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ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022
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

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ školy: Ing. Schvarc Ľubomír
Zástupca riaditeľa: Mgr. Raždíková Elena
Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie: Ing. Matúšek Dušan

ADMINISTRATÍVA A PREVÁDZKA
Hospodárka školy: Bc. Janušová Alena
Tajomníčka školy: Mgr. Štyriaková Ľubomíra
Finančná a mzdová účtovníčka: Korená Marta
Vedúca školskej jedálne: Jurovatá Monika
Školník: Frátrik Karol
Vrátnik: Moravčíková Natália
Vodič: Uríček Jozef

TRIEDNICTVO
I.AT Agroturistika/Manažment regionálneho cestovného ruchu
Ing. Jana Kundrátová
I.K Kynológia
Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.
I.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
Mgr. Marek Jakubička
I.Z Záhradníctvo
Mgr. Zuzana Bušíková
I.MP Poľnohospodársky manažment/ Potravinárstvo
Ing. Iveta Suríková
II.AT Agroturistika/Manažment regionálneho cestovného ruchu
Ing. Martina Bellová
II.K Kynológia
Ing. Juraj Holienka
II.L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
MUDr.Veronika Košteková
II.Z Záhradníctvo
Ing. Jarmila Dudoňová
II.MP Poľnohospodársky manažment/ Potravinárstvo
Mgr. Petra Uhláriková
III.AT Agroturistika/Manažment regionálneho cestovného ruchu
Ing. Emília Čanecká
III.K Kynológia
Mgr. Katarína Štalmachová
III. L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
MVDr. Magdaléna Barnišinová, Phd.
III. MZ Poľnohospodársky manažment/Záhradníctvo
RNDr. Zuzana Brecíková
III. EP Ekonomika podniku/Potravinárstvo
PaedDr. Ľudmila Štefíková
III. V Vidiecka turistika
RNDr. Ľubica Vágnerová
IV. AT Agroturistika/Manažment regionálneho CR
Mgr. Katarína Drdáková
IV. P Potravinárstvo
Ing. Katarína Podoláková
IV. MZ Poľnohospodársky manažment/Záhradníctvo
Ing. Beata Latková
IV. K Kynológia
Ing. Eleonóra Boocová
IV. L Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
Ing. Ján Lazar

Zloženie metodických združení
Metodické združenie všeobecno-vzdelávacích
predmetov a prírodovedných predmetov
Vedúca MZ:
RNDr. Zuzana Brecíková
Členovia:
Mgr. Elena Raždíková
Ing. Janka Bazelidesová
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
PaedDr. Ľudmila Štefíková
Mgr. Andrea Uhliariková
Mgr. Dana Višňovská
Mgr. Katarína Drdáková
Mgr. Petra Uhláriková
Mgr. Kamila Sikorová
Mgr. Beáta Rychlá
Mgr. Zuzana Bušíková
Ing. Anna Dolníková
Mgr. Dušan Jančok XXXX

Metodické združenie odborných predmetov
Vedúca MZ:
Ing. Anna Belová
Členovia:
Ing. Ľubomír Schvarc
Ing. Dušan Matúšek
Ing. Miroslava Mičurová
Ing. Eva Hulínová
Ing. Martina Bellová
Ing. Eleonóra Boocová
Ing. Katarína Némethová
Ing. Vladimír Fabšík
Ing. Monika Kaplárová
Ing. Ján Lazar
Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.
Ing. Jana Kundrátová
Ing. Štefan Moravčík
Ing. Ireneus Trnovec
Ing. Jarmila Dudoňová
Ing. Helena Samcová
Ing. Miriam Škorvánková XXX
Ing. Iveta Suríková
MVDr. Veronika Košteková
Ing. Štefan Hoferica
MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD.
Ing, Juraj Holienka
PaedDr. Soňa Ondrejková
Ing. Beata Latková
Ing. Katarína Podoláková
Ing. Bronislava Poljak Lambrichová

Metodické združenie triednych učiteľov
Vedúca MZ:
Mgr. Elena Raždíková
Členovia:
Ing. Jana Kundrátová
Mgr. Marek Jakubička
Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.
Mgr. Zuzana Bušíková
Ing. Iveta Suríková
Ing. Martina Bellová
Ing. Juraj Holienka
MVDr. Veronika Košteková
Ing. Jarmila Dudoňová
Mgr. Petra Uhláriková
Ing. Emília Čanecká
Mgr. Katarína Štalmachová
MVDr. Magdaléna Barnišinová, Phd.
RNDr. Zuzana Brecíková
PaedDr. Ľudmila Štefíková
RNDr. Ľubica Vágnerová
Mgr. Katarína Drdáková
Ing. Katarína Podoláková
Ing. Beata Latková
Ing. Eleonóra Boocová
Ing. Ján Lazar

Otvorenie školského roka
2. septembra 2021 pán riaditeľ otvoril
školský rok, privítal našich študentov
a zaželal im úspešný školský rok.

Hrad Strečno IV.T - vyučovanie exkurznou formou
Vo štvrtok 16. 09. 2021 sme sa s našou triedou (4. T) zúčastnili vyučovania exkurznou formou na
hrade Strečno.
Do obce Strečno sme cestovali autobusom a zo zástavky sme to k hradu mali asi 15 min. Výstup
na hrad nám spestrila naša spolužiačka Patrícia Hlaváčová zaujímavosťami o hrade a jeho okolí.
Priamo na hrade nám pripravila výklad o histórii a zaujímavostiach hradu. Množstvo informácií
získala najmä brigádovaním na hrade ako sprievodkyňa. Hrad Strečno bol veľmi krásny a plný
histórie. Najviac sa nám páčil výklad na vrchu hradnej veže, z ktorej bolo vidieť krásy okolia.
Prehliadku hradnej kuchyne nám obzvláštnili recepty z čias stredoveku. Aj keď doma by sme ich
radšej neskúšali, bolo zaujímavé si ich prečítať a dozvedieť sa, ako sa ľudia v minulosti stravovali.
Na hrade sme tiež mali možnosť vidieť výstavu „Farbohra skla“ od umelkyne Petronely Vlhovej,
ktorá sa nachádzala v Severnom paláci.
Po prehliadke sme sa prešli na železničnú stanicu do Nezbudskej Lúčky, z ktorej sme sa presunuli
vlakom späť do Žiliny.
Ďakujeme našej pani profesorke Bellovej, že nás zobrala na túto exkurziu aj v dobe Covidu.
Taktiež by sme sa chceli poďakovať Patrícii za vybavenie prehliadky a za jej výklad. Tešíme sa na
častejšie vyučovanie exkurznou formou, kde máme možnosť prakticky si vyskúšať naše teoretické
vedomosti zo školy.
trieda IV.T

Pridajte krátky text

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
Dňa 20. 09. 2021 sa naša škola SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 12, 010
01 v Žiline, zúčastnila v rámci „Týždňa dobrovoľníctva“ dobrovoľníckej aktivity v parku Frambor
v Žiline, kde sme areál parku čistili od kameňov, konárov, odpadu v časovom termíne od 11:00
hod. – 15:00 hod.
Akcie sa zúčastnilo 12 žiačok + pedagogický dozor:
Zuzana Kamenská - 2.K
Klára Gregušová - 3.K
Lenka Gallová - 3.K
Paulína Beliančinová - 2.L
Rebeka Fuhrichová - 3.L
Tereza Latková - 3.L
Ema Šušková - 2.K
Nina Černegová - 2.K
Mária Brezovská - 3.K
Martina Klocáňová - 3.K
Viktória Panáčková - 3.K
Nina Komačková - 2.K

Vypracovala: Ing. Eleonóra Boocová

Pridajte krátky text

VICTORIA REGIA
23.9.2021 sa v Piešťanoch uskutočnil 28. ročník súťaže VICTORIA REGIA –
Majstrovstvá Slovenska vo floristike Skills Slovakia. Hlavná téma tohtoročných
majstrovstiev Slovenska vo floristike znela: "Stretnutie priateľov".
Súťaž tvorili 3 úlohy: 1. Višehradská lavička – priestorová dekorácia do exteriéru,
2. Babie leto – kytica a 3. Tajná práca – vypichovaný košík na bicykel.
Našu školu zastupovala Radoslava Kvasnicová z III. MZ
Súčasný ročník poznačili viaceré zmeny či už opatrenia na Covid – 19, zmena v
organizácii súťaže pre profesionálov a neprítomnosť študentov zo zahraničia.
VICTORIA REGIA nadväzovala na súťaž, ktorá sa uskutočnila deň predtým –
Visegrad oasis cup – súťaž profesionálnych floristov z V4, kde každú krajinu
zastupovali 3 floristi. Slovensko zastupovala aj naša bývalá žiačka.
Ing. J. Dudoňová

BIELA PASTELKA
Dňa 24. 09. 2021 sa naša škola zúčastnila dobrovoľníckej aktivity - verejnej zbierky „Biela
pastelka“ - vďaka ktorej sa zlepšia životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácií. Cieľom
zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, na
financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného
života.
Akcie sa zúčastnilo 14 žiačok + pedagogický dozor:
Zuzana Kamenská - 2. K
Klára Gregušová - 3.K
Lenka Gallová - 3.K
Paulína Beliančinová - 2.L
Rebeka Fuhrichová - 3.L
Tereza Latková - 3.L
Ema Šušková - 2.K
Nina Černegová - 2.K
Mária Brezovská - 3.K
Martina Klocáňová - 3.K
Viktória Panáčková - 3.K
Nina Komačková - 2. L
Mikulášová Sarah – 2. L
Miklová Sofia – 2. L
Vypracovala:
Ing. Eleonóra Boocová

