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Veľká noc v Pruskom – súťaž v aranžovaní
 

Dňa 12. apríla 2022  sa v Pruskom uskutočnil 10. ročník súťaže 
 

Veľká noc v Pruskom. 
 

Tohto roku sa stretlo 12 súťažiacich zo šiestich škôl z celého Slovenska. 
 

Čakali ich 2 veľkonočné úlohy: 
 

„Jarná kytica“
 

„Veľkonočná kvetinová dekorácia do exteriéru“. 
 

Našu školu zastupovali dve študentky z II.Z triedy Chiara Mária Hubočanová 
a Radoslava Kvasnicová z III. MZ triedy.

Ing.Jarmila Dudoňová



Spoznávame Žilinu
13. apríla 2022 sme sa zúčastnili prehliadky mesta Žilina v anglickom jazyku s I.T,
ktorú viedla Ing. Bazelidesová. Ukázali sme si najkratšie pamiatky, dozvedeli sme sa
rôzne zaujímavosti z histórie, ako aj legendy o tomto krásnom meste. Prehliadkou
mesta si žiaci obohatili slovnú zásobu a naučili sa nové výrazy v angličtine.
                                                                                                             Ing. Janka Bazelidesová

 







 

Školská kynologická súťaž
Dnes 21.4.22 sa konala školská kynologická súťaž, na ktorej žiaci predviedli svoje praktické zručnosti so svojim

psom.
 

Umiestnenie:
1. miesto Lukáčová Adela 2. K
2. miesto Golbincova Ema 3.K
3. miesto Majerčíkova Lea 3. K

 
Žiačky z 1. a 2. miesta postupujú do súťaže "Kynologický putovný pohár SPU Nitra", ktorá bude 26.4.22.

 
Srdečne gratulujeme všetkým súťažiacim

 

.











Vyučovanie exkurznou formou 
 

Prehliadka Château Gbeľany
Dňa 13.04.2022 sme sa zúčastnili exkurzie a prehliadky, v rámci predmetu Kultúra ubytovania 
a stravovania, kaštieľa Château Gbeľany. Exkurzia bola poučná a veľmi sme si ju užili. Pani manažérka
nás sprevádzala po celom hoteli. Dozvedeli sme, že ide o štvorhviezdičkový hotel, aj keď mal vybavenie
na päť hviezdičiek, tiež že názov hotela pochádza z francúzštiny a je to medzinárodný názov pre
kaštieľ. Jedná sa o hybridný hotel, pretože ponúka svadby, wellness, konferencie, oslavy, atď. Dajú si
záležať na gastronómii, s jedlom sa „hrajú“ – kvalitné suroviny a technologické postupy,
kombinovanosť, farebnosť...  Súčasťou hotela je aj vyhliadková veža, v ktorej môžu byť max 3 osoby
a je z nej krásny výhľad na široké okolie. Majú rôzne druhy izieb, ako napríklad svadobný apartmán,
superior, rodinné a všetky sú moderné. Medzi zaujímavosti patrí to, že na návšteve tu bola aj súčasná
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Na záver môžeme napísať len toľko, že sme sa
príjemne pobavili a radi odporučíme každému návštevu.

IV.A



22.4. sme na našej škole mali "Deň Zeme". V školskom areály sme vysadili stromy, upravili sme okolie
školy a tiež sa uskutočnil zber odpadkov a úprava životného prostredia v Lesoparku,  parku Vural, 
a v parku Frambor. 
Celá škola urobila správny krok k náprave a úprave prostredia v ktorom žijeme. Všetkým zúčastneným
ďakujeme ☘ 

Deň Zeme





Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky zorganizovala fotosúťaž k svetovému Dňu Zeme
"Investujme do našej planéty".

Koláž fotografií pani Uhliarikovej z parku Vural skončila na 1.mieste a fotografia pani Štalmachovej z výsadby
stromov v našom areáli školy skončila na 3. mieste.

