 13. – 17. 02. 2017 sa uskutočnil lyžiarsky a snoubordingový kurz pre 

našich prvákov. Žiaci mohli svoje lyžiarske a snoubordingové zručnosti získať alebo 

zlepšiť v lyžiarskom stredisku Snowland Valčianska dolina pod vedením svojich 

inštruktorov – učiteľov. 

Veľmi pekne upravované a technickým snehom zasnežované lyžiarske svahy so 6-

timi lyžiarskymi vlekmi sú v nadmorskej výške 510 až 830 m n m, na ktorých je 8 

zjazdoviek s celkovou dĺžkou 5 600 m. Moderná 4-sedačková lanovka s nástupným 

pásom a dĺžkou 1320 m, prevýšením 330 m umožní dostať sa až celkom najvyššie, odkiaľ 

je pekný výhľad na Malú a Veľkú Fatru. 

   

 



 

 



 

 



             

  

 

 

 



Školské kolo SOČ-ky v školskom roku 2016/2017 

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 22. februára 2017. Žiaci našej školy súťažili v  5 

odboroch. Súťažiacich prác bolo  spolu 9 a 1 práca, ktorú prišla predstaviť študentka 

družobnej školy z Albrechtova střední Českého Tešína. Odborná komisia v zložení Ing. 

Dušan Matúšek, Mgr. Dana Višňovská, Ing. Monika Kaplárová a  Ing. Anna Hromková 

konštatovala, že práce v tomto roku boli vypracované na veľmi dobrej úrovni  a výsledky 

sú nasledovné: 

Odbor  01 Problematika voľného času 

1. miesto  Martina Markušová,  3. K      Poľovné psy na Slovensku ich využitie a    

rozšírenosť 

 

2. miesto  Erika Podhorská, 3. K            Výcvik psa záchranára na prehľadávanie ruín                  

budov podľa MP IRO 

  

Odbor 04 Biológia 

1. miesto   Dávid Breja,  2. AZ                     Pestrec mariánsky – význam a agrotechnika  

  

Odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia 

1. miesto  Natália Zelná, 3. Z                          Projekt verejného priestranstva na sídlisku 

Hájik 

  

Odbor 07 Pôdohospodárstvo/poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo/ 

 1. miesto    Dominika Adamusíková, 4. Z    Návrh pietnej zelene  

2. miesto    Andrej Ďuratný, 4. Z                     Návrh verejnej zelene v obci – námestie    

3. miesto    Dávid Mičura, 3. AE                      Využitie krmovín v Poľovníckej spoločnosti 

Kotešová-Svederník 

 

 



Odbor  08 Cestovný ruch, hoteliérstvo a gastronómia 

 1. miesto  Nina Veľká, 2. AZ                           Využitie poľovníckych zvykov a tradícií v 

agroturistike 

  

 

 

 

 

 

 



Turistický výstup na Veľkú Lúku (1475,5 m n.m) 

Prvý prázdninový deň aktívne strávený turistickým výstupom na Veľkú Lúku 

(1475,5 m n.m) s milými mladými turistami po žltej značke tam a po modrej späť. 

Slniečko prialo a 7 h túra je úspešne za nami.  

 

 

 

   



 

 



                                             

                                             

 

 



   

 

 

   

 

 



             

      

 

 



Krajské kolo súťaže „Mladý ekofarmár“ 

Dňa 8. marca 2017 sa u nás na škole konalo Krajské kolo súťaže „Mladý ekofarmár“. 

Študenti, ktorí sa umiestnili na 1. – 5. mieste postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa 

bude konať od 10. – 12. 05. 2017 v Strednej odbornej škole v Pruskom. Výsledky:  

 

1. miesto – Barbora Gancárová – Žilina 

2. miesto – Anton Petrek – Žilina 

3. miesto – Patrícia Milcová – Žilina 

4. miesto – Pavol Kovács – Liptovský Mikuláš 

5. miesto – Simona Tvaružková – Liptovský Mikuláš 

 

 

 



 

 

 

 



Veľkonočné aranžovanie „Škola bez hraníc“ 

 

Dňa 28. marca 2017 sa na našej škole konal 10. 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 MixCup z projektu „Škola bez hraníc.“ Stretli sa tri družstvá po dvoch 

žiakoch z troch štátov a troch škôl: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na 

vidieku Žilina, Albrechtova střední škola, Český Těšín a Zespół Szkół Przyrodniczo-

Technicznych w Międzyświeciu. 

