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4210 M Agropodnikanie 

 
Odborné zamerania : 

08 poľnohospodársky manažment 
11 agroturistika 

18 kynológia 
 

4211 M Záhradníctvo 
 

Odborné zameranie: 
26 sadovnícka a krajinárska tvorba 

 
4236 M ekonomika pôdohospodárstva

 
6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

 
4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena

 
Odborné zameranie:

02 hygienická a laboratórna služba
 

2940 M Potravinárstvo
 

Odborné zamerania :
05 spracovanie mlieka
09 potravinár - kvalitár

 
4221 Q Vyššie odborné štúdium – vidiecka turistika

 
4223 Q Krajinárske úpravy a tvorba krajiny

 
 
 
 
 



I.AT Agroturistika/Manažment regionálneho cestovného ruchu 
Ing. Martina Bellová

I.K Kynológia 
Ing. Juraj Holienka

I.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena 
Mgr. Beáta Rychlá
I.Z Záhradníctvo 

Ing. Jarmila Dudoňová
I.MP Poľnohospodársky manažment/ Potravinárstvo 

Mgr. Petra Uhláriková

II.AT Agroturistika/Manažment regionálneho cestovného ruchu 
Ing. Emília Čanecká 

II.K Kynológia 
Mgr. Katarína Štalmachová

II. L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
 MVDr. Magdaléna Barnišinová, Phd. 

II. MZ Poľnohospodársky manažment/Záhradníctvo
 RNDr. Zuzana Brecíková

II. EP Ekonomika podniku/Potravinárstvo 
Mgr. Ľudmila Štefíková 

II. V  Vidiecka turistika 
RNDr. Ľubica Vágnerová

III. AT Agroturistika/Manažment regionálneho CR 
Mgr. Katarína Drdáková 
III. P Potravinárstvo 

Ing. Katarína Podoláková 
III. MZ Poľnohospodársky manažment/Záhradníctvo 

Ing. Beata Latková 
III. K Kynológia 

Ing. Eleonóra Boocová 
III. L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena

 Ing. Ján Lazar 

IV. T Manažment regionálneho CR 
Ing. Anna Dolníková 

IV. L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena 
Mgr. Andrea Uhliariková 

IV. MK Poľnohospodársky manažment/Kynológia 
Mgr. Jozef Horka 

IV. AZ Agroturistika/Záhradníctvo 
Ing. Anna Belová

TRIEDNICTVO



ZLOŽENIE METODICKÝCH
ZDRUŽENÍ



 
 

Vedúca MZ: 
RNDr. Zuzana Brecíková
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 Mgr. Elena Raždíková 
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Ing. Emília Čanecká 
Mgr. Jozef Horka

 Mgr. Alexandra Jambrichová 
Mgr. Katarína Jurkovičová 

Mgr. Marek Jakubička
Mgr. Ivana Čadecká, PhD.

Mgr. Katarína Štalmachová
RNDr. Ľubica Vagnerová
Ing. Zuzana Pechancová
Mgr.Ľudmila Štefíková

Mgr. Andrea Uhliariková
Mgr. Dana Višňovská

Mgr. Katarína Drdáková
Mgr. Petra Uhláriková
Mgr. Kamila Sikorová
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Mgr. Zuzana Bušíková
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Ing. Miroslava Mičurová
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Ing. Eleonóra Boocová

Ing. Katarína Némethová
Ing. Vladimír Fabšík
Ing. Stanislav Králik
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Ing. Ireneus Trnovec

Ing. Jarmila Dudoňová
Ing. Helena Samcová

Ing. Matej Jasenka, PhD.
Ing. Iveta Suríková

MVDr. Veronika Košteková
Ing. Štefan Hoferica

MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD.
Ing, Juraj Holienka
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Ing. Beata Latková

Ing. Katarína Podoláková
Ing. Bronislava Poljak Lambrichová
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Ing. Eleonóra Boocová 

 Ing. Ján Lazar 
Ing. Anna Dolníková 

Mgr. Andrea Uhliariková 
Mgr. Jozef Horka 
Ing. Anna Belová

 
 
 

Metodické združenie triednych učiteľov



Otvorenie školského roka



2. septembra 2020 triedni učitelia2. septembra 2020 triedni učitelia
otvorili školský rok vo svojichotvorili školský rok vo svojich
triedach, kde privítali svojichtriedach, kde privítali svojich

študentov a zaželali im úspešnýštudentov a zaželali im úspešný
školský rok.školský rok.



Súťaž VICTORIA REGIA

Dňa 23.9.2020 sa v Piešťanoch uskutočnil 27. ročník súťaže VICTORIA
REGIA. Hlavnou témou tohtoročných majstrovstiev Slovenska vo
floristike bola: Rozkvitnutá záhrada.
Z dôvodu epidemiologickej situácie sme sa tohto ročníka priamo
nezúčastnili. Súčasťou podujatia bola aj samostatná súťaž „Kytica roka
2020“,  ktorej témou bola sušená viazaná kytica. 
Kytica roka 2020 – do súťaže bolo zaslaných 12 kytíc, ktoré následne boli
vystavené v OC AUPARK Piešťany, neskôr na SOŠ záhradníckej v
Piešťanoch počas VICTORIE REGIE a jej sprievodných dní. Kytice boli
nielen dielom študentov, ale aj  z praxe. Našu školu v súťaži reprezentoval
Jozef Hrabovský z II. V. Vyhodnotené boli len prvé tri miesta, na ktorých
sme sa neumiestnili.



Začiatok študentskej spoločnosti 
Traveler

 
Študenti 3. ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sú zaradení do
programu JA Slovensko. Cieľom neziskovej organizácie je rozvíjať ekonomické myslenie a
podnikavosť v praxi.
Pod taktovkou JA Slovensko zakladáme študentskú firmu s reálnym podnikaním,
zúčastňujeme sa na súťažiach a príležitostiach v danom šk. roku. Na začiatku podnikania
musíme byť zaregistrovaní ako združenie, čomu predchádza výberový pohovor so
študentmi.
Dňa 25. 09. 2020 sa preto uskutočnilo za spolupráce pani profesorky Mičurovej výberové
konanie do funkcií v JA firme Traveler. Výberové konanie prebehlo v priestoroch našej
školy. Všetci sme si pripravili Životopis, Žiadosť o prijatie do zamestnania a Motivačný list.
S nemalou dávkou trémy sme absolvovali konkurz na jednotlivé pracovné pozície vo firme.
Na záver sme zvolili manažment a pracovníkov. Ako prezident spoločnosti bola zvolená
Lucia Súkeníková, zástupca Veronika Janíková, viceprezidenti: oddelenie marketingu
Dávid Sobota, financií Michaela Rácová, personalistiky Natália Oravčíková, výroby
Patrícia Hlaváčová. Bez ohľadu na postavenie vo firme tvoríme jeden tím a na každom
názore nám záleží, spolu sme silnejší ako každý sám. Pred oficiálnym začiatkom
podnikania musíme vyriešiť mnoho záležitostí a čaká nás ešte veľa povinností voči JA
Slovensko.
Tešíme sa na podnikanie tento školský rok a o každom kroku vás budeme radi informovať
prostredníctvom článkov a profilom na Instagrame: traveler_spospredza. Podrobné
informácie o našej činnosti nájdete aj na https://traveler-bufet.webnode.sk/
Dávid Sobota

 

https://www.sospsvza.sk/2020/10/zaciatok-studentskej-spolocnosti-traveler/
https://www.sospsvza.sk/2020/10/zaciatok-studentskej-spolocnosti-traveler/
https://www.sospsvza.sk/2020/10/zaciatok-studentskej-spolocnosti-traveler/
https://traveler-bufet.webnode.sk/


Slávnostné prejavy k stužkovej slávnosti, ktoré sa neuskutočnili z dôvodu
zákazu zhromažďovania sa.

Ctený pedagogický zbor,

Dovoľte mi týmto spôsobom prehovoriť a prijmite od nás tieto riadky vďaky. 
Pomalými, ale istými krokmi sa náš čas na strednej škole končí. Boli ste to Vy, vďaka 

komu sme sa dopracovali až do 4. ročníka. Vy ste nám neustále kládli pod nohy nové a nové
výzvy, pričom sme museli vystúpiť z našej komfortnej zóny a prekonávať samých seba. 