 
Dňa 22. apríla si pripomíname svetový Deň zeme. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa
konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavoval príchod jari. Ide o ekologicky sviatok, ktorý
upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť
jeho znečisteniu. Aj naša škola sa rozhodla podporiť krásnu myšlienku svetového Dňa Zeme a aktívne sa
zapojila do rôznych aktivít (práca v areáli školy, výsadba ovocných stromov a čistenie rôznych častí mesta
Žiliny).

Deň Zeme                              
                             FOTOSÚŤAŽ
"INVESTUJME DO NAŠEJ PLANÉTY"



Výstava ZÁHRADKÁR+VČELÁR 2022
 

Žiaci II. Z triedy sa dňa 22. 4. 2022 zúčastnili na 26. ročníku výstavy potrieb pre záhradkárov
a včelárov. Oboznámili so sortimentom rastlín, cenami, spôsobmi predaja a firmami venujúcimi sa
pestovaniu a predaju okrasných a úžitkových rastlín. Vypočuli si prednášku o reze ovocných
drevín s praktickými ukážkami. Mali tiež možnosť vidieť predajcov so včelárskymi pomôckami 
a výrobkami.

Ing. Jarmila Dudoňová



WORKSHOP 10 
 

 Športová kynológia
 

Dňa 25.04.2022 sa konal kynologický workshop na tému Športová kynológia. Svojou návštevou nás poctila
úspešná slovenská reprezentantka pani Eva Smädová. Podelila sa s nami so svojimi bohatými skúsenosťami 
a úspechmi. Prednáška bola obohatená o praktické ukážky jednotlivých športových disciplín z oblasti stopy,
poslušnosti a obrany. Priblížila nám organizáciu skúšok na svetovej úrovni. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších
úspechov.

Mgr. Tomáš Jakuba PhD., Ing. Monika Kaplárová





Zdravie, správna životospráva a pohyb sú v 21. storočí veľmi dôležité podmienky šťastného
života a o tom nás presvedčila aj prednáška na tému "Zdravý životný štýl". 
Ing. Želmíra Komorechová, konateľka známej a úspešnej firmy Kompava, ktorá tento rok
oslávila 20 rokov existencie, študentom porozprávala, ako je dôležité už v mladom veku
nastaviť svoj životný štýl tak, aby sa v zdraví dožili vysokého veku a život užívali bez
chorôb.

Zdravý životný štýl



Dňa 26.04.2022 sa uskutočnil  "Kynologický putovný pohár SPU Nitra". 
Zúčastnilo sa ho 14 súťažiacich z rôznych stredných a vysokých škôl. 

Našu školu reprezentovali Ema Golbincová z 3.K a Adela Lukáčová z 2. K.  
Naša žiačka Adela Lukáčová z 2.K so psom ATHOSOM získala krásne 3.miesto, 

gratulujeme aj Eme Golbincovej so psom ARMANOM.   
  

Kynologická súťaž Nitra



Workshop 11 

„Profesia kynológ"  
Dňa 28.04.2022 sa uskutočnil workshop s lektorom Matúšom Giackom: 
„Vzdelávam ľudí a ich psov. Kvalitné spolužitie človeka a psa je postavené na
vzájomnom vzťahu a porozumení. Často sa stáva, že ľudia od psa očakávajú plnenie
príkazov, skôr ako ho dokážu pochopiť. Môže to viesť k únave, frustrácii a kvôli
nesplneným očakávaniam končí pes často v útulku. Mojim cieľom je naučiť ľudí
vnímať psa ako partnera, naučiť porozumieť jeho prejavom a jeho reči. Naučím vás
načúvať vášmu psovi predtým, než bude vedieť načúvať on vám. Naše spoločné
hodiny sú vždy prácou troch rovnocenných partnerov – trénera, psa a majiteľa.
Učíme sa všetci od seba navzájom, rešpektujeme sa a dôverujeme si. Aj život so
psom, môže byť pohodlným životom.“



DEŇ NARCISOV
 
 