Svoje schopnosti si zmerali v dvoch úlohách: Veľkonočný venček na dvere 

a Vysadzovaný veľkonočný kôš do interiéru. Po zrátaní všetkých bodov poradie škôl bolo: 

1. Česká republika – 2. Poľsko – 3. Slovenská republika. Našu školu reprezentovali žiaci 

II. AZ triedy Monika Nechalová a Jozef Hrabovský. Práce hodnotila trojčlenná porota 

v zložení Karol Slocík – Kvety Záhrada Bytča, Ing. Jarmila Dudoňová, zástupca družobnej 

školy. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



Kurz pohybových aktivít – na lyžiach a snoubordoch 

Naši prváci z 1. K a 1. L triedy sa zúčastnili  lyžiarskeho a 

snoubordingového  kurzu vo Valčianskej doline . Kurz mal podobný program ako triedy 

1.T, 1. MZ  s tým rozdielom, že kvôli nepriaznivému počasiu bol rozdelený do dvoch 

častí:. 

20.2.-21.1. a 7.3.-9.3.2017 

V druhej časti bolo počasie oveľa priaznivejšie a mali sme výhodu, že sme boli na 

svahu takmer sami. Žiaci využili všetky možnosti, ktoré im stredisko ponúklo. Na záver 

nám vlekári pripravili výbornú slalomovú trať, ktorú absolvovali všetci od najslabšieho 

družstva až po našich najlepších lyžiarov a snoubordistov. 

 

 

 



 

 

 

 



„Škola bez hraníc“ – Volley mix cup 2017 

Dňa 28. 03. 2017 sa uskutočnil na našej škole 4. ročník medzinárodného 

volejbalového turnaja medzi školami SOŠPaSV, Žilina, Albrechtova střední škola Český 

Těšín, Zespok Szkół Przyrodzniczo –  Technicznych w Międzyświeciu. 

Turnaj bol pokračovaním družobných stykov, ktorý poriadame striedavo na 

jednotlivých školách  v rámci projektu „Škola bez hraníc“.  Za každú školu súťažili 

zmiešané volejbalové družstvá. 

4. ročník volejbalového turnaja vyhrala naša škola. Diplomy a pohár odovzdal 

riaditeľ našej školy Ing. Ľubomír Schvarc, ktorý sa všetkým poďakoval za reprezentáciu 

svojich škôl. 

Ďalší ročník sa uskutoční v Českom Tešíne. Od 4. ročníka sa stretnutia budú 

organizovať len raz ročne, vždy v inej škole. 

Žiaci našej školy si pripisujú po 25 bodov do súťaže Agrošportovec roka . 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

    

 



Exkurzia Oswiencim – Březinka – Krakow 

Dňa 29. 03. 2017 sa žiaci II. L triedy a žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov 

v počte 46 študentov zúčastnili exkurzie do bývalého koncentračného tábora Oswienčim v 

Poľsku, ktorý im umožnil lepšie sa zoznámiť s históriou 2. svetovej vojny. Koncentračné 

tábory patria azda k najtemnejším bodom na mape ľudskej civilizácie. Tvorili smrť a ľudia, 

ktorí tu trávili čas nezmyselnou prácou, končili v plynovej komore. Koncentračný tábor 

Auschwitz-Birkenau bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu postavený 

severne od Slovenska. Tábor fungoval plných päť rokov, od roku 1940 až po rok 1945, 

keď bol oslobodený. Niektorí z posledných väzňov mali obrovské šťastie že prežili, 

pretože ešte dodnes spomínajú na hrôzy nacistickej vojny. „Auschwitz“ sa stal symbolom 

holokaustu, genocídy asi 6 miliónov európskych Židov a ďalších obetí: Rómov, ruských a 

poľských nútených robotníkov, homosexuálov a ďalších „nepriateľov národného 

socializmu“. V roku 1979 bol koncentračný tábor zapísaný do Zoznamu svetového 

dedičstva. 