TIC Žilina, Burianova veža a Rosenfeldov palác
V piatok 24. 9. 2021 sme s našou triedou II.T v rámci predmetu Prax mali možnosť spoznať
kultúrno-historické pamiatky mesta Žilina.
Naše prvé kroky viedli do Turistickej informačnej kancelárie na Námestie Andreja Hlinku v
Žiline. Dozvedeli sme sa o činnosti a fungovaní kancelárie, mali sme možnosť vidieť rôzne
propagačné materiály o meste a okolí a spolupráci TIK-u so subjektami cestovného ruchu.
Po návšteve TIK-u naše ďalšie kroky viedli na Burianovu vežu. Pani sprievodkyňa nám priblížila
históriu veže. V jej vnútri sa nachádza 6 zvonov, ktoré však nemôžu byť pustené naraz. Burianova
veža ponúka krásne výhľady na Žilinu zo všetkých strán. Nakoniec sme sa, už ale bez pani
sprievodkyne, za doprovodu pani učiteľky Bellovej išli pozrieť na krásny Rosenfeldov palác, ktorý
bol postavený v roku 1907 ako súkromná obytná rezidencia Ignáca Rosenfelda a sídlo banky. Je
celý postavený v secesnom štýle. V jeho podkroví sa nachádza veľmi zaujímavá výstava bábok,
ktorá je súčasťou stálej expozície. V priestoroch paláca sa často uskutočňujú aj rôzne spoločenské
podujatia, výstavy a pod.
Ďakujeme našej pani profesorke, že sa nám snažila spestriť vyučovanie aj v tejto zložitej situácií.
Vďaka patrí aj pani sprievodkyni z TIK-u, ktorá nám umožnila sledovať prácu sprievodcu priamo v
teréne.
S pozdravom II.T

Hrad Strečno II.T - vyučovanie exkurznou
formou
V rámci praxe putovali kroky našej triedy II. T, odbor Manažment regionálneho
cestovného ruchu, v mesiaci september do obce Strečno. Naším cieľom bola návšteva
hradu Strečno.
Z autobusovej zastávky sme to k hradu mali asi 15 minút. Na hrad nás sprevádzala naša
triedna profesorka pani Martina Bellová, ktorá nám zabezpečila vstup na hrad i
sprievodkyňu, ktorá nás previedla hradom. Oboznámila nás s históriou a architektúrou
hradu.
Súčasťou prehliadky bola aj výstava obrazov od umelkyne Petronely Vlhovej, ktorá sa
nachádzala v Severnom Paláci. V tejto časti hradu sme mali možnosť vidieť aj figurínu
slávnej Žofie Bosniakovej. Z hradu sme si vychutnali krásny výhľad na rieku Váh, na
ktorej sa organizujú splavy, i krásne okolie.
Prehliadka hradu nás veľmi zaujala a s dobrým pocitom sme sa vracali späť do Žiliny.
Ďakujem našej pani profesorke, že sa nám snažila spestriť výučbu aj v tejto ťažkej dobe.
Tešíme sa na ďalšie potulky.
Lucia Králová, II. T

Za pamiatkami mesta Žiliny
V rámci odborného predmetu PRAX sa naša trieda IV.T, odbor Manažment
regionálneho cestovného ruchu, spolu s pani profesorkou Ing. Martinou Bellovou
dňa 30. 09. 2021 zúčastnila exkurzie niekoľkých kultúrno-historických pamiatok v
Žiline.
Prvou zastávkou bola Turistická informačná kancelária, ktorá 1. októbra 2021
oslávila 14 rokov svojho fungovania. Dozvedeli sme sa veľa nových, zaujímavých
informácií a po tejto prehliadke sme sa presunuli do kostola sv. Barbory, kde sme
dostali podrobný výklad od pani sprievodkyne. Kostol je prvou barokovou stavbou
sakrálneho charakteru v Žiline. Legenda hovorí, že mučeníčku Barboru zabil vlastný
otec, pretože sa dala pokrstiť. Kvôli tomu jej bol tento kostol zasvätený.
Zaujímavosťou sú podzemné krypty, kde pochovávali roľníkov a iných ľudí. Ďalej
sme pokračovali prehliadkou Loretánskej kaplnky, ktorá sa nachádza vpravo od
kostola.
Poslednou pamiatkou, ktorú sme navštívili, bol Rosenfeldov palác, ktorého
prehliadka nás veľmi zaujala. Pani sprievodkyňa nás oboznámila s jeho históriou aj
súčasnosťou. Patrí medzi najkrajšie secesné pamiatky na Slovensku a od roku 2009
je národnou kultúrnou pamiatkou.
Za realizáciu praxe ďakujeme pani profesorke a tešíme sa na ďalšie exkurzie a
spoločné zážitky.
S pozdravom,

žiaci IV.T

Prax
V dňoch od 27.9. do 1.10. sa naša trieda zúčastnila odbornej praxe. Každý si hľadal nejaké
vhodné miesto na vykonávanie tejto praxe. Ja som sa rozhodla ísť na veterinárnu
ambulanciu, ku jednému veterinárovi. Našlo sa tam niekoľko zaujímavých prípadov, no
spomeniem iba ten najzaujímavejší. V utorok tam prišiel psík - boxer, ktorý bol neskutočne
podvyživený. Majiteľka tohto psa tvrdila, že psík nepapá iba od piatka, no pri pohľade na
toho chudáčika ste hneď vedeli, že to pravda asi nebude. Psík nechcel príjímať žiadnu
potravu, nevedel sa udržať na nohách, ťažko sa mu dýchalo. Odobrala sa mu krv, urobili sa
mu krvné testy. Zistilo sa, že psík ma veľmi vysoký obsah močoviny a kreatinínu v tele.
Znamenalo to, že jeho obličky nefungovali tak ako mali. V tom momente sa nedalo robiť
nič okrem podania infúzie. Psíkovi do žíl stieklo cca 800ml roztoku. Na druhý deň prišiel
znova na ďalšie infúzie, vyzeral lepšie - pomaličky začal chodiť, neobsedel na jednom
mieste. Na tretí deň bol psík na nepoznanie a tak sme sa mu rozhodli urobiť znova krvné
testy. Testy bohužiaľ ukázali ešte horšie výsledky ako pred dvoma dňami. Z toho vyplývalo
to, že obličky pacienta už vôbec nefungovali a bohužiaľ sa psík musel uspať. Aj keď takýto
zážitok nepatril medzi tie najpríjemnejšie, určite sa budem tešiť na ďalšiu prax, ktorú
strávim v nejakej ambulancii.
Alexandra Osifová, III.L

PRAX

Ahojte,
som žiačkou 3.L triedy a rozhodla som sa tu s vami podeliť o pár zaujímavých prípadov, ktoré som
zažila na tohtoročnej praxi za prvý polrok. 3. ročník je prvým ročníkom kedy si prax vyberáme
sami za seba a nevyberá nám ju škola. Na praxi som bola 2 týždne, každý týždeň u iného
veterinára. Zažila som množstvo zaujímavých prípadov a rozhodla som sa vám tu 2
najzaujímavejšie popísať a tým vám možno aj odovzdať nejaké určité poslanie.
Medzi najzaujímavejšie prípady určite radím deň kedy sme boli očkovať kone proti chrípke a
tetanu. Zaočkovali sme 15 koní z čoho 14 koní bolo úplne bezproblémových. Problém však nastal
keď prišla na rad jedna konkrétna kobyla. Bola veľmi vystresovaná a bála sa. Nechcela vôbec
spolupracovať, vzpierala sa a bolo jasné, že toto bude ťažký oriešok. Nakoniec sa pani veterinárke
podarila pichnúť vakcína, avšak iba polka. Nebolo však už možné podať zvyšok, pretože kobyla
bola už naozaj veľmi vystresovaná a nechceli sme jej spôsobiť traumu do budúcna. Kobyla sa teda
vyviedla von z boxu na jazdiareň, aby sa uvoľnila, ukľudnila a nemala z veterinárky toľký strach,
snažili sa zblížiť. Dozvedeli sme sa, že kobyla patrí jednému mladému dievčaťu, ktoré sa jej ani
veľmi nevenuje a keď už príde, ich tréning nevyzerá zrovna najlepšie. Týmto prípadom som chcela
poukázať na to, že je veľmi dôležité so svojim zvieraťom pracovať už od útleho veku, venovať sa
mu, byť trpezlivý a naučiť ho na ľudský kontakt, dotýkať sa ho v oblastiach kde prebiehajú
veterinárne vyšetrenia atď... Veľmi to pomôže pri veterinárnych úkonoch či už samotnému
veterinárovi, vám ako majiteľovi ale samozrejme hlavne zvieraťu. Nebude také vystresované,
bojazlivé, agresívne a nebudú vznikať zbytočné traumy, ktoré do budúcna môžu viesť len a len k
väčším problémom.
Medzi ďalší prípad, ktorý by som vám tu chcela popísať patrí bohužiaľ jeden s nie šťastným
koncom. Má však veľmi dôležitý odkaz a nemal by nechať nikoho z nás chladným. Jeden deň k
nám na kliniku prišiel pán so stafordom v sprievode policajta. Psík bol veľmi vychudnutý, slabý,
malátny a už na pohľad bolo vidno, že má problémy s dýchaním. Tento psík bol nahlásený ako
týraný, preto bola prítomná aj polícia. Pán však tvrdil, že sa o neho stará tak ako má. Urobil sa mu
röntgen a zistilo sa, že na pľúcach má už veľmi pokročilé štádium rakoviny. Preto bol taký
vychudnutý, rakovina ho doslova celého zvnútra zožierala. Liečba tu už bohužiaľ nemala zmysel a
psík sa musel utratiť. Pán ho možno naozaj netýral avšak to v akom stave jeho pes je, si všimnúť
musel. Nechal to zájsť až takto ďaleko len a len svojou ľahostajnosťou a nezáujmom. Nechcem ani
vedieť ako ďaleko by to nechal zájsť keby ho niekto nenahlási a dúfam, že za to bude niesť patričnú
zodpovednosť. Preto vám chcem týmto prípadom ukázať a poprosiť vás aby ste sa nebáli konať, keď
budete svedkami týrania či podobného zlého zaobchádzania so zvieratami. Možno sa vám podarí
zachrániť nejeden nevinný zvierací život. Tu však už bolo neskoro.
Mojím cieľom v tomto článku bolo ukázať, že byť veterinárom nie je vôbec jednoduché a naozaj
ním nemôže byť hocikto. Veterina nie je len o šťastných psíkoch a mačičkách, príjemných a
zodpovedných majiteľoch, či jednoduchých a úspešných operáciách. Veľakrát obnáša množstvo
ťažkých, nebezpečných a nie zrovna šťastných prípadov, s ktorými sa veterinári musia dennodenne
potýkať. Ceňme si preto ich prácu a verte, že oni sa snažia naozaj najviac ako vedia aby sa pokúsili
pomôcť našim domácim miláčikom.

