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VEDENIE ŠKOLY 

 

Riaditeľ školy: Ing. Schvarc Ľubomír 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Raždíková Elena 

Vedúci učiteľ praxe: Ing. Matúšek Dušan 

 

ADMINISTRATÍVA A PREVÁDZKA 

 

Hospodárka školy: Bc. Janušová Alena 

Tajomníčka školy: Mgr. ŠtyriakováĽubomíra 

Finančná a mzdová účtovníčka: Korená Marta 

Vedúca školskej jedálne: Jurovatá Monika 

Školník: Frátrik Karol 

Vrátnik: Moravčíková Natália 

Vodič: Uríček Jozef  



ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

4210 M  Agropodnikanie 

Odborné zamerania : 

08 poľnohospodársky manažment 

11 agroturistika  

18 kynológia 

 

4211 M  Záhradníctvo 

Odborné zameranie: 

26 Sadovnícka a krajinárska tvorba 

 

6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu 

 

4336 M  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena 

 

4221 Q  Vyššie odborné štúdium – vidiecka turistika 

 

 



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB 

NA VIDIEKU  

 

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

 

TRIEDNICTVO 

 

I.T Manažment regionálneho cestovného ruchu   Ing. Anna Dolníková 

I.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena     MVDr. Barbora Bečárová 

I.MK  Poľnohospodársky manažment/Kynológia     Mgr. Jozef Horka 

I.AZ Agroturistika/ Záhradníctvo     Ing. Anna Belová 

I.V Vidiecka turistika   Ing. Eleonóra Boocová 

 

II.T Manažment regionálneho cestovného ruchu      PaedDr. Soňa Ondrejková  

II.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena      Ing. Jana Kundrátová 

II.K  Kynológia      Mgr. Michaela Chabadová 

II.MZ Poľnohospodársky manažment/ Záhradníctvo  Ing. Anna Belová 

 

III.T Manažment regionálneho cestovného ruchu      Ing. Miroslava Mičurová 

III.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena     Mgr. Silvia Rovňaníková 

III.K  Kynológia      Ing. Beáta Latková 

III.AZ Agroturistika/ Záhradníctvo      Ing. Jarmila Dudoňová 

III.V Vidiecka turistika  Ing. Vladimír Fabšík 

 

IV.AE Agroturistika/ Ekonomika pôdohospodárstva  Mgr. Ľudmila Štefíková 

IV.K Kynológia         Mgr. Katarína Jurkovičová 

IV.Z Záhradníctvo      Mgr. Emília Čanecká 

IV.T Manažment regionálneho cestovného ruchu       Ing. Katarína Némethová 

 

 



ZLOŽENIE METODICKÝCH ZDRUŽENÍ 

 

Metodické združenie všeobecnovzdelávacích predmetov a prírodovedných 

predmetov 

 

 Vedúca MZ: RNDr. Ľubica Vagnerová 

 

 Členovia:  Mgr. Elena Raždíková 

 Ing. Janka Bazelidesová 

 RNDr. Zuzana Brecíková 

 Ing. Emília Čanecká 

 Ing. Anna Dolníková 

 Mgr. Jozef Horka 

 Mgr. Alexandra Jambrichová 

 Mgr. Katarína Jurkovičová 

 Mgr. Ľudmila Kruželová 

 Ing. Jarmila Kuchtová 

 PhDr. Soňa Kyselová 

 Mgr. Silvia Rovňaníková 

 Mgr. Michaela Chabadová 

 Ing. Zuzana Pechancová 

 Mgr. Ľudmila Štefíková 

 Mgr. Zuzana Tompošová 

 Mgr. Andrea Uhliariková 

 RNDr. Ľubica Vagnerová 

 Mgr. Dana Višňovská 

 Mgr. Katarína Drdáková 

 

 



Metodické združenie odborných predmetov 

 

  Vedúca MZ/PK:  Ing. Anna Belová 

 

 Členovia: Ing. Ľubomír Schvarc 

 Ing. Dušan Matúšek 

 PaedDr. Soňa Ondrejková 

 Ing. Miroslava Mičurová 

 Ing. Eva Hulínová 

 Ing. Veronika Gilániová 

 Ing. Eleonóra Boocová 

 Ing. Katarína Némethová 

 Ing. Vladimír Fabšík 

 Ing. Stanislav Králik 

 Ing. Ján Lazar 

 Ing. Jana Kundrátová 

 Ing. Štefan Moravčík 

 Ing. Ireneus Trnovec 

 Ing. Jarmila Dudoňová 

 Ing. Helena Samcová 

 Ing. Matej Jasenka 

 MVDr. Barbora Bečárová 

 Ing. Ľubica Bátoryová 

 Ing. Štefan Hoferica 

 MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD. 

  

 



OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 

Školský rok 2017/2018 bol slávnostne otvorený     

4. septembra riaditeľom školy, Ing. Ľubomírom 

Schvarcom, ktorý predstavil novú zástupkyňu Mgr. 

Elenu Raždíkovú. Vo svojom príhovore povzbudil 

k aktívnej práci a štúdiu žiakov, učiteľov 

a nepedagogických pracovníkov. Obzvlášť privítal 

najmladších žiakov prvých ročníkov so želaním 

úspešného štartu. K príhovoru sa pripojila 

výchovná poradkyňa – Mgr. Dana Višňovská. Jej 

slová sa niesli v obdobnom, povzbudivom duchu. 

 

 

 



september 

Workshop kynológie 1 
 

Dňa 10.9.2017 sme na škole zorganizovali Workshop KYNOLÓGIE 1 pre našich 

študentov kynológie z III:K, II.K, I.K a študentov zo SOŠ veterinárnej 

v Košiciach. Inštruktormi workshopu boli Ing. Peter Bátory, Ing. Ľubica 

Bátoryová, Ivana Pazderníková, Miroslav Majčín a Barbora Milanová. 

Náš workshop bol rozdelený do nasledujúcich troch častí: 

1. Záchrana života – oživovanie psa na figuríne, KPR na figuríne, 

stabilizovaná poloha človeka, transport človeka v plachte + fólia, transport 

backboard 

2. Poslušnosť BH/SK nástup psa – tréning kľudu pri hlásení psovoda, 

predvedenie základnej poslušnosti podľa BH/SK 2 psov súbežne 

inštruktormi, dlhodobý odklad psa so streľbou z plynovej pištole, 

skupinové cvičenie žiakov a ich psov – socializácia – skupina ľudí a prechod 

psov, nosenie psa cudzou osobou, socializácia – kolieskové korčule medzi 

psami, prejazd auta pomedzi psov, socializácia – stretnutie s inými psami 

3. Základné ovládanie psa na prekážkach, základný revír psa záchranára 

na ploche 

 

 

 

 

 



    



Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov – 

mládež v centre pozornosti 

 

Dňa 19. 09. 2017 sme zorganizovali besedu a workshop na tému Prevencia nenávistných 

a extrémistických prejavov – mládež v centre pozornosti, na ktorom participovali 

spolupracovníci Metodicko-pedagogického centra v Žiline Mgr. Pavol Struhár, PhD. a Mgr. 

Ivan Moravčík.  

So študentmi sa realizoval workshop a diskusia o občianskej participácii, demokratických 

hodnotách a extrémizme. Pridanou hodnotou tohto podujatia bolo priblíženie aktuálnej 

problematiky zrozumiteľnou formou – kombináciou aktívnej participácie študentov 

(skupinová a individuálna práca na úlohách), diskusie a výkladu. Našim študentom sa akcia 

páčila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov 

VICTORIA REGIA 2017 

 
Dňa 20. septembra 2017 sa v Piešťanoch uskutočnil 24. ročník 

súťaže VICTORIA REGIA. Hlavná téma tohtoročnej národnej súťaže s 

medzinárodnou účasťou vo floristike znela: Kvety a móda. 

V galérii Kultúrno-spoločenskéno centra Fontána sa tohto roku stretlo 27 

súťažiacich z 12 škôl zo Slovenska a Českej republiky. Svoje sily si zmerali v 4 

kategóriách: „Kvetinový módny klobúk“ – klobúk na kvetinové korzo, „Kytica 

pre mladého módneho návrhára“ – na defilé viazaná kytica, „Exteriérová 

kvetinová dekorácia“ – vysadzovaná kompozícia na terasu módneho 

salóna, „Tajná práca“ – dekorácia z páru gumených čižiem do výkladu obchodu 

s módnou obuvou. 

Našu školu reprezentovali dvaja študenti: z III. AZ triedy Jozef Hrabovský 

a z I. V Miriam Bučková, ktorých na súťaž pripravovala Ing. Jarmila 

Dudoňová. 

Miriam Bučková sa umiestnila celkovo na 2. mieste a v súťaži Skills Slovakia 

sa umiestnila na 1. mieste, nakoľko celkovým víťazom bol žiak z Českej 

republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TYFLOKYNOLÓGIA      

 

25.9.2017 sa na našej škole uskutočnila odborná prednáška s názvom: 

„Tyflokynológia“, ktorú  viedla pani Jarmila Virágová, ktorá je odborný garant 

o.z. Výcviková škola pre 

vodiace a asistenčné psy v 

Bratislave. 

Prednáška bola určená pre 

študentov III. a IV. ročníka 

študijného odboru 

Kynológia. 

Na prednáške sa žiaci 

dozvedeli všeobecné 

informácie o vodiacom 

psovi, o histórii vodiacich psov, účelovom chove vodiacich psov, výchove a 

výcviku vodiacich psov, ako aj o odovzdávaní vodiacich psov nevidiacemu 

majiteľovi. 

Prednášku obohatila aj prítomnosť nevidomej majiteľky vodiaceho psa a dvoch 

vodiacich psov, čím mali študenti možnosť vidieť v praxi ich spoluprácu. 

Našich študentov prednáška zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie a kládli 

otázky. Zároveň mali možnosť vyskúšať si simulačné okuliare, ktoré imitujú 

rôzne poruchy a ochorenia oka.  

 

 

 



 

 

 

 



Biela pastelka 2017 

 

25. septembra sa uskutočnila celoslovenská verejná dobročinná 

zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom –

 „Biela pastelka“. 

V tento deň sa v mestách a obciach celej Slovenskej republiky za 

pomoci dobrovoľníkov – študentov základných, stredných 

a vysokých škôl i samotných zrakovo postihnutých občanov 

predávali biele pastelky ako symbol neviditeľných línií, symbol 

sveta nevidiacich a prejav ľudskej solidarity a dobrej vôle. 

Aj naša škola sa zúčastnila akcie a žiačkam III. K 

triedy: Partmanovej Ivane a Novosadovej Karolíne a žiačkam 

z III. L: Podhorskej Zuzane a Kubušovej Petre sa podarilo vyzbierať 

sumu 157,63 €, ktorá bude poskytnutá na financovanie aktivít, 

ktoré umožňujú nevidiacim začleniť sa do normálneho života. 



Európsky deň jazykov 
 

Dňa 26. 09. 2017 sme v rámci celoeurópskeho sviatku jazykov zorganizovali školskú 

akciu: ,,Európsky deň jazykov a my.” 

Akcie sa zúčastnilo 15 tímov- každú triedu zastupoval 2- členný tím. 

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

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

uprostred jazykov a čo o ňom vieme. 

Školskú akciu sme uzatvorili vyhodnotením 3 najlepších tímov: 

1. &  2. miesto: 3.K – Rusko, 3.L – Austrália 

3.miesto : 2.K - Anglicko 

Hodnotenia sa zhostili naše pani učiteľky: Mgr. K. Drdáková, MVDr M. Barišinová, PhD, 

RNDr. Z. Brecíková,Mgr. A. Jambrichová , Mgr. A. Uhliariková 

ako aj náš hosť Ing. M. Feifičová (Esperanto) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školské majstrovstvá okresu Žilina 

v cezpoľnom behu pre žiakov základných 

a stredných škôl 

 

Dňa 27.9.2017 sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu  v cezpoľnom 

behu pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré organizovala 

ZŠ Námestie mladosti. 

Z našej školy sa behu 

zúčastnili 3 chlapci a 3 

dievčatá:  

Nikola Jaroštiaková– 2.K, 

Erika Belianská– 3.K, Alica 

Kusendová– 1.L 

Martin Čertík – 2.K, 

Peter Lepiš -1.L,  

Tomáš Oberta– 3.K 

Dievčatá bežali dve 1,5 km 

kolá, chlapci o jedno viac. 

Do cieľa dobehli všetci a na 

náročnom okruhu sa 

najlepšie sa darilo Erike 

Belianskej.  

Dievčatá a chlapci za účasť 

v ozaj náročnom behu si 

zapisujú po 30 bodov do 

súťaže „Agrošportovec/ Agrošportovkyňa roka, Erika 50 bodov za 

tretie miesto. 



       

       



1.ročník-maratón aerobiku 

27. 09. 2017 sme v rámci európskeho týždňa športu zorganizovali 3 

hodinový maratón aerobicu a našu školu sme prihlásili na mapu 

športových podujatí v rámci celého Slovenska.  

Precvičovali 3 inštruktorky zumby a aerobiku, ktoré svojim 

temperamentom dievčatám „načreli asi aj do skrytých útrob 

kondície“.☺ 

Dievčatá boli úžasné a  takmer všetky vydržali tempo do konca. 

Študentky sme motivovali o čo najlepší prejav. Bojovali o pohár riaditeľa 

našej školy a postup do krajského kola. Pán riaditeľ na záver odovzdal 

pohár najlepšej našej fitnesske Denise Trúchlej, ktorá získala najviac 

bodov. Na druhom mieste  sa umiestnila Smutná 

Katarína a tretia bola Bianka Kohutiarová. Pri hodnotení v porote sa 

vystriedali inštruktorky, učitelia, ale aj žiaci. 

8 najlepších dievčat postupuje do krajského kola. Všetky dievčatá si 

zapisujú po 20 bodov do súťaže agrošportovkyňa roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školská akcia „Žilinský deň zdravia“ 

 

21. septembra 2017 sa uskutočnil 14. ročník Žilinských dní 

zdravia. Akcia sa konala na Hlinkovom námestí a bola 

zameraná na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. 

Z našej školy sa zúčastnili žiačky tretieho ročníka Pavlína 

Jakubeková, Petra Kubicová a Petra Výbochová z III. AZ 

dopoludnia a popoludní zasa žiačky III. T – Mária Pastorková, 

Patrícia Holková a Katarína Lacíková. 

Naše žiačky pripravovali bylinkové čaje a aj čerstvý zázvorový čaj 

v drevenej chatke, ktorú poskytlo mesto Žilina. 