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov
tá najvzácnejšia. Aj naša škola podporila 28.04.2022 Deň narcisov, ďakujeme 



Dňa 27.04.2022 sa triedy 1.L a  2.A zúčastnili odbornej exkurzie v  rámci praxe v  Národnej zoologickej
záhrade v  Bojniciach s  edukačným programom. MVDr. Michal Belák nám porozprával o  veterinárnej
starostlivosti zvierat, ktoré majú v záhrade. Po odbornej prednáške nás hovorca záhrady p. Pavel Procner
previedol do „zázemia“ záhrady, kde sme mali možnosť vidieť ustajnenie a  ošetrovanie zvierat, prípravu
krmiva pre zvieratá. Príjemný rozhovor bol aj s p. riaditeľom zoologickej záhrady Ing. Milanom Šovčíkom.

Ing. Eleonóra Boocová a Ing. Štefam Hoferica

 Odborná exkurzia 
Národná zoologická záhrada v Bojniciach

 
 



Jar je čas príchodu nového života, hlavne u zvierat. Inak tomu nebolo ani
tejto jari, keď sme očakávali prírastok z umelej liahne. Naložená bola
kačacími a slepačími vajíčkami. Kačacie vajíčka sme naložili do liahne
skôr, pretože majú dlhšiu inkubačnú dobu - až 28 dní . Vajíčka sa
automaticky otáčali v liahni samé. Prišiel očakávaný 21. deň a začuli sme
prvý šuchot a pípkanie. Nebolo väčšej radosti. Z celkového počtu
desiatich slepačích vajíčok sa vyliahlo deväť životaschopných kuriatok a z  
10 kačacích vajíčok sa vyliahlo sedem krásnych káčatok. Momentálne si
kuriatka a káčatka užívajú krásne jarné slniečko.
                                                                                           Jakub Galia, IV.MZ

Zrod života na treťom poschodí školy





Prednáška v spolupráci so Slovenským národným strediskom
pre ľudské práva v Žiline

 
V dňoch od 21. 04. 2022 do 22. 04. 2022 sa na našej škole konali prednášky v spolupráci so Slovenským národným
strediskom pre ľudské práva v Žiline. Viedla ich skúsená lektorka – Mgr. Nina Szabová. 
Obsahom prednášok boli rôzne témy a zúčastnili sa ich nasledujúce triedy:
• I. MP – Extrémizmus – dve vyučovacie hodiny,
• III. L – Holokaust – dve vyučovacie hodiny,
• IV. K – Obchodovanie s ľuďmi – dve vyučovacie hodiny,
• IV. MZ – Kritické myslenie – dve vyučovacie hodiny.
Vyššie spomínané témy považujeme za veľmi aktuálne a dôležité vzhľadom k tomu, čo sa deje v súčasnosti v našej
spoločnosti a vo svete. Naše stretnutia boli skutočne veľmi obohacujúce, študentom boli podané atraktívnym spôsobom.
Prednášajúca sa ich snažila viesť interaktívne, študenti sa museli aktívne zapájať.
Naši žiaci odchádzali nadšení a opätovne by privítali lektorku na našej škole, preto sme sa dohodli, že budúci školský rok
príde opäť s ponukou nových tém.