Lucia Očkayová, III.L

„Dni nezábudiek“
Dňa 6.10.2021 sme sa zúčastnili celonárodnej zbierky na pomoc
psychicky chorým ľuďom „Dni nezábudiek“, ktorú usporiadalo OZ Liga
za duševné zdravie, ktorého cieľom je podpora duševného zdravia.
Duševná alebo psychická porucha je označenie pre výrazný odklon od
spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejavuje sa
poruchami v oblasti duševného diania alebo prevažne telesnými
príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými činiteľmi. Postihuje teda
vyššiu nervovú činnosť, pritom však nie je podložené makroskopickým
poškodením mozgu. Každoročne na jeseň vyjdú do ulíc tisícky
dobrovoľníkov s nežnými modrými kvietkami nezábudiek ako symbolmi
krehkosti duše. Upozorňujú na dôležitosť ochrany duševného zdravia a
pomáhajú nám šíriť destigmatizáciu ohľadne duševných porúch.

Interaktívna prednáška na tému „Stratení v informáciách“
Vyučovanie exkurznou formou

Dňa 11. 10. 2021 o 11.00 hodine sa trieda I.L zúčastnila prednášky na tému „Stratení v
informáciách“. Podujatie organizovala Krajská knižnica v Žiline ako jednu z akcií určených pre
stredné školy.
Prednášku viedli dve interné zamestnankyne knižnice, ktoré žiakom pútavým a motivujúcim
spôsobom priblížili problematiku spracovania informácií. Na konkrétnych príkladoch a s použitím
praktických ukážok oboznámili žiakov s rôznymi možnosťami vyhľadávania informácií, ich
triedenia a spracovania. Beseda bola vedená interaktívne aj s využitím výpočtovej techniky,
pričom žiaci boli aktívne zapájaní do diania aj prostredníctvom rôznych úloh, ktoré museli
spoločne riešiť v skupinách. Aj vďaka tomu, že sa beseda neniesla len v teoretickej rovine, ale bola
spojená s okamžitou praktickou aplikáciou získaných teoretických poznatkov, si z nej žiaci určite
odniesli mnoho cenných poznatkov, ktoré budú môcť neskôr využiť nielen v rámci štúdia, ale aj v
praktickom živote.
Samotná prednáška bola spojená aj s informačnou prípravou žiakov, v rámci ktorej zamestnankyne
knižnice oboznámili žiakov so základnými službami, ktoré knižnica poskytuje, žiaci sa tiež
dozvedeli, aké knihy sa nachádzajú na jednotlivých poschodiach a ako si môžu vyhľadať
požadovaný titul v centrálnom katalógu. Ako bonus za absolvovanie prednášky dostali žiaci
možnosť vybaviť si preukaz v knižnici na jeden rok zadarmo, čo väčšina z nich aj využila.
Zodpovedný pedagóg: Mgr. Čadecká Ivana, PhD

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny
Organizácia spojených národov (OSN) vyhlásila rok 2021 za Medzinárodný rok ovocia a
zeleniny. Pri tejto príležitosti sme sa dňa 14.10. 2021 rozhodli pripraviť výstavu z plodov
našich záhrad a sadov, na ktorej sa podieľali žiaci a učitelia našej školy a prispeli nám ich
neobyčajnými plodmi. Vďaka tomu sa náš stôl zaplnil veľkým množstvom odrôd jabĺk,
hrušiek, domáceho hrozna, orechmi, gaštanmi, nadrozmerne veľkými cuketami, dyňami ale
i vynikajúcimi kompótmi či zaváraným domácim ovocím. Chceme sa veľmi pekne
poďakovať všetkým, ktorý nám podarovali kus ich vypestovanej úrody a taktiež si
nesmierne vážime to, že sa nezabúda na to čo je pre náš život a zdravie najdôležitejšie.
Ďakujeme
Trieda 3.Z

Workshop 1 - Prvá pomoc psom
Dňa 18.10.2021 sa konal workshop pre nás, kynológov, z I.K a zo IV.K.
Názov workshopu bol: „PRVÁ POMOC VŠEOBECNE, ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRVEJ
POMOCI, VÝZNAM SPRÁVNEJ FIXÁCIE ZVIERAŤA, PROVIZÓRNY NÁHUBOK, OBSAH
LEKÁRNIČKY PRE PSA, NAJČASTEJŠIE KRÍZOVÉ SITUÁCIE – rany (tržné, hryzné, bodné),
krvácanie, prehriatie a úpal, dusenie, topenie, zlomeniny, alergická reakcia (uštipnutie hmyzom ,
vretenicou), otravy, autonehoda. CPR – CARDIOPULMONÁLNA RESUSCITÁCIA PSA –
zásady, postup, názorná ukážka. TRANSORT PSA, VIDEÁ, MODELOVÁ SITUÁCIA (záchrana
psa, ktorý je v bezvedomí po zrážke s autom na tréningovom modeli Casper)" Prednášajúcou
workshopu bola naša pani učiteľka MVDr. M. Barnišinová, PhD
I.K a IV.K

Workshop 2 - Figurant, výcvik záchranárskych psov
Dňa 21.10.2021 sa konal workshop na tému: "Služobná a športová kynológia,
výcvik záchranárskych psov" pre nás, kynológov, s pánom lektorom J.
Šrámkom.
trieda IV.K

Spoznávame Žilinu trochu inak
I.A vyučovanie exkurznou formou

Na hodine praxe si žiaci 1.A triedy vyskúšali prácu s mapou, čítanie z mapy a orientáciu v teréne.
Skúsili sme si tzv. geocaching, ktorý je novodobou formou športu, ktorá spočíva v hľadaní
skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. My sme sa zamerali na
úlohy, vďaka ktorým sme spoznávali históriu miestnych pamätihodností v centre Žiliny.
Počuli ste o akustickej anomálii na Hlinkovom námestí? Nie? Skúste zatlieskať presne v jeho
strede. To čo budete počuť vás prekvapí. 😉
Ing. Monika Kaplárová

7 právd/tém o drogách (Bez drog)
Dňa 25. 10. 2021 sa uskutočnila v priestoroch SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku
v Žiline, v triedach I.K a III. AT (1. a 2. vyučovacia hodina) prednáška, ktorá rozoberala
7 právd/tém o drogách:
1.Drogy v tele.
2. Fyzická závislosť, útok proti vitamínom a minerálnym látkam.
3. Falošné údaje o alkohole.
4. Aký účinok, vplyv majú drogy na myslenie.
5. Vplyv drog na osobnosť a tvorivosť.
6. Aká je skutočná pravda o Marihuane.
7. Téma extáza.
Prednáška sa realizovala pod záštitou občianskeho združenia Bez drog a viedol ju
prednášateľ Peter Ruppert.
Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo drogy pre
nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov. Na konci každej prednášky by mali
žiaci urobiť vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú. Študentom bolo vysvetlené a
diskutovalo sa s nimi o tom, čo všetko môžu drogy spôsobiť im samotným, ich priateľom,
ich rodine. Taktiež sa rozoberalo používanie drog v zdravotníctve (morfium).
Študentom sa beseda a s ňou spojené aktivity veľmi páčili, s priebehom a obsahom akcie
boli spokojní. Našim súkromným priním je, aby sa pravda o škodlivosti všetkých drog
dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné inormácie od ich „priateľov“ alebo
drogových dílerov.
Mgr. Michaela Chabadová

Workshop 3: Legislatíva v chove psov
Dňa 26.10.2021 sa na našej škole uskutočnila odborná prednáška na tému:
„Vzdelávanie v oblasti právnej legislatívy v oblasti chovu spoločenských zvierat“.
Lektorkou bola p. Mgr. Nikola Jackuliaková z Aliancie združení na ochranu zvierat
- Zvierací ombudsman. Žiaci III.K a IV.K triedy sa dozvedeli zásadné informácie z
rôznych oblastí, ako sú:
Povinnosti chovateľov spoločenských zvierat- „welfare zvierat“ podľa § 22
Veterinárneho zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
Všeobecné povinnosti vlastníkov a držiteľov zvierat
Spoločenské zvieratá držané v kotercoch
Spoločenské zvieratá držané na reťaziach
Právne následky zanedbávania starostlivosti o zviera a právne následky týrania
zvieraťa
Čo sa považuje za týranie zvieraťa?
Ako sa obracať na štátne orgány v prípade podozrenia zo spáchania trestných
činov na zvieratách ?
Množitelia
Ing. Monika Kaplárová

Študentská kvapka krvi
Študenti IV.MZ a IV.L sa rozhodli darovať svoju „kvapku“ krvi symbolicky
pre svojho spolupútnika, na ktorého stále myslia. Odber krvi sa uskutočnil dňa
26.10.2021 na Transfúznej stanici v NsP v Žiline. Za ich snahu, odvahu pomôcť
a ako povedal jeden z darcov „ maličkosť, čo môžeme urobiť“ im prináleží veľká
vďaka.
Ing. Katarína Némethová
koordinátor pre manželstvo a rodičovstvo

Študentská kvapka krvi
Život je veľmi nevyspytateľný, stačí sekunda a všetko sa môže rázom zmeniť a to sa stalo aj teraz,
...
Predtým som krv nikdy nedaroval, a myslel som si, že to nič nie je. Avšak ako sa blížil čas odberu,
už sa mi to nezdalo také jednoduché. Začal som mať strach, či budem vhodným kandidátom na
odber, či mi nezistia nejakú vážnu chorobu a mal som iné pochybnosti. Na druhej strane som chcel
veľmi pomôcť. Uvedomil som si, že to je maličkosť, čo môžem pre rovesníka urobiť. Vžil som sa
do pocitov jeho rodiny a všetky pochybnosti sa začali strácať. Po odbere som čakal, čo to so mnou
urobí, keďže sme boli poučení, čo môžeme a nemôžeme robiť. No po strachu už nebolo ani stopy,
práve naopak, bol som šťastný, že som to dal bez problémov. Naplnil ma pocit šťastia, akoby som
preniesol celý svet. Som rád, že aj moja krv pomôže k záchrane nejakého života. Mal som pocit, že
by som zvládol ešte ďalší odber. Teraz už viem, že darovať krv nie je nič strašné. Mne to neuškodí
a inému to veľmi pomôže. Ak bude treba, urobím to opäť!
Roland Belčík, IV.M