 

 

 

 

 

 



Cvičenia exkurznou formou – Lovce, Topoľčianky, Tesárske 

Mlyňany 

Naši žiaci zo IV.T samostatne pripravili zájazd – odbornú exkurziu 

do Topoľčianok, pre žiakov IV.A a IV.E triedy, v rámci predmetu 

sprievodcovské služby a hotelierstvo. Zabezpečili autobus, 

rezervovali vstup 

do Zubrej 

zvernice v dedine 

Lovce, objednali 

prehliadku 

Národného žrebčínu a vinárenských 

závodov Topoľčianky a dohodli degustáciu vín. Program doplnili o prechádzku v arboréte 

Mlyňany. Žiaci sami vykonávali sprievodcovskú 

činnosť po trase Žilina – Topoľčianky – 

Tesárske Mlyňany, ale aj na mieste. Využívali 

sprievodcovské pomôcky – itinerár, mapy 

a excerpčné lístky. Ostatní žiaci získali ďalšie 

vedomosti o prírodných a kultúrnohistorických 

zaujímavostiach Severopovažského a Hornonitrianskeho, či Nitrianskeho regiónu CR, 

dozvedeli sa zaujímavosti z prehliadky v žrebčíne a naučili sa ako sa vyrába a skladuje víno. 

Taktiež nadobudli základné zručnosti v degustácií vín.   

Máme veľmi šikovných žiakov. ☺ 

 



október 

Výstava ovocia a zeleniny 

 
Žiaci prvého a tretieho ročníka školy pomáhali dňa 1.10. 

2017 pri výstave ovocia a zeleniny, ktorá 

sa konala v priestoroch Spojenej školy 

Belá. 

 

 

   

 

 
 
 
 

 
 



Učíme SA sprievodcovať- Majka Štefková, I.V 

 
04. 10. 2017 sme sa zúčastnili aj s pani profesorkouIng. Katarínou Némethovou 

vyučovania exkurznou formou. Sme žiaci I. V triedy so zameraním na vidiecku 
turistiku. Výučba exkurznou formou obsahovala návštevu rôznych regiónov 
a miest na Slovensku, ktoré nám ukázali svoje kultúrne čaro. Prvé mesto, ktoré 
sme navštívili, boli Turčianske Teplice. V tomto meste sme obdivovali kúpeľný 
park v centre mesta, ktorý nám ukázal čaro jesennej prírody a zaujímavé, 
umelecké lavičky . Ako druhá zastávka bola Harmanecká jaskyňa. Pred vstupom 
do spomínanej jaskyne, sme museli prekonať výškový rozdiel 260 m. n. m,   
s dĺžkou trasy 1,4km. Po prekonaní tejto výzvy, sme navštívili Harmaneckú 
jaskyňu, v ktorej sme strávili 60 minút. Jaskyňa nám ukázala krásy a umenie 
prírody. Po prehliadke sme zišli k autobusu, kde nás čakal vždy usmievavý a 
sympatický šofér pán Uríček,  ktorému sa chceme poďakovať  za zhovievavosť a 
trpezlivosť. Ďalšou zastávkou bola nádherná Špania dolina, ktorá nám poskytla 
krásny výhľad na rozprávkové okolie. Zo Španej doliny sme sa presunuli 
k pútnickému miestu v Starých horách. Po prehliadke pútnického miesta, sme 
zašli na chutný obed na Donovaloch. Zo známeho lyžiarskeho strediska sme sa 
presunuli do obce Korytnica, kde sme si boli načapovať liečivý prameň, vodu 
Korytnicu, ktorá pomáha na problémy zo žalúdkom. Predposlednou zástavkou 
bola známa obec Vlkolínec pri Ružomberku. Z tradičnej slovenskej dedinky sme 
sa presunuli na posledné miesto nášho vyučovania exkurznou formou, a to do 
mesta Ružomberka, kde sme si pozreli námestie a kostol sv. Ondreja. Celá cesta 
v autobuse bola sprevádzaná vopred pripraveným sprievodcovaním žiakov I. V. 
Žiaci sprievodcovali v autobuse a na každej jednej zástavke. Takouto formou sme 
sa teda prvýkrát stretli so sprievodcovaním v teréne, vyskúšali si to na vlastnej 
koži. Tento deň, vyučovaný exkurznou formou, mala na starosti pani Némethová. 
Vďaka nej sme si vyskúšali nové veci, naučili sa nové poznatky o spomínaných 
mestách, regiónoch a celom okolí.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičenie na ochranu života a zdravia 1. a 2. ročníkov  
 

Účelové cvičenia sa na našej škole začali 10.októbra o 8.00hod. vyhlásením 

evakuácie, varovnými signálmi. Žiaci pod vedením inštruktorov sa , po triedach, 

zhromaždili na školskom ihrisku pred budovou školy, kde boli oboznámení 

s OBOP a s náplňou cvičenia. Následne sa presunuli zrýchleným pochodom do 

miesta ďalšieho výcviku  / Lesopark Žilina/, kde po triedach, pod vedením 

inštruktorov, absolvovali odborné činnosti a prednášky podľa tém cvičení. 

Cvičení sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov v počte 103 a žiaci druhých 

ročníkov 79. 

Počas cvičení sa nestala žiadna mimoriadna udalosť, úraz či náhodné 

poškodenie zdravia. Žiaci sa správali disciplinovane, spolupracovali a aktívne 

si plnili jednotlivé úlohy.. 

 

        

 

 



 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   



„Prvá gynekologická prehliadka“ 

 

Dňa 11. 10. sa na našej škole uskutočnila realizácia úspešného a obľúbeného projektu 

s názvom First Gynaecological Consultation, ktorý realizoval SloMSA v spolupráci s LIGOU 

PROTI RAKOVINE.  

V rámci prednášky a následnej diskusie bola mladým študentkám priblížená problematika 

prvej gynekologickej prehliadky, pomoc pri prekonaní strachu z prvej návštevy 

gynekologickej ambulancie a interpretovaná dôležitosť preventívnych prehliadok znižujúcich 

počet žien s pokročilou rakovinou prsníka a krčka maternice ako aj včasná diagnostika 

gynekologických ochorení u žien.  

  



Kyberšikanovanie a Test na drogy 

 

19. 10. sme  na našej škole mali besedu a aktivity na tému Kyberšikana a Test na 

drogy. Tejto preventívnej aktivity sa zúčastnili študenti prvých až tretích 

ročníkov pod vedením psychologičiek z CPPPaP v Žiline. Každé stretnutie 

trvalo 90 minút. 

Cieľom aktivity bolo formou zážitkových aktivít naučiť študentov rozpoznávať 

prvky kyberšikanovania a znížiť riziko výskytu tohto javu.Cieľom stretnutia 

Test na drogy bolo podporiť prevenciu v oblasti šírenia a užívania nelegálnych 

návykových látok. 

Našim študentom sa aktivity páčili a boli spokojní s priebehom akcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop kynológie 2 
17.októbra sa na našej škole uskutočnil Workshop KYNOLÓGIE 2 pre študentov 
kynológie z našej školy (III. K, II. K., I. K) a študentov kynológie zo SOŠ veterinárnej 
v Košiciach. Inštruktormi workshopu boli Ing. Peter Bátory, Ing. Ľubica Bátoryová, 
Ivana Pazderníková, Barbora Milanová. Tento workshop bol zameraný na stopy 
a pachové práce a bol rozdelený do 4 častí: 

1. OTVORENIE  A ODBORNÁ PREDNÁŠKA NA TÉMU: PACHOVÝ ŠTVOREC a STOPA 

o Pachový štvorec a pachový obdĺžnik. 
o Jednoduchá stopa. 
o Lomy a predmety na stope. 

Prednášajúci : Ing. Ľubica Bátoryová 

2. ODVOZ  na cvičnú lúku za Žilinou 

o Na lúke si našľapali štvorce a stopy. 
o Žiaci vypracovali stopy. 
o Žiaci si vyskúšali čerstvé stopovanie s figurantom na konci stopy. 

Inštruktori : Ing. Peter Bátory, Ing. Ľubica Bátoryová 

3. PREDNÁŠKA PACHOVÉ PRÁCE  – STOTOŽNENIE PACHU 

Inštruktori: : Ing. Peter Bátory, Ing. Ľubica Bátoryová 

4. CVIČENIA NA STOTOŽŇOVANIE PACHOV 

o Ukážka nácviku šteniat na pachové práce – nácvik na čuchanie fľaší. 
o Ukážka ako sa vyrába pachová vzorka. 
o Ukážka vyhľadávania aportu v debničkách. 
o Ukážka vyhľadávania aportu ukrytého v osobnom aute (zvonku). 
o Ukážka vyhľadávania aportu v rade kužeľov. 

Inštruktori : Ing. Peter Bátory, Ing. Ľubica Bátoryová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historický kostol sv. Štefana Krála 

 

Žiaci našich tried I.V a III.V navštívili v rámci 

exkurzného vyučovania krásny historický kostol 

v románskom štýle v Závodí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Hudobno – prírodne a tvorivo v 

múzeu 

 

Dňa 19. októbra  naši žiaci 

navštívili regionálnu kultúrnu 

inštitúciu Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici, ktorá je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

Pracovníci múzea pre nich 

pripravili  pestrý program. Úvod 

návštevy patril edukačnému programu z oblasti etnológie 

s názvom „Ľudová pieseň a hudba“, so zameraním na región 

Javorníkov. Etnológ múzea,  Mgr. Juraj Jakubík,  oboznámil 

žiakov s vývojom ľudovej hudby a so základnými  pojmami  a 

delením ľudovej piesne. Edukačný program doplnil autentickými 

nahrávkami a fotografiami. 

Po krátkej prestávke, počas ktorej  mali dievčatá a chlapci 

možnosť ochutnaťčaj pripravený z liečivých byliniek,nasledovala 

prehliadka aktuálne prebiehajúcej výstavy„Jedy 

v prírode“, prostredníctvom ktorej sa dozvedeli o vybraných  

jedovatých  druhoch fauny a flóry. 

Zaujímavým spestrením návštevy múzea bola tvorivá dielňa 

plstenia, ktorá bola zrealizovaná v rámci udržateľnosti 

projektu Samostatne a pritom spoločne– SK/FMP/12/034, kde  sa 

študenti oboznámili s tradičnou technikou plstenia a vyskúšali si 

vytvoriť originálne oplstené mydielka. 

V závere návštevy si študenti prezreli  stálu expozíciu 

vlastivedného múzea „Prechádzka našou prírodou“, v rámci 

ktorej sa zoznámili s najznámejšími predstaviteľmi fauny nášho 

regiónu. 

Na programe sa finančne podieľal zriaďovateľ 

múzea Trenčiansky samosprávny kraj a personálnu pomoc 

zabezpečil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej 

Bystrici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Triedny nepriateľ divadelné predstavenie 

 

20. októbra sa naši žiaci I. T, II. K a IV. T zúčastnili divadelného predstavenia Triedny 

nepriateľ, ktoré sa konalo v priestoroch Mestské divadla v Žiline.  

Námetom hry Triedny nepriateľ je vzbura študentov maturitnej triedy proti svojmu novému 

triednemu profesorovi, učiteľovi nemčiny. Dôvodom ich vzbury je nekompromisný postoj 

učiteľa k ich študijným výsledkom, jeho vysoké nároky na vzdelanie a vedomosti, ale nielen 

na ne. Jeho metódy ostro kontrastujú s  benevolentným, priam kamarátskym prístupom 

predchádzajúcej triednej učiteľky. Zaužívaný zvyk a očakávania študentov, že budú triednym 

učiteľom vypočutí, rešpektovaní a pochopení, ale bez dôrazu na svoju vlastnú zodpovednosť 

bádať po skutočných príčinách emocionálnych výkyvov, extrémnych názorov, často až 

cynizmu, tu naráža na stoický pokoj nového učiteľa, ktorý uznáva iba pravdu, aj keď je 

škaredá alebo bolestná a ju pokladá za povinnú výbavu pre študenta, ktorý síce zmaturoval, 

ale v živote zostáva študentom i naďalej. Napätie medzi ním a triedou výrazne vzrastie po 

samovražde, ktorú za nevyjasnených okolností spácha jedna študentka. Triedny nepriateľ je 

citlivá dráma o problematickom období dospievania, o dôležitosti výchovy, ktorá nás dokáže 

pripraviť na život aj s ťažkými situáciami, ktoré prináša. O zradnosti a nebezpečenstve 

jednoduchých riešení a súdov, ktoré sme často náchylní prijímať – a možno najviac práve v 

mladom veku. 

Predstavenie sa študentom veľmi páčilo, dotýkalo sa závažných tém, ako sú šikanovanie, 

samovražda, multikultúrna výchova a bolo pre nich určite prínosom. 

 



Budatínsky rínok 2017 
 

 

 

V sobotu 21. Októbra sa uskutočnil 7. 

ročník Budatínskeho rínku organizovaný 

Žilinským samosprávnym krajom a Považským 

múzeom v spolupráci s Gminou Strumieň, ktorý 

bol venovaný remeslám. 

Našu školu reprezentovali študenti 

záhradníckeho odboru: Michaela Balamucká, 

An

na 

Mi

kov

cová, Monika Nechalová a Jozef 

Hrabovský z III. AZ. 

Okrem prezentácie školy v stánku 

i na pódiu, boli vystavené práce 

žiakov: aranžmány z prírodného 

materiálu, výsadby byliniek 

a zeleniny, sortiment liečivých bylín 

a zeleniny. Návštevníci si mohli overiť vedomosti o bylinkách. Napriek 

nepriaznivému počasiu akcia splnila svoj účel. 

  

 

 

 

 



Pamiatky 
východného 
Slovenska – 
vyučovanie 

exkurznou formou 
 

Dňa 23. 10. 2017 sa trieda I. 
T zúčastnila vyučovania exkurznou 
formou, ktoré pripravili a zorganizovali žiačky III. T triedy 

v rámci ich študentskej 
spoločnosti CETA tour. Žiaci 
navštívili spišskú kapitulu, 
kde mali možnosť vidieť 
katedrálu sv. Martina. 
Odtiaľ sa presunuli na 
spišský hrad, ktorý patrí 
medzi najkrajšie hrady na 
Slovensku. Po prehliadke 
hradu pokračovala cesta do 

Levoče, ktorej celé historické námestie je zapísané do 
zoznamu UNESCO. Žiaci navštívili v levoči kostol sv. Jakuba, 
v ktorom mali možnosť vidieť aj slávny oltár majstra Pavla 
z Levoče. záver patril návšteve 
Mariánskej hory, kde sa nachádza 
bazilika navštívenia panny márie a 
nádherný výhľad na Levoču a okolie. 

 

 

 

 

 



Klub abstinentov v Žiline  

 

Dňa 25. 10. 2017 sa na našej škole realizovala prednáška o rôznych druhoch závislostí, ktorú 

zastrešil Klub abstinentov v Žiline. Svoj životný príbeh a skúsenosti študentom podali ľudia, 

ktorý si touto ťažkou životnou skúškou prešli osobne. Zúčastnil sa jej výber žiakov 

z viacerých ročníkov. Študenti boli s priebehom akcie spokojní. 

Klub abstinentov v Žiline vznikol 22. mája 1971 a od roku 1995 je zaregistrovaný na MV SR 

ako občianske združenie. Je kolektívnym členom Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska 

(ASKAS).  