Niektorí z Vás k nám boli tvrdí, ale spravodliví, iní ste brali hodinu ako vedomostnú hru a
navzájom sme sa učili z našich dialógov. Napríklad, kde narýchlo zoženieme rúž na prvé rande
(smiech). Nech ste Vašu hodinu viedli akokoľvek, zobrali sme si z nej maximum. Ani nevieme,

ako vyjadriť VĎAKU za Váš drahocenný čas venovaný nám, za neustále opakovanie učiva, ktoré
nám nešlo vryť do pamäti; za povzbudenie a humor odľahčujúci stres na hodinách, za pochopenie a
vieru v nás. Určite ste boli veľakrát unavení a už Vás nebavilo neustále nám opakovať, že nie sme

malé deti na základnej škole. Napriek tomu, ste to nevzdali.
Nakoniec sme postupne začali chápať, že život nie je taxi a nezavezie nás lusknutím prsta na pláž
popíjať koktail, ale že si sami musíme určiť smer a prebíjať sa vpred. Nejedenkrát sme si neverili,
báli sa a potláčali naše schopnosti. Učili ste nás však zvyknúť si na vysoký štandard a byť tými

najlepšími. Ďakujeme!
Aj v tomto období, keď sú naše školy zatvorené ste nám oporou. Vieme, je to náročnejšie. Doprajte

si preto šálku horúceho čaju a nachvíľku vnímajte aj to krásne okolo vás. Je toľko vecí, za ktoré
môžeme poďakovať... 

ZO SRDCA VÁM ĎAKUJEME za 4 roky, ktorými nás sprevádzate!
Prajeme Vám ešte veľa zdravia a síl, ale aj trpezlivosti pri našej príprave na maturitnú skúšku.

 
Krásny deň Vám praje trieda 4. AZ !



Vážený pán riaditeľ, drahá pani zástupkyňa, milý učiteľský zbor, rodičia, spolužiaci!
 

Minulosť nám už nepatrí a budúcnosť, ktovie, či príde. Dostali sme iba jeden 
malý úsek času, prítomný okamih. Ten sme sa rozhodli stráviť spolu s Vami, ľuďmi, ktorí s nami, predošlé

takmer štyri roky, trávili čas, učili nás, podporovali, ale aj karhali a stále verili, že budeme lepší. Dnes je ten
deň. Deň, keď pred Vami stojíme už ako zrelé plody Vašej snahy a dúfame, že sa staneme prínosom pre

spoločnosť a nielen odpadlým kusom. Stojíme tu, 32 ľudí, ktorí tvoria jeden celok IV.L a v mene všetkých
Vás vítam na našej stužkovej slávnosti.

„Oslavovanie je vďaka za všetko, čo nám život prináša.“ Nám život priniesol aj 
tento okamžik. Ešte síce nevieme, čo s nami život zamýšľa, ale za to, že sme sa dostali až sem, vďačíme

hlavne Vám.
Vážený pán riaditeľ, ďakujeme Vám za možnosť, ktorú ste nám dali, keď ste

nás zobrali pod ochranné krídla poľnohospodárskej školy. Sme Vám vďační za všetky akcie, turnaje, výlety,
vďaka ktorým nám odpadli hodiny.

Pani zástupkyňa, na Vás a hodiny matematiky nikdy nezabudneme. Vieme, že
ste nám vždy chceli učivo vysvetliť čo najľahšie a my sme sa aj tak na Vás len pozerali ako teľatá na nové

vráta.
Drahá naša pani triedna učiteľka, dostali ste nás v druhom ročníku a všetci

vieme, aká „šťastná“ ste z nás boli. Keď sa na to spätne v čase pozrieme, práve Vám patrí naše najväčšie
ďakujem. Vždy ste nás podržali, aj keď pravdu ste vedeli a snažili ste sa nás vytiahnuť aj vtedy, keď sme sa

so školou už lúčili. Bránili ste nás, ale nám aj  vynadali. Boli ste pre nás „školskou maminou“. Aj keby
tisíckrát povieme ďakujem, nestačili by to. Poviem to ale aj tak, úprimne a za všetkých, ďakujeme za všetko,

čo ste pre nás spravili pretože, neklamme si, nebolo toho málo.
Naša ďakovačka by nebola úplná bez našich pánov učiteľov a pani učiteliek.

Práve oni boli tými, ktorí sa nám snažili natlačiť učivo do hláv. Nie vždy sa nám darilo, ale aspoň snaha
bola. Štyri roky ste kvôli nám šediveli, za čo Vám ďakujeme. Veríme, že si nás tu ďalší rok nenecháte a

vymeníte nás za mladšie kusy, ktoré ešte nevedia, čo ich čaká.
         Na záver by malo prísť to najlepšie a pre nás aj najdrahšie, a to poďakovanie našim rodičom. Drahí

naši rodičia, žijete s nami už takmer 20 rokov a stále čakáte, kedy sa z nás, nerozvážnych a pojašených detí,
stanú zodpovední ľudia. Čakáte a čakáte. Vo svojom srdci ale viete, že Vašimi malými deťmi zostaneme

navždy, pretože láska rodiča nepozerá na vek dieťaťa. Môžeme sa my  hrať na dospelákov. Ide to ľahko, keď
vieme, že za nami stále čakajú ruky, ktoré nás chytia pri páde. Za to, že ste tu pre nás vždy boli, ste a budete

Vám ďakujeme.
 

„Priemerný učiteľ povie. Dobrý vysvetlí. Skvelý demonštruje. Veľký inšpiruje.“
Nám sa svet začína otvárať, všade svieti zelená, dvere sú dokorán a sny pred nami. Inšpiráciu máme, ciele

sa črtajú, dobrodružstvá čakajú a náš čas na hnojarine sa končí. Nemusíte za nami  plakať, toto nie je koniec
a nehovoríme Vám ani zbohom. Veríme, že sa naše cesty ešte pretnú a Vy na nás budete môcť byť hrdí a 

povedať: 
“S týmto človekom som dojil. Trpel som

jeho angličtinu. Nechápal jeho
výhovorkám.“ Alebo sa len usmejete a
poviete: „Pamätám si ťa.“ Pretože my

nezabudneme!
V mene triedy IV.L Vám ďakujem za

pozornosť a želám príjemný večer, ktorý
nás spolu čaká.

 
Trieda IV.L

 



Vážený pán riaditeľ, vážená pani zástupkyňa, ctení naši učitelia, zamestnanci školy, milí rodičia a
spolužiaci!

 
Stretli sme sa tu v tento slávnostný deň, na ktorý sme všetci netrpezlivo čakali. . Nastal okamih,
pre ktorý sme štyri roky bojovali. Je to tak! Naozaj prešli štyri roky. Uvedomujeme si, že čas sa

nedá vrátiť späť. Preto každá chvíľa a sekunda ostane v ňom už navždy zapísaná. Nedá sa ani
opísať, ako to všetko ubehlo. Akoby to bolo včera čo sme spravili prvý krok, a teraz sa nám

pomaly končia školské časy. 
          Poďakovanie patrí celej škole, zvlášť učiteľom a najmä triednemu učiteľovi, ktorý pri nás stál

v dobrom aj v zlom, odpúšťal nám naše previnenia a snažil sa nás viesť správnou cestou. Dal by
nám aj nemožné, a preto na neho budeme spomínať až do konca života. Ďakujeme i našej

vrátničke, že nás strážila ako oko v hlave, aby sme nosili prezuvky ako v poriadkovom pláne. Tiež
všetkým učiteľom za ich nekonečnú trpezlivosť, ochotu a dobrotu, že nás naučili poctivú robotu. A

boli aj zlí, keď bolo treba. Vždy keď bolo treba ste nám pomohli a podali pomocnú ruku. Sme
vďační aj našim rodičom, bez ktorých by nebola naša existencia možná, zato, že vždy pri nás stáli

a chránili nás. Bez vás,  milí rodičia, by sme neboli tu, kde sme teraz. 
         Keďže sa čas nedá vrátiť dozadu a žiadny stroj času neexistuje, ostávajú nám už iba naše
myšlienky, ktoré si dnes vyrozprávame. Spoznali sme sa od prvých chvíľ ako sme vstúpili do