Valné zhromaždenie a školenie manažmentu
Pred jesennými prázdninami organizovala študentská firma na škole Trabob Valné zhromaždenie.
O čo ide? Študenti odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu podnikajú v treťom ročníku
pod záštitou neziskovej organizácie JA Slovensko Bratislava. Po zaregistrovaní prebieha v triede
výberové konanie na jednotlivé pracovné pozície. Následne predávame akcie- cenné papiere,
ktorými získavame vstupný kapitál na podnikanie. Až potom zvolávame Valné zhromaždenie
akcionárov, kde im predstavujeme podnikateľský plán na školský rok. Prevádzkujeme školský
bufet, organizujeme školské a mimoškolské akcie, sprievodcovskú činnosť a iné aktivity. Po
schválení administratívnych úkonov môžeme začať podnikať. Zároveň sme absolvovali online
školenie manažmentu firmou AT and T Global Network Services Slovakia, prostredníctvom
ktorých sme získali praktické poznatky v strategickom plánovaní a podnikaní. Školenie sme
absolvovali s konkurenčnou firmou ATYN.
Tešíme sa na nové skúsenosti a výzvy, ktoré na nás čakajú tento školský rok.
Trabob, š.f. III.T

Súťaž o NAJ Halloweensku masku
Posledný deň pred jesennými prázdninami sa na našej škole uskutočnila súťaž o naj
Halloweensku masku. Organizovala ju TRABOB študentská firma triedy III.T., ktorá
podniká pod vedením neziskovej organizácie JA Slovensko. V rámci svojich aktivít
prevádzkuje školský bufet, organizuje školské a mimoškolské akcie, podniká v oblasti
cestovného ruchu a reprezentuje školu na veľtrhoch a súťažiach.
Americký Halloween je vlastne našim európskym sviatkom, sviatkom starých Keltov.
Tí verili, že dni, ktoré teraz oslavujeme ako sviatok všetkých svätých, majú magickú
moc. Deti chodievali na obchôdzky k susedom, spievali obradné piesne a za to dostávali
peniaze alebo obradné koláče. Neskôr v týchto tradíciách pokračovali Slovania. Na
hroboch pálili očistné ohne, prinášali sa obetné dary v podobe medoviny či chleba.
Starí Slovania takýto dobový kar nazývali tryzna a praktizovali pri ňom rôzne
karnevalové zvyky – okolo horiacich vatier na cintoríne tancovali v maskách, čím sa
snažili zlé duše zastrašiť.
Pripomenúť tento sviatok s veľkým duchovným rozmerom sme sa rozhodli aj my aspoň
vytvorením originálnych masiek. Do súťaže sa zapojili nielen študenti ale aj
pedagógovia našej školy. Výber bol zložitý, pretože všetky masky sa prezentovali
jedinečnosťou a nápaditosťou. Nakoniec porota zložená zo žiakov rozhodla nasledovne:
1. miesto - trieda I. MP 2. miesto - Janka Balejová zo IV. P 3. miesto - trieda III.L
Všetkých zúčastnených študentov sme obdarili sladkými cukríkmi. Ďakujeme i za
podporu pani profesorkám Ing. Hulínovej, PaedDr. Ondrejkovej a Ing. Mičurovej,
ktoré si vytvorili milé masky. Tešíme sa na originálny Halloween na budúci rok.
Trieda III.T

Workshop 4 - Horská záchranná služba
Dňa 4.11.2021 sa konal workshop Horskej záchrannej služby Malá Fatra Vrátna pre
študijný odbor agropodnikanie so zameraním na kynológiu. Profesionálni záchranári
HZS Juraj Cingel a Jozef Dávidík prezentovali ukážky výcviku ich 4nohých
"kolegov". Opísali a prakticky predviedli žiakom IV. K triedy priebeh výchovy a
výcviku záchranárskych psov, ktorých využívajú pri hľadaní a záchrane ľudí hlavne v
oblasti Malej Fatry. Čierny NO Keily a šedá Kora. Srdečne ďakujeme za
profesionálny prístup a prajeme im v osobnom a pracovnom živote všetko najlepšie.
Ing. E. Boocová, Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.

Workshop 5 - „Prvá pomoc psom“
Dňa 8.11.2021 sa konal pre kynologické triedy 2.K a 3.K workshop pod
názvom: „ Prvá pomoc psom“.
Lektorka MVDr. Barnišinová Magdaléna, PHDr, popísala, prakticky ukázala
všeobecné základy prvej pomoci psom, základné zásady prvej pomoci, význam
správnej fixácie zvieraťa, provizórny náhubok, obsah lekárničky pre psa,
najčastejšie krízové situácie – rany (tržné, hryzné, bodné), krvácanie, prehriatie
a úpal, dusenie, topenie, zlomeniny, alergická reakcia (uštipnutie hmyzom,
vretenicou), otravy, autonehoda. Kynológom boli predvedené názorné ukážky
transportu psa, záchrana psa, ktorý je v bezvedomí po zrážke s autom na
tréningovom modeli Casper.
Ing. Eleonóra Boocová

Zdravý životný štýl – prednáška
Dňa 19. 11. 2021 sa uskutočnila v priestoroch Strednej odbornej školy
poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, v triede I.P (2. a 3. vyučovacia
hodina) prednáška, ktorá sa zaoberala témou zdravého životného štýlu. Prednáška
sa realizovala pod záštitou občianskeho združenia Liga proti rakovine v spolupráci s
Martinským klubom medikov. Viedli ju medičky Anna Gerocová a Aneta Netíková.
Prednášky sú poskytované bezplatne, lektormi sú študenti medicíny Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine, preškolení a vybraní garantom a školiteľom z lekárskeho
stavu Univerzitnej nemocnice Martin. Všetky prednášky sú prednášané metódou
„rovný-rovnému“, kde sú poslucháči zapájaní do prednášok ako rovnocenní a trvajú
cca 90 minút.
Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo je
dôležité uprednostňovať zdravý životný štýl. Prednášajúce sa venovali témam –
výpočet BMI, anorexia a bulímia, stravovanie, pohyb, spánok, karcinóm hrbuého
čreva.
Študentom sa beseda a s ňou spojené aktivity veľmi páčili, s priebehom a obsahom
akcie boli spokojní. Medičky ocenili ich vedomosti z chémie. Naši študenti boli
naozaj veľmi aktívni a zapájali sa.
Mgr. Michaela Chabadová

Stravovanie v prírode
V stredu 27.11. naša trieda IV.AT absolvovala vyučovanie exkurznou formou
v teréne. Vyučovanie odborov Agroturistika a Manažment regionálneho
cestovného ruchu prebiehalo v rámci viacerých vyučovacích hodín s pani prof.
Némethovou a Mičurovou. Absolvovali sme sprievodcovský výklad,
kalkuláciu potravín, orientáciu v teréne, správanie a stravovanie v prírode.
Príroda bola ako maľovaná, všade okolo nás ihrala rôznymi farbami, slniečko
sa na nás usmievalo a terén nás prekvapil nízkym stupňom obťažnosti. S
vyučovaním sme veľmi spokojní a tešíme sa na ďalší takýto typ hodín v teréne.
Trieda IV.AT

Zážitky v teréne
V rámci predmetov Turistika na vidieku a Sprievodcovské služby sme absolvovali
vyučovanie v teréne zážitkovou formou. Pre nás, študentov odboru Agroturistika je to o
to dôležitejšie, lebo všetky vedomosti dokážeme aplikovať v praxi. Prvou zastávkou bola
Štátna ochrana prírody Varín, kde nám bol vysvetlený aktuálny problém – zonácia
Slovenska, stupne ochrany prírody, možnosti využitia územia a nahliadli sme aj do malej
záchrannej stanice pernatej zveri. Nasledovala druhá zastávka- pamiatka UNESCO –
drevený artikulárny kostol Leštiny. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o histórii
spojenej s P.O. Hviezdoslavom, M. Figuli, či o artikulách – článkoch z r. 1681, ktoré
umožnili výstavbu protestantských cirkevných objektov. Celou cestou sme vykonávali
sprievodcovskú činnosť, za ktorú sme boli hodnotení. Pri množstve zaujímavostí sme
úplne zabudli na čas a nevšimli sme si, koľko nových poznatkov sme nadobudli.
Vyskúšali sme si, že práca sprievodcu cestovného ruchu nie je vôbec jednoduchá. Tešíme
sa na opätovné vyučovanie exkurznou formou, ktoré nám pani profesorka prisľúbila.
Žiaci IV.A triedy

Čaro jesene
Aj jeseň má svoje čaro. Príroda sa nádherne mení – pofukuje mierny vánok, stromy a
kríky hrajú rôznymi zlatistými odtieňami. Milujeme prechádzky v jeseni, keď ešte posledné
teplé lúče prenikajú cez konáre stromov, zberáme listy, plody. Popadané lístie, gaštany,
orechy, sušené kvety, šípky môžete použiť na dotvorenie jesenných dekorácií. Žiačky I.Z
triedy Katarína Dvorská, Barbora Ištvániková a Nikola Pálešová Pripravili jesenné
aranžmá, čo potešilo naše oči.

Ing. Anna Belová

ZELENÁ ŠKOLA
Výsledky auditu školy:
Dobrý deň všetkým, po audite, ktorý prebehol v mesiaci október-november, sme si
vybrali tému ODPAD a všetky naše aktivity teda budú súvisieť s odpadovým
hospodárstvom.

Čo sme zistili?
Že našim najväčším problémom je ODPAD. Konkrétne separácia.
Všetok náš-váš odpad končí v komunálnom odpade.
Preto sme sa rozhodli vytriediť a zvážiť odpad produkovaný na škole. S pani
upratovačkami sme sa dohodli, že nám odložia všetok odpad vyprodukovaný na
škole za 1 deň. Pôvodne sme chceli za 1 týždeň, ale to by sme také množstvo
odpadu nemali kde odkladať.
Za jeden deň sa naplnili asi štyri 100 litrové vrecia
Tie sme postupne celé vytriedili a vyseparovaný odpad zvážili a určili aj
približný objem
Zistili sme, že dokážeme vyseparovať až 70% odpadu (samozrejme v ideálnych
podmienkach)
Objemovo najviac tvoril komunálny odpad, naopak najmenej BIO odpad, ten
mal však najväčšiu hmotnosť.
Výsledky kontroly sú uvedené nižšie.