Program bol doplnený o návštevu Krakowa. Žiaci boli s priebehom exkurzie 

spokojní. Táto exkurzia v nich zanechala hlboké dojmy a dala im podnety na zamyslenie 

sa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredoškolská odborná činnosť – Český Těšín 

Dňa 30. 03. 2017 sa študenti našej školy Dávid Breja (II. AZ) a Erika Podhorská 

(III. K) ako čestní hostia zúčastnili školského kola postupovej súťaže Stredoškolskej 

odbornej činnosti, ktorá prebehla na Albrechtovej střední škole v Českom Těšíne, p. o. – 

Střední škola zemědělská. V Českej republike prebieha 39. ročník tejto súťaže.  Dávid 

Breja prezentoval svoju prácu na tému Pestrec mariánsky – význam a agrotechnika 

pestovania a Erika Podhorská predviedla prácu na tému Výcvik psa záchranára na 

prehľadávanie ruín budov podľa MP IRO. 

Naši študenti predviedli svoje teoretické vedomosti, no najmä praktické zručnosti 

v daných oblastiach na vysokej úrovni. Našu školu prezentovali v konkurencii českých 

a poľských študentov a patrí im veľká vďaka a uznanie, pretože podali mimoriadny výkon 

a ich práce zožali obrovský úspech. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Workshop záchranárskej kynológie 

 

Dňa 31. 03. 2017 sa žiaci  II. K zúčastnili worshopu podvedením odborných inštruktorov 

Ing. Petra Bátoryho aIng. ĽubiceBátoryovej a pomocného inštruktora Byrbory 

Treskoňovej. 

Workshop sa uskutočnil v Zbyňove. Žiaci boli rozdelení na 2 skupiny. 

1. skupina vykonávala ruiny – vysvetlenie úlohy, socializácia psov v ruine, 

jednoduché rozštekanie psov v ruine, vyhľadávanie figuranta v ruine, transport 

zranenej osoby. 

2. skupina – stopa + prvá pomoc KPR (kardiopulmonálna resuscitácia) – vysvetlenie 

úlohy, založenie stopy, nácvik KPR, vypracovanie stopy, analýza chýb. 

Workshop prebiehal v pokojnej a príjemnej atmosfére, žiaci boli disciplinovaní, viedli sa 

odborné konzultácie s inštruktormi, po ukončení workshopu psovodom boli zadané úlohy. 

 

  

 

 



Veľká noc v Pruskom 

Dňa 6. apríla 2017  sa v Pruskom uskutočnil 5. ročník súťaže Veľká noc v 

Pruskom.Tohto roku sa stretlo 19 súťažiacich zo 7 škôl zo Slovenska a Českej republiky. 

Čakali ich 3 veľkonočné úlohy: „Jarná kytica,“ „Veľkonočný skupinový aranžmán“ 

a  „Jarný veniec na dvere“. 

Našu školu zastupovali traja študenti z II. AZ triedy Monika Nechalová a Jozef 

Hrabovský a  zo IV. Z Miriam Bučová. 

Miriam Bučková  získala 1. miesto za venček a celkovo skončila na 5. mieste, 

tiež získala cenu časopisu Floristika. Monika Nechalová  celkovo skončila na 17. mieste 

a Jozef Hrabovský celkovo skončil na 9. mieste. 

 

 

 

 

                                        



 

 



Odborný workshop „HANSERWERK A JEHO 

VYUŽITIE V CANISTERAPII“ 

 

Dňa 07.04. 2017 sa žiaci II. K triedy pod vedeným odborníčky, Ing. Ľubice 

Bátoryovej a  Fantagiro, canis tím K-7 uskutočnil odborný workshop. Hanswerker je 

moderná terapia so psami v materských a základných školách. 

Žiakom boli predvádzané praktické hlavolamy so sukou Fantagiro, vysvetlenie 

edukačnej canisterapie a hlavolamov, nácviky edukačných hlavolamov, význam 

hlavolamov pre šteňa z pohľadu jeho pracovného vývoja. 

Po ukončení workschopu žiaci dostali za domácu úlohu spracovať video pri 

nácviku výberu rôznych hlavolamov so svojim psom. 

Workschop prebiehal v pokojnej a príjemnej atmosfére, žiaci boli disciplinovaní, 

viedli sa odborné konzultácie s inštruktorkou. 

  

 



 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov SŠ 

 

Dňa 06. 04. 2017 sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu vo volejbale chlapcov 

stredných škôl, ktoré sa konalo na našej poľnohospodárskej v Žiline. 