školy. Zjednotila nás dohromady ako jednu veľkú rodinu. Bojovali sme od prvého ročníka ako na
rozbúrenom mori. Museli sme plávať ďalej aj napriek našim nevypovedaným otázkam a obavám,

aby sme sa neutopili. Spoločne sme pádlovali za jedno veslo a zdolávali prekážky, ktoré boli
nevyhnutné pre náš život. Pre niekoľkých z nás to bolo ľahké ako facka, ale niektorí z nás museli
usilovnejšie pracovať na tom, aby sa svojim prospechom dostali ďalej do nového ročníka. Nebolo
to len o známkach a nabiflenom učive z rozličných predmetov, ale aj o životnej ceste, na základe

ktorej sme nadobudli mnoho skúseností a poznatkov. Výsledky boli ukazovatele našej práce,
pokroku v školskom vzdelaní a našim zrkadlom, za ktorým stálo veľa námahy a učenia sa. No
musím povedať, že učenie nebolo vždy učením, ale bolo aj mučením, ktoré niektorým možno
nedalo spať. Ale ako sa hovorí: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní!“ Naše trápenie ešte neskončilo,
pretože nás čaká ešte veľa práce a úsilia v tomto školskom roku. Nuž ako povedal Aristoteles:
„Korene vzdelania sú horké, ale ovocie sladké.“ Posledný úsek konečnej cesty preverí naše

doteraz vybudované zručnosti a znalosti.
        Na záver chcem povedať, že život je boj, a preto bojujme ako doteraz a nevzdávajme sa. No
tak poďme za svojím cieľom a buďme vďační ľuďom, čo nás robia šťastnými, ale aj múdrejšími a

posúvajú nás vpred. Veď všetko zlé, je na niečo dobré a preto žime a rozvíjajme sa. Nielen mysľou,
ale aj srdcom. Ďakujeme.

                                                                                                                   Trieda IV.MK



Začiatok či koniec?
 

Vážený pán riaditeľ, drahí učitelia, milí rodičia a spolužiaci!
 

 Dnes sme sa všetci stretli pre tento slávnostný okamih, aby sme sa mohli rozlúčiť. Strávili sme spolu štyri
roky, no tento bol náš posledný spoločný. Po rokoch strávených deň čo deň, bok po boku toho druhého, sa

naše cesty rozchádzajú. Možno to tak vyzerá, ale nemôžem to nazvať koncom. No nie? Veď je to predsa
začiatok niečoho nového, života tam vonku. Začiatok života, na ktorý sme sa celý čas pripravovali. Ale
povedzme si na rovinu, jednoduché to nebude. Do dnešného dňa sme boli zvyknutí, že nás v škole  čaká

teória, po ktorej nasleduje nie vždy ľahká skúška. Milí moji spolužiaci, toto obdobie čoskoro skončí a nás v
živote najskôr čaká skúška, z ktorej sa budeme musieť ponaučiť sami. 

 Štyri roky na strednej škole neboli vždy prechádzka ružovou záhradou. Mám pravdu. Uznajte sami. Spolu
sme si prešli ťažšími chvíľami, nejedným problémom, nekonečnými hádkami... Myslím, že by som mohla

pokračovať ďalej čo sa tohto týka, ale dnes tu nie sme preto, aby sme spomínali na hádky, ale práve naopak
na spoločné riešenia, krásne spomienky z výletov, nekonečné záchvaty smiechu, a tak ďalej.

 Dnes sme tu, aby sme sa všetkým poďakovali, tak mi dovoľte sa v prvom rade poďakovať pánovi riaditeľovi
za to, že vytvoril skvelé podmienky pre naše štúdium, že nám umožnil zúčastňovať sa na rôznych súťažiach

a mimoškolských aktivitách, vďaka ktorým si naša škola vybudovala dobré meno.
 Veľká vďaka patrí našim pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorým vďačíme za mnohé vedomosti, ktorými

nám plnili hlavu deň čo deň a my nie a nie prijímať také množstvo informácií. Doteraz sme si neboli
vedomí toho, že ste nám vždy chceli dobre. Dnes ale vieme, že bez toho všetkého by sme tu dnes neboli.

Nebudeme si klamať, ale niektoré dni nám nepekne znepríjemňovali ústne skúšania a testy, ale bez toho by
to nebolo ono. Ďakujeme za vaše rady, ktoré sme si my ako tvrdohlaví študenti nie vždy zobrali k srdcu.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a pevné nervy pri našich každodenných vzburách, najmä za zvládanie
pohľadu na naše večne znudené tváre.

 V neposlednom rade by som sa chcela v mene nás všetkých poďakovať vám, drahí rodičia, pretože bez vás
by sme tu dnes nestáli. Ďakujeme, že ste nám dali možnosť študovať a ďalej sa rozvíjať, za vaše poznámky k

učeniu a za motiváciu, ktorú ste v nás vedeli často vzbudiť.
 Nakoniec sa chcem rozlúčiť s vami, milí spolužiaci. Nie vždy bolo jednoduché skĺbiť toľko názorov
dohromady, ale takmer vždy sme sa snažili nájsť spoločné riešenie. Som rada, že som tieto štyri roky

strávila práve s vami. Dodnes si pamätám na náš prvý deň v škole sprevádzaný nepríjemnými pohľadmi a
skupinkovaním sa. Nebudem vám klamať, ale bála som sa, že to tak bude aj naďalej. Aká je však pravda?

Pravda je taká, že sme za krátky čas dokázali vytvoriť skvelý kolektív a každým dňom  ho utužovali viac a
viac či už v škole, alebo mimo nej, až sme to spoločne dobojovali sem. Dnes tu pred vami hrdo stojíme ako
dospelí ľudia a môžeme si pokojne vydýchnuť a povedať si: „Zvládli sme to.“ Ďakujeme za všetko a veríme,

že sa čoskoro opäť stretneme.
                                                                                                                                             Trieda IV.T  

 
 



 
Vianočná pošta

 
Aj tento rok sa naše triedy IV.L, III.K a II.K spolu s našimi pani učiteľkami Norikou B., Andreou
U., Katarínou Š. a Helenou S. pridali k tohtoročným dobrovoľníkom a potešili seniorov v
domovoch. Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Je to pre nich ozajstný dar
– rukou písané prianie. Symbol toho, že na nich niekto myslí ...

 
 
 
 
 
 
,
 
 
 
 
 

, Darujme seniorom Vianoce"
 

Nezabudli sme ani tento školský rok. Síce v skromnejšom duchu, ale predsa. Naši študentipod
záštitou pani profesorky Noriky Boocovej obdarovali seniorov a seniorky DSS Jesienka v Bytči.
Pretože ,,Na Vianoce by nikto nemal byť bez darčeka."                                                                                           
Monika Kytková, III. K

 

 



Súťaže v aranžovaní s tematikou sviatku zaľúbených
 

V období sviatku sv. Valentína sa uskutočnili dve súťaže v aranžovaní. Z dôvodu súčasnej situácie
ohľadom Covid – 19 sa uskutočnili on-line.
Prvou súťažou v aranžovaní kvetín bol Malinovský Valentín (13. ročník). Do súťaže bolo
zapojených 45 prác z 8 škôl zo Slovenska, Maďarska a Rumunska. Našu školu reprezentovala
Anna Brezániová z III. Z. Úloha bola vyhotoviť Valentínske srdiečko na zavesenie z prírodného
rastlinného materiálu.
Druhá súťaž bola tiež venovaná ku dňu Valentína. Túto súťaž usporiadala SAKF (Slovenská
asociácia kvetinárov a floristov). Bola to foto súťaž pre členov SAKF. Zúčastnilo sa 14 prác od
profesionálov aj študentov. Témou bolo „Srdiečko z lásky“ – srdiečko k Valentínovi zo živých a
prírodných materiálov. Našu školu reprezentoval Jozef Hrabovský z II.V.

 

https://www.sospsvza.sk/2021/02/sutaze-v-aranzovani-s-tematikou-sviatku-zalubenych/


Rating certifikátu kvality IES pre našu školu je zvýšený
 

Medzinárodná organizácia International Education Society Ltd. (IES), ktorá má na
starosti certifikáciu vzdelávacích inštitúcií a ich vzdelávacích programov, už
niekoľkokrát od roku 2005 zisťovala kvalitu našej školy. Jednotným výstupom
certifikácie sú medzinárodne zrovnateľné certifikáty, ktoré jasne a zreteľne
deklarujú, čo a kde študent absolvoval, v akom rozsahu a na akej úrovni bolo
lektorské zaistenie konkrétneho vzdelávacieho programu. IES prostredníctvom
medzinárodných certifikátov popisuje aktuálnu úroveň vzdelávacieho subjektu a
jeho produktov. Naša škola má aktuálne od 27. apríla 2021 zvýšený rating BBB
(vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia). Tešíme sa z tohto uznania, je
za ním náročná a dlhodobá práca a úspechy našich učiteľov i žiakov.
Viac tu: https://ismllm-sk.webnode.sk/ies-certifikacia/international-education-
society-london/SOS-polnohospodarstva-a-sluzieb-na-vidieku
Zilina_programy_zvyseni

 

https://www.sospsvza.sk/2021/04/rating-certifikatu-kvality-ies-pre-nasu-skolu-je-zvyseny/
https://ismllm-sk.webnode.sk/ies-certifikacia/international-education-society-london/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fismllm-sk.webnode.sk%2Fies-certifikacia%2Finternational-education-society-london%2F
https://www.sospsvza.sk/wp-content/uploads/2021/04/SOS-polnohospodarstva-a-sluzieb-na-vidieku-Zilina_programy_zvyseni.pdf


Veľký úspech našej žiačky Samanty Pišojovej v súťaži SOČ
 

Naša žiačka zo 4. L Samanta Pišojová pekne reprezentuje školu v súťaži
SOČ v odbore 06 zdravotníctvo a farmakológia. V okresnom kole
obsadila 1. miesto, v krajskom kole 2. miesto. V celoslovenskom kole na
peknom 4. mieste . 