Hlavnými cieľmi: 

• Združovať ľud postihnutých akýmkoľvek druhom závislosti (alkohol, gambling, drogy 

a iné), bez rozdielu pohlavia, veku, rasy, farby pleti a vierovyznania, ktorí sa vo 

svojom živote rozhodli pre abstinenciu. 

• Zabezpečovať doliečovanie, resocializáciu a rehabilitáciu pacientov liečených 

ambulantne alebo ústavne, ako aj neliečených abstinujúcich. 

• Vytvoriť široké spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí v duchu humanitných ideálov 

podporujú a presadzujú triezvy a zdravý životný štýl v spoločnosti. 

• Prevádzať osvetovú činnosť v oblasti drogovej závislosti pre deti a mládež, pre školy, 

pre rodiny. 

• Šíriť myšlienky a zásady zdravého životného štýlu života nielen v rámci klubu, ale aj 

smerom k celej spoločnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE ŽIAKOV SŠ 

 

 

 

Dňa 26.10.2017sa uskutočnilo 

okresné kolo vo florbale 

chlapcov na Spojenej škole 

v Žiline. 

Do chlapčenskej súťaže sa 

prihlásilo 13 družstiev stredných 

odborných škôl a gymnázií, 

ktoré boli rozdelené do štyroch 

skupín. Víťaz každej skupiny 

postúpil do  finálovej skupiny. 

My sme mali v skupine 

Gymnázium svätého Františka a 

Hotelovú akadémiu. S Hotelovou 

akadémiou sme remizovali 4 : 4 a Gymnáziom SF 2 : 2. Nakoľko GSF porazilo 

Hotelovú akadémiu 4 : 0, obsadili sme v skupine 2. miesto. 

 

 

 

 

 

 



Okresné kolo vo florbale dievčat stredných škôl 

 

27. októbra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat na Spojenej 

škole v Žiline. 

Do dievčenskej súťaže sa prihlásilo 9 družstiev stredných odborných škôl 

a gymnázií. 

V našom družstve sme mali zloženie dievčat od prvého až po štvrtý ročník. 

Dievčatá v prvom kole si vylosovali skupina A, ktorú sme museli vyhrať, ak 

sme chceli postúpiť do finále. To sa nám podarilo a vo finále sme hrali 0:2 so 

SZŠ a 0:0 s Gymnáziom Varšavská. Jeden bod nám chýbal, aby sme obsadili 

druhé miesto. 

Dievčatá podali veľmi pekný výkon, odhodlane bojovali o každú loptičku.  

Maximálne nasadenie im nakoniec prinieslo pódiové umiestnenie – 3.miesto. 

Dievčatá ukázali veľkú bojovnosť, patrí im veľká pochvala, 20 bodov každá  

získava do súťaže Agrošportovkyňa  roka za umiestnenie sa na treťom mieste . 

 

Súpiska našich zúčastnenýchdievčat: 

Bučová Natália, Horáková Katarína,  

Novosadová Karolína, Čavajdová Barbora 

Mravcová Miriam , Bullová Sandra 

Hladká Cindy, Šimlíková Klaudia 

Vdovičíková Romana 

Krištofíková Alena, Zácherová Andrea 

Hubočanová Natália 



 



Výlet do Vysokých Tatier 

 

Naši žiaci, členovia turistického 

krúžku, ani počas prázdnin 

nezaháľajú a s pani učiteľkou 

Čaneckou, vedúcou turistického 

krúžku, sa vybrali na výlet do našich veľhôr. Vo Vysokých Tatrách 

boli už zimné podmienky, aj keď kalendár ukazoval ešte len 30. 

októbra 2017. Vlakom sa presunuli do Popradu, potom išli 

električkou do Starého 

Smokovca a potom už len po 

vlastných… 

Vystúpali na Hrebienok, popri 

Bílikovej a Rainerovej chate až na Zamkovského chatu, husto 

snežilo, snehu bolo vyše kolien a v ňom bola vylapaná len úzka 

cestička. Študenti vyskúšali aj kvalitu snehu a unavení sa večer 

vrátili do Žiliny. 

 

 



november 

Workshop kynológie 3 

Dňa 2.11.2017 sa na našej škole uskutočnil, už tretí v poradí, Workshop 

KYNOLÓGIE 3 pre študentov kynológie z našej školy (III. K, II. K., I. K), študentov 

kynológie zo SOŠ veterinárnej v Košiciach a SOŠ Pruské. Inštruktormi workshopu 

boli Ing. Peter Bátory, Ing. Ľubica 

Bátoryová,IvanaPazderníková, 

Barbora Milanová. 

Workshop bol zameraný 

na hersenwerk (hlavolamy pre 

psov), nosework (nový šport – 

čuchanie doma a vonku – cieľom v 

tomto športe je rozlišovanie pachov 

medzi rovnakými i rôznymi 

predmetmi ,z ktorých jeden obsahuje hľadaný pach) a canisterapiu – využíva 

pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu 

človeka, uplatňuje sa hlavne ako 

pomocná psychoterapeutická metóda 

v situáciách, keď iné metódy 

nemožno použiť, alebo nie sú účinné. 

Workshop bol rozdelený do 3 

pracovných skupín. Každá pracovná 

skupina si vypočula odborné  

prednášky a potom prakticky si dané 

úlohy skúšali so svojimi psíkmi. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šikanovanie  

 

 

Dňa 05. 10. a 06. 11. 2017 sa uskutočnila v priestoroch našej školy 

beseda a aktivity na tému šikanovanie. Tejto preventívnej aktivity 

sa zúčastnili študenti II. K triedy pod vedením psychologičiek 

z CPPPaP v Žiline. Každé stretnutie trvalo 90 minút . 

Cieľom aktivity bolo formou zážitkových aktivít naučiť študentov 

rozpoznávať prvky šikanovania a znížiť riziko výskytu tohto javu. 

Našim študentom sa aktivity páčili . 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sadenie dlhovekých stromov –  

Fačkov 

 

 
Dňa 7. 11. 2017 sa uskutočnila 

v spolupráci s Občianskym združením 

Tilia a Základnou školou Fačkov akcia 

pod názvom „Sadíme dlhoveké 

ovocné stromy“. Podujatia sa zúčastnili 

vybraní žiaci 4. Z triedy pod vedením Ing. 

Dušana Matúška – vedúceho učiteľa 

praxe. 

Akcia bola zameraná na získanie 

vedomostí a zručností pri výbere odrôd 

a výsadbe ovocných stromov. Súčasťou 

akcie bola aj prednáška s ovocinárskou 

tematikou spojená s ochutnávkou starých 

odrôd ovocia. 

 

 



Regionálne ľudové piesne 

a hudba – blok 

prednášok 

V stredu  8. 11. 2017 

usporiadalo Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre žiakov našej školy blok 

prednášok zameraných na tradičnú ľudovú pieseň a hudbu. V úvodnej  časti 

návštevy si študenti  prezreli aktuálne prebiehajúcu výstavu „Jedy 

v prírode“, prostredníctvom ktorej sa  oboznámili s vybranými jedovatými druhmi 

fauny a flóry. 

Odborný pracovník múzea, etnológ múzea Mgr. Juraj Jakubík, študentov 

v prednáške oboznámil s ľudovou piesňou a hudbou nášho regiónu.  V prvej časti 

prednášky vysvetlil múzejný etnológ žiakom základnú terminológiu, vývoj a delenia  

ľudovej piesne. 

Záver návštevy múzea patril tvorivej dielni plstenia, na ktorej sa   študenti mali 

možnosť oboznámiť  s tradičnou technikou plstenia a sami si vyrobili originálne 

oplstené mydielka technikou plstenia, ktorá má bohatú históriu a s ľuďmi sa spája už 

tisícky rokov.Na vzdelávacom dopoludní o ľudovej piesni a hudbe sa zúčastnilo 16 

študentov 3. ročníka spolu s 2 vyučujúcimi, odbory: agropodnikanie a manažment 

regionálneho cestovného ruchu. 

      



Beh 17. novembra – minuloročné 

prvenstvo obhájené 

 

9.11. 2017 Erika Belianska obhájila 

minuloročné prvenstvo v 51. ročníku 

Behu 17. novembra, ktoré každoročne 

organizuje Žilinská univerzita. 

Deň pred pretekom napísala na FB „Áno 

vydám zo seba všetko“….  

Veľmi pekný výkon  dosiahla aj naša  

prváčka Daniela Vojtová, ktorá skončila 

7. v poradí v skupine asi 40. dievčat. 

Všetci traja zúčastnení vrátane Martina Čertíka si pripisujú ďalšie 

významné body do súťaže 6. ročníka Agrošportovec roka. 

 

             



Okresné kolo v bedmintone dievčat a chlapcov stredných 

škôl 

 

Dňa10.11.sme sa zúčastnili okresného kola 

v bedmintone dievčat a chlapcov, ktoré sa hralo 

v starej menze  ŽU na Hlinách V.  

Naše dievčatá boli v skupine9strednýchškôl a 

chlapci 7strednýchškôl žilinského okresu. 

Dievčatáboli rozdelené losom do troch skupín. 

My sme si vytiahlidve silné družstvá – 

Gymnázium Varšavská a Bilingválne 

gymnázium. Na postup do finále smemaliveľmi- 

veľmi blízko. Jediný bod  námchýbal, keďdievčatá vyhrávali 6:2 a hralosa do 7 bodov. 

Dievčatá napriek tomu prehrali a preto nepostúpili do finálových bojov.  

Chlapci boli rozdelení do dvoch skupín. Postup do semifinále o 3 miestoimpomohol lepší 

pomerbodov. V zápase s bilingválnym gymnáziom, hlavne Martin Pucko z 1. L ukázal, že 

bedminton vie hrať a v rozhodujúcom sete v štvorhre zahral hru takmer sám a chlapci 

tesnezvíťazili. V konečnom poradí obsadili zaslúžené 3. miesto. Veľká gratulácia… 

Všetci, ktorí hrali,  si pripisujú po 20 bodov do Agrošportovca roka, Martin Pucko za skvelý 

výkon 30 bodov a náhradníci po 10 bodov. 

 

Naša bronzová dvojka:  Martin Pucko a Róbert Sečkár 

 

 

 

 

 

 

 

 



Študentská kvapka krvi 

 

Naši študenti sa 10. novembra zúčastnili každoročnej akcie 

zameranej na darovanie krvi. Organizovala ju Národná 

transfúzna služba SR v spolupráci s Červeným krížom SR. Svoju 

„kvapku“ krvi darovali žiaci 4. T, 4. AE a 3. K a za ich odvahu 

a snahu pomôcť iným im prináleží veľká vďaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prezentácie našich odborov 

V dňoch 27.10., 7.11. a 14.11 2017 sa žiaci našej 

školy zúčastnili prezentačných akcií Dni remesiel 

v Martine, Krajskej burze informácií v Žiline a Burze 

stredných škôl v Dolnom Kubíne. Záujemcom 

prezentovali oblasti štúdia, život na našej škole, či 

možnosti uplatnenia v praxi. Interaktívne aktivity 

v jednotlivých odboroch sa stretli so záujmom 

nielen žiakov základných a stredných škôl, ale 

i bežných návštevníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

       

 

 



 

Imatrikulácie vo filmovom štýle 

16.11.2017 

Niekto raz povedal: „Šťastie nie je cieľ, ale 

cesta k nemu“, presne toto šťastie stretlo každého 

študenta, keď mu ešte na základnej škole prišla 

pošta s tým najkrajším slovom „prijímam“. Vtedy 

nám bolo jasné, že sa z nás čoskoro stanú dospelí 

ľudia, a že čoskoro prekročíme prach dospelosti. 

Keď sme sa dostali na našu vysnívanú školu, vedeli 

sme, že sa máme toho ešte veľa učiť, aby sa z nás 

stali profesionáli. Zaradili sme sa do bežného stredoškolského života, ktorý 

nám priniesol ľahké, ale aj ťažké chvíle. Keď nás tretiaci „pokrstili“, stali sme 

sa právoplatnými členmi študentského kolektívu.  

Odvtedy prešli 3 roky a nastal rad na nás. Tak ako sme boli prijatí na cestu za 

šťastím my, tak sme sa rozhodli, žemedzi seba 

prijmeme našich prváčikov netradičným 

spôsobom. Celá slávnosť niesla názov 

Imatrikulácie vo filmovom štýle 2017.Otvorená 

bola kolektívnou úlohou, kde sme si overili ich 

kreatívnosť. Každý odbor dostal svoj vlastný 

plagát, kde si ľubovoľným spôsobom odtláčali 

svoje dlane a následne nám sľubovali, že budú 

dobrými a pozornými študentmi, ktorí nám 

splnia všetko o čo ich požiadame. Keďže sme si 

zvolili filmovú tému, vybrali sme si pár známych 



filmov,ako napr. Mrázik, Duch či Hriešny tanec, vyžrebovaným  žiakom sme 

ukázali presnú časť z filmu a ich úlohou ju bolo napodobniť. Ale čo by to boli 

za Imatrikulácie, keby sme nemali maskota? V poslednej dobe sa v kinách, 

v televízií,  či na internete vyskytovali žlté postavičky. Práve kvôli ich veľkej 

sláve sme sa rozhodli, že práve Mimoň sa stane hviezdou večera. Predvádzal 

nám akrobatické kúsky, z ktorých sme boli ohromení.V ďalšom bode 

programu nám žiaci predviedli skupinové, či kolektívne tance a spev. Našli sa 

aj 3 dievčatá, ktoré nám chceli predviesť niečo viac. Každého, kto má rád 

hudbu táto časť zaujala. Jedno dievča 

nám zahralo na heligónke a 

zaspievalo ľudové piesne. Som 

nesmierne rada, že do dnešnej doby 

sa znova vracia folklór,a aj tak 

zachovávame Slovenské 

tradície.Ďalšie dve dievčatá majú má 

tanec určite v krvi. Predviedli nám ako 

si dokážuvychutnať každý jeden tón 

v step tanci.Tieto dievčatá majú 

hudobný sluch a práve preto im želám, aby tento svoj talent ďalej rozvíjali, 

pretože to je práve to, čo ich robí výnimočnými ľuďmi a vďaka tomu, čo 

predviedli,si ich nejeden pamätá.  

Toto všetko bol len začiatok. Keďže nás prváci prekvapili svojim programom, 

tak sme i my nechceli byť ničím dlžní a chceli sme ich ohromiť úlohami, ktoré 

sme si pripravili. Nebolo to síce pre nich také príjemné,ale každý si tým musel 

prejsť. Samozrejme sme nemohli zabudnúť aj na nových profesorov, ktorí 

medzi nás prišli. Pripravili sme si pre nich zložité jazykolamy a taktiež nám aj 

zatancovali. Úlohy pre študentov neboli ľahké. Klepali hlavou mäso, 



vyťahovali predmety spomedzi červov, boli olízaní psom, či vyberali ústami 

lentilky z múky. Po dokončení úlohy, každý dostal darček, ktorý sa týkal jeho 

odboru. Týmito splnenými povinnosťami sa konečne stali právoplatnými 

študentmi školy.  