Vyhlasovateľ:           Ministerstvo školstva  SR  Bratislava 

Usporiadateľ:           OÚ- odbor školstva  Žilina 

Organizátor:              TJ Lokomotíva Žilina + SOŠPaSnaV 

  

Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev, družstvá boli rozdelené do štyroch skupín, naša 

škola hrala v skupine s OA Žilina a HA Žilina. Obida zápasy sme vyhrali 2:0 a postúpili do 

finálovej štvorčlennej skupiny. V skupine sme odohrali dva zápasy so SPŠs a s GSF Žilina. 

Oba zápasy sme prehrali tesným rozdielom a celkovo sme sa umiestnili  z jedenástich 

mužstiev na peknom 4. mieste. 

Chlapci si pripisujú po 15 bodov do agrošportovca roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oceňovanie pedagogických zamestnancov na Žilinskom 

samosprávnom kraji 

Dňa 10. apríla 2017 Žilinský samosprávny kraj oceňoval pedagogických 

zamestnancov stredných škôl vo svojej pôsobnosti. Medzi ocenenými bola aj pani  Ing. 

Veronika Gáboríková, ktorá je zamestnaná na našej škole od septembra 2010. Od začiatku 

pôsobenia na škole aktívne spolupracuje s kolegami, vedením i so žiakmi. 

Spolu so žiakmi sa pravidelne zúčastňuje výstavy Mladý tvorca, kde v roku 2016 

získali významnú cenu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v kategórii „TOP turistická 

destinácia Slovenska.“ So študentskými spoločnosťami sa zúčastňuje veľtrhov a 

celoslovenských súťaží. V minulom roku získali 1. miesto v celoštátnej súťaži „Vitajte v 

našom regióne,“ 1. miesto v celonárodnej súťaži JA veľtrh podnikateľských talentov. 

Pre žiakov organizačne zabezpečuje sprievodcovský kurz. 

Blahoželáme jej k úspechom  a do ďalšej práce jej želáme hlavne veľa zdravia, 

tvorivých nápadov, aktívnych žiakov a pedagogického elánu. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ročník veľkonočného florbalového turnaja študentov 

 

Dňa 11. 04. 2017 sa uskutočnil 5. ročník školskej športovej súťaže „Veľkonočný turnaj vo florbale  

chlapcov.“ Zúčastnilo sa ho 11 družstiev našej školy. Družstvá boli rozdelené do skupín podľa 

ročníkov  a víťaz skupiny postúpil do finálovej časti, kde sa hralo systémom každý s každým.  

Najlepším florbalovým družstvom pre rok 2016/2017 sa stalo družstvo III. K triedy,  

druhé miesto obsadili chlapci IV. AE a T triedy a na treťom mieste chlapci I. MZ triedy. 

Turnaj mal dobrú atmosféru, chlapcov prišli povzbudiť aj ich spolužiaci. Úroveň  florbalu 

 je z roka na rok lepšia.  

 

 

 



      

 

 

 

 

 

              

  

 

 



Kin ball kemp – školenie a ukážka novej hry 

 

V rámci  projektovej aktivity „Vráťme šport do škôl“ sme sa v priebehu dvoch dní 

03. – 04. 05. 2017 na pozvanie Gymnázia Hlinská a koordinátorky projektu Mgr. Zuzany 

Bebčákovej PhD. zúčastnili školenia a predstavenia jedného z najrýchlejšie sa 

rozvíjajúcich školských športov – Kin-ballu.  

Najväčšou devízou tejto hry je jej kolektívna podstata.Kin-ball stiera rozdiely 

medzi chlapcami a dievčatami, vekové, somatické aj výkonnostné rozdiely. Hru hrajú 

naraz tri tímy, ktorých členovia musia pri hre maximálne spolupracovať na dosiahnutie 

výsledku. Zároveň je hra fyzicky veľmi stimulujúca, nakoľko jej vplyv na rozvoj fyzickej 

kondície je komplexný a hráči využijú až 70 -75% hracieho času, čo je jedno z najvyšších 

čísel vo svete športových hier. 

Z našej školy si prvý krát túto hru mohli vyskúšať študenti II.K triedy – Tomáš 

Oberta, Matej Hodas, Karolína Novosadová a Júlia Hrašková. Napriek tomu, že hra bola 

pre nich úplna novinka,  boli docenení pochvalou za najobetavejšie výkony počas hry. 