 

https://www.sospsvza.sk/2021/04/velky-uspech-nasej-ziacky-na-soc-drzme-palce-27-aprila/


Deň učiteľov 2021

28. marec každoročne patrí oslave všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých
práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti trpezlivosť a obetu úctu a

poďakovanie. Naši študenti na tento deň nezabudli a svojich triednych učiteľov a
patrične im zablahoželali k ich sviatku a zároveň vyjadrili vďaku pár slovami:

 
I.MP
Milá pani učiteľka , dnes je 28. marca to znamená len jedno...je deň učiteľov a keďže
ste tá najlepšia učiteľka akú poznáme, chceli by sme sa Vám za všetko, čo pre
násobíte poďakovať. Vždy keď bol nejaký problém, s ochotou ste nám pomohla a
vždy ste nás pochopila. Máme nesmierne šťastie, že práve vy ste naša triedna
učiteľka. Za všetko Vám ďakujeme a prajeme krásny deň. S pozdravom I. MP

2.MZ
 Dobrý deň pani učiteľka, chceli by sme Vám popriať všetko dobré ku dňu učiteľov.
♡ Ďakujeme, že snami máte trpezlivosť. Snažíte sa nás učiť tak, ako najlepšie viete,
s humorom a vždy dobre naladená. :) Vážime si to i Vás a sme radi, že ste naša
triedna. Aj keď Vás niekedy hneváme a možno strácate trpezlivosť, ďakujeme, že to s
nami nevzdávate. Tak si dnes oddýchnite, predsa len je to deň pre Vás. Vaša
milovaná trieda,2.MZ

2.L
 Milá pani učiteľka, ku dnešnému sviatku, akým je Deň učiteľov, Vám chceme
hlavne poďakovať za Vašu ochotu, záujem, trpezlivosť i snahu. Prajeme Vám pevné
zdravie, pohodu i vytrvalosť. Nech Vás neustále v práci sprevádza optimizmus, nech
je každý deň pre Vás úspešným. Vždy nám pomôžete i poradíte, v každom dobro
hľadáte. Tešíte sa z našich úspechov, keď treba, zvýšite hlas a s múdrosťou každý
problém vyriešite. A my sme radi, že Vás máme! ĎAKUJEME ♥  Srdečne Vám
praje 2.L

3.L
Milý pán učiteľ Lazar.Prajeme Vám k dnešnému sviatkuveľa zdravia, šťastia,lásky a
veľaveľa pevných nervov. Ďakujeme Vám za všetko,čo pre nás robíte . Vieme, že to
veľakrátvyzerá, že si to neceníme , ale naozaj si vás veľmivážime . Ospravedlňujeme
sa Vám za všetky tie starosti a ťažkosti , ktorés nami občas máte . Niektorí z nás
majúuž síce 18 rokov , ale niktoz nás ešte nie je skutočne dospelý. Sme ešte stále
deti. A preto Vám ďakujeme aj za vašustarostlivosť o nás . Stetaký náš druhý otec . S
pozdravomvaša tretia L! Trieda 3.L



3.P
Našej drahej pani učiteľke! Milá pani učiteľka, ďakujeme za všetky chvíle strávené s
vami, Za všetky odpustené zmeškané hodiny, za každú radu a za to že nás neustále
zachraňujete. Ďakujeme že ste s nami vydržali až do teraz a dúfam to spolu
dotiahneme aj do konca. Prajeme krásny deň učiteľov, Vaša 3.P. Ďakujeme za
všetko!❤

3.MZ
Pani učiteľka Latková, k dnešnému dňu učiteľov Vám chceme poďakovať za Vašu
prácu, ktorá je veľkým odborným a ľudským dielom. Otvárate ňou perspektívy
budúcnosti mladých ľudí, ktorí sa spoliehajú na to, čo im odovzdávate. Vaša trieda,
3. MZ

3.K
Milá pani učiteľka Boocová, dovoľte nám v mene našej triedy 3. K úprimne z celého
srdca poďakovať za spoločne strávený čas. Ďakujeme Vám za Vašu trpezlivosť s
nami, za Vašu obetavosť aj za vedomosti, ktoré ste nám s láskou predali. Stáli ste pri
nás v ľahkých a v ťažších situáciách, museli ste aj riešiť množstvo problémov a sme
si plne vedomí, že ste to nemali niekedy jednoduché s nami vydržať. Ďakujeme Vám
takisto za férový a profesionálny prístup.

4.L
Milá naša pani učiteľka, dnes je i Váš deň a tak by som Vám chcela v mene celej
Vašej triedy poďakovať za to, čo ste pre nás spravili. Boli ste nám triedou pani
učiteľkou tri roky a veľmi dobre vieme, koľko problému sme Vám narobili. Nevzdali
ste to ale s nami a teraz, keď sa nám na škole už pomaličky kráti čas, uvedomujeme
si ako veľmi ste nám pomáhali. Boli ste nám učiteľkou, oporou a často i priateľkou.
Dúfame, že ďalší žiaci, čo sa k Vám dostanú, budú lepší a zodpovednejší, pretože Vy
si len takých zaslúžite. Užite si dnešný deň, stále sa usmievajte a oslávte to, čo
všetko ste dokázali, pretože keď sa pozriem na našu triedu, vďaka vám 32 indivíduí
tvorí jeden celok a za to Vám najviac ďakujeme. Vaša 4.L

4.AZ
Milá pani učiteľka, ďakujeme Vám za krásne 4 roky strávené po vašom boku. Aj keď
sme robili veľa šibalstiev a občas sa nám dosť vystrkovali rožky, stále ste pri nás stáli
a pomáhali. Máme s Vami veľa krásnych zážitkov a nezabudnuteľných momentov.
Sme ako jedna rodina a Vy ste jej súčasťou. Chceme Vám darovať vďaku za
trpezlivosť a pevné nervy, aj keď to bolo chvíľami náročné. Ďakujeme Vám za váš
nenahraditeľný prístup ku nám a prajeme Vám aby ste mali ešte mnoho takých tried
ako my, aby ste radi chodili do školy a s láskou spomínali. Vaša 4.AZ



Súťaž v aranžovaní Veľká noc v Pruskom
 

V období pred Veľkonočnými sviatkami sa uskutočnila v Pruskom
súťaž v aranžovaní – 8. ročník Veľká noc v Pruskom. Z dôvodu
súčasnej situácie sa tohto roka uskutočnila vo virtuálnom prostredí
on-line.
Do súťaže bolo zapojených 18 prác zo 6 škôl zo Slovenska. Našu
školu pekne reprezentovala Anna Brezániová z III. Z. 
Úloha bola Veľkonočný aranžmán na stôl.

 

https://www.sospsvza.sk/2021/04/sutaz-v-aranzovani-velka-noc-v-pruskom/


Odborná online diskusia našich kynológov s veterinárkou
 

Dňa 16. 04. 2021 o 16.00 h sa v rámci praxe uskutočnila odborná online diskusia
kynológov 4. K triedy s lektorkou MVDr. Zuzanou Horkovou, lekárkou Veterinárnej
kliniky Žilina – Vlčince.
Témou diskusie bola: „Veterinárna starostlivosť o šteňa a dospelého psa“. V rámci
prednášky sme boli oboznámení s nasledovnými odbornými informáciami: Zákon č.
39/2007 o veterinárnej starostlivosti, riziká pri nákupe šteniat, očkovanie šteniat,
parvoviróza, leptospiróza, antiparazitárne prípravky, borelióza, psincový kašeľ, vyšetrenie
šteniat u veterinárneho lekára, udržiavanie hygieny zvierat, transport zvierat,
pseudogravidita, piometra, kastrácia psov a súk, zabránenie nečakanej gravidity, kŕmenie
psov – výber krmiva pre rôzne plemená a kategórie, koprológia, socializácia šteňaťa,
krabička prvej pomoci pre psa.
Diskusia prebehla v príjemnej a pokojnej atmosfére.