Som veľmi rada za celý priebeh Imatrikulácií 2017, a že sme aj my, študenti 

tried 3.T, 3.K, 3.AZ a 3.L , dokázali, že kolektívna spolupráca je najdôležitejšia. 

 

       Dominika Čerňanová, 3.T 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Deň otvorených dverí  

Dňa 23. 11. 2017 naša škola 

otvorila svoje dvere už po 20-krát 

pre mladých perspektívnych 

študentov.  Deň otvorených dverí 

na našej škole sa organizuje 2x do 

roka. Je to vyhradený priestor pre 

žiakov 9. ročníka na rozšírenie 

svojho obzoru a zároveň nájdenie 

svojho vysnívaného celoživotného 

povolania.  

 Na dni otvorených dverí si každý 

jeden žiak našiel niečo svoje. Od 

kynologického zamerania cez 

veterinárnu hygienu až po cestovný 

ruch. Každý jeden odbor na škole 

bol prezentovaný v jednotlivých 

učebniach. Prezentáciu odborov 

viedli študenti daných odborov 

pod dohľadom učiteľa. Každý jeden 

DOD je pre školu prínosom, avšak tentokrát bol obzvlášťjedinečný. Mali sme 

česť, aby našu školu navštívila pani ministerka Pôdohospodárstva Ing. 

Gabriela Matečná.  Pani ministerku Matečnú srdečne privítal pri príchode 

pán riaditeľ s krásnou kyticou. Celú atmosféru spríjemňoval spev našich 

študentiek v kroji. Pani ministerka bola príjemne prekvapená množstvom 

študentov deviateho ročníka, celkovou organizáciou dňa otvorených dverí, 

ako aj vybavenosťou školy. Postupne si poprezerala jednotlivé učebne, 

v ktorých boli prezentované naše odbory a súčasťou toho aj rôzne atrakcie, 

ako napríklad zoo. Na záver po prehliadke školy sa pani ministerka 

občerstvila v školskej čajovni, ktorú prevádzkovali žiaci. Teplýčaj z domácich 

byliniek a voňavé koláče dotvárali neopísateľnú atmosféru celého dňa 

otvorených dverí.  



Pre každého jedného študenta našej školy bola veľká česť vidieť pani 

ministerku a pred ňou reprezentovať našu školu. Zhodnotenie pani 

ministerky bolo jednoznačné. Vybavenosť a odbornosť našich pani 

profesoriek a pánov profesorov je na vysokej úrovni a konkurencie v širokom 

okolí niet. Naša škola je jedinečná a poskytuje vynikajúce vzdelanie. Strávili 

sme krásny deň, spoznali sme nových budúcich študentov a s hrdou 

pochvalou sme zatvorili brány našej školy.      

 

 

Majka Štefková 1.V 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Súťaž v aranžovaní 

– „Adventný veniec“ 

 

23.11. sa pri príležitosti Dňa 
otvorených dverí uskutočnila súťaž 
v aranžovaní „Adventný veniec“ . 
Súťažilo spolu 11 študentov z II. III. 
a IV. Z triedy. Študenti vytvorili 
rôzne, zaujímavé práce, ktoré bolo 
náročné ohodnotiť a vybrať ten 
najlepší. Napokon jedným 
z najdôležitejších kritérií bola 
bezpečnosť. 

1. miesto získala Lašútová Mária z II.MZ 
2. miesto získala Lašútová Tímea zo IV.Z 
3. miesto získala Tamášiová Renáta zo IV.Z 

a ocenený bol aj netradičný nápad Markusovej Márie zo IV.Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský turnaj v bedmintone dievčat a chlapcov 

Na našej škole sa 23.novembra uskutočnil školský turnaj v bedmintone 

dievčat a prvýkrát aj chlapcov. 

Bedminton sa teší obľube dievčat už niekoľko rokov a prvýkrát sme súťaž 

urobili aj pre chlapcov. Študenti sa naučili hrať bedminton podľa pravidiel v 

súťažnej forme. 

Školského kola sa zúčastnili 4 najlepšie hráčky a 2 najlepší hráči z triednych 

kôl, ktorí postúpili do školskej súťaže. 

V tomto roku si víťazstvo zo 64 hrajúcich žiačok vybojovala prváčka 

Novotná Natália z 2.L, druhá bola Zemenčíková Tatiana z 3.L, tretia 

Mravcová Miroslava 3.L a štvrtá prváčka Várošová  Valéria 1.MK. 

Z 24 chlapcov si prvenstvo vybojoval prvák Sečkár Róbert 1.MK, druhé 

miesto Kolenčík Jakub 4.K a tretí bol Bárta Ladislav 3.T. 

 



Krajské kolo v aerobiku dievčat a chlapcov stredných škôl 

 

Dňa 28.novembra sa krajského kola zúčastnilo 42 študentiek Žilinského kraja. Našu 

školu reprezentovalo 10 dievčat, ktorésme vybrali zo školského kola maratón aerobiku -  

 

Trúchla Denisa            3.T 

Smutná Katarína          2.L 

Kohutiarová Bianka      4.Z 

Naďová Lucia               2.L 

Tomášová Alžbeta       3.K 

Soldánová Denisa        2.K 

Lingešová Katarína        3.T 

Simonicsová Peťa         2.L 

Furendová Alica            1.L 

Mazúrová Barbora        1. AZ 

 

Súťaž pozostávala zo 4 kôl po 40 minútach s10 min. prestávkou. 

1. KOLO  A E R O B I C 

2. KOLO  Z U M B A 

3. KOLO  T A E – B O 

4. KOLO  D A N C E  A E R O B I C 

 

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

opakovanie prvkov podľa cvičiteľa, dodržanie rytmu, umelecképredvedenie, výraz tváre – 

showmanship.  

    

Súťaž je kondične veľmi náročná, no naše 

dievčatá to zvládli výborne. 

Do celoslovenského kola postupuje 10 

najlepších. 

Z našich dievčat bez umiestnenia, ale v top 

desiatke sa umiestnila Smutná Katarína a 

Lingešová Katarína a krásne   3. miesto za 

účasti 42 cvičeniek si vybojovala prváčka 

Barbora Mazúrová. 

 



Do školskej súťaže Agrošportovkyňa roka si pripisujú dievčatá za účasť po 30bodov, za 

postup do celoslovenského kola 40 b a za 3. miesto 50 bodov. 

Celoslovenské kolo sa koná v Košiciach5.2. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Projekt Mini-Erasmus 

 

Naša škola sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do projektu Mini-Erasmus v termíne 

od 19.11. 2017 do 23.11. 2017. 

Projekt Mini-Erasmus organizuje občianske združenie Budúca generácia Európy, o.z. 

Future Generation Europe) od roku 2014, v spolupráci s partnerskými vysokými školami.  

Tento projekt ponúka stredoškolákom nezvyčajnú možnosť stať sa na tri dni súčasťou 

vysokoškolského života ako na univerzite, tak aj v mimoškolských aktivitách a dá 

študentom odpoveď na otázku, či je pre nich tá škola pravá alebo nie.  

Študenti získajú všeobecný prehľad o štúdiu, pri návšteve prednášok si utvoria obraz 

o miere odbornosti ich potencionálneho študijného odboru a stretnú sa s vysokoškolákmi, 

ktorí majú už bohaté skúsenosti so štúdiom. Okrem samotných prednášok, sú pre  

študentov pripravené rôzne workshopy so známymi osobnosťami a špičkovými rečníkmi 

na aktuálne spoločenské témy. Počas celého trvania projektu sú stredoškolákom tiež 

k dispozícii tútori- vysokoškolskí študenti, ktorí ich sprevádzajú priestormi školy, mestom 

univerzity a sú im k dispozícii na rozhovory. Študentom je zabezpečené bezplatné 

ubytovanie na školských internátoch partnerskými školami. 

V tomto školskom roku sa do projektu zapojili nasledovné vysoké školy: Univerzita 

Komenského, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola manažmentu (City 

University of Seattle) v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická 

univerzita v Košiciach. 

Projektu Mini-Erasmus sa od nás zúčastnili dve študentky zo 4T triedy: Monika 

Majtánová a Žaneta Kresaňová, ktoré si vyskúšali štúdium na Vysokej škole manažmentu 

v Bratislave – City University of Seattle.   

Od pondelka do stredy naše študentky absolvovali tieto prednášky: Mikroekonómia , 

Základy štatistiky, Manažérska ekonomika a Obchodné právo.  

Okrem vyučovania bol pre študentky pripravený každý deň aj poobedný program 

zložený z rôznych prednášok, workshopov  a diskusií so zástupcami študentských 

organizácií, mentormi, ako aj odborníkmi z praxe (napr. „Networking night“, „Ako 

cestovať lacnejšie“, „Prečo si vybudovať podnikanie už na vysokej škole“ a iné. 



Na záver študentky absolvovali prednášku s názvom: „Čo po škole“ a rozlúčkovú after 

párty. Účasť hodnotili kladne a ak by mali možnosť, opäť by sa stali súčasťou tohto 

programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

december 

„Červené stužky 2017“ 

Pri príležitosti 11. ročníka kampane Červené stužky sa realizovalo 

stretnutie v Mestskom úrade v Žiline. Akcia sa uskutočnila v rámci 

rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017, 

podporovaného MŠVV a Š SR a Okresným úradom v Žiline pod 

záštitou p. Dr. HakobyanaTatula, riaditeľa Kancelárie WHO na 

Slovensku. Organizátorom je Gymnázium sv. Františka z Assisi 

v Žiline.  

Tohtoročnej akcie sa zúčastnili žiaci a žiačky triedy III. K: 

Jánošíková, Júlia; Bullová, Sandra; Dikoš, Ľubomír; Pitel, Adam; 

Belianska, Erika; Michálková, Martina a Fabián, Denis. 

Zo stretnutia žiaci odchádzali plní dojmov a nových informácií 

a interorizovaným zážitkom.  

 



 



1. ročník mikulášskeho stolnotenisového turnaja  
 

študentov a študentiek 
 
 

 

6.decembra sa na našej škole uskutočnil 1. ročník školskej športovej súťaže 

v stolnom tenise chlapcov a dievčat. Zúčastnilo sa ho 32 chlapcov a 44 dievčat 

našej školy. 

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

vyraďovacím spôsobom, najskôr podľa ročníkov a potom víťazi pokračovali vo 

vyraďovacom pavúku.  

Víťazom chlapcov sa stal Sečkár Róbert z I.MK triedy, 2. miesto obsadil 

Gorelčík Adam zo IV.AE a 3. miesto obsadil Oboňa Matej z II.T triedy. 

V dievčenskej skupine sa na 1. mieste umiestnila Hrašková Júlia z III.K, 

2. miesto obsadila Vdovičíková Romana z III.L a tretia skončila Jedináková 

Kristína z I.MK. 

Turnaj mal dobrú atmosféru, najlepší boli odmenení diplomom a mikulášskou 

sladkosťou  

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

tento školský rok. - za účasť 5 bodov, za prvé miesto 8 bodov, druhé 7 bodov, 

tretie 6 bodov. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Roadshow – Abuzer 2017 – preventívna akcia, zameraná proti distribúcii 

a užívaniu drog mládežou po stredných školách Slovenska 

 

Dňa 13. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnila preventívna aktivita proti distribúcii drog 

a ich užívaniu mládežou, ktorú realizuje občianske združenie ERUDIO pod záštitou 

Ministerstva vnútra SR – Rady vlády pre prevenciu kriminality mládeže po stredných 

školách Slovenska. Projekt Roadshow 2017 pozostáva z premietania dokumentárneho 

filmu pod názvom Deti a drogy 2 a odbornej prednášky. Aktivita prebiehala 2 hodiny, 

počas štvrtej a piatej vyučovacej hodiny, zúčastnili sa jej žiaci z rôznych tried a ročníkov.  

Cieľom stretnutia bolo podporiť prevenciu v oblasti šírenia a užívania nelegálnych 

návykových látok. Je dôležité, aby sa realizovalo, čo najviac preventívnych aktivít a tým 

sme našej mládeži pomáhali na ich ceste životom.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Súťaž Vianočné inšpirácie 

 

Naši študenti dňa 14. decembra 2017  vycestovali do  

Košíc, kde sa uskutočnil 8. ročník 

súťaže VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE. 

Tento rok sa stretlo 27 súťažiacich zo 7 

škôl zo Slovenska a 1 z Rumunska. 

Čakali ich 3 úlohy: „Vianočný 

svietnik“– typický prvok Vianoc, 

„Rozprávkové Vianoce“ a „Zimná 

záhrada v sklenenej nádobe“. 

Našu školu zastupovali tri študentky 

z III.AZ triedy Monika 

Nechalová, z I.V Miriam Bučková 

a Dominika Adamusíková 

Miriam Bučková  získala 3. miesto za 

prvú a druhú úlohu a celkovo skončila 

na 3. mieste. Monika Nechalová 

celkovo skončila na 5. mieste a Dominika Adamusíková 

celkovo na 6. mieste. Ako tím sa študentky našej školy 

umiestnili na  2. mieste. 

K tomuto úspechu prispela aj možnosť  pripravovať sa 

v kvetinárstve Kvety Záhrada v Bytči. Touto cestou by sme 

sa chceli veľmi poďakovať jej majiteľovi, pánovi Karolovi 

Slocíkovi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Školské kolo 

Olympiády ľudských 

práv 
 

14. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády 

ľudských práv, ktorú má pod palcom naša pani učiteľka Danka Višňovská. 

Zapojilo sa do nej 15 najlepších študentov z 3. a 4. ročníka. Študenti 

vypracovávali projekty  a obhajovali ich na hodinách občianskej náuky v 

jednotlivých triedach a tí najlepší sa mohli prihlásiť do školského kola. 

Na školskom kole  pred  odbornou porotou a  študentmi školy obhajovali svoje 

projekty, odpovedali na otázky poroty, ale aj študentov.  

V porote sme mali: Mgr. Danu Višňovskú (predsedníčka poroty) 

  Mgr. Elenu Raždíkovú (zástupkyňa školy) 

                                Viktora Straku a Máriu Štefkovú (zástupcovia študentov  zo  

         Žiackej školskej rady)  

Našimi víťazmi OĽP sa stali: 

1.miesto: Zuzana Podhorská, 3. L 

2.miesto: Miroslav Gaňa, 3. K 

3.miesto: Andrea Zacherová, 3. K 

 

Najlepší študenti budú reprezentovať našu školu na krajskom kole OĽP, ktoré 

sa uskutoční vo februári 2018 a budeme im spolu držať päste. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maratón písania listov 

 

V čase od 29. 11. 2015 do 15. 12. 2017 sa študenti našej školy zúčastnili medzinárodnej 

akcie – Maratón písania listov v spolupráci s organizáciou Amnesty International pri 

príležitosti Dňa ľudských práv, ktorý si pripomíname na svete 10. decembra.  