Mgr. Michaela Chabadová



Klub abstinentov v Žiline – prednáška
 

V dňoch 25. 04. 2022 a 27.04. 2022 sa na našej škole realizovali prednášky o rôznych druhoch závislostí, ktorú
zastrešil Klub abstinentov v Žiline. Svoj životný príbeh a skúsenosti študentom podali ľudia, ktorí si touto ťažkou
životnou skúškou prešli osobne. Čas trvania jednej prednášky bol 90 minút. Spomínanej aktivity sa zúčastnili
študenti I. MP, IV. MZ , IV. L, III. L, II. Z a I. K.
Klub abstinentov v Žiline vznikol 22. mája 1971 a od roku 1995 je zaregistrovaný na MV SR ako občianske
združenie. Je kolektívnym členom Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS).
Klubové stretnutia sa konajú každý piatok od 16:00 do 18:00 hod.  v priestoroch Kláštora kapucínov, Jezuitská
6, 010 01 Žilina. Stretávajú sa tu abstinujúci, závislí, rodinní príslušníci, sympatizanti, ale aj tí, ktorí hľadajú
pomoc a radu pre priateľa, známeho, alebo niekoho blízkeho. Klub pracuje ako svojpomocná doliečovacia
skupina bez terapeuta. Pôsobí na území Slovenskej republiky, ale i v zahraničí.
Ciele činnosti:
• Združovať ľud postihnutých akýmkoľvek druhom závislosti (alkohol, gambling, drogy a iné), bez rozdielu
pohlavia, veku, rasy, farby pleti a vierovyznania, ktorí sa vo svojom živote rozhodli pre abstinenciu.
• Zabezpečovať doliečovanie, resocializáciu a rehabilitáciu pacientov liečených ambulantne alebo ústavne, ako aj
neliečených abstinujúcich.
• Vytvoriť široké spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí v duchu humanitných ideálov podporujú a presadzujú
triezvy a zdravý životný štýl v spoločnosti.
• Prevádzať osvetovú činnosť v oblasti drogovej závislosti pre deti a mládež, pre školy, pre rodiny.
• Šíriť myšlienky a zásady zdravého životného štýlu života nielen v rámci klubu, ale aj smerom k celej
spoločnosti. 
Kontaktné údaje:
Klub Abstinentov Žilina, o. z.
Jána Votaššáka 6/42
010 08 Žilina
Slovenská republika
kaz@klubabstinentovzilina. Sk  
www.klubabstinentovzilina.sk

 
 



V dňoch 4.-6.mája sa študenti 3. ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia.
Program kurzu:
- streda: branný pochod na Šútovský vodopád
- štvrtok: branno-vedomostná súťaž Kalokagatia so 6. stanovišťami, na ktorých žiaci plnili fyzické úlohy 
a teoretické otázky z oblasti dopravy, protidrogovej závislosti, trestnoprávnej zodpovednosti, prvej
pomoci, civilnej ochrany a hod granátom na cieľ. Z každej triedy súťažili po dve družstvá.
Najlepšie sa darilo družstvu 3.L/1, druhé miesto - 3.K/1, na treťom mieste sa umiestnilo družstvo 3.K/2
- piatok sme mali opäť branný pochod do Budatína, kde sme sa zúčastnili výstavy Jarná krása.
Z trojdňovej aktivity našich tretiakov prinášame fotogalériu.

 Kurz na ochranu života a zdravia











Dňa 4. mája 2022  sa v Spojenej škole Rakoviviach uskutočnil 1. ročník súťaže Floravida.
Témou súťaže bol Deň matiek. Stretlo sa 14 súťažiacich z 5 škôl zo Slovenska. 
Čakali ich 2 úlohy: 
„Z lásky“ – Voľne viazaná kytica do špirály pre milovanú osobu,     
„Kvetinové prekvapenie“ – Vypichovaný flower box. 
Našu školu zastupovali dve študentky z II.Z triedy Chiara Mária Hubočanová a Radoslava
Kvasnicová z III. MZ triedy.
                                                                                                                     Ing. Jarmila Dudoňová

Floravida – súťaž v aranžovaní 
v Rakoviciach



Jarná krása
Po dvojročnej odmlke sa v dňoch 6. 5. 2022 až 8. 5. 2022 v areáli Budatínskeho hradu uskutočnil 9.  ročník voňavej
a rozkvitnutej výstavy „Jarná krása“, určenej pre širokú verejnosť. Záštitu nad výstavou opäť prevzal Žilinský
samosprávny kraj a podporilo ju aj mesto Žilina. Na výstave už tradične vystavovali pestovatelia skalničiek,
kaktusov, bonsajov, mäsožravých rastlín, letničiek i trvaliek. Svoje miesto tam mali aj predajcovia záhradnej
techniky a remeselníci. Naša škola ako spoluorganizátor zabezpečila ukážky aranžovania a kynologický výcvik.
Samozrejme nechýbal ani náš školský stánok, v ktorom bola prezentácia našej školy spojená s výstavou školských
prác. Výstavu ovplyvnilo počasie. Sychravý piatok rozjasnila slnečná sobota a nedeľa.