 

https://www.sospsvza.sk/2021/04/odborna-online-diskusia-nasich-kynologov-s-veterinarkou/


Online odborná prednáška pre našich žiakov na tému
Policajná kynológia

 
V dňoch 13. 04. a 14. 04. 2021 sa uskutočnila v rámci vyučovania odborných
predmetov online odborná prednáška pre našich žiakov – kynológov s lektorom
RNDr. Vladimírom Ďurišinom – zakladajúcim a dlhoročným riaditeľom Odboru
kynológie a hipológie Prezídia PZ SR, vysokoškolským učiteľom, autorom
odborných kníh, publicistom, bývalým športovým kynológom a medzinárodným
rozhodcom v odbore kynológia.
Téma diskusie: vývoj kynológie na Slovensku a vo svete, definícia a predmet
kynológie, terminológia, právna úprava, inštitucionálna základňa, systemizácia,
dejiny, metodológia, študijný odbor, odborná komunita, rozdelenie policajnej
kynológie na verejno-poriadkovú činnosť; operatívnu a pátraciu činnosť; trestno-
procesnú činnosť.
Žiaci s lektorom diskutovali o rôznych problémoch kynológie, plemenách psov
vhodných na služobnú kynológiu, podmienok prijatia na študijný odbor kynológia
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, metódach pachových
konzerv, využitie koní v jazdeckej polícií, podmienky prijatia uchádzačov do
policajného zboru.
Prednáška bola na vysokej odbornej úrovni.

https://www.sospsvza.sk/2021/04/odborna-online-diskusia-nasich-kynologov-s-veterinarkou/
https://www.sospsvza.sk/2021/04/odborna-online-diskusia-nasich-kynologov-s-veterinarkou/
https://www.sospsvza.sk/2021/04/odborna-online-diskusia-nasich-kynologov-s-veterinarkou/
https://www.sospsvza.sk/2021/04/odborna-online-diskusia-nasich-kynologov-s-veterinarkou/
https://www.sospsvza.sk/2021/04/odborna-online-diskusia-nasich-kynologov-s-veterinarkou/


Spotrebiteľský webinár
 

V dňoch 20. apríla a 5. mája 2021 sa na našej škole realizoval online
Spotrebiteľský webinár Európskeho spotrebiteľského centra v SR
zameraný na cezhraničné nakupovanie, nekalé obchodné praktiky a
podvody na internete, práva spotrebiteľa pri nakupovaní cez internet a
riešenie spotrebiteľských sporov.
Webinár bol realizovaný pre študentov tretích ročníkov i pre
pedagógov našej školy, ktorí získali množstvo cenných informácií a
rád z oblasti ochrany spotrebiteľa.

 

 

https://www.sospsvza.sk/2021/05/spotrebitelsky-webinar/


Viac ako peniaze
 
 

92 študentov z celkového počtu 121 študentov tretieho ročníka bolo úspešných
v riešení výstupného testu v programe Viac ako peniaze od spoločnosti JA
Slovensko a získali certifikát o úspešnom zvládnutí vzdelávania. Veríme, že
tieto poznatky im pomôžu v reálnom živote.

 

https://www.sospsvza.sk/2021/06/viac-ako-peniaze/


Hodina biológie trochu inak

Naši študenti sa učia na hodinách biológie aj zážitkovým spôsobom. Žiaci 1. Z
dostali od pána učiteľa Mgr. Mareka Jakubičku za úlohu odhadnúť, koľko druhov
rastlín podľa nich rastie na 1 m2, odhad si zapísali (žiaci boli rozdelení do
dvojčlenných skupín, bolo ich 5). Následne sa vybrali do terénu – exteriéru našej
školy. Cieľom bolo nazbierať čo najviac druhov rastlín. Keď sa vrátili, spočítali počet
druhov, výsledok si porovnali s odhadom (odhad niektorých skupín bol aj o viac ako
100 % nižší). Rastliny si nalepili na papier a podľa kľúča sa snažili určiť čo najviac
druhov.

https://www.sospsvza.sk/2021/06/hodina-biologie-trochu-inak/


Vyučovanie exkurznou formou Dlhé Pole – Osičie

V piatok 11. júna 2021 sme sa zúčastnili vyučovania exkurznou formou z predmetov
Pestovanie rastlín a Podnikanie v cestovnom ruchu v Dlhom Poli. Cestu zo Žiliny do
Dlhého Poľa nám spestrila sprievodcovaním pani prof. Mičurová. Dozvedeli sme sa
o miestach, ktorými sme prechádzali, veľa zaujímavostí. Niektorí sme trasu
absolvovali po prvýkrát a boli sme očarení históriou a prírodou. V Dlhom Poli sme
absolvovali turistiku do horskej časti Osičie. Po príchode na podhorské lúky nám
pani prof. Belová zaujímavým spôsobom podala výklad o zbere a spracovaní
byliniek a tráv, ktoré sa tam nachádzali. Na naše otázky nám trpezlivo odpovedala.
Všetci sme si nazbierali jednotlivé druhy do herbára. Následne sme pokračovali do
chatovej osady v horách, kde sme si vyskúšali stolovanie a BOZP v prírode. Naučili
sme sa bezpečne zakladať oheň, pripravili sme si po dlhom výstupe jedlo a konečne
sme si mohli oddýchnuť a kochať sa nádherným prostredím Javorníkov. Cestou späť
sme ešte pomenovali pohoria a zopakovali si na lúkach jednotlivé druhy rastlín.
Príroda bola ako maľovaná i vďaka slnečnému nie však horúcemu počasiu.
Ďakujeme našej spolužiačke Natálii Oravčíkovej za možnosť oddýchnuť a občerstviť
sa na jej chate. Keďže naša trieda je spojená z dvoch odborov – Agroturistika a
Manažment regionálneho cestovného ruchu, praktické poznatky rovnako obohatili
všetkých žiakov. Tešíme sa na častejšie vyučovanie v teréne, kde máme možnosť
prakticky vyskúšať nielen svoje vedomosti, ale i niečo nové sa aktívne naučiť .

Žiaci 3.AT

 

https://www.sospsvza.sk/2021/06/vyucovanie-exkurznou-formou-dlhe-pole-osicie-2/


Vyučovanie exkurznou formou – laznícke osídlenia
 

V pondelok 14. júna 2021 sme sa zúčastnili vyučovania exkurznou formou z
predmetu Ekonomika cestovného ruchu – cvičenia v teréne.  Cestou zo Žiliny do
Dlhého Poľa nám sprievodcovala pani prof. Mičurová. Dozvedeli sme sa veľa
zaujímavostí o primárnej a sekundárnej ponuke v nádherných Severopovažských
obciach, ktorými sme prechádzali. Našou úlohou bolo zmapovať laznícke osídlenie
vo vybraných častiach, pripraviť jednodňový výlet pre vybranú cieľovú skupinu a
urobiť kalkuláciu. V Dlhom Poli sme absolvovali trochu náročnejšiu turistiku do
horskej časti Čupec 819 m. n. m. Prvou zastávkou bolo bačovisko, kde sme sa od
ešte žijúcej obyvateľky lazov dozvedeli zaujímavosti o ťažkom živote v minulosti,
chove hospodárskych zvierat a pestovaní plodín. Pozreli sme si aj staré
poľnohospodárske stroje, ktoré sa na mieste nachádzali. Pokračovali sme trasou k
ďalším chalupám, kde nám pani profesorka poskytla výklad o histórii jednotlivých
usadlostí a orientácii v teréne. Prvú časť trasy sme zakončili na najvyššej
poľnohospodárskej usadlosti pod vrchom Čupec, kde sme sa občerstvili a kochali
pohľadom na krásnu okolitú prírodu. Následne sme pokračovali výstupom – vrch
Čupec, odkiaľ sa nám naskytol nádherný pohľad na okolité vrchy s mapovaním
terénu od nášho spolužiaka Dávida. Po zostupe sme sa zastavili u mladého farmára
Maroša, kde sme získali poznatky o chove kôz a kráv.  Príroda bola ako maľovaná i
vďaka slnečnému, no trochu chladnému počasiu. Vyučovanie v teréne nám nielen
získalo rozšíriť si nové obzory, ale posunulo nás bližšie k rešpektu voči prírode a
obyvateľom s ňou spätých. Keďže sme študenti pomaturitného štúdia Vidiecka
turistika, nie je vylúčené, že niektorí z nás si vyberú pôsobenie v tejto náročnej, ale
krásnej oblasti. 

https://www.sospsvza.sk/2021/06/vyucovanie-exkurznou-formou-laznicke-osidlenia/


Na hodine Floristiky

Študenti 3.Z triedy naplno využívajú hodiny floristiky a teoretické vedomosti z
dištančného vzdelávania, kde bolo menej príležitosti na praktické práce. Praje im aj
školská záhrada, ktorá im ponúka sortiment kvetín a zelene. Stihli sme kyticu i
vypichovaný aranžmán a čaká nás ešte niekoľko školských prác.

https://www.sospsvza.sk/2021/06/na-hodine-floristiky/




Naša Prax
Predajňa Zrnko Žabokreky – Aká bola moja prax?