II.K a II.L

Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok
Dňa 9.12.2021, sme osobne odovzdali vianočné krabice
naplnené láskou pre seniorov a seniorky DSS Jesienka
v Bytči. Srdečná vďaka tým, ktorí prispeli.

Ing. Eleonóra Boocová

koordinátorka dobrovoľníctva

Červené Stužky
V školskom roku 2021/2022 v čase od 2. septembra do 1. decembra
prebiehal pätnásty ročník kampane Červené stužky. Organizovali sme
rôzne aktivity – výroba červených stužiek, nosenie červeného alebo
bieleho oblečenia počas Svetového dňa HIV/AIDS.
Na hodinách ETV, NAB, OBN, TH sme si pozreli DVD HIV/AIDS,
prípadne Youtube prednášku. V mesiaci október sa konala prednáška na
tému drogových závislostí v spolupráci s neziskovou organizáciou Bez
Drog. V mesiaci november nás navštívili medičky z Martina, ktoré
prednášali na tému zdravia a zahrnuli do nej i tému duševného zdravia.
Do kampane sa určite zapojíme i o rok.
Mgr. Michaela Chabadová

Maratón písania listov
Maratón písania listov (Write for Rights) je najväčšie ľudskoprávne podujatie na
svete. Amnesty International usporadúva túto udalosť už 20 rokov, tradične v období
okolo Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Ľudia na celom svete v
priebehu niekoľkých týždňov píšu a odosielajú milióny listov solidarity a petícií,
ktorými žiadajú spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a
prenasledovaných ľudí.
Vďaka početným výzvam adresovaným vládam a úradom na celom svete sa vytvára
medzinárodný tlak, ktorý nemôžu len tak ignorovať. Aj vďaka tomu sa nám v
každom treťom z prípadov, ktorým sa venujeme, podarí presadiť zásadnú zmenu.
Naša škola sa každoročne zapája do tejto aktivity. V aktuálnom ročníku sme napísali
približne 100 listov. Zapojili sa študenti rôznych tried našej školy, no predovšetkým
študenti I. K a I. L, patrí im veľká vďaka.
Mgr. Michaela Chabadová
(koordinátor prevencie)

Vyjadrujeme sa bez nenávisti
workshop

V rámci projektu “Mladí bez nenávisti” sa v našej škole realizoval workshop na tému
„Vyjadrujeme sa bez nenávisti“ (10. 12. 2021). Tejto aktivity sa zúčastnili študenti III. AT a II.
MP.
Kampaň “No hate speech movement“ je kampaň pre mládež z dielne Rady Európy pre online
dodržiavanie ľudských práv, zníženie úrovne prijímania nenávistných prejavov a rozvoj online
participácie mládeže a občianstva vrátane procesu riadenia internetu. Začala v roku 2013 a od
vtedy bola organizovaná v 45 krajinách Európy.
Kampaňou Bez nenávisti na internete sa Slovenská republika od roku 2013 zapojila do No Hate
Speech Movement Rady Európy. Cieľom kampane je podporiť výchovu a vzdelávanie k
dodržiavaniu ľudských práv, vytvárať nové nástroje na boj s nenávistným vyjadrovaním,
mobilizovať verejnosť a zvyšovať mediálnu gramotnosť.
Kampaň nemá za cieľ nenávistné vyjadrovanie trestať, ale zameriava sa na znižovanie jeho
akceptácie budovaním kapacít, vzdelávaním, mobilizáciou verejnosti, zavádzaním reportingových
mechanizmov a pomenovaním dopadov nenávistného
vyjadrovania.
Projekt, pod ktorým sa tieto workshopy realizujú, riadi SYTEV.
Workshopy realizuje Adriana Burgerová.
Workshopy sú realizované formou neformálneho vzdelávania a realizátor
Adriana Burgerová je akreditovaný “Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku
nenávistného vyjadrovania.
Cieľom workshopu bolo upovedomenie študentov o kampani Rady Európy a Ministerstva školstva,
venovanie pozornosti nenávistným vyjadrovaniam na internete a všimnutie si xenofobického a
rasistického správania v spoločnosti a stereotypy, ktoré vládnu
okolo nás.
Študentom sa aktivita veľmi páčila, zapájali sa a zúčastnili by sa jej opäť.

Mgr. Michaela Chabadová
(koordinátor prevencie)

Už sú tu Vianoce!
Žiaci prvého ročníka študijného
zamerania agroturistika na hodinách
praxe nadobudli zručnosti pri práci s
drevom. Pri príležitosti blížiacich sa
vianočných sviatkov vytvorili rôzne
dekorácie, ktoré na škole navodili
vianočnú atmosféru.

Všetkým Vám prajeme pokojné prežitie
Vianoc.
Ing.Monika Kaplárová

Slávnostné príhovory stužkovej slávnosti, ktoré sa neuskutočnili
z dôvodu zákazu zhromažďovania sa
Vážený pán riaditeľ, vážený pán triedny učiteľ, ctený pedagogický zbor, drahí rodičia a milí žiaci!
Po dlhých prípravách a veľkom očakávaní, nastal náš veľký deň. Stužková slávnosť je udalosť, kedy sa oficiálne
stávame dospelými - prvýkrát vstupujeme do sveta dospelých. Každý z nás dostane zelenú stužku, ktorú budeme hrdo
nosiť. Rovnako, každý z nás dostane svoj vlastný pohár s menom.
Slová, ako maturita a zelené stužky reprezentujú oveľa viac, ako len študenta štvrtého ročníka. Vyjadrujú dospelého
človeka a vyzretú osobnosť, ktorá je pripravená a schopná zvládnuť aspoň väčšinu stresových situácií, ktoré nám život
prinesie. Zopár sme si ich prežili aj tu, na našej milovanej strednej škole: písanie domácich úloh cez päť minútové
prestávky alebo písanie skupinových písomiek počas dištančného vzdelávania. Povedzte spolužiaci, kto sa poctivo učil
aj počas dištančnej výučby? A kto ani raz nepoužil ťahák?
Naše obľúbené hodiny boli napríklad chov hospodárskych zvierat s naším triednym učiteľom, na ktorých sme pozerali
reláciu Farmárskej revue. Podobne naša prax v treťom ročníku, kedy sme cez lockdown „behali“ po rybárstvach a
drobnochovoch s cieľom kúpiť si pstruha na domácu pitvu. Bohužiaľ, niektorí spolužiaci s nami nevydržali doteraz,
zistili, že ich baví niečo iné, a tak je nás tu dnes len dvadsaťdeväť. Hoci sa naša trieda nikdy v ničom nezhodla, po
menších - väčších hádkach sme predsa len dospeli k nejakému kompromisu.
Zvládli sme spolu postupne rôzne výlety a exkurzie, hoci ich nebolo veľa, no máme veľa spoločných fotiek, videí a
hlavne zážitkov. Boli to najkrajšie štyri roky, aké sme len mohli zažiť.
Drahí rodičia, veľká vďaka patrí aj Vám. Za to, že ste nás podporovali celý tento čas, pomáhali nám a stáli pri nás.
Dnes si nás môžete prezrieť, ako tu pred vami stojíme, najkrajšie oblečených, najslušnejších a najdospelejších, akí sme
kedy boli. Sami vidíte, že máte byť na čo hrdí.
Osemnásť rokov je síce dlhá doba, avšak sami dobre viete, že stále ani z ďaleka nie sme takí samostatní, ako sa
tvárime. Do tohto naozajstného sveta vyprevádzate lepších a cieľavedomejších ľudí. Stále sme deti a môžete si byť istí,
že nimi ostaneme ešte dlho.
Tak ako rodičia, na našom formovaní a dospievaní ste sa vo veľkej miere podieľali aj vy, náš milý pán triedny učiteľ.
Boli ste nám veľkou oporou a idete nám vzorom. Vždy ste nám pomohli a zastali ste si nás, ale keď bolo treba poriadne
ste nám „vyčistili žalúdky.“
Sľubujeme, že sa na maturite budeme snažiť čo najviac, aby ste sa za nás nemuseli hanbiť, ani nás trpieť o sekundu
navyše. Vaše povolanie je ťažké a zároveň vďaka týmto chvíľam nádherné. A aj preto Vám ďakujeme.
Ema Škamorová IV.L