Dňa 12. mája triedy II.AT a III.AT odbor manažment
regionálneho cestovného ruchu a agroturistika
absolvovali vyučovanie exkurznou formou v
Pohronskom regióne s pani prof. Némethovou a
Mičurovou.  Skoro ráno sme za slnečného počasia 
 vyrazili zo Žiliny smer Banská Štiavnica.  Prvou
zastávkou bol Kaštieľ Svätý Anton. Dozvedeli sme sa
zaujímavé informácie o historických súvislostiach tohto
nesporne zaujímavého poľovníckeho zámku ale i o
regióne a zvyklostiach.  Obdivovali sme pôvodný
inventár a  poľovnícku expozíciu.  Počas nasledujúcej
zastávky v Banskom múzeu sme navštívili štôlňu
Bartolomej. Predtým sme dostali nepremokavé plášte,
prilby a baterky a hor sa do podzemia. S pokorou sme
počúvali príbehy o ťažkej práci a živote baníkov a ich
rodín v regióne. Mali sme možnosť obdivovať
historickú i novšiu techniku používanú pri ťažbe zlata a
striebra. Následne sme sa presunuli do centra mesta
Banská Štiavnica, kde nám naše sprievodkyne- žiačky
priblížili históriu a zaujímavosti pamätihodností.
Nasledoval zaslúžený oddych a obed. Po obede sme
absolvovali výstup na jednu z najkrajších barokových
kalvárií v Európe. Stojí na kopci Scharffenberg (Ostrý
vrch), vidieť ju zo všetkých strán a poskytuje celkový
výhľad na štiavnickú kalderu (veľký kotol, ktorý
vznikol prepadnutím stien sopky).  Po ukončení
vyučovania sme pokračovali smer Kúpele Sklené
Teplice so zastávkou v Kremnici. Dozvedeli sme sa
nové zaujímavosti o histórii tohto slobodného
kráľovského mesta s bohatou ťažbou zlata a striebra.
Cestou do autobusu sme si nezabudli pomaškrtiť na
slávnej kremnickej zmrzline. Poslednou zastávkou bol
geografický stred Európy v Kremnických vrchoch pri
gotickom kostole Sv. Jána Krstiteľa. Po
vyčerpávajúcich, ale obohacujúcich zážitkoch sme
nabrali smer Žilina. Počas celej cesty vykonávali
sprievodcovskú činnosť žiaci JA Firmy Trabob. Na
vyučovaní sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí a
poznatkov a zároveň si overili naše vedomosti v praxi.
Veríme, že podobný spôsob vyučovania budeme
absolvovať častejšie. 

Žiaci 2.AT, 3.AT triedy

Vyučovanie v Pohronskom regióne cestovného ruchu





Deň rodiny ŽSK 2022
 

Dňa 14.5.2022 Žilinský samosprávny kraj usporiadal podujatie Deň rodiny ŽSK
v areáli Budatínskeho parku. Súčasťou bola prezentácia mládežníckych 
a dobrovoľníckych organizácií ŽSK. V rámci nich dostala možnosť sa prezentovať
aj naša škola.
Podujatiu prialo aj počasie a do parku vylákalo rodiny s deťmi. Na pódiách si
mohli pozrieť rozličné divadelné alebo hudobné predstavenia a v stánkoch boli
pripravené rôzne tvorivé dielne. V našom stánku  si mohli deti vyskúšať ako sa
tvoria mini aranžmány.