           Vždy, keď počas roka príde čas praxe a ja si mám opäť vybrať miesto, kde budem počas
jedného týždňa pracovať, premýšľam nad takými podnikmi, v ktorých by ma prax bavila. Chcela
by som si činnosti, ktoré dané miesto ponúka, naozaj vyskúšať. A tak som sa tento rok rozhodla
pre môjmu srdcu blízky podnik → lokálnu predajňu slovenských potravín Zrnko v Žabokrekoch
pri Martine.
           Ide o malú predajničku, ktorá poskytuje potraviny od slovenských, prevažne malých
miestnych výrobcov. Nájdete tu automat s čerstvým nepasterizovaným mliekom, mliečne i mäsové
výrobky z družstva v Necpaloch, ktorého je predajňa súčasťou, ďalej je možnosť kúpiť si kváskové
pečivo zo Zrnko pekárne, zeleninu, ovocie, šaláty a nátierky rôzneho druhu, med a výrobky od
včelárov. Majú tu dokonca aj kávu z martinskej pražiarne, bylinné i ovocné čajíky a čo mňa
osobne veľmi prekvapilo, tak aj zmesi korenia z Česka, ktoré si môžete sami nabrať z veľkých
džbánov. Nechýbajú samozrejme ani lisované šťavy, slovenské vína, pivo a bylinné limonády,
maškrty, múka, cestoviny a podobné výrobky. Jednoducho, je tu všetko potrebné. Čo sa týka
domácich vajíčok, tie momentálne predávajú od chovateľa z Vrútok, no počas mojej praxe sme
začali plánovať a pripravovať chov sliepočiek, a tak aj vajíčka budú čoskoro priamo od Zrnko.
Aká teda bola moja úloha v tíme a čo som zažila?
           Každé ráno sme s veľmi priateľským manažérom prediskutovali plán na daný deň, vybavili
základné veci ohľadom tovaru od dodávateľov a pustili sme sa do rozvozu objednávok. Spočiatku
to bol trocha zvláštny pocit ocitnúť sa v pozícii, ktorú som doteraz poznala len z druhej strany, keď
mi mal poštový kuriér priniesť zásielku. No rýchlo som si zvykla na prácu so zákazníkmi aj s
terminálom. V jedno ráno som sa veľmi potešila, keď mi bolo povedané, že ideme pripravovať
chov sliepok. Vtedy bolo prvoradé zistiť všetky veci potrebné pre zriadenie chovu. Takže sme si
spísali všetky naše nápady (chceli sme, aby bol chov čo najekologickejší), poradili sa s pánom z
necpalského družstva, ktorý nás prišiel navštíviť, vytlačili potrebné tlačivá z regionálnej a
potravinovej správy a ihneď začali pripravovať priestory vo dvore za predajňou, pretože termín
prvej obhliadky, ktorý sme s martinskou správou dohodli, nebol ďaleko. Aby sme práce nemali
málo, do tohto všetkého k nám zavítala kontrola z hygieny. Vtedy som sa presvedčila o tom, aké
dôležité je mať všetky dokumentácie prehľadne založené a poctivo vypracované, rovnako, ako aj
dodržiavať prísne predpisy pri predaji potravín (a že ich je dosť). Kontrola teda mala dobrý priebeh.
Počas týždňa som mala možnosť jedným očkom nahliadnuť do mliekarne a družstva v Necpaloch.
Vyskúšala som si aj triedenie tohtoročnej úrody zemiakov, a popri tom som sa dozvedala nové
veci z oblasti marketingu danej firmy, jej postupného rozvoja a vízie do budúcnosti. No keď prišli
výrobky, ktoré sme potrebovali ochutnať, kým potvrdíme záujem o spoluprácu s dodávateľom, bol
dôležitý aj môj názor, ak viete, čo tým myslím ;)
Ako vidíte, je dosť vecí, o ktoré sa treba starať, aby podnik dobre fungoval. A keďže Zrnko sa snaží
neustále napredovať, prichádzať s novými nápadmi a skvalitňovať svoju ponuku, zamestnanci aj
vedenie majú vždy čo robiť. No ani napriek tomuto množstvu povinností im
 nikdy nechýba úsmev na tvári, pretože majú svoju prácu radi.

Lujza Nováková, IV.AZ



Naša Prax

Naši žiaci v Žilinskom útulku... spoločné venčenie v rámci praktického vyučovania.
 



Máme 
MAJSTERKU SLOVENSKA V

 KICK LIGHT

Naša Zuzana Bujňáková z 3.K sa stala majsterkou
Slovenska Kick Light do 65 kg. Ako hovorí Zuzka:
"Tvrdý tréning a odbornosť trénerov bolo mojím
kľúčom k úspechu. "



NAŠI MATURANTI
 Príprava na niečo, čo nakoniec vôbec neprišlo
 

Ako snáď všetci žiaci stredných škôl, aj my sme na tú našu nastúpili s vedomím, že nás o 4 roky
čaká veľká skúška – maturita. Niektorí z nás to vnímali čoraz intenzívnejšie, no na niektorých
neprišiel ten tlak vôbec. Každým rokom sa však čas, ktorý sme mali využiť na prípravu krátil.
Predposledný, III. ročník, sa tento čas skracoval oveľa rýchlejšie. V marci 2020 nám totižto
zatvorili školu z dôvodu pandémie. Vtedy sa naša príprava na maturitnú skúšku zo dňa na deň
zastavila. Trvalo niekoľko týždňov kým sa znova naša výučba začala podobať na tú, na ktorú sme
boli zvyknutí počas prezenčného vyučovania. Niektoré predmety sa nám akoby vyparili z rozvrhu
a neukázali sa až do konca školského roka.
Dostala sa k nám správa, že vtedajší štvrtáci nebudú mať takú maturitu, na akú čakali. Teda nebudú
mať maturitnú skúšku vôbec. Čo sme si v ten moment pomysleli my? Primárne sme sa vtedy
rozdelili na dve skupiny. Tí, ktorí začali dúfať v to, že aj nás postihne také „šťastie“, ako to niektorí
z nás vnímali, a maturitnú skúšku zrušia aj nám. A potom tí, ktorí sa modlili, aby sa situácia
budúci rok neopakovala.
V septembri sme nastúpili do školy. Boli sme štvrtáci! Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že sme
školský rok začali štandardne tak, ako každý rok predtým. No bolo to naozaj tak? Život na škole sa
z veľkej časti úplne zmenil. Pri vstupe do školy už nestačilo, aby sme sa prezuli, museli sme použiť
dezinfekciu na ruky, ktorá sa teraz nachádzala na každom kroku, pri každom vchode, na každom
poschodí. Na tvárach sme museli nosiť rúška, no to v tomto momente nebolo už nič zvláštne, nič
na čo by sme neboli zvyknutí. Ešte pred pár mesiacmi, keď koronavírus ani nedorazil na
Slovensko, sme viedli témy o tom, že budeme v laviciach sedieť so zakrytými ústami a nosom.
Vtedy sa nám to zdalo byť nepredstaviteľné, no začiatkom nového školského roka sa tieto naše
hrôzostrašné predstavy stali realitou.
Okrem týchto zmien v školských životoch, na ktoré sme boli zvyknutí sa vyučovanie oproti tomu
pred pandémiou príliš nelíšilo. Keď sme začali mať pocit, že školský rok bude predsa len vyzerať
vcelku normálne, prišla správa, ktorej sa väčšina štvrtákov bála → „Stužkové slávnosti sa rušia“.
Preniesli sme sa cez to. V októbri sa na Slovensku opäť zatvorili všetky stredné školy. Do školy
sme sa mali vrátiť po Vianociach, no nestalo sa tak. Vo februári sme si už všetci plne uvedomovali,
že na maturitnú skúšku nie sme pripravení, a že sa na ňu pripraviť už ani nestíhame. Práve preto
nás potešilo, keď nám minister školstva oznámi, že ruší tohtoročné písomné maturity, s výnimkou
slohu, a to ako zo slovenského, tak aj z anglického jazyka. Odľahlo nám, no stále sme si mnohí
neboli istí tým, ako zvládneme práve tieto slohy a ústnu časť maturitnej skúšky.
22. februára sme sa vrátili do školy. Na prezenčné vyučovanie chodili iba štvrté ročníky, no ani tie
nie kompletné. Boli dni, kedy u nás v triede sedelo 5 ľudí z 18. Po mesiaci sa aj štvrtácke ročníky
na stredných školách v žilinskom kraji museli opäť zatvoriť kvôli veľmi zlej pandemickej situácii.
V hlavách nám vŕtala otázka: „Ako zvládneme maturitu?“
Po pár dňoch sme sa od ministra školstva dozvedeli, že sa naša maturitná skúška nebude konať
vôbec. Naše známky na maturitných vysvedčeniach majú byť odrazom našej snahy počas celého
štúdia na strednej škole, teda sa spriemerujú známky z vysvedčení z predošlých rokov. V podstate
tak, ako to bolo pri štvrtákoch minulý školský rok. Mnohí z nás sa veľmi potešili, najmä preto,
lebo sami vedeli, že maturitnú skúšku by zvládli len tak-tak. Predsa len nám chýbalo niekoľko
mesiacov klasickej prezenčnej výučby, a teda aj klasickej prípravy na túto skúšku. No sú medzi
nami aj takí, ktorých táto informácia do istej miery sklamala. Prečo sklamala, veď  je to šťastie nie?