Maratón je najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, 

prenasledovaných alebo utláčaných ľudí. Amnesty International ju organizuje každý rok 

po celom svete. Cieľom je spoločne ručne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami 

vládam alebo úradom príslušných štátov a upozorniť tak na porušovanie práv konkrétnych 

ľudí. Priamo obetiam bezprávia je možné písať listy solidarity a vyjadriť im tak podporu.  

Výsledky sú viditeľné okamžite. Už v priebehu akcie sú ľudia oslobodzovaní z väzenia, 

nečinné úrady začínajú konať, zlé zákony sa menia alebo rušia.  

Tento rok sa do akcie zapojili študenti druhých ročníkov a spolu sme napísali vyše 100 

listov.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Vyučovanie exkurznou formou 

 
Dňa 15.12. 2017 sa žiaci 2.T triedy odboru Manažment regionálneho cestovného 
ruchu zúčastnili vyučovania exkurznou formou v rámci predmetu Podnikanie 

v cestovnom ruchu. 

Navštívili výstavu v Krajskom kultúrnom  
stredisku v Žiline Čas vianočný, kde mali možnosť 
obdivovať výrobky z drôtu, dreva, slaného cesta, 
textílii, či vlny. Oboznámili sa s technikami 
drôtovania a tradíciou pečenia oblátok. Načerpali 
inšpiráciu na výrobky, ktoré budú prezentovať na 
Veľtrhu študentských  spoločností v Bratislave. 
Následne sa presunuli na výstavu originálnych 
ikon do priestorov spoločnosti Hour na 
Štefánikovej ulici v Žiline. Žiaci mali možnosť 
obdivovať  vzácne umelecké diela a duchovnú 
krásu v jednom. Ikony sú duchovné kresťanské 
obrazy maľované na dreve, zobrazujúce postavy 
svätých, scény z ich života a biblické motívy. 
V novo zrekonštruovaných priestoroch expozície 
je vystavených niekoľko desiatok ruských, 
bulharských, gréckych a jedna rumunská ikona. 

Jednotlivé ikony pochádzajú z chrámov aj z domáceho prostredia. Najstaršia 
vystavená ikona je zo 16. storočia a zobrazuje proroka Jonáša. 

 

 

 



Návšteva domova 

dôchodcov 

 

Ako každý rok, tak aj dňa 

20. 12. 2017 navštívili žiaci  

našej školy Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre 

dospelých – Dom sv. Lazara v Žiline. Cieľom tejto krásnej akcie bolo 

potešiť starkých pred vianočnými sviatkami milým slovom, 

vianočnou koledou, ručne robenými pohľadnicami a malými 

vianočnými ikebanami, ktoré vyrábali žiaci našej školy. 

O tom, že sa starkým naša návšteva páčila svedčil najmä úsmev 

na perách, radosť v očiach ale aj spoločné spievanie piesní spolu s 

našimi žiakmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň s atmosférou Vianoc 

Dňa 20. 12. 2017 sa v priestoroch našej učebne ekonomiky konal Deň s 

atmosférou Vianoc. Všetkých, ktorí učebňu v tento deň navštívili, 

správne naladil na vianočnú nôtu, keďže všade navôkol rozvoniaval 

vianočný punč, pečené oblátky, či medovníčky. Celá táto krásna akcia 

prebiehala pod vedením pani učiteľky Katky Némethovej, ktorá ju 

starostlivo so žiakmi IV.AE pripravovala. Nielen žiaci, ale aj pedagógovia 

a ostatní pracovníci mohli v tento deň vidieť výrobu syrových korbáčikov, 

náramkov, vianočné aranžovanie. Mohli si vyskúšať zdobenie 

medovníčkov, pečenie oblátok a 

pochutiť si na vianočnom punči. 

Celú atmosféru umocňovali 

vianočné piesne a živý betlehem, 

ktorý taktiež pripravili žiaci IV. AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



Vianočná akadémia 

 

Dňa 22. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnila Vianočná 

akadémia, ktorá mala aj tento rok svoje čaro.  Organizátormi 

boli študentské spoločnosti JA Firmy MovieT a CETAtour. Aby sme 

navodili správnu atmosféru Vianoc, požiadali sme pána riaditeľa 

o rozsvietenie vianočného  stromčeka. Navštívil nás aj Mikuláš so 

svojimi pomocníkmi – anjelikmi a čertmi. Následne sme si 

vychutnali svieže programy našich žiakov, ktoré si pre nás s 

radosťou pripravili. Súčasťou akadémie bola aj súťaž o naj Agro 

chlapec a dievča. Počas programu mali žiaci možnosť vyhrať 

zaujímavé ceny, za ktoré môžeme ďakovať našim vzácnym 

sponzorom. Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc a pri 

tejto čarokrásnej atmosfére sa začalo chumeliť. 

Žiačky 3.T triedy 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

NAJ AGRO CHLAPEC A 

AGRO DIEVČA 2017/2018 
 

V decembri sa naša škola zapojila do 
súťaže, ktorú organizuje pre študentov  SOŠ 
so zameraním na poľnohospodárstvo 
časopis  Náš chov. 

Z každej triedy podľa  odborného zamerania sa mohli prihlásiť chlapci aj dievčatá. 
Mesiac pred školskou súťažou boli zverejnené súťažné podmienky. Školské kolo 
súťaže sa konalo 22. 12. 2017. 

Organizátori  boli tento rok Žiacka školská rada a trieda 3. T,  koordinátorkou súťaže 
už tradične je Mgr. Dana Višňovská. 

Porotu tvorili: Mgr. Dana Višňovská, Mgr. Elena Raždíková, Ing. Ján Lazar, ale 
vlastne aj všetci účastníci Vianočnej akadémie, ktorá sa konala zároveň so súťažou. 

Moderátormi súťaže boli Martina Markušová  a Viktor Straka, minuloroční víťazi 
školskej súťaže. Po absolvovaní 2. súťažných kôl, keď museli súťažiaci odpovedať 
na otázky z odboru, ktorý študujú, ale aj na témy voľnočasových záujmov, záľub. 

Porota vyhlásila nasledujúcich víťazov : 

NAJ agro dievčatá 

1. miesto: Andrea Dobroňová, 3. L 

2. miesto: Katarína Smutná, 2. L 

3. miesto: Valéria Zelinová, 3. L 

                 Bibiána Dírerová, 3. L 

 



NAJ agro chlapci 

1. miesto: Matej Hodas, 3. K 

2. miesto: Ľubomír Dikoš, 3. K 

3. miesto: Ján Buranda, 2. L  

Súťaž bude pokračovať vo februári semifinálovým kolom v  Nitre, kde nás budú  

reprezentovať  víťazi z každej kategórie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aktívne prázdniny 

Členovia turistického krúžku nezaháľali počas vianočných 

prázdnin a 29.12.2017 stúpali zo Strečna po hrebeni s cieľom 

vrchol Suchý. Kvôli dosť nepriaznivým poveternostným 

podmienkam sa rozhodli túru ukončiť na Chate pod Suchým. 

 

Dňa 6.1.2018 si zasa vyšli na Čipčie z Turia. Počasie bolo veľmi 

príjemné, jarné, sneh bol len miestami. Odmenou za námahu im 

boli krásne výhľady a ukážka letov paraglajdingu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



január 

 

Výstup na Kľak 
 

ani mráz a silný vietor neodradil nadšencov zimnej turistiky, ktorí sa 

spolu s pani učiteľkou Milkou Čaneckou rozhodli 14.1.2018 zdolať Kľak z 

Fačkovského sedla. Po dvojhodinovom šmýkaní sa na mierne 

zľadovatenom chodníku sa dostali až na vrchol, kde sa im naskytol 

nádherný výhľad na Rajeckú dolinu. 

 

 

 

 

  

  

 



 Školský ples 19.1.2018 

Každoročne sa na našej škole organizuje Školský ples, 

ktorý mal aj tento rok veľký úspech. Ples otvorili 

Žilinské mažoretky DIANA. Moderátori privítali 

všetkých zúčastnených a hneď na úvod požiadali pána 

riaditeľa o príhovor. Organizátori plesu oboznámili 

všetkých hostí o programe celého večera. Po krátkom 

príhovore sa mažoretky DIANA predviedli s ďalším 

číslom, s ktorým sa prezentovali na medzinárodných 

súťažiach. Súbor Mandolína sa predstavil so svojím 

skvostným vystúpením, ktorý taktiež zožal úspech. Hneď 

po vystúpeniach nasledovalo prvé tanečné kolo. Parket sa 

zaplnil krásnymi tanečnými pármi a hudbu bolo počuť až 

za Žilinské vrchy. Po vyčerpávajúcom tanečnom kole sa 

podávala chutná večera. Tanečná skupina step Terra 

dokázala, že víkendové nakupovanie s priateľkami je skvelou terapiou, ktorá nám nielen dodá 

energiu, ale aj vyčarí úsmev na tvári. Žiačka 2.K triedy Denisa Soldanová nám zatancovala 

latinskoamerický tanec, v ktorom sa nežne prenášala nôtami z miesta na miesto. Slovensko je 

známe svojou bohatou hmotnou i nehmotnou kultúrou, na ktorú sme všetci rodáci pyšní. 

Práve preto folklór nemohol ani v tento očarujúci večer chýbať. Prenikajúca hudba a spev 

rodiny Ďuračkových priniesla do miestnosti atmosféru, na ktorú sa tak ľahko nezabúda. 

Doteraz na stoloch vidíme chvejúce sa poháre a husiu kožu na stých rukách hostí. Veríme 

v to, že všetkým sa tento prekrásny večer páčil, a že im ostane v ich spomienkach presne tak 

ako študentským spoločnostiam. 

DomikaČerňanová 3.T 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak by som čo najviac chcela vystihnúť 

našu triedu, určite použijem tieto slová: 

Šialená, rôznorodá, iná a nezabudnuteľná. 

Spája nás láska ku psom a prírode no aj 

tak sme každý iný. Tak ako máme rôzne 

psy aj v každom z nás je svoja 

jedinečnosť. A to je skvelé, pretože 

tvoríme rôznorodú zmes veselých ľudí, 

zapálených pre vec, ktorý si ale často veci 

uľahčia a svojou kreativitou 4 roky 

dokazujú že sú iní. Iní v učení, 

inív správaní a preto tak jedineční.  

Ako maturanti môžeme s nadhľadom 

povedať že štúdium nás bavilo a zažili sme 

veľa skvelých zážitkov. Dúfame, že na 

našu 4.K tak rýchlo nezabudnete.  

    

 
 

 

Bačíkovský Ivan ,Bambúch Ján, Bielová Andrea, 

Brezáni Dávid, Bulková Rebeka, Cagáňová 

Patrícia, Haferová Adriana, Holbička Jakub, 

Holeš Marek, Holišová Viktória, Horáková 

Katarína, Chovanová Kristína, Jalovičiarová 

Terézia, Kolenčík Jakub, Konáriková Kristína, 

KráľováAugustina, Kubala Adam, Kubalová 

Kristína, Markušová Martina, Masnicová Petra, 

Škutová Adela, Podhorská Erika, Pukajová Diana, 

Pukajová Liana, Rončík Roman, Sanigová Monika, 

Slúčik Martin, Wollnerová Simona 

 

IV.K 2014-2018 



IV.T  2014-2018 

IV.T 2014-2018 

 

Ivana Belková, Katarína Berešíková, Marcel Delinčák, Patrícia Ďurošková, Sabína Janíková, Žaneta 

Kresaňová, Daniela Kureková, Veronika Kucharová, Monika Majtánová, Monika Martoníková, Denis Mičík, 

Norbert Oravec, Patrícia Petrášová, Petra Papíková, Sarah Rebeka Rebrová, Viktor Straka, Terézia Vráblová, 

Dávid Vozár, Dušan Závodský, Anna Mária Zichová, SabínaDížová 

 

Tento rok sa nám naše cesty rozchádzajú. Každý jeden z nás sa vyberie iným 

smerom svojho života. My sme však 

spolu za tie štyri roky 

zažilimnoho zážitkov. 

Zakladali naše JAFirmy, 

cestovali po rôznych kútoch sveta, organizovali školský ples a mnoho 

ďalšieho. Veríme, že úspešne tento rok zmaturujeme a o pár rokov sa znovu 

všetci stretneme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Gorelčík, Patrik Halas, Jakub 

Hlaváč, Marián Chovaniak, Stanislav 

Jambor, Janka Košová, Dávid 

Mičura, Martin Porubčanský, 

Jaroslav Rovňaník, Mária Samcová, 

Boris Tomaščík 

 

4.A 

 4.4. E 
 

Ľudovít Flašík, 

Mária Frančeková, 

Lukáš Gajošík, 

Adriána Grinčová, 

Dominika Hulinová, 

Veronika Ľašová, 

Zdenka Sekáčová, 

Samuel Tatarčiak 

Kde sa vzali, tu sa vzali, AE-

čkari pred dverami stáli. Do 

školy spolu vošli, 4 roky rýchlo 

ušli. Najlepšiu triednu  sme 

získali, vrásky sme jej  na tvári 

vytvárali. Počas  celých 4 rokov 

sme zábavu mali. Spolu sme 

navštívili Nitru, 

Košice,Osvienčim, Viedeň, 

Nemšovú, Topoľčianky aveľa 

ďalších. Ečkari sa naučili 

podnikať v študentskej 

spoločnosti, áčkari veľa 

agropenziónov pobehali. 4 

roky skvelé boli , nič by sme na 

nich nezmenili. Maturita nás 

už čaká, po nej nová cesta 

láka.  



IV.Z 
2014-2018 

Andrea Dobroňová 

Tatiana Ďuriníková 

Mária Gaňová 

Silvester Chudina 
BiankaKohutiarová 

Elena Krajčíová 

Timotej Kupčík 

Rebeka Lašútová 

TímeaLašútová 
Mária Magdaléna Markusová 

Adriána Miháliková 
Andrej Rončík 

Romana Ševčíková 

Jakub Špirka 

Alžbeta Šušková 

Renáta Tamašiová 
Veronika Tavačová 

Pavol Tepličanec 

Pavlína Turzová 

Zuzana Vráblová 
Natália Zelná 
 
 

 

 

Naša trieda... 
Na začiatku zdôrazňujeme, 

že sme predovšetkým 
záhradní architekti, až potom 
študenti. Naším heslom je: 
„Najprv forma, potom 
funkcia.“ Platí to síce 
v záhradách a na verejných 
priestranstvách, ale my to 
aplikujeme všade. Učitelia to 
veľmi nemusia, tí by privítali 
skôr tie „funkčné“ prvky – tzv. teoretické vedomosti. My sme však praktickí 
mladí ľudia. 