Vážený pán riaditeľ, ctený pedagogický zbor a milí spolužiaci!
Pred nami sú posledné metre na tejto našej dlhej spoločnej trati. Keď sme prvý krát vošli do novej triedy ako
ustrašení prváci, ani vo sne by nás nebolo napadlo, že tento deň tak rýchlo príde. Jediné, čo nás vtedy trápilo bolo, ako
sa začleniť do nového kolektívu, keď všetci na seba len bez slova pozerali. Taktiež nám po hlave behali myšlienky, čo
nás to na tejto „hnojarine“ čaká.
Potom však do triedy vkročila naša nová triedna pani učiteľka Katka Drdáková. Zoznámila nás so školou, bola nám
veľmi nápomocná, snažila sa pre nás vytvoriť čo najprijateľnejšie prostredie. I keď to s nami nemala jednoduché a na
poradách sa často trieda AT v príslušnom ročníku neskloňovala s pochvalami, podarilo sa jej ako triednej odviesť kus
tvrdej, ale zaslúženej práce, a nielen že scelila náš rozbúrený a temperamentný dvojodborový kolektív, ale v každom
výkukovi našla aj to dobré. Za to jej od nás všetkých patria obrovské slová vďaky, i keď už nie sme v takej zostave ako
v prvom ročníku.
Vďaku chceme vysloviť aj pánovi riaditeľovi, ktorý našu školu reprezentuje v tom najlepšom svetle a pre všetkých
sa snaží vytvoriť jednotné a dostupné podmienky na úspešné ukončenie štúdia. Ďakujeme za všetky akcie do ktorých
školu zapájate a mohli sme si z nich odniesť nie len vedomosti a praktické skúsenosti ale aj nezabudnuteľné zážitky.
Veľká vďaka ale hlavne patrí našim vyučujúcim. Vieme, že to s nami nebolo jednoduché, pretože sme boli leniví čo i
len sa naučiť pár strán alebo si písať poznámky. Akoby toho nebolo pre všetkých dosť, pridala sa aj zlá pandemická
situácia, ktorá nás zo školských lavíc presunula za stoly a počítače do našich izieb. Nielen, že nám chýbal fyzický
kontakt, ktorý sa snažili vynahradiť z časti aspoň kamery, ale v tomto čase nás donútiť učiť bolo ťažké. Pre vás
vysvetľovanie a pre nás chápanie. Často sme len hľadeli ako vyorané myši a keď padla otázka, všetky mikrofóny ostali
prečiarknuté a väčšina ani nemala poňatia o čom je reč. Dúfajme, že takáto situácia sa už nezopakuje a budeme sa
môcť stretávať v triedach. Aj keď sa nám v niektoré dni zdalo, že to už ani nemôže byť horšie a nevedeli sme, kde nám
hlava stojí a na ktorý test sa máme učiť skôr, teraz sa ako vlak nezastaviteľne blíži ten najdôležitejší test, ktorí preverí
naše nadobudnuté vedomosti potrebné k zloženiu skúšky dospelosti.
Nezabúdame ani na pani vrátničku, ktorá svedomito dozerala na poriadok, na pána šoféra, ktorý nás s úsmevom na
tvári vždy bezpečne odviezol na výlety, na pani upratovačky a pani kuchárky, ktoré sa starali o naše hladné brušká.
Ďakujeme.
Síce toto poďakovanie platí za celú triedu, jeden odsek venujem aj Vám milí spolužiaci. Zo začiatku to bolo medzi
nami ako na nože, avšak časom sme si našli spoločnú cestu a uvedomili sme si, že pádlujeme za jednu loď a naučili
sme sa podržať jeden druhého. Stretli sme sa z rôznych miest a každý sme iný, ale každý z nás je ako kúsok puzzle,
ktorý keby chýbal, nikdy by sa nebolo vytvorilo tak jedinečné dielo. Zažili sme super praxe a výlety, z ktorých nielen
že máme pekné fotky ale aj nezabudnuteľné zážitky. Spoločné stresy pred hodinami ekonomiky budú čoskoro
minulosťou a pevne verím, že si každý odnesieme len tie pekné spomienky a niekedy sa naše cesty opäť pretnú.
Ďakujem, že som vás mohla spoznať a byť súčasťou kolektívu tvoreného práve vami.
Na záver ešte všetkým zo srdca a
úprimne ďakujeme, že ste boli
súčasťou na našej životnej ceste a
4 roky boli našimi mentormi.
Prajeme Vám pevné zdravie,
veľa trpezlivosti a životného
elánu.

Veronika Janíková IV.AT

Vážený pán riaditeľ, vážený pedagogický zbor, drahí rodičia, milí spolužiaci!
Po štyroch spoločne strávených rokoch sa blížime ku koncu našej stredoškolskej cesty. Stužková slávnosť je naša
posledná spoločná udalosť, za ktorou nasleduje už len konečná bodka – maturita. Nanešťastie, vďaka aktuálnej situácii
si nemôžeme výnimočnú atmosféru stužkovej slávnosti tak, ako naši predchodcovia. Avšak, radi by sme si s Vami
zaspomínali na spoločne strávené chvíle a vyjadrili poďakovanie všetkým, ktorí nás sprevádzali na našej ceste.
Začiatkom roka 2020 sa svet obrátil hore nohami a nastala situácia, ktorú by sme si nevedeli nikdy predstaviť ani v
najhorších snoch. Nastalo obdobie plné obmedzení, zákazov, príkazov, nových pravidiel meniacich sa niekedy doslova
z minúty na minútu. A takto to trvá dodnes. Práve preto sa naše sny a predstavy o stužkovej slávnosti rozplynuli.
Začiatky pandémie a s ňou súvisiace zmeny v osobných aj školských životoch boli snáď najťažšie. Skoré ranné
vstavanie a ponáhľanie sa na autobus vystriedalo zapínanie počítača a pripájanie sa na on-line vyučovanie. Učitelia sa
švihnutím čarovného prútika zmenili na IT technikov a mi na opravárov WiFi routerov, počítačov, kamier,
mikrofónov. Aj napriek rapídnym zmenám sme zažili veselé chvíle plné smiechu. Chvíle, keď zlyhávala technika a
hodiny ozvláštnili nečakané vpády rodinných príslušníkov.
Aj tí najmenej kreatívni v sebe za toto obdobie objavili obrovskú dávku kreativity, keď prišlo na vymýšľanie
výhovoriek, ako sa uliať z diania na hodine.
Jasné však je, či už išlo o prezenčné štúdium, ktoré sme spoločne prežili, alebo o dištančné, stretli sme sa dobrá
skupina kamarátov. Prežili sme spoločné chvíle, kedy sme sa vedeli navzájom podporiť, držať spolu, pohádať sa; ale
dokázali sme sa aj mnoho nasmiať. Napriek skutočnosti, že sme to sami so sebou veľakrát nemali vôbec jednoduché,
neviem si ani predstaviť, aké ťažké ste to mali s nami Vy, učitelia. Dôkazom je aj náš bývalý triedny pán Fabšík, ktorý
nad nami zlomil palicu a s radosťou nás odovzdal našej súčasnej triednej, pani učiteľke Latkovej. Aj napriek tomu
krátkemu času mu patri veľké ďakujem za každodennú trpezlivosť a predanie vzácnych vedomostí do života. Rovnako
by sme chceli vyjadriť veľkú vďaku naším profesorom za všetku trpezlivosť, snahu naučiť nás a dať nám čo najviac do
budúcnosti. Za ich nekonečnú ochotu, obetavosť i ľudské pochopenie. Na ceste dospievania si čoraz viac
uvedomujeme, čo ste kvôli nám museli prežívať. Napriek tomu ste sa na nás vedeli vždy usmiať, pomôcť a odpustiť
nám. Ďakujeme aj pani upratovačkám a našej pani vrátničke Natálke.
Osobitne poďakovanie patrí našej pani triednej profesorke, ktorá to síce so zaťatými zubami, ale predsa vydržala s
nami až doteraz.
Na záver by sme sa chceli poďakovať aj Vám naši spolužiaci, za Vašu vzájomnú pomoc, za spoločné zážitky, krivdy,
trápenia, mnoho smiechu i radosti. Ďakujeme za to, že nám táto škola umožnila spoznať Vás. Veríme, že naše
priateľstvá vydržia aj po opustení školských brán.
V tomto príhovore chceme spomenúť aj nášho spolužiaka Jura, ktorý si tento prihovor už žiaľ nevypočuje, ale
spomienky na jeho jedinečnú osobnosť nám ostanú navždy v našich srdciach.
Táto škola pre nás nebola len školou. Na tomto mieste sme dospievali, spoznávali samých seba, budovali si priateľstvá
aj nepriateľstvá, prežívali tu prvé lásky i sklamania. Táto škola je pre nás jedinečná a nenahraditeľná a za to jej
ďakujeme.
,,Nevieme povedať, čo nám život ponúkne a čo v živote ešte nájdeme; ale prajeme si, aby to bolo šťastie."
Lenka Hajková, Anna Brezániová, IV. MZ

Drahá pani učiteľka!
V mene celej triedy by som vám veľmi rada povedala pár slov
Chceli by sme vám poďakovať za spoločne prežité 4 roky nášho života.
Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť, láskavosť a pevné nervy.
Ďakujeme vám za to množstvo rád , nespočetne veľa informácií, podporujúcich slov, zábavne
momenty aj triedne výlety plné spomienok. Vždy ste sa nám snažili porozumieť , odpustiť naše
prešľapy a žarty. Zdieľali ste s nami radosti aj nešťastie. Naučili ste nás byť kolektívny a vzájomne
si pomáhať.
Vďaka, aj keď je toto slovo jednoduché nevyjadruje všetky pocity týchto 4rokov.
S láskou IV.P

Vianočná pošta
Aj tento rok sa naše triedy spolu s našimi pani učiteľkami 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 ...

Novinky našej školy

Nová výstava prác žiakov III. ročníka záhradných a krajinných
architektov
Vystavené práce prezentujú uzavretie celku sadovníckeho kreslenia v predmete
sadovnícka projekcia. Sadovnícke značky, štylizovaná kresba, technické písmo,
rôzne techniky šrafovania a kolorovania tvoria ucelený technický výkres v
sadovníckej projekcii.
Ing. Bronislava Poljak Lambrichová

Workshop 6 - praktické ukážky služobnej kynológie
Dňa 1.2.2022 sa pre zameranie kynológia pre triedy IV. K a III.K uskutočnili
praktické ukážky služobnej kynológie (pachové práce, obrana, základná
poslušnosť), ktoré nám predviedli policajti z PZ SR zo Žiliny – krajský psovod
p. Bc. Jozef Hluzák a psovod p. Ing. Vladimír Šebeňa.

Seminár o krmive pre zvieratá
Dňa 24. 1.2022 sa uskutočnil Seminár o krmive pre zvieratá. Lektorom bol
náš pán učiteľ
Ing. Štefan Hoferica.
Žiaci sa dozvedeli informácie z oblasti charakteristiky živín, klasifikácie
krmív, ich spôsobov konzervácie, úprav, zásad kŕmenia a zostavovania
kŕmnych dávok.
Výklad bol doplnený názornými ukážkami objemových krmív.
Ďakujeme za cenné informácie z chovateľskej praxe.
Ing. Monika Kaplárová

Spontánna zbierka pre verných priateľov človeka
Nečakaný a nepremyslený darček k Vianociam, či vystrašené psíky, ktoré utiekli od svojich
majiteľov, po tom, čo ich vystrašil buchot petárd na Silvestra. Aj takáto je realita v útulkoch...
Majú to ťažké, pretože náhle a nečakane sa u nich ocitne veľa smutných duší.

Admini instagramovej stránky Hnojárske priznania sa preto rozhodli zorganizovať zbierku
vecí pre útulok v januári. Vyzvali sme žiakov našej školy, aby počas dvoch týždňov nosili
vecí pre psíky. Podarilo sa nám vyzbierať obrovské balíky granúl, pamlsky, hračky,
deky,konzervy a rôzne ďalšie veci.
Touto cestou sa chceme poďakovať žiakom našej školy za účasť, štedrosť a ich ochotu.
Taktiež ďakujeme pani učiteľkám M. Chabadovej a A. Uhliarikovej za pomoc, keďže sme
chceli ostať v anonymite a bez ich pomoci by to nebolo možné.
Veci sme odovzdali OZ Túlavé Šťastie, ktoré z celého srdca všetkým ďakuje.