Mať maturitu vo vrecku už v marci, a to bez stresovania pred komisiou. Áno, svojim spôsobom
áno. Nikto z nás nebol zo všetkých predmetov pripravený na maturitu tak, ako by bol za bežných
okolností. No je  v tom háčik. Sú žiaci, ktorí sa na maturitu nepripravovali takmer vôbec. Žiaci,
ktorí mali na práci vždy dôležitejšie činnosti ako učenie. Žiaci, ktorí by maturitnú skúšku
najpravdepodobnejšie nezložili. No a títo žiaci ju dostanú rovnako ako tí, ktorí príprave na skúšku
venovali obrovské množstvo svojho, aj voľného, času.
Z ďalšieho uhľa pohľadu je to naozaj šťastie. Z pohľadu situácie ako takej. Tento školský rok bol
pre nás všetkých náročný. Niektorých postihol koronavírus a nebolo v ich silách venovať sa
učeniu. Tí, ktorí to zažili určite vedia o tom rozprávať viac. Iní žiaci prišli v tomto roku o blízkych
a takisto nebolo v ich silách venovať sa štúdiu. Je to predsa prirodzené a treba na to brať ohľad. Z
tohto hľadiska sme všetci šťastní, že nám osud doprial aspoň takejto úľavy, pretože v tejto dobe je
len naozaj ťažké odhadnúť, či budeme mať zajtra dostatok síl na to, aby sme sa čo i len postavili z
postele. Preto chcem na záver všetkým poďakovať, že sme spolu zvládli tieto štyri roky. Naše
štúdium na strednej škole sa končí inak ako sme očakávali. Celý náš život na škole sa nám teraz
môže podobať na dielo od Samuela Becketta– Čakanie na Godota. Celý čas sme čakali na niečo, čo
nakoniec vôbec neprišlo.
Všetkým učiteľom a nepedagogickým zamestnancom prajeme veľa šťastia a pevných nervov. Veľa
síl a motivácie prajeme všetkým budúcim štvrtákom. A všetkým dohromady prajeme veľa zdravia.
S pozdravom, IV.MK



Naše štyri roky

Každý z nás si pamätá na prvé dni školy. Na to ako sme sa spoznávali, snažili sa zapamätať mená
spolužiakov, učiteľov a zvykali si na novú etapu života. Teraz sú z tých dní už len spomienky, naša
cesta na škole sa končí a nikto nevie, či sa ešte niekedy spolu všetci stretneme...

V septembri, roku 2017, dal osud dokopy skupinku tridsiatich dvoch ľudí. Boli sme zaujímavou
triedou – budúci veterinári. Boli sme väčšinou úplne rozdielni a jediné, čo nás spájalo, bola láska
ku zvieratám. „Život je čakanie na to, kedy sa naše sny zmenia v skutočnosť.“ V prvom ročníku
sme mali veľké očakávania a plno snov, ktoré si chceme splniť. V ďalších rokoch sa ale viacero
vecí zmenilo. Druhý ročník pre nás nebol jednoduchým. Dostali sme novú triednu učiteľku (našu
pani Uhliarikovú), ktorá sa s nami naozaj trápila od prvého dňa. Bolo treba zmeniť priveľa vecí.
Známky sme nemali moc dobré, dochádzka bola hotová katastrofa a stalo sa aj niekoľko „nehôd“,
ktoré bolo treba riešiť. Vždy nás ale obhajovala a snažila sa nám vo všetkom pomôcť. Nebola nám
len učiteľkou, stala sa pre nás katom ale i ochrancom, bola nám priateľom, oporou... Zaslúžila si
pani učiteľka takú triedu akou sme boli? Určite nie. Zvládla to s nami? Áno ! Pre to všetko, čo pre
nás spravila a čím pre nás bola jej veľmi ďakujeme, aj keď vieme, že nikdy jej to nedokážeme                    
splatiť. Ako sa ročníky striedali  zisťovali  sme,  že  možností  je  viac.  Od  detských plánov sme
prešli k skutočnému svetu, kde sa realita a sny nemusia zhodovať. Už nie sme triedou len
veterinárov, chceme byť učiteľmi, vedcami, záchranármi, prekladateľmi...
Až čas ukáže, čo z nás bude, ale stredná škola nám dala všetko pre to, aby sme sa budúcnosti
mohli pozrieť priamo do očí a nie sa len zahanbene uhýbať pohľadu.
 „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“ Nám sa s
poľnohospodárskou školou bude spájať množstvo spomienok, ktoré budú šťastné i smutné,
vyčarujú nám úsmev na tvári, ale aj nás stisne v hrudi. Štyri roky, ktoré sme tu mohli stráviť v nás
navždy zostanú zapísané a sme vďační, že nám bolo umožnené študovať práve tu. Dúfame, že aj vy
si na nás občas spomeniete a už len v dobrom si zaspomínate na všetko pekné, čo nás spolu
postretlo, pretože my na to nikdy nezabudneme.

Vážený pán riaditeľ, pani zástupkyňa – najlepšia pani učiteľka matematiky, milá naša pani triedna
učiteľka, vážení učiteľskí zbor, spolužiaci; vy všetci ste z nás spravili tých ľudí, čo dnes sme.
Ďakujeme vám za čas, ktorý ste s nami strávili, za podporu, ktorú ste nám dávali, za ochotu, rady,
skúsenosti, výchovu a to všetko, čo ste do nás vkladali. Ďakujeme a nie zbohom, len dovidenia.
Vaša 4.L



Drahí spolužiaci,
 
 