 

 

 

 

 

 

 



Mladý EKOFARMÁR 

Dňa 10.5. – 12.5.2017 sa naši študenti Barbora Gancárová, Patrícia Milcová, Anton 

Petrek zúčastnili celoslovenského kola súťaže „Mladý ekofarmár“ v SOŠ Pruské, okres 

Ilava. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov z celého Slovenska. Svoje teoretické vedomosti 

a praktické zručnosti preukázali žiaci v rôznych úlohách – vedomostný test, praktické 

dojenie kráv, laboratórne skúšky surového kravského mlieka, krmovinárstvo.  Všetci traja 

študenti sa umiestnili v prvej desiatke súťažiacich. 

Druhé miesto na celoslovenskom kole získala Barbora Gancárová, žiačka 4. AE  

triedy.                              

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 



Jarná krása 2017 

 

 

 

Dňa 12. 05. 2017 až 14. 05. 2017 sa v areáli Budatínskeho hradu uskutočnil už 6. 

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, 

predvádzanie aranžovania a výcviku psov. Samozrejme nechýbal ani náš školský stánok, 

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

Výstavu navštívilo viac ako osemtisíc návštevníkov, k čomu prispelo aj pekné 

počasie, sprievodné akcie venované  deťom a odborné prednášky pre zanietencov. 

 

 

 

 

 

 



 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

 



 

 

                                        

 

 

 

 

 

                                

 



European Quadrille Dance Festival – IX. ročník 

Žilina sa dňa 19. mája 2017 stala prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne 

školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už IX. ročníka jedinečného 

medzinárodného projektu – European Quadrille Dance Festival. 

Z našej školy sa tanečného festivalu zúčastnili triedy 1. K, L, T a  3. K, T  a tvorili 

druhú najpočetnejšiu skupinu v Žiline. 

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. 

Satelitný signál zabezpečil synchronizovaný štart s ostatnými zúčastnenými európskymi 

mestami presne o 12,00 hodine. 

Tanec všetci zúčastnení zatancovali v dobrej nálade a synchrónne, patrí im veľká 

pochvala / pozri videá a foto /. K dobrému pocitu prispelo aj veľmi pekné počasie. Na 

Hlinkovom námestí tento rok tancovalo 1256 účastníkov. 

 

 

 

 

 



Memorandum o spolupráci Dečín 

Dňa 18. mája 2017 sa riaditeľ školy Ľubomír Schvarc zúčastnil floristickej súťaže 

Dečínskej kotvy 2017. Zároveň bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi Střední 

školou záhradníckou a zemědelskou Antonína Emauela Komerse v Dečíne a Strednou 

odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. 

Predmetom memoranda je spolupráca v rámci odborného vzdelávania a praxe, 

športové aktivity, stredoškolská odborná činnosť, participácia a vzájomná súčinnosť pri 

realizácii programov, projektov a aktivít cezhraničnej spolupráce a vzájomná metodická 

podpora pri tvorbe školských vzdelávacích programov a ich propagácia. 

 

   

 



Prišla, videla a zvíťazila 

Na deň detí, 1. júna 2017, pod záštitou predsedu Žilinského kraja sa uskutočnil na 

Vodnom diele nočný osemkilometrový beh okolo Vodného diela Žilina. Zúčastnilo sa 

ho približne 200 žiakov stredných škôl v pôsobnosti Žilinského kraja, ktorí absolvovali 

nočný osemkilometrový beh okolo Vodného diela Žilina. 

Cieľom podujatia bolo športom podporiť deti v Kambodži, ktoré nemajú možnosť 

vzdelávať sa a rozvíjať v takej miere ako študenti na Slovensku. Iniciátorkou celého 

podujatia sa stala Mária Sikorová, pedagogička DA v Žiline, ktorá školské zariadenia v 

Kambodži niekoľkokrát aj sama navštívila. 

Našu školu reprezentovala skvelá bežkyňa, žiačka 2. K triedy Erika Belianska. 