VALENTÍNSKA ZBIERKA
pre útulok OZ

U Psej matere-ranč Korňa

Pomôcť sa dá veľakrát aj “na diaľku” a nielen na Valentína.
Žiačky IV.K triedy vyhlásili na našej škole zbierku opusteným
zvieratám v útulkoch. Predsedovia jednotlivých tried sa môžu
zastaviť v kabinete praxe (prízemie) alebo v kabinete
matematiky (2.poschodie), kde im budú poskytnuté podrobné
informácie ohľadom finančnej zbierky alebo materiálneho
zabezpečenia pre vybraný útulok zvierat.
Opusteným zvieratám v útulkoch môžete pomôcť finančne
(0,50€/1 žiaka), zakúpením krmiva (konzervy, granule,
piškóty) alebo materiálnymi darmi (deky, plachty, chovateľské
potreby, obojky, vôdzky, misky, náhubky, peliešky, hračky).
Stačí len chcieť a ponúknuť svoju pomoc! Ďakujeme!

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
"Blahoželáme Anette Dupkalovej zo 4.K, ktorá sa
zúčastnila na OK olympiády v anglickom jazyku
a získala 3. miesto v kategórii 2D."

Pamätná izba drotárstva
a
Múzeum Jozefa Holánika Bakeľa
22.02.2022 sme sa s triedou 3.T zúčastnili exkurznej formy vyučovania
– navštívili sme Pamätnú izbu drotárstva, kde nás sprevádzala p. Dagmar
Cingelová a Múzeum Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli, kde nám
históriu drotárstva svojho pradeda predstavil p. Juraj Šerík. Žiaci mali
možnosť si vyrobiť z drôtu rôzne kreatívne predmety – náramky, prstene,
prívesky.
Ing. E. Boocová

PITVA RYBY
Prváci majú za sebou prvú pitvu. Dnešné laboratórne cvičenia boli iné ako
obvykle, predsa len možnosť pitvať skutočného živočícha a pozrieť sa ako
vyzerá z vnútra nemajú.
Poznávali vonkajšiu(morfologickú) a vnútornú (anatomickú) stavbu tela rýb.
Hodina sa študentom veľmi páčila, dokonca sa pri pitve natáčali.
Veď pitva ryby je jednou s otázok praktickej maturity.

Výsledky školského kola SOČ
Odbor O7 Pôdohospodárstvo /poľnohospodárstvo, lesné a vodné
hospodárstvo
1.miesto Anna Brezániová 4.MZ
Téma Revitalizácia areálu školskej záhrady v obci Jasenové
Konzultant Ing. Bronislava Poljak Lamrichová
2.miesto Denis Marčan 4.AT
Téma Silážovanie
Konzultant Ing. Štefan Moravčík

Odbor 15 Ekonomika a riadenie
1.miesto Matej Dujčík 4.MZ
Téma Ekonomika výroby jačmeňa
Konzultant Ing. Katarína Némethová
2.miesto Dávid Paľovčík 4.MZ
Téma Ekonomika výroby ovsa
Konzultant Ing. Katarína Némethová
Hodnotiaca komisia
Ing. Beata Latková, Ing. Jarmila Dudoňová, Mgr. Dana Višňovská

Prednáška – Žena v tiesni
Dňa 22. 02. 2022 sa uskutočnila prednáška pod záštitou občianskeho združenia ŽENA V TIESNI, ktorá
sa venuje téme rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a ich deťom.
Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Projektového grantu z Finančného
mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR. Tento cyklus prednášok bol určený pre študentov a študentky
tretieho a štvrtého ročníka SŠ.
Obsah prednášky:
• priblíženie témy násilia páchaného na ženách – formy, cyklus, príčiny, rodové stereotypy, následky,
• oboznámenie mladých žien s možnosťami, ako sa brániť násilnému partnerovi,
• diskusia.
Na našej škole sa tejto prednášky zúčastnili študenti 4. L a 4. K. Študentom sa aktivita páčila, aktívne sa
zapájali a opätovne by sa jej zúčastnili.
Mgr. Michaela Chabadová

Odborná exkurzia - ustajňovacie priestory policajných
psov
Ďakujeme kynológom z PZ SR v Žiline - Bc. Jozefovi Hluzákovi a Ing. Vladimírovi
Šebeňovi za možnosť nahliadnuť do služobných priestorov pre umiestnenie
policajných psov v Turí.

Dogdancing
Dňa 1.3. 2022 sme na našej škole privítali skúsenú trénerku psov Viktóriu
Obetkovú. Nosnou témou stretnutia bol dogdancing. Ďakujeme za cenné rady pre
našich kynológov a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

„Kynológia na trhu práce“
Dňa 2.3.2022 sa uskutočnil pre kynológov seminár na tému:
„Kynológia na trhu práce“.
Lektorom semináru bol p. Tomáš Schvartz, ktorý študentom zaujímavou formou
odprednášal, ako sa môžu uplatniť absolventi kynológie na trhu práce.
Ďakujeme!

Pamätná izba drotárstva
Drotárske múzeum Dlhé Pole
Dňa 18.3.2022 sme sa zúčastnili (I.T – Ing. E. Boocová) v rámci praxe exkurzie pamätnej
izby drotárstva v Dlho Poli v starej základnej škole. Pani Dagmar Cingelová nám
predstavila slávnu drotársku históriu, jej osobnosti a vystavené exponáty, ktoré sa
v minulosti používali v domácnostiach. Následne sme sa presunuli do Drotárskeho múzeá
Jozefa Holánika Bakeľa, kde sme mali možnosť na chvíľu stať sa drotárskymi džarkami
a vlastnými rukami sme si vyrobili na pamiatku malé drobnosti (prstene, náramky).
V múzeu nám pravnuk Juraj Šerík predstavil históriu drotárstva svojho pradeda.
Na konci dňa sme sa všetci zhodli, že toto bol jedna z našich najobľúbenejších exkurzií
z praxe. Nové informácie ktoré sme nadobudli ohľadom drotárstva nás zaujali a veľmi sa
nám páčil prístup sprievodcov múzeí. Taktiež nás bavilo, keď sme si mohli vyskúšať na
vlastnú päsť, ako vyzeral život drotára - pri drôtovaní prstienkov.
S. Husárová, I.T

Na hodine Floristiky
Študenti III.Z triedy svoje teoretické vedomosti pretvorili na svoje práce. Tentokrát sú
to jarné veľkonočné venčeky, kde využili predovšetkým prírodný materiál, ktorý je
moderný v každom čase.
Ing. Jarmila Dudoňová

Vážení rodičia a vážení priatelia našej školy,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že "Nadácia Spoločne pre región" je v zozname oprávnených
prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.
Zo zaplatených daní nám 2% môžu poukázať:
zamestnanci (do 30. apríla 2022),
podnikatelia – fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO) (do 31. marca 2022).
Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní na rozvoj našej školy. Editovateľné
tlačivo a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 si
môžete stiahnuť na stránke našej školy. Podnikatelia – FO a PO uvádzajú prijímateľa 2% z daní
priamo v daňovom priznaní. Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke
www.rozhodni.sk.
Finančné prostriedky, ktoré získame touto formou, sú pre nás jedinou možnosťou, ako realizovať
mnohé školské akcie (napr. kynologické workshopy, rôzne súťaže, exkurzie, odborné konferencie,
účasť našich žiakov na rôznych súťažiach, predmetové aktivity) a zabezpečovať učebné pomôcky.
Minulý rok sme získali z 2% daní FO a PO 1746,67 €. Tie sme použili na zakúpenie učebných
pomôcok, odbornej literatúry a študijných materiálov, na modernizáciu našich odborných učební
a areálu, rôznych školských aktivít, workshopov, podporu vzdelávacích aktivít študentov a na
ďalšie školské a mimoškolské aktivity.
Našou snahou je byť modernou školou v súlade s požiadavkami doby aj vďaka Vám. Vaše 2 %
nám pomáhajú.
Vyplnené tlačivá nám, prosím, odovzdajte v škole u pani tajomníčky Ľ. Štyriakovej, aby sme
potom vedeli preukázať u "Nadácie Spoločne pre región", že tieto príjmy sú pre našu školu.

Ďakujeme Vám.
vedenie školy

IČO: 37900706
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: "Nadácia Spoločne pre región"

Súťaž MLADÝ EKOFARMÁR
Dňa 25.03.2022 sa konalo školské kolo súťaže Mladý ekofarmár. Súťaže sa zúčastnili žiačky:
Adela Červená – 1.L, Aneta Hartelová – 1.L, Petra Osrmanová – 1.L , Ema Drengubiaková –1.L,
Barbora Paučinová – 1.L, Zuzana Kamenská – 2.K, Barbora Grigová – 2.K.
Žiačky súťažili v nasledovných disciplínach:
- praktické dojenie, vedomostný test, laboratórne skúšky kravského mlieka, senzorické vlastnosti
mlieka, druhové rozlíšenie mliek, degustácia mlieka a mliečnych výrobkov, zatriedenie mlieka do
akostnej triedy, rastlinná výroba.
Umiestnenie:
1. miesto – Aneta Hartelová – 1. L
2. miesto – Petra Osrmanová – 1. L
3. miesto – Adela Červená – 1. L
Súťažiace sa dňa 01.04.2022 zúčastnia krajského kola. Súťažiacim ďakujeme za účasť a umiestneným
žiačkam srdečne blahoželáme!
Ing. E. Boocová

Rez ovocných stromov v praxi
Koniec zimy je vhodný čas na rez ovocných stromov. Študenti II.Z triedy odbor
záhradníctvo na hodinách praxe trénovali udržiavací rez a zároveň pomohli v ovocnom
sade pri Spojenej škole v obci Belá. Svoje teoretické vedomosti preklopili do praxe a
usmernili rast jabloni tak, aby mali dobrú úrodu. Teraz je to už len na počasí.
Ing. Jarmila Dudoňová

SOČ v Českom Tešíne
Dňa 22.marca 2022 sa naši žiaci zúčastnili školského kola Stredoškolskej odbornej
činnosti na družobnej Albrechtovej Strední Škole v Českom Tešíne.
Úspešne nás reprezentovali
Matej Dujčík z triedy 4.MZ s prácou Ekonomika výroby jačmeňa
a
Dávid Paľovčík tiež z triedy 4.MZ s prácou Ekonomika výroby ovsa.
Konzultantkou oboch prác študentov bola Ing. Katarína Némethová
Za vzornú reprezentáciu našej školy v zahraničí ďakujeme a prajeme chlapcom veľa
úspechov aj na krajskom kole, ktoré ich čaká 4.apríla 2022
Mgr. Dana Višňovská