Náš čas na strednej škole sa veľmi rýchlo kráti. Čoskoro vstaneme z našich lavíc,
ktoré nám 4 roky výborne slúžili na písanie ťahákov. Myslím, že už každému z nás
prešla hlavou myšlienka na to, čo bude robiť po škole. Niekto to vie viac, niekto
netuší. Isté je, že musíme opustiť oporný priestor pre náš rozvoj. Vzdelávací, osobný,
kolektívny, ale aj iný, ktorý bol prínosom a zanechal v nás odtlačky na veľmi dlhú
dobu.
Ako keby to bolo včera, keď sme prvýkrát prešli prahom našej školy a v túto chvíľu
sa s ňou lúčime. Na toto prostredie sme si však veľmi rýchlo zvykli, každý z nás sa
zaradil do kolektívu a našiel si kamarátov. Boli tu však aj pochmúrnejšie chvíle, tak
ako v každom kolektíve, ale dokázali sme sa cez to preniesť vždy spolu. Neskôr, v
polovici bytia na našej škole prišiel zlom. Nastala pandémia a my sme zo dňa na deň
vymenili vyučovanie spoza lavíc a prestávky strávené so spolužiakmi za domáce
dištančné vzdelávanie. Všetci sme si prešli pozitívnymi aj negatívnymi stránkami
dištančného vzdelávania. Najväčšie negatívum bol strach s blížiacich sa maturít.
Obávali sme sa ako zvládneme skúšku dospelosti s nedostatočnou prípravou z
pohodli a domova. Aj preto nám odpadol veľký kameň zo srdca, keď náš minister
školstva oznámil zrušenie maturitnej skúšky.
Zo školy odchádzame bez možnosti vyskúšať si sedieť pred komisiou a loviť z pamäti
vedomosti za 4 roky. Ukrátení o rok strávený medzi školskými múrmi v spoločnosti
spolužiakov, ale zato odchádzame s nádhernými spomienkami na školu, zážitky,
kamarátov a pedagógov; s manuálnymi skúsenosťami z praxe a vedomosťami
nadobudnutými počas štúdia...
Sme pripravení urobiť krok do neznáma, krok  ku svojim snom a túžbam a pritom
vždy s láskou spomínať na krásne časy strávené v týchto priestoroch. Neostáva nám
povedať nič iné, len ĎAKUJEME.            
4.AZ

 



 
Záverečný príhovor študentov IV. T

Prvý školský deň, veľmi náročný deň pre každého jedného študenta. Život je jedna veľká knižka a nástupom
na strednú školu sa otvára nová kapitola a tá stará, ktorá sa nazýva základná škola sa zatvára. Náš prvý
školský deň začal veľmi zaujímavo, pretože nikto poriadne nevedel, kde máme triedu. Nakoniec to bola
malá trieda na prízemí, ktorá pripomínala myšaciu noru, kde už sedela moja budúca spolužiačka a budúci
spolužiak. Išlo o Adelu a Andreja, ktorí sedeli od seba tak ďaleko, akoby išlo o dva nepriateľské vojenské
tábory. Postupne prišli aj ostatní, a hneď za nimi prišla naša nová pani učiteľka triedna. Išlo o pôvabnú,
mladú ženu, ktorá sa nám predstavila ako Zuzana Moravčíková. Bola veľmi sympatická, a zároveň pôsobila
vzdelane. Zistili sme, že nás bude vyučovať ekonomiku. Zo začiatku sme mali v očiach smrť, pretože sme
nevedeli, o čom vôbec ekonomika je. Časom sme to už ale zistili. V prvom ročníku sme sa ešte len
oťukávali a vzájomne spoznávali či už ako spolužiaci, alebo aj s vyučujúcimi...
Príchodom do druhého ročníka nás opustilo veľa vecí, ako napríklad traja spolužiaci, ktorí prepadli a
následne prestúpili na inú školu alebo i naša milovaná pani učiteľka triedna, ktorá išla na materskú
dovolenku. Taktiež sa nám vymenila aj pani učiteľka na technológii a na ekonomike. Konečne sme začali
chodiť poriadne na prax do mesta. Spoznávali sme pamiatky, nikto sme netušili, aké zaujímavé zákutia má
Žilina a jej okolie.
V treťom ročníku sme zažili, aké je podnikanie náročné. Podľa mňa to je úžasná vec, ktorá sa hodí každému
jednému z nás do života. S celým týmto procesom nám pomáhalo naše zlatíčko Majka Štefková, ktorá nám
nesmierne chýba. Bola to naša veľká nápomocná ruka, ktorá sa vždy krásne usmievala a vedela vykúzliť
radosť každému, koho stretla. Mala obrovský dar na rozprávanie a ešte k tomu krásne fotí. Veľmi sa mi
páčila jej prednáška o Iráne. Druhú časť tretieho ročníka sme strávili doma kvôli pandemickej situácii na
Covid-19, ktorý nám znepríjemňuje život do dnešných časov.
Teraz už sme vo štvrtom ročníku, máme úspešne zmaturované. Niektorí sa hlásime na vysoké školy, ktoré
budú ďalšou kapitolou nášho života a niektorí idú priamo do zamestnania. Kebyže mám vymenovať čo
všetko nám táto škola dala, je toho veľa, ale také najdôležitejšie podľa mňa je to, že sme spoznali super
mladých ľudí, ktorí sú každý odlišný. Dala nám pomocnú ruku v podobe Majky Štefkovej, ktorá je stále s
nami, aj keď už nechodí k nám na školu. Spoznali sme super učiteľov, ktorí majú každý jeden zaujímavý
životný príbeh. Bojovali sme celé štyri spolu bok po boku a môžem konečne vyhlásiť, že sme už dobojovali.
Naše veľké ďakujem patrí pánovi riaditeľovi a pani zástupkyni, ktorí to mali s nami ťažké. Taktiež chceme
poďakovať pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí nás učili a pre niektorých to bolo trápenie s nami. Ďalej
to budú žiaci vyšších a nižších ročníkov, s ktorými sme sa nasmiali, či už na školských chodbách alebo
školských výletov. Moje veľké ďakujem patrí aj žiackej školskej rade    a pani učiteľke Višňovskej, ktorá mi
ukázala úplne iný kolektív ľudí, ktorý sú úžasný. Určite má ŽŠR niečo do seba! Ďakujem patrí aj Majke
Štefkovej, ktorá nám vždy ochotne pomáhala. Tak isto chceme poďakovať aj pani upratovačkám a pani
vrátničke, ktoré nás vždy upozorňovali na to, že nemáme prezuvky.        IV. T
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Slávnostný príhovor riaditeľa školy k ukončeniu školského roka 2020/2021

Vážený pedagogický zbor, milí študenti!

Dovoľte mi Vás všetkých privítať na slávnostnom ukončení školského roka.
 Tento deň je významný tým, že sme sa všetci mohli konečne spoločne stretnúť – pedagógovia aj
študenti. Keď si spomenieme na minuloročné ukončenie školského roka, ktoré bolo len v triedach,
je to neporovnateľné.
Aj v tomto školskom roku sme spoločne prežili dištančné vzdelávanie, ktoré bolo iné ako
prezenčné, klasické vzdelávanie. V rámci mimoriadnych opatrení prebiehala výučba online
komunikáciou. Na túto formu a v takej miere sme neboli zvyknutí ani my pedagógovia, ani vy
študenti. Museli sme sa prispôsobiť vzdelávaniu na diaľku, novým formám prezentovania učiva,
overovaniu Vašich vedomostí, vzájomnej komunikácii a rešpektovaniu hygienickej situácie. Covid
– 19 priniesol prázdne školy, poloprázdne dopravné prostriedky a ulice. Viacerí z Vás boli v
karanténe, len aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Naša škola sa zrazu presunula do domovov, ktoré sa
stali pracoviskom
na väčšinu školského roka. Môžem konštatovať, že sme prežili mesiace, v ktorých sme sa učili
spolu, hľadali sme spôsoby, ako učiť a ako sa učiť, ako zvládnuť okrem učiva v rôznych
predmetoch aj svoj strach. Toto obdobie, tento školský rok nebol ľahký, ale chcem s hrdosťou
vyhlásiť, že sme to všetci spoločne úspešne zvládli. Až v záverečných mesiacoch školského roka
som zaregistroval vetu od žiakov, pedagógov: „My už chceme ísť konečne do školy.“ Škola je
každodenný režim, denne sa tu stretávajú žiaci, učitelia, prevádzkoví zamestnanci, je to naša istota,
že niekam všetci patríme. To, že niekam patríme, sme doteraz brali ako samozrejmosť.
Vážené kolegyne, kolegovia, chcem sa Vám poďakovať, že ste svoje povolanie počas tohto
školského roka vykonávali zodpovedne, za zložitých podmienok. Ďakujem Vám za to, že ste
žiakov vyťahovali z domáceho komfortu, zadávali ste im domáce úlohy, ktoré im boli proti srsti,
ale naučili ste ich nimi získať potrebné informácie, a aj to, že v živote často budú musieť vykonať
veci, ktoré sa im nie vždy budú páčiť.
Chcem poďakovať aj všetkým nepedagogickým zamestnancom za to, že nám svojou každodennou
prácou pomáhali pripraviť podmienky na to, aby škola zvládla pandemickú situáciu.
Je tu koniec školského roka, takže mi dovoľte Vám všetkým zaželať krásny prázdninový čas, veľa
slnka, bezstarostného oddychu, načerpanie energie do nového školského roka, ktorý, dúfajme,
bude taký, aký má byť.

Ing. Ľubomír Schvarc
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