Beh absolvovali všetci študenti naraz, chlapci aj dievčatá. Erika v kategórii dievčat 

jednoznačne zvíťazila a čo bolo pozoruhodné, predbehli ju len 4 chlapci. V jej výkonoch 

sa spája skromnosť s cieľavedomosťou a je nádherné vidieť ju bežať… 

 



 

  

     



Spotrebiteľské semináre Európskeho spotrebiteľského 

centra v SR 

Dňa 8. júna 2017 sa realizovali Spotrebiteľské semináre Európskeho 

spotrebiteľského centra v SR zamerané na cezhraničné nakupovanie, nekalé obchodné 

praktiky, nakupovanie cez internet, vybavovanie reklamácií a riešenie spotrebiteľských 

sporov pre žiakov a pre pedagógov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. 

Lektormi boli Mgr. Katarína Zalaiová, hlavný štátny radca odboru ochrany spotrebiteľov 

Ministerstva hospodárstva SR a Mgr. 

Pavel Pavlovkin, právnik Európskeho 

spotrebiteľského centra v SR.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Kynologický workshop – Hersenwerk 

 

V dňoch 12.  a 13. 06. 2017 sa uskutočnil už po druhýkrát kynologický workshop – 

Hersenwerk (hlavolamy pre psov). Žiaci 1.K, 3.K a 1.L mali možnosť získať skúsenosti 

z tejto oblasti pod taktovkou inštruktorky kurzu Anny Lackovej, ktorá má v tejto 

oblasti  bohaté skúsenosti. Cieľom hlavolamov je dosiahnutie spokojnosti, pokoja, 

sústredenia, sebaovládania a relaxu u psov, ako aj prehĺbenie vzťahu medzi majiteľom 

a psom. Ďakujeme pani Anne Lackovej za cenné rady a nadobudnuté skúsenosti a tešíme 

sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

           

                  



Beh olympijského dňa 

Pri príležitosti 113. výročia založenia Medzinárodného olympijského výboru sa v 

Žiline piatok 23. júna 2017 v parku SNP uskutočnil beh olympijského dňa s finančnou 

podporou mesta Žilina. 

Usporiadateľom boli  Slovenský olympijský výbor Bratislava a Olympijský klub 

Žilina a Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity. Z našej školy sme prihlásili 

študentov, ktorí mali najlepšie zabehnutý 12 minútový beh. Všetci bežali po 5 kôl, jedno 

bolo 220 m dlhé. 

Súťažili v kategórii dorastencov – Tomáš Oberta a Matej Hodas 

V kategórii starší dorastenci – Ľuboš Dikoš  a staršie dorastenky – Erika Belianska 

a Karolína Novosadová. 

Veľmi milo nás prekvapili dorastenci, ktorí dobehli Tomáš Oberta na  1. mieste a Matej 

Hodas na 2. mieste. 

Erika Belianska skromne nastúpila medzi dievčatá aj o hlavu vyššie. Opäť 

ukázala, že nemá premožiteľku. Dievčatá predbehla s ľahkosťou o celé jedno kolo 

a zvíťazila. 

Študentom patrí veľká pochvala, získavajú ďalšie body do súťaže agrošportovec 

roka. 

 

 

 



 

 

 



Medzinárodné ekologické študentské sympózium 

Dňa 20. júna 2017 sa uskutočnilo Medzinárodné ekologické študentské 

sympózium na partnerskej škole Albrechová stredná škola v Českom Tešíne. Sympózium 

sa konalo z príležitosti Medzinárodného roku udržateľného turizmu pre rozvoj 

„Agroturistika – cesta za zdravou potravinou.“ Žilinský samosprávny kraj reprezentovala 

riaditeľka odboru školstva a športu Mgr. Eva Rovňanová, SOŠ poľnohospodárstva 

a služieb v Žiline reprezentoval riaditeľ  Ing. Ľubomír Schvarc. 

Súčasťou odborného programu boli aj vystúpenia žiakov SOŠ poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku v Žiline Dávida Breju,  Paulíny Jakubekovej a Petry Vybochovej z II. 

AZ. Odborné prezentácie sa týkali pestovania Pestreca mariánskeho a stravovania 

v Severopovažskom regióne. 

V rámci sympózia bolo podpísané memorandum o cezhraničnej spolupráci medzi 

školami: 

Albrechová stredná škola v Českom Tešíne, 

Zespól Szkól Przyrodnico-Technicznych v Miedzyswieciu 

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. 

 

Sympózium malo vynikajúcu odbornú úroveň a prispelo k rozvoju trvalo 

udržateľného poľnohospodárstva. 

 



 

 

 

 