  Ing. Jarmila Dudoňová  



Kráčame s dobou ☀
 

Dnes si 3.Z pozrela realizáciu a skladbu extenzívnej strešnej zelene
počas vyučovania praxe.

Ing. Bronislava Poljak Lamrichová

 



Dňa 17.5. 2022 sa uskutočnilo Účelové cvičenie pre 2. ročník.
Pre nepriazeň počasia sa branno-vedomostná súťaž Kalokagatia konala v priestoroch našej
telocvične. Žiaci boli rozdelení do družstiev a na 5. stanovištiach plnili fyzické úlohy a
teoretické otázky z oblasti dopravy, protidrogovej závislosti, trestnoprávnej zodpovednosti,
prvej pomoci, civilnej ochrany.

 Zvíťazilo družstvo 2.K triedy.
 Následne sa uskutočnil branný pochod do Lesoparku.

Mgr. Petra Uhláriková
                                                                                   

Účelové cvičenie pre 2. ročník



Hodina literatúry trochu inak – literárna beseda
V stredu 11. 5. 2022 spestrila vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v triede III. L návšteva
úspešnej slovenskej spisovateľky, poetky a blogerky Andrey Remekovej, ktorá prišla spolu so svojím
manželom Ľubošom Remekom predstaviť žiakom svoju literárnu tvorbu. 
Beseda bola rozdelená na dve časti – v prvej polovici hodiny sa autori venovali poetickej tvorbe 
a postupne oboznámili žiakov s pozadím vzniku jednotlivých básnických zbierok, s problémami,
ktorým musela autorka čeliť pri snahe o ich vydanie a priestor bol venovaný aj umeleckému prednesu
vybraných básní samotnou autorkou, takže žiaci si z besedy odniesli aj literárno-estetický zážitok, ktorý
možno niektorých inšpiruje aj k vlastnej tvorbe. 
Druhá časť besedy bola zameraná na prózu, autori v nej pútavým spôsobom predstavili žiakom svoju
cestopisnú tvorbu, publikovanú na cestovateľskom blogu restartnisa.sk, v ktorej vtipne, miestami
ironicky, no predovšetkým so svojským humorom dokumentujú svoje zážitky z ciest po svete. Aj táto
časť besedy bola doplnená o autorské čítanie a pozornosť žiakov upútal aj bohatý obrazový materiál,
ktorý jednotlivé príhody zaujímavo dopĺňal. 
Celá beseda bola vedená formou vzájomného dialógu oboch autorov, vďaka čomu bol jej priebeh
dynamický, živý a dokázal žiakov zaujať. Aj atmosféra na hodine bola príjemná, priateľská, naplnená
humorom, čo spolu so zaujímavým obsahom viedlo k tomu, že žiaci vyjadrili želanie opätovne sa 
s oboma autormi stretnúť.  

                                                                                                                         Mgr. Ivana Čadecká, PhD.



Spotrebiteľský seminár na SOŠ poľnohospodárstva a služieb
na vidieku v Žiline

 
Dňa 19. 5. 2022 sa žiaci tretieho ročníka v rámci predmetu Finančná gramotnosť zúčastnili Spotrebiteľského
seminára a získali cenné informácie z oblasti cezhraničného nakupovania, nekalých obchodných praktík a
podvodov na internete, práv spotrebiteľa pri nakupovaní cez internet a riešenia spotrebiteľských sporov.
Lektorom bol právnik Európskeho spotrebiteľského centra v SR.

Ing. Hulínová Eva
vyučujúca predmet Finančná gramotnosť



Účelové cvičenie pre 1. ročník
Branno-vedomostná súťaž Kalokagatia sa konala v Lesoparku. Žiaci boli rozdelení do
družstiev a na šiestich stanovištiach plnili fyzické úlohy a teoretické otázky z oblasti dopravy,
protidrogovej závislosti, trestnoprávnej zodpovednosti, prvej pomoci, civilnej ochrany.
Zvíťazilo družstvo 1.L.