POĎAKOVANIE

Školská akcia

Trestnoprávna zodpovednosť a Drogy
Mestská polícia Žilina plní v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii úlohy na
úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Význam prevencie nespočíva iba
v aktívnom pôsobení na jednotlivcov a cieľové skupiny ohrozené rôznymi formami
protispoločenskej činnosti, ale aj vo výchove a výučbe detí, ako sa správať v situáciách súvisiacich
s bezpečnosťou. Preventívne aktivity útvaru zabezpečujú príslušníci mestskej polície zaradení na
referáte prevencie.
V dňoch od 17. 03. 2022 do 25. 03. 2022 sa realizovali na našej škole prednášky v spolupráci
s Mestskou políciou v Žiline – Oddelenie prevencie, životného prostredia a právy MP na témy:
„Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“ (pre študentov prvých ročníkov)
a
„Drogy“ (pre študentov druhých ročníkov).
„Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“- aktivita bola zameraná na výchovu mládeže
o následkoch protiprávneho konania, oboznamovanie o priestupkovom a trestnom práve.
„Drogy“ - téma bola prezentovaná formou prezentácie cez interaktívnu tabuľu, taktiež video
ukážkami, kde boli žiaci oboznámení o škodlivosti a účinkoch drog, o ich agresivite na ľudské telo,
trestoch za ich prechovávanie, držanie a požívanie. Referát prevencie Mestskej polície Žilina mal
k dispozícii pomôcku – drogový kufor, kde boli k nahliadnutiu atrapy najpoužívanejších drog.
Spätná väzba od študentov bola pozitívna, tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti a ďakujeme za
príležitosť ml. inšp. Marcele Benickej.
Mgr. Michaela Chabadová – koordinátor prevencie

Študentská kvapka krvi.
11 žiakov štvrtých ročníkov z tried IV.K, IV.MZ a 1 študentka z VOŠ,
vypočuli výzvu a rozhodli sa darovať tú najvzácnejšiu tekutinu – svoju
krv. Odber krvi sa uskutočnil 29.03.2022 na Transfúznej stanici v NsP
v Žiline. Darovanie krvi je jedno z najušľachtilejších gest, ktoré môže
človek urobiť. Ďakujeme.
Ing. Katarína Némethová

Deň učiteľov
31.03.2022 - PAPRADNO

Pitva holuba
V priebehu 12. až 14. týždňa na laboratórnych cvičeniach z biológie si žiaci prvých
ročníkov, konkrétne 1.L, 1.M a 1.A, vyskúšali pitvu holuba.
Poznávali vonkajšiu (morfologickú) a vnútornú (anatomickú) stavbu tela vtákov.
Cvičenia sa študentom veľmi páčili a určite si stavbu tela vtákov zapamätajú na dlhú
dobu.
Mgr. Marek Jakubička

Krajské kolo súťaže

Mladý ekofarmár
Dňa 01.04.2022 sa konalo krajské kolo súťaže Mladý ekofarmár.
Súťaže sa zúčastnili žiačky:
Adela Červená – 1.L,
Aneta Hartelová – 1.L,
Petra Osrmanová – 1.L ,
Diana Syčová – SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš,
Kristína Zlejšia - SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš.
Žiačky súťažili v nasledovných disciplínach:
- praktické dojenie, vedomostný test, laboratórne skúšky kravského mlieka, senzorické
vlastnosti mlieka, druhové rozlíšenie mliek, degustácia mlieka a mliečnych výrobkov,
zatriedenie mlieka do akostnej triedy, rastlinná výroba.
Umiestnenie:
1. miesto – Adela Červená – SOŠ PaSnV Žilina
2. miesto – Petra Osrmanová – SOŠ PaSnV Žilina
3. miesto – Aneta Hartelová - SOŠ PaSnV Žilina
4. miesto – Diana Syčová - SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš
5. miesto – Kristína Zlejšia - SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš
Komisia: Ing. Matušek, Ing. Ilavská Andrea, Ing. Hoferica, Ing. Podoláková, Ing. Boocová
Súťažiace postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v SOŠ veterinárnej v Nitre
v dňoch 10.05. – 12.05.2022.
Súťažiacim ďakujeme za účasť a umiestneným žiačkam srdečne blahoželáme!
Ing. E. Boocová

Návšteva domu sociálnych služieb sv.Lazara
Po dvoch rokoch, dňa 07.04.2022, žiaci našej školy navštívili dom sociálnych služieb sv.Lazara.
Klientov potešili kultúrnym programom a na záver odovzdali malé veľkonočné dekorácie.
Svojím spevom rozveselili celý dom sociálnych služieb. Klienti boli veľmi vďační, zatancovali si
a zaspievali so žiačkami. Zároveň žiačky pozvali aj na ďalšiu návštevu.
Ing. Zuzana Pechancová

Blahoželáme víťazke krajského kola SOČ

Anne Brezániovej,
z triedy 4.Z, ktorá reprezentovala našu školu v odbore
O7 Pôdohospodárstvo/poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo/
a s prácou Revitalizácia areálu školskej záhrady v obci Jasenové
obsadila 1.miesto a a postúpila do celoslovenského kola, ktoré bude tento rok
v Bardejove.

Žiačku pripravovala Ing. Bronislava Poljak Lamrichová

Veľtrh podnikateľských talentov
Dňa 5.4. 2022 sa Ja firma Trabob spolu s konkurenčnou firmou ATYN zúčastnili Veľtrhu podnikateľských talentov
v Bratislave organizovaného JA Slovensko. Ide o celoslovenskú súťaž študentských firiem, ktorá je súčasťou najväčšieho
podnikateľského festivalu v Európe Gen-E. Podujatie sa konalo pod záštitou Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej
republiky a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Študenti sa stretli so svojou
konkurenciou a súťažili v niekoľkých kategóriách. Po zvládnutí predprípravných prác a úspešnom výbere na veľtrh sme
mohli začať s prípravou. Celý proces bol náročný, pretože sme sa zamerali na prípravu produktu, ktorým bol katalóg
zájazdov pre základné školy v postcovidovom období, propagačné materiály, manažment, marketing, finančné riadenie,
či výročnú správu. Samotná realizácia spočívala v obhajobe činnosti firmy a pozitívnej prezentácii školy. V kategórii
činnosti spoločnosti sme sa neumiestnili na žiadnom mieste, avšak v kategórii jednotlivcov Manpower Leadership
Award získala ocenenie a hodnotnú cenu prezidentka spoločnosti Lucia Súkeníková. Výber prebiehal prostredníctvom
dvoch kôl, pričom druhé kolo prebiehalo formou online pohovorov. V závere ocenili desať najlepších lídrov Slovenska.
Sme vďační za to, že sme sa mohli zúčastniť tak významného veľtrhu, ktorý nás posunul nielen v oblasti osobnostných,
ale i odborných kompetencií.
Trabob, JA firma, 3.T

Mantrailing, stopovanie
Dňa 29.marca 2022 sa pre študentov III. a IV. ročníka konal v poradí už 9. kynologický
workshop na tému - mantrailing, stopovanie. Táto metóda je zameraná na pátranie po
nezvestných, stratených a hľadaných osobách pomocou špeciálne vycvičených psov.
Lektorkou workshopu bola Zuzana Ďurneková. Žiakom priblížila metodiku výcviku
záchranárskeho psa, ako aj to, čo obnáša poslanie byť záchranárom. Ďakujeme.
Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.

Veľkonočné aranžovanie – školská súťaž
V stredu 6. 4. 2022 sa uskutočnila školská súťaž v aranžovaní. Úlohou žiakov bolo vytvoriť veľkonočný
aranžmán na dvere. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí boli z rôznych tried. Ich práce boli vystavené pri
vrátnici a každý zo školy mal možnosť hlasovať za najkrajší aranžmán. O celkovom víťazovi rozhodla
porota. Žiacke práce boli zároveň hodnotené aj žiakmi a zamestnancami našej školy - aranžmán sympatia.
Práce žiakov boli rôznorodé a porota mala ťažké rozhodovanie, pretože sa hodnotil kreatívny nápad,
rozmery a stabilita, použitý materiál a určenie ceny.
Vyhodnotenie súťaže
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Jozef Hrabovský III.V, 20€
Michaela Seduchová II.Z, 15€
Nikola Dolníková III.L, 10€

Hlasovanie sympatia
1. miesto Jozef Hrabovský III.V
Ostatní študenti neodišli naprázdno a získali sladkú odmenu.
Sladkú odmenu si odniesla aj Valentína Papanová zo IV.MZ, ktorá sa zúčastnila hlasovania a bola
vyžrebovaná.
Ing. Jarmila Dudoňová

Pomoc Ukrajine
V marci naši študenti reagovali na výzvu pomoci vojnou postihnutej Ukrajine. Niekoľko
desiatok tisíc ľudí sa zo dňa na deň stali utečencami a potrebovali pomoc.
Počas niekoľkých dní sa vyzbieralo veľké množstvo materiálnej pomoci: hygienické potreby,
trvanlivé potraviny, deky, písacie potreby…. Naši študenti nezabudli ani na domácich
miláčikov, ktorí pricestovali so svojimi majiteľmi.
Krátky čas, počas ktorého zbierka prebiehala, svedčí o tom, že naši študenti konali rýchlo.
Prejavili empatiu a súcit s ľuďmi, ktorí nemôžu za vojnový konflikt.
S odvozom vyzbieraných vecí do Michaloviec a na Ukrajinu, chceme poďakovať Jurajovi
Richtárechovi, administrátorovi skupiny na facebooku "Kto chce pomôcť, pomôže"
Ešte raz vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým, ktorí nezištne a s veľkou ochotou pomohli
dobrej veci.

Knihobúdka v Dobšinského sade
Dňa 13.04.2022 sme v rámci dobrovoľníctva doplnili knihobúdku v Dobšinského sade na Vlčinciach
v Žiline, ktorá bola zničená a vykradnutá. Priebežne budeme sledovať knihobúdky v Žiline a následne
ich dopĺňať knihami.
Ing. E. Boocová, koordinátorka dobrovoľníctva