PS: „Ospravedlnenky doniesť do... 2023.“ 
 

 

 

 

 



február 

Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu 2018 

Dňa 01.02.2018 sa zúčastnili naši študenti Halás Patrik, Porubčanský Martin, Tomaščík Boris, 

Hnilická Miroslava a Hladká Cindy súťaže SŠ v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu, ktorá sa 

konala pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurínovej. Miestom konania bolo v tomto 

roku lyžiarske stredisko Vrátna Free Time Zone - Paseky. Tohto podujatia sa zúčastnilo viac 

ako 200 študentov. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Lyžiarsky a snoubordingový kurz 

 

Kurz pohybových aktivít – lyžiarsky a snoubordingový kurz sa 

konal dochádzkovou formou v lyžiarskom stredisku Orava snow – 

leží v najstudenejšej slovenskej doline v Oravskej Lesnej. Ponúka 

bohatý výber rôznorodých, širokých a kvalitne upravených tratí.  

Kurz sa uskutočnil pre všetkých žiakov 1. ročníka od 05. 02. 2018 –  

09. 02. 2018. 

Snehové podmienky boli veľmi dobré, počasie bolo premenlivé od 

slnečného počasia až po sneženie, v utorok dosiahla teplota 

v nočných hodinách až – 24 stupňov. Počas dňa svietilo slniečko, 

bolo bezvetrie a nízke teploty neboli také citeľné. 

Všetky vleky aj dve lanovky – Lehotská, Kohútik boli v prevádzke. 

Stredisko má kapacitu 5650 osôb za hodinu, preto aj napriek 

pomerne veľkému počtu návštevníkov z Česka a Poľska sme 

v radoch nečakali. 

Žiaci mali zabezpečenú teplú desiatu v reštaurácii strediska. Čas 

na desiatu od 11.00 do 11.30 bol vyhradený aj na odpočinok po 

doobedňajšom výcviku. Obed sme mali tiež v reštaurácii. 

V stredu sme výcvik ukončili o 13.00 h z dôvodu oddychového 

poldňa a na ceste domov sme sa zastavili v Starej Bystrici. Chceli 

sme žiakom ukázať  Slovenský orloj. Žiaci využívali všetky možnosti 

na lyžovanie a snoubording. V závere kurzu inštruktori zo 

strediska postavili žiakom veľmi dobrý slalom, kde si všetci mohli 

preveriť svoje lyžiarske a snoubordingové schopnosti a naučené 

zručnosti. Žiaci aj z najslabších družstiev prešli celým slalomom a 

boli veľmi nadšení zo svojho pokroku. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 





Malinovský Valentín 

 

 

Dňa 15. februára 2018  sa 

v Malinove pri Bratislave 

uskutočnil okrúhli 10. ročník 

súťaže Malinovský Valentín. 

Tohto roku sa stretlo 26 

súťažiacich z 10 škôl zo Slovenska 

a Maďarska. Čakali ich dve 

Valentínske úlohy: „Kvetinová 

tortička zo živých kvetov“ a 

„Výzdoba romantického stola pre 

2 osoby“. 

Našu školu zastupovali dvaja 

študenti z III. AZ Jozef Hrabovský 

a z I. V Miriam Bučová. 

Miriam Bučková  získala 1. 

miesto za stôl a celkovo skončila 

na 1. mieste. Jozef Hrabovský  

získal za stôl 9. miesto a celkovo skončil na 14. mieste. 

Ceny víťazom osobne odovzdal župan Bratislavského 

kraja Mgr. Juraj Droba, ktorý vyzdvihol šikovnosťžiakov. 

K tomuto úspechu prispela aj možnosť  pripravovať sa 

v kvetinárstve Kvety Záhrada v Bytči. 

 

 

  



  

         

 



Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov SŠ 

 

Dňa 15.02.2018 sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu vo volejbale chlapcov 

stredných škôl, ktoré sa konalo na Spojenej škole Rosinská cesta v Žiline. 

Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev, Družstvá boli rozdelené do troch skupín, 

Naša škola hrala v skupine s SPŠS Žilina a Gymnáziom VO Žilina. Obidva zápasy 

sme prehrali tesným rozdielom, takže sme  nepostúpili do finálovej trojčlennej 

skupiny. 

 

 

 

 

 



MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE 

DIEVČAT 
 

Dňa 16.februára  sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu vo volejbale dievčat stredných 
škôl, ktoré sa konalo v Spojenej škole Rosinská a Dopravnej akadémii. 
Do súťaže sa prihlásilo až 12 družstiev, družstvá boli rozdelené do štyroch skupín. Viťazi 
z každej skupiny postúpili do finále. 
Vyžrebovali  sme si skupinu C, ktorú sme vyhrali. Postúpili sme do 2 kola s Gymnáziom 
Varšavská, s ktorým sme hrali 1:1 a zvolený systém hry „ na vyhrané 2 sety“  nás 
rozdielom jednej jedinej lopty posunul do semifinále a nie do finále o tretie miesto so 
Spojenou školou Rosinská. Tento sme tiež hrali 1:1, opäť rozdiel získaných bodov bol  

priaznivejší pre športovú školu. Dievčatá nakoniec obsadili nečakane 4. miesto. 
Patrí im veľká pochvala za bojovnosť, obetavosť a radosť z hry. Družstvo je skoro celé 
nové, zložené z nových hráčok, ktoré nie sú volejbalistky. Ich výkon na tomto turnaji bol 
obdivuhodný. 
Dievčatá získavajú 20 bodov do celoškolskej súťaže – agrošportovkyňa roka. 

 

 

 

 

 



 

 

 



Deň otvorených dverí na ŽU 

... čo ďalej po škole ... 

 

Naši žiaci sa spolu s našou pani zástupkyňou zúčastnili dňa 

otvorených dverí na ŽU, odbor FBI ☺ 

 

 

 

 
 

 

 



Návšteva domova dôchodcov 

 

Dňa  22. marca 2018  študentky prvého ročníka Karina Terézia Smolková 

a Petra Kasmanová navštívili domov dôchodcov sv. Lazara  s krátkym 

kultúrnym programom. Pani profesorka Dudoňová so žiakmi pripravila 

veľkonočné dekorácie, ktoré sme odovzdali obyvateľom domova. Na ich 

tvárach bolo jasne vidieť radosť z našej návštevy. 

 

 

 



 

„Škola bez hraníc“ – 5. ročník medzinárodného 

družobného volejbalového seriálu stredných škôl o 

pohár priateľstva a 2. ročník vo veľkonočnom 

aranžovaní 
 

21. marca sa uskutočnil 5. 

ročník medzinárodného 

volejbalového turnaja Volley 

Mix Cup 2018 medzi našou 

školou, Albrechtovou 

strednou školou z Českého 

Těšína a Zespól Szkól 

Przyrodniczo – Technicznych 

w Miedzyswieciu. 

Organizátorom 5.ročníka bola Albrechtova střední škola Český Těšín. 

V aranžovaní za každú školu vytvorili tím dvaja súťažiaci. 

5. ročník volejbalového turnaja vyhrala naša škola. Všetky družstvá získali po 2 

body (jeden vyhratý, jeden prehratý zápas). Rozhodovalo skóre bodov, kde sme 

nahrali najviac víťazných bodov, a tým sme získali aj najlepšie umiestnenie a 

domov si odniesli pohár za víťazstvo. Na druhom mieste skončili Poliaci a tretie 

bolo družstvo z Čiech. 

V aranžovaní sme obsadili  tiež 1. miesto. Dievčatá získali v celkovom hodnotení 

najviac bodov a zvíťazili. 

Po súťažiach sme absolvovali peknú prehliadku Poľského Tešína aj centrálnej časti 

Českého Tešína. Na záver sme boli všetci pozvaní do staronovej kaviarne Avion na 

kávičku, kakao a koláčik. 

Naši študenti si za volejbal pripisujú po 30 bodov do súťaže agrošportovec roka. 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili podujatia škola bez hraníc: Jakub 

Kolenčík, 4. K, Adam Gorelčík, 4. AZ, Ľubomír Dikoš, Tomáš Oberta, Alžbeta 

Tomášová, 3. K, Dorota Oravcová, 3. T, Karin Jantošová, Tatiana Zemenčíková, 3. 

L, Monika Nechalová, 3. AZ, Barbora Hargašová, 2. MZ 

 

 

 



                                       

                      

 

 



Veľká noc v Pruskom 

 

 21. marca 2018  sa v Pruskom uskutočnil 6. ročník súťaže Veľká noc v 

Pruskom. 

Tohto roku sa stretlo 21 súťažiacich z 8 škôl zo Slovenska a Českej 

republiky. Čakali ich 3 veľkonočnéúlohy: „Jarná kytica“, „Kvetinový 

náramok pre družičku“, „Veľkonočná skupinová kompozícia“. 

Našu školu zastupovali traja študenti z I. AZ triedy Adamcová Lenka 

a Michalčíková Mária, z I.V Miriam Bučová. 

Miriam Bučková  získala 11. miesto a cenu Asociácie kvetinárov a 

floristov. Lenka Adamcová skončila na 8. mieste a Mária Michalčíková 

celkovo skončila na 16. mieste. 

 

                  



            

             

    



Veľtrh študentských spoločností 2018 
 

22. marca 2018 nadišiel pre našu JAfirmuSideTour deň Dé. O 6:30 ráno sme vyrazili 
zo školy našim školským autobusom. Účasť? Viac vecí ako ľudí… Po ceste to 
vyzeralo fakt fascinujúc. Dievčatá upravovali make-upy, maskotovi sa vyrábal účes 
a pehy a navodili sme slušne dobrú náladu. Osobne som si myslela, že súťaž 
v Avione budeme celkom dlho hľadať, ale dlhé rady stánkov boli skutočne 
neprehliadnuteľné.

 

Keď raz pôjdete prezentovať JAfirmu, mám pre Vás fakt dobrú radu… Nikdy nie je 
dosť obojstrannej lepiacej pásky. Keď už sme po dlhom čase zostavili stánok 
z vyrobených materiálov, začala prichádzať porota. 

Porota… niekto si predstaví nepríjemných ľudí, ktorí na sebe neprejavia známky 
nejakého citu. Naša porota bola celkom iná. Boli to usmievaví ľudia. Prvá porota bola 
asi najhoršia. Nebolo to zoskupením porotcov v nej, ale bola to naša prvá premiéra 
reprezentácie nášho produktu. Prekonali sme to s úsmevom. Prvá porota sa 
zaujímala najmä o originalitu produktu. Vyzerali, že sa im páči náš nápad s letnými 
tábormi a celkom sme zabodovali. Tri nasledujúce poroty sa zaujímali o financie, 
o bezbariérový prístup a podobné činnosti týkajúce sa firmy. Nepríjemné otázky boli 
na prvom mieste,  ale s našou veľkou fantáziou a improvizáciou sme to zvládli ľavou 
zadnou. 



Keď už som pri príjemno-nepríjemných porotcoch, kopec vecí bolo super,  ale našli 
sa aj tie, čo by sme vylepšili. Náš stánok obsahoval jeden stôl a jednu stoličku. Stôl 
ani tak nevadil – zmestili sme,  čo sme potrebovali. Ale jedna stolička pre 5 ľudí je 
predsa len trochu málo. 

Keď už sme pri konci súťaže, všetci poznáme našu pani profesorku Mičurovú a jej 
zmysel pre rýchlosť… ponáhľali sme sa k nášmu autobusu nech vyrazíme čo najskôr 
a nech si čo najskôr môžeme doma vyložiť labky. No čo čert nechcel… náš autobus 
bol neschopný dlhšieho pohybu. Ale optimistickým ľuďom v autobuse, to na nálade 
nezobralo a s menším meškaním sme sa nakoniec v poriadku dostali do Žiliny 
a nakoniec až domov. 

Veľtrh nám naozaj priniesol veľa nového. Naučili sme sa ako komunikovať s porotou, 
potlačiť hanbu (stáť celý deň na nohách) a okrem iného aj byť celý deň s úsmevom 
na tvári a bojovať až dokonca. 

Karolína Dujčíková II.T 

 

 

 

 

 

 

 



Veľkonočný turnaj vo 

florbale 

 

Dňa 26.marca 2018 sa už tradične pred 

Veľkou nocou uskutočnil 6.ročník školskej 

športovej súťaže „Veľkonočný turnaj vo 

florbale dievčat“. 

Do našej súťaže sa zapojilo 15 družstiev.  

V prvom kole hrali dievčatá po ročníkoch, najlepšie družstvo z každého ročníka postúpilo do 

2. kola, kde sa hralo systémom každý s každým. V skupinách prvých a druhých ročníkoch 

boli výsledky veľmi vyrovnané a 

rozhodovali  vzájomné zápasy alebo skóre 

zápasov. 

Najlepším florbalovým družstvom a víťazom 

pre rok 2017/2018 sa stalo prekvapivo 

družstvo 1. AZ triedy, druhé miesto obsadili 

dievčatá II. K triedy a na treťom mieste 

dievčatá III. L triedy, štvrtá vo finálovej 

skupine  bola 4. K trieda. 

  

 

http://1.az/


6. ročník veľkonočného florbalového turnaja 

študentov 

28.03.2018 sa uskutočnil 6. ročník školskej športovej súťaže „Veľkonočný 

turnaj vo florbale chlapcov“. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev našej školy. 

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín podľa ročníkov. Prvý dvaja zo 

skupiny postúpil do finálovej časti, kde  hrali prvý v poradí o 1. a 2. 

miesto a druhý v poradí o 3. a 4. miesto. 

Najlepším florbalovým družstvom pre rok 2017/2018 sa stalo družstvo IV. 

K, Ztriedy, druhé miesto obsadili chlapci II. MZ triedy a na treťom mieste 

chlapci I. MK, L triedy. 

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

Úroveň  florbalu je z roka na rok lepšia, 

Chlapci si pripisujú body do celoškolskej súťaže o najlepšiu športovkyňu 

školy pre tento školský rok. – za účast 10 bodov, za prvé miesto 20 

bodov, druhé 18 bodov, tretie 15 bodov. 

 

 

 



apríl  

 

Veľtrh podnikateľských talentov 

 
Každoročne sa koná Veľtrh podnikateľských talentov, na ktorom sme mali možnosť ako JA 

Firmy MovieT  a CETAtour predviesť svoje talenty. Tento rok sa súťaž uskutočnila 

v Bratislave. V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu  II sme si ako cestovné 

kancelárie vytvorili originálne zájazdy podľa tematiky, ktorá nás najviac zaujala. Už druhý rok 

sme boli účastníkmi súťaže, ktorú 

organizuje nezisková organizácia Junior 

Achievement Slovensko. Ako pred rokom, 

tak aj tento rok sme si odniesli bohaté 

skúsenosti, ktoré nám pomôžu, či už 

v podnikaní alebo v osobnom živote. Na 

jednej strane nás možno trošku sklamala 

prehra, ale na druhej strane sme si obohatili 

svoje vedomosti, ktorými sú napríklad 

komunikatívnosť, zručnosť ale aj 

iniciatívnosť. Na túto súťaž sme sa s pani 

profesorkou Mičurovou  pripravovali 3 

mesiace vopred, preto sme mali so 

zájazdami veľmi veľa práce. Každý zájazd, ktorý sme vytvorili,  je vyšperkovaný a zaujímavý 

iným spôsobom. Aj keď medzi nami počas plánovania vznikli menšie nezhody, vždy sme ich 

dokázali vyriešiť, pretože ťaháme za jeden povraz za jeden koniec. Nechcem rozprávať 

v množnom čísle, ale myslím si, že všetkých potešil certifikát, ktorý sme obdŕžali. Bolo nám 

cťou zúčastniť sa tejto skvostnej súťaže. Dúfam, že aj ostatné zatiaľ neexistujúce JA Firmy 

na našej škole sa s radosťou zapoja a získajú skúsenosti aspoň tak, ako sme ich získali my. 

Žiaci 3.T triedy 

 

 

 

 



 

 

 



Krajské kolo SOČ 2018/2019 v 
Kysuckom Novom Meste 

 

           

 

5. apríla 2018 sa  na SPŠ v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo krajské 
kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali 4. žiaci a súťažili 
v odbore 08 Cestovný ruch a hoteliérstvo  Alexandra Račková z 3. T triedy,  v odbore 
05  Životné prostredie, geografia, geológia  Timea Lašútová  z triedy 4. Z, v odbore 
07 Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo dvaja 
žiaci Timotej Kupčík z triedy 4 .Z a Lenka Tkáčiková z triedy 3. L. 

Do celoštátneho kola postúpili 2.žiaci z odboru 07 a to:  

1.miesto  získala na krajskom kole Lenka Tkáčiková s prácou Vhodnosť využitia 
ťažných koní plemien Českomoravský belgický kôň a Norik muránsky  v lesnom 
hospodárstve 

2.miesto  získal Timotej Kupčík s prácou Návrh farskej záhrady v Tepličke nad 
Váhom 

Prajeme našim študentom veľa úspechov na Celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 
na Žilinskej univerzite. 



Súťaž 2018 

Naj agro chlapec,  

Naj agro dievča 

 

Aj tento rok boli naši študenti 

úspešní v celoslovenskej súťaži  

Naj agro chlapec, Naj agro dievča, ktorú organizuje pre  všetky 

slovenské SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku časopis Náš 

Chov v spolupráci s Farmárskou Revue.  

Do  finále tejto  súťaže postúpili  po 

vyraďovacom semifinálovom  kole 3 žiaci 

našej školy: 

Matej Hodas 3.K,   

Ľubomír Dikoš 3.K  

Andrea Dobroňová 3.L 

Finále sa uskutočnilo v Nitre na 

Agrokomplexe  10. apríla 2018 a  

2. miesto v celkovej súťaži Naj Agro chlapec 

získal Ľubomír Dikoš z triedy 3. K. 

Srdečne  blahoželáme víťazovi a ďakujeme spomínaným 

študentom za úspešnú reprezentáciu našej školy ale aj Žilinského 

kraja. 

 

 

                                   

 

 



Naj agro chlapec,  

Naj agro dievča 

2018 

 

 

 

Prajeme našim študentom veľa úspechov na Celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 
na Žilinskej univerzite. 

 

 

 



Kurz sprievodcu cestovného ruchu

 

Bolo to pondelok 9. apríla, keď sme skupina študentov z tried 4.T 

a 1.V spolu s pani profesorkou Ing. Mičurovou odišli na kurz 

sprievodcov cestovného ruchu do mesta Bardejov. Nastúpili sme 

plní očakávaní a tie sa začali stávať skutočnosťou, keď sme obišli 

Tatry a dorazili do Bardejova. 

Bolo to ako príchod do subtropickej dovolenkovej destinácie, 

zastihlo nás mimoriadne pekné počasie a to nás sprevádzalo 

celým kurzom. 

V prvý deň po obdržaní dôležitých organizačných informácií nás 

čakala prehliadka mesta, historických pamiatok, námestia 

plného umenia  a pohľad z veže Baziliky sv. Egídia v ďaleký 

horizont. 

Či už v mestskom parku na ulici Johna Lennona alebo pri 

mestskom pamätníku sprevádzala nás túžba uvidieťčo najviac 

z tohto výnimočného mesta. História, ktorá v ňom vytvára 



súčasnýobraz nás oslovila aj v obnovenej Synagóge, kde sme 

spoznali kúsok inej kultúry. 

Večer sme sa ubytovali v hoteli Šariš v bezprostrednej blízkosti 

centra mesta. Po večeri nám ostával čas na dokončenie prípravy 

na nasledujúci celodenný výlet v našej réžií. A tak sme 

nasledujúce ráno vybavení elánom a zvedavosťou vyrazili. 

Sprievodcovský výklad nám priniesol lepšie spoznanie mesta 

Bardejov a okolitých obcí. Cesta nás zaviedla do mesta Svidník, 

do múzea Karpatsko-Duklianskej operácie, kde sme sa stretli 

s veľkou srdečnosťou a ochotou. Znova sa k nám vrátil hlboký 

nádych histórie a miestnych udalostí. Ďalšie z múzeí nám 

poskytlo zaujímavosti o komunite Rusínov a vybavení viacerými 

rečovými frázami by sme sa iste v budúcnosti dohodli. Naše ďalšie 

kroky viedli k nesmierne významnému miestu k Duklianskemu 

priesmyku. Po ceste nám udalosti pripomínal a do budúcna poučil 

cintorín padlých nemeckých vojakov, sovietske tanky v Údolí smrti 

a bunkre československých vojakov v horách. Pamätník Karpatsko-

Duklianskej operácie nám pripomenul mená hrdinov 

a osloboditeľov. Aj vďaka tomuto výletu sme si mohli bližšie 

uvedomiť tieto dôležité udalosti. 

Na tretí deň nás čakalo výnimočné dopoludnie a to vďaka 

návšteve samotných a jedinečných Bardejovských kúpeľov. 

Prechádzka cez areál, ochutnávka lekárskeho prameňa, hotely, 

kúpeľné domy, či dokonca izba cisárovnej Sisi v nás nechali 

neoceniteľný zážitok. Pri tejto príležitosti sme nemohli obísť 

skanzen v bezprostrednej blízkosti kúpeľného areálu. Drevené 

kostolíky, domy a sýpky z dôb ešte nedávno minulých nám opäť 

pripomenuli kúsok histórie. Po návšteve Bardejova sme sa zastavili 

v novom hoteli „Pod bránou“, ktorý je predstaviteľom 

provensálskehoštýlu.             Popoludní nás čakalo prezentovanie 

našich prác a vedomostný test ako posledný krok k nášmu 

úspechu. 

Po úspešnom ukončení a poďakovaní nám neostávalo, len sa po 

ceste v objatí Tatier vrátiť späť domov. 

Tento kurz bol pre nás jedinečným zážitkom a spokojnosť bola na 

našej strane. Na mňa osobne urobilo toto mesto veľký dojem, 

ostáva v mojej pamäti spolu s túžbou zasa sa tam raz vrátiť. 

 



Vyučovanie exkurznou formou 
Dňa 11. 04. 2018 sa žiaci III. AZ sa zúčastnili vyučovania 
exkurznou formou. Agroturisti v rámci praxe a záhradníci v rámci 
sadovníckej tvorby a sadovníckej projekcie. 

Navštívili výstavu v Trenčíne Záhradkár 2018, ktorý je spojený 
s výstavou Poľovníctvo, Zdravý životný štýl a Včelárstvo. Žiaci si 
pozreli pozrieť sortiment kvetín, zelenín, okrasných a ovocných 
drevín, hnojív i ochranných prostriedkov, včelárskych pomôcok 
a výrobkov, farmárskych produktov a iných produktov. Okrem 
pozerania mali možnosti si vypočuť prednášku o reze ovocných 
drevín, včelárstve alebo aranžovaní. 

Na spiatočnej ceste dostali možnosť agroturisti porovnať 
cestovanie v starých a moderných vlakoch. 

  

  

 



Odborná prednáška z 

floristiky 

 

Dňa 16. apríla 2018 nás navštívili členovia SAKF Marek Spevák 
a  LászloFőldes z kvetinárstva Orchidea v Bratislave a spravili 
prednášku pre žiakov z odboru záhradníctvo. LászloFőldes 

teoreticky a aj prakticky uviazal dve 
kytice, na ktorých vysvetlil techniku 
viazania, ale aj chyby, s ktorými sa 
stretáva na súťažiach ako porotca. Tiež 
žiakom vysvetlili 
aká je dôležitá 
reklama a vhodná 
úprava 
kvetinárstva, aby 
prilákali nových 
zákazníkov 
a stálych si udržali. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu 
podobnú aktivitu. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Nový život na 3. poschodí 

 
Žiaci triedy 2. MZ si v rámci predmetu chovu zvierat vyskúšali liaheň 

BRINSEA OVATION 28 EX, ktorú naša škola zakúpila vďaka 

rodičovskému združeniu a nasadili do nej 7 kačacích vajec plemena 

Indický bežec a 15 slepačích 

vajec hybrida Dominanta. Deň 

nasadenia kačacích vajec bol  

20. 03. 2018 a deň nasadenia 

slepačích vajec bol 27. 03. 2018 

Liaheň bola nastavená na teplotu 

37,5 C° a relatívna vlhkosť na 

 50 %. Vyliahnutie sa uskutočnilo 

17. 04. 2018. V priebehu 2 dní liahnutia mala liaheň veľa 

obdivovateľov. Na tomto pokuse sa najviac podieľali Adrián Milo 

a Rudolf Remeš, ktorí zaobstarali vajíčka. 

 

     

      

 



 

Vyhliadka na Dubni 

 
 

V piatok 20. apríla 2018 sme v 
rámci predmetu Podnikanie v 
cestovnom ruchu s pani 
profesorkami Ing. Mičurovou a 
 Ing. Gilániovou navštívili 
novopostavenú vyhliadku na 
Dubni. Výška Dubňa je 613 m n. m. a 
nachádza sa nad Žilinou a 
Tepličkou nad Váhom. 

z vyhliadky s výškou 27,4 m je 
krásny výhľad. Žilinu máme ako 
na dlani. Zo školy sme sa MHD presunuli do Zástrania a zo zastávky 
sme sa po panelovej ceste a červenej turistickej značke cez les po 
hrebeni Dubňa dostali až na vyhliadku. Cesta nám trvala cca 40 minút 
a celý výstup nebol náročný. Zažili sme veľa zábavy aj napriek tomu, 
že nebolo ľahké vystúpiť na vrch vyhliadky. Bolo cítiť,  ako sa kolíše 
zo strany na stranu, ale ten výhľad stál za to. Späť sme sa vrátili tou 
istou trasou a náš výlet sme ukončili na Hurbanovej ulici, kde bol 
rozchod. Bolo to veľmi pekné ukončenie týždňa a tešíme sa na veľa 
ďalších podobných vyučovaní v praxi. Sme hrdí na to, že našim 
rovesníkom a návštevníkom mesta Žilina môžeme predstaviťďalšiu zo 
zaujímavých stavieb v Severopovažskom regióne. 

Žiaci II. T triedy 

 

      



Branný súboj študentov 

 

 

Dňa 20.04.2018 sme sa zúčastnili 
krajskej súťaže branného súboja 
študentov. 

Súťaž organizovali Ozbrojené sily SR 
a Ministerstvo obrany SR v 
spolupráci s našou školou 
a Strednou zdravotnou školou. 

Do súbojov sa zapojilo 9 škôl Žilinského kraja. Súťažilo sa v nasledovných 
disciplínach: 

• Fyzická zdatnosť – kľuky, zhyby a sed-ľah  
• Člnkový beh 10 x 10 m štafeta 
• Streľba- krátka airsoftová zbraň, dlhá airsoftová zbraň 
• Prvá pomoc 
• Army dráha a RCHBO 
• Topografia 
• Vedomostný test 
• 12minútový beh 

Súčasťou súťaže bola prednáška o DVP /dobrovoľnej vojenskej príprave/, drill 
program Čestnej stráže, kynologická ukážka vojenskej polície, ukážka boja zblízka. 

Vojaci zabezpečili aj občerstvenie – vojenský guláš, čaj a minerálku. 

Naše družstvo v zložení Samuel Tatarčiak, Dávid Mičura, Stanislav Jambor, Matej 
Hodas a Tomáš Oberta  obsadilo 6. miesto. 

Všetci súťažiaci obdržali upomienkové predmety a víťaz sa  zúčastní 48-hodinového 
prežitia vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Výstava Mladý tvorca 
v Nitre 

Dňa 26. 04. 2018  sme sa s pani 
profesorkou Mičurovou a 
vybranými žiakmi  2. a 3. T a 3. AZ triedy 
zúčastnili 26. ročníka  
prezentačnej výstavy školy pod názvom 
„Mladý tvorca 2018“ v areáli výstaviska 
agrokomplex Nitra. Žiaci prezentovali 
jednotlivé odbory na našej škole a svoju 
činnosť. 

Študentské spoločnosti predstavili v rámci odboru Regionálny cestovný ruch tematické  
katalógy svojich produktov, letáky a upomienkové predmety: 

2. ročník v rámci predmetu VCR pod vedením JA Slovensko: 

Triptour: Objavovanie krás na vrcholoch Severopovažského regiónu 

Sidetour: Letné tábory pre deti 

3. ročník v rámci predmetu VCR pod vedením JA Slovensko: 

CETAtour: Severopovažský región z vtáčej perspektívy 

MovieT: Filmový cestovný ruch 

Študenti z odboru Záhradníctvo predviedli ukážky aranžovania a záhradnej architektúry. 

Všetci sme  mali príležitosť prakticky aplikovať komunikačné zručnosti v styku nielen 
s návštevníkmi ale i ostatnými vystavovateľmi.  Zúčastnili sme sa  prezentácií ostatných  škôl 
a porovnávali naše silné a slabé stránky. Výstava bola vynikajúcou príležitosťou nielen 
dôstojne prezentovať tvorivé odbory na našej škole ale i nadviazať nové priateľstvá a získať 
bohaté skúsenosti. 

Tešíme sa, že budúci rok navštívime výstavu opäť s novými 
nápadmi. 

Žiaci II. T, III. T, III. AZ triedy 

 

 

 

 

 

 



máj 

Vyučovanie v 

banských mestách 
 

Bol krásny slnečný deň 03. 05. 2018 a žiaci 

II.T a III.T pod vedením pani učiteliek 

Mičurovej a Gilániovej sa zúčastnili v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu 

vyučovania v mestách Banská Štiavnica a Kremnica. Počas celej trasy a  v jednotlivých 

mestách  sme my tretiaci absolvovali sprievodcovanie ako predprípravu na sprievodcovský 

kurz v štvrtom ročníku. Prvou našou zastávkou bol geografický stred Európy v Kremnických 

baniach. Pri príležitosti vzniku Slovenskej 

republiky tu položili aj základný kameň 

Slovenskej štátnosti. Druhou zastávkou bolo 

mesto Kremnica, sprievodcovanie po 

kultúrnych pamiatkach v meste a odborný 

výklad v Mincovni Kremnica. Zaujímavý 

lektorský výklad nás preniesol do minulých 

čias, kedy sa mince razili iba zo zlata 

a striebra. Mali sme možnosť porovnať 

technické výdobytky v minulosti a dnes. Následne sme sa presunuli do botanickej záhrady 

Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, kde sme obdivovali bohatú výsadbu 

a oboznámili sa s aktivitami uskutočnenými ku Dňu zeme 22. 04. Po zaujímavej prehliadke 

historickej časti Banskej Štiavnice sme sa naobedovali a pokračovali sme v našom programe. 

Absolvovali sme výstup na Kalváriu v Banskej Štiavnici z roku 1744 spojenú s obohacujúcim 

výkladom lektora. Tvorí ju 22 samostatných sakrálnych stavieb v barokovom štýle. Poslednou 

našou zastávkou bola Štôlňa Andrej v Kremnici. Počas 60. minút sme absolvovali 

dobrodružnú prechádzku časom – videli sme exponáty z 20. až 17. storočia, oboznámili sa s 

históriou dobývania zlato-striebornej rudy, z ktorej sa v 14. a 15. storočí vyrobila podstatná 

časť zlata v Európe. Štôlňou sme prechádzali v prilbách s „čelovkami“ a ručnou lampou. 

Najväčším zážitkom pre nás bolo, keď sme zhasli čelovky a pán lektor nám rozprával 



strašidelné príhody z bane. Po prehliadke sme sa vrátili 

späť do Žiliny cez Rajec, kde nám spríjemnilo trasu 

sprievodcovanie žiačok III.T triedy. 

Počas dňa sme získali bohaté vedomosti nielen 

v predmete Podnikanie v cestovnom ruchu, ale 

i ostatných odborných predmetoch cestovného ruchu. 

Celé vyučovanie sme absolvovali dobre naladení 

s nádejou, že do budúcna sa zúčastníme viacerých 

podobných vyučovacích hodín. Na záver sme vypĺňali 

úlohy s otázkami, ktoré nám pani učiteľka ohodnotí 

známkami. Veríme, že dostaneme len samé jednotky. 

 

 

  

Žiaci II.T a III.T triedy 

 

 

 

 

 



Rajecký canicross 
 

V sobotu 5. mája sa pri rybníku 
Košiare v Rajci konal tretí ročník 
Rajeckého canicrossu, ktorý 
organizoval Kynologický klub Rajec v 
spolupráci so SHT Haniska a Maratón 
klubom Rajec. K organizátorom sa 
tento rok pridala aj naša škola. Žiaci 
študijného odboru agropodnikanie, 
kynológia v rámci praxe sa pripojili k 
organizátorom na trati. 

Celkovo sa tohto športového podujatia zúčastnilo 73 pretekárov, ktorí súťažili v 
troch základných disciplínach –Canicross, Bikejoring a Scooter. Trať pretekov 
bola rozdelená do dvoch kategórií, a to na 3 km pre dospelých a 2 km pre 
juniorov. Novinkou tohtoročnej súťaže bolo hlavne to, že sa podujatie stalo 
súčasťou novovzniknutého seriálu pretekov s názvom Slovenskýcanicrossový 
pohár, konkrétne tretím kolom z celkových piatich (Trenčín – Čadca – Rajec – 
Doľany – Košice). 

 

 

http://kysuce.sme.sk/


Celoštátne kolo súťaže “ Mladý ekofarmár” 

V dňoch 09. – 11. 05. 2018 sa konalo celoštátne  kolo súťaže Mladý ekofarmár. 
Súťaže sa zúčastnilo z celého Slovenska 23 žiakov – Žilina, Banská Bystrica, Levice, 
Dunajská Streda, Kežmarok, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Pruské, Košice, Trnava. 
Súťaž sa konala v SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána 349/2. 
Súťaž bola rozdelená na časti: 

1. časť – vedomostný test 
2. časť – vlastné dojenie 
3. časť – laboratórne vzorky surového kravského mlieka 
4. časť – hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky 
5. časť – rastlinná výroba a krmovinárstvo 

Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére. 
Umiestnenie našich  žiakov: 
3. miesto – Patrícia Milcová – 2. L – SOŠ PaSnV Žilina 
10. miesto – Anton Petrek – 3. L – SOŠ PaSnV Žilina 
12. miesto – Miroslav Gaňa – 3. K – SOŠ PaSnV Žilina 
 

       



              



JARNÁ KRÁSA 

 

Dňa 11. – 13. mája 2018 sa v areáli Budatínskeho hradu uskutočnil už 
siedmi 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 mali aj predajcovia záhradnej techniky 
a remeselníci. Naša škola ako spoluorganizátor zabezpečila slávnostné 
otvorenie a ukážky canisterapie. Samozrejme nechýbal aj náš stánok, 
v ktorom bola prezentácia školy a študijných odborov spojená s výstavu 
školských prác. 

Výstavu za víkend navštívilo viac ako dvetisíc návštevníkov, k čomu 
prispelo aj pekné počasie, sprievodné akcie venované  deťom a odborné 
prednášky pre zanietencov. 

                  

     

 



 

 

 

 

 

 



Londýn s pobytom v rodinách s pani učiteľkou Jankou 

Bazelidesovou 

Naši žiaci sa zúčastnili zahraničnej exkurzie v Londýne dňa 23. – 27. mája 2018 

s pobytom v rodinách. Počas exkurzie sme si pozreli pamiatky mesta Londýn a navštívili 

sme významné múzea. Našu exkurziu sme začali v jednej najkrajších častí Londýna 

v Greenwichi, kde si žiaci mohli pozrieť najstarší kráľovský park s planetáriom a areál 

nultého poludníka. Našu prehliadku sme ďalej pokračovali návštevou námorného múzea. 

Previezli sme sa európskym unikátom vláčik om DLR cez supermoderné CanaryWharf 

do City of London – finančné centrum Londýna, kde sme si pozreli množstvo úžasných 

historických pamiatok ako je Tower, TowerBridge a slávne londýnske doky. Potom sme 

sa presunuli typickým londýnskym autobusom k najväčšej katedrále mesta St. 

Paul´sCathedral. Prešli sme sa po Miléniovom moste k ModernTateGallery. Na ďalší 

deň sme podnikli okružnú jazdu 

po meste. Prišli sme do Hyde 

Parku, kde sme sa prešli cez 

Kensingtonský palác k Múzeu 

voskovýchfigurín 

MadameTussaud. Prezreli sme si 

aj Prírodovedné múzeum, 

Múzeum vedy a techniky 

a Viktoria and Albert Museum. 

Na ďalší deň po raňajkách s batožinou nás čakala pešia preh liadka mesta, kde sme si 

prezreli nábrežie Temže, previezli sa Londýnskym okom, prezreli sme si Westminsterské 

opátstvo s katedrálou, St. Jame´s park, zastavili sme sa pred Buckinghamským palácom, 

kde sme si prezreli vojenskú prehliadku hradnej stráže k pripravovanému 65. výročiu 

panovania britskej panovníčky na tróne Alžbety II. Uvideli sme budovu parlamentu, pri 

ktorej sa nachádza slávny Big Ben, ktorý sme však poriadne nevideli, pretože bol zastrený 

lešením a bude sa opravovať do roku 2021.Zastavili sme na Trafalgalskom námestí, kde 

sme sa oboznámili s jeho históriou. Prehliadku sme ukončili na PicadillyCircus, kde sme 

mali možnosť urobiť posledné nákupy na Oxford a Regent Street a v podvečerných 

hodinách sme vyrazili na cestu domov. Preplavili sme sa na trajekte do Francúzska 

a vracali sme sa na trase ďalej cez Belgicko, Nemecko, Poľsko a Slovensko. Počas celej 

exkurzie v Londýne boli žiaci ubytovaní v anglických rodinách. Rodiny boli situované na 



juhu Londýna v mestách Wimbledon, Sutton a Mitchen. Bola to pre nich výborná 

skúsenosť overiť si znalosti angličtiny a spoznať ako sa býva v inej krajine. 

   

 

       

 

 

 

 

 



Bytčiansky zámocký deň 

V sobotu 26. mája sa naši žiaci z 2.T triedy , v rámci praxe, stali 

pomocníkmi organizátorov štvrtého festivalu folklóru, divadla, 

tradičných remesiel, dobrého jedla a histórie – Bytčianskeho 

zámockého dňa.  

Na štyroch miestach v zámockom areáli, v Bytčianskom zámku, 

Sobášnom paláci a v synagóge v Bytči sa od 11. do 20. h konal 

Bytčiansky zámocký deň. Festival, ktorý rok čo rok priťahuje 

návštevníkov nielen z Bytče, okolitých obcí či Žiliny, ale aj z celého 

Slovenska, ba i zahraničia organizuje občianske 

združenie Bytčania Bytčanom. Zúčastňujú sa ho stovky ľudí, pre 

ktorých je pripravený bohatý program, v ktorom si nájdu to svoje 

dospelí i deti. 

 

 

 



       



 

 

 

 

 

 

 



                   

 

                       



Dečínska kotva – 
majstrovstvá 

Českej republiky 
vo floristike 

 

Dňa 16 – 20. 05. 2018 sa v zámku 
Dečín uskutočnil 47. ročník 
súťaže Dečínska kotva – 
majstrovstvá Českej republiky 
vo floristike pod názvom “Jedno 
století“. Usporiadateľom súťaže bola Středná škola zahradnická a 
zemědělská, A. E. Komerse Děčín – Libverda, naša partnerská škola. 

Na floristickej súťaži sa medzi sebou popasovalo v kategórii junior 15 
súťažiacich a v kategórií senior sa zúčastnilo 12 súťažiacich.  Súťažilo sa 
v štyroch súťažných témach dva dni.  

Prvý deň  - Kabelka pani radové – kvetinová kabelka 

- Kytica pre Martu – viazaná kytica 

- Retro budúcnosť – tajná práca  

Druhý deň 

- Sametová – (prízdoba 
auta , motorky ) 

Večer nasledoval Gala večer 
v zámku Dečín. 

Našu školu zastupovala Miriam 
Bučková z triedy I.V ako jediná zo 



Slovenskej republiky, ostatné školy boli z Českej republiky. 

Miriam Bučková získala 2. miesto v tajnej práci, 4. miesto prízdoba 
motorky a celkovo skončila na krásnom 3. mieste. 

K tomuto prispela aj možnosť  pripravovať sa v kvetinárstve Kvety 
Záhrada v Bytči. 

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. 

 

 

 



ŠTVORYLKA 

Európsky tanečný festival štvorylky zaregistrovala organizácia 

Tanečný zväz Slovinska (Plesna zveza Slovenije). Synchronizované 

tancovanie štvorylky v rôznych európskych mestách sa koná vždy 

štvrtý piatok v máji, presne o 12.00 hod. na významných verejných 

miestach. Tento rok tóny štvorylky roztancovali približne 30 000 

mladých ľudí vo viac ako 50 mestách Európy, ktorí sa pustili na 

pravé poludnie do tanca a do boja o prekonanie svetového 

rekordu v synchronizovanom tancovaní štvorylky. 

Od nás sa zúčastnilo 60 žiakov 2.l , 2.k a 3.k.  

 

 

 

 



 

 



Jún  

Nočný beh 

Pod záštitou predsedníčky Žilinského kraja sa 7.6. uskutočnil na Vodnom diele nočný 

osemkilometrový beh okolo Vodného diela Žilina 

Približne 150 účastníkov vrátane žiakov stredných a základných škôl v pôsobnosti Žilinského kraja 

absolvovalo nočný osemkilometrový beh okolo Vodného diela Žilina. 

Našu školu reprezentovala skvelá bežkyňa , žiačka 3.K triedy Erika Belianska. Beh absolvovali všetci 

študenti naraz, chlapci aj dievčatá aj dospelí. Erika v kategórii dievčat stredných škôl 

jednoznačne zvíťazila, obhájila minuloročné víťazstvo a tak jako minulý rok dobehla štvrtá v poradí 

všetkých zúčastnených. Pred ňou boli len 3 muži. Erika si verila a výsledok bol pozoruhodný. Patrí jej 

veľká pochvala, pretože zviditeľňuje našu školu na všetkých športových bežeckých podujatiach. 

 

 



 



Župná kalokagatia 2018“. 
 

Dńa 8.6.2018 sa uskutočnilo Regionálne kolo stredných škôl „ Župná kalokagatia 2018“. 
Do súťaže bolo prihlásených 11 stredných škôl zmiešaných družstiev 3 chlapci 2 
dievčatá a 2 chlapčenské družstvá.Mali sme omladené družstvo, 2 žiačkami 1. ročníka.  
 

Naši študenti podali parádny výkon. Nedarilo sa im síce v hode granátom, kde dostali 1 
trestnú minútu. Napriek tomu prekvapivo náš tím obsadil vynikajúce 2. 
miesto a postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutoční v septembri. 
Skvelý čas zabehli študenti bilingválneho gymnázia, ktorí obhájili minuloročné prvenstvo. 
Zúčastnení študenti: 
Oberta    Tomáš 3.K 
Habáňová Viktória 1.K 
Hodas Matej 3.K 
Čertík Martin 2.K 
Makuková Adriana 2.L 
Hladká Cindy 3.K 
 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 



Olympijský deň – školský turnaj v kin balle – 18.6.2018 

 

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo 
svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové 
športy. 

My sme objavili kin ball. Je to hra, ktorá stiera rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, 
vekové, somatické aj výkonnostné rozdiely. Hra je fyzicky veľmi stimulujúca, nakoľko jej 
vplyv na rozvoj fyzickej kondície je komplexný. 

Do súťaže sa zapojili takmer všetky triedy 1.-3. ročníka ( okrem 3.T). Žiaci práve počas 
súťaže sa zlepšovali v taktike, ktorá v tomto turnaji rozhodla. Do finále postúpili 
družstvá 2.MZ, 1.M a 2.L triedy a vo finálovom zápase sa rozhodlo o najlepších: 

1.    miesto 1.M 
2.    miesto 2.MZ 
3.    miesto 2.L 

Víťazom gratulujeme. 

 

 

 

 

http://2.mz/
http://2.mz/


 

 

 

 



Hug Day Žilina – 27.6. 2018  
 

Aj my sme sa zúčastnili  na Hlinkovom a Mariánskom námestí ☺  

 

                     

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského 

roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. 

Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie. Každý z 

nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, 

zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom 

musí na sebe ešte pracovať.  

 

Žiaci sa zhromaždili pred školou, kde sa slova ujal pán 

riaditeľ školy Ing. Schvarc, ktorý sa s nami rozlúčil a 

zároveň poďakoval všetkým zamestnancom školy, 

zvlášť pedagógom a žiakom za úspechy a aktivity počas 

školského roka.   

 

Nasledovalo oceňovanie žiakov za   za výborné 

výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu 

školy v rôznych olympiádach a súťažiach. Knižné 

odmeny a diplomy odovzdal žiakom. 

 

Kroniku spracovala: Mgr. Andrea Uhliariková 

 