Mgr. Petra Uhláriková



Dňa 20. mája 2022 zbierali žiaci tretieho ročníka III. L, III. K, III. EP, III. MZ, III. AT spolu s I. L
usilovne odpad, aby podporili žiaka Nikolasa Randu z III. L.
Nikolas vypracoval SOČ o odpadoch v jeho obci Brodno. Zameral sa na cestu k družstvu, kde bolo
najviac odpadu. Toto bola praktická časť jeho stredoškolskej odbornej činnosti. Túto aktivitu podporilo
mesto Žilina, ktoré zabezpečilo pristavenie veľkokapacitného kontajnera, vrecia na odpad a rukavice.
Samozrejme, že vrecia a rukavice poskytla aj naša škola.

Ing. Emília Čanecká

Odpad v obci Brodno



V dňoch 23.-27.5. 2022 sa uskutočnil turistický kurz pre 2. ročník.
V priebehu týždňa sme videli veľa pekných miest a nachodili kopu krokov. Boli sme na Lietavskom hrade, na

Šútovskom vodopáde, v Súľove, vo Vrátnej a v Strečne na Starhrade.
 
 
 
 

Turistický kurz pre 2. ročník



Svetový deň životného prostredia
Žiaci I. AT, I. K, I. L, I. MP, I. Z, III. P, III. V spolu s pracovníkmi školy si vo štvrtok 26.5.2022 v predstihu
pripomenuli Svetový deň životného prostredia.
Usilovne hrabali trávu, prehadzovali kompost, okopávali a čistili skalky od buriny a tiež odvážali prebytočnú
hlinu, ktorá zostala po výrube starých stromov. Následne hlinu navážali tam, kde chýbala, aby vyrovnali terén 
a zakladali geotextíliu.
A to všetko preto, aby pripravili plochy, ktoré sú v projekte vyčlenené na výsadbu okrasných drevín a trvaliek.
Po dokončení prípravných prác bude nasledovať samotná výsadba.
Cieľom tohto projektu je, aby mala naša škola krásny areál, ktorý si zaslúži a aby čas strávený v škole, najmä
učenie prebiehalo v príjemnom prostredí.

Ing. E.Čanecká





Deti deťom 😉
Dnes sa uskutočnila milá akcia pri príležitosti MDD so žiakmi zo ZŠ v Tepličke nad Váhom. 
Naše žiačky z 1.K a 2.K triedy sa postarali o zaujímavý animačný program. 
Celá akcia sa niesla v duchu zodpovednosti a priateľstva k zvieratám.
Nechýbali ukážky poslušnosti, obrany, psích trikov, priblížili sme zásady správneho chovu a prístupu 
ku zvieratám, poskytnutia prvej pomoci ako aj využitia psov v spoločnosti.                 Ing. M. Kaplárová

 



Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia prebehli na našej škole viaceré aktivity. Dnes si
vypočuli žiaci druhého a tretieho ročníka a I. L prednášky o klimatických zmenách na našej planéte.
Lektorka Mgr. Alena Badurová zo Školy ochrany prírody pri Správe národného parku Malá Fatra vo
Varíne porozprávala o príčinách a aj o dôsledkoch klimatických zmien na našu planétu, ale aj na nás
ľudí, o problémoch rozvojových krajín, nebezpečenstve, ktoré v sebe skrýva konzumný spôsob života 
a ľahostajnosť ľudí voči znečisťovaniu životného prostredia.
Každý z nás sa musí snažiť a robiť maximum, aby sa stav životného prostredia nezhoršoval.

Ing. E. Čanecká, koordinátor ENV

Prednáška o klimatických zmenách na našej planéte



Vyučovanie exkurznou formou v meste Trenčín
 

V rámci odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sme s p. prof. Bellovou navštívili mesto
Trenčín, ktoré patrí k najstarším mestám na Slovensku. Najprv sme si pozreli Trenčiansky hrad,
ktorý vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, v ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného
komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sa v priestoroch hradu nachádzajú výstavné
priestory a viaceré expozície. Neskôr sme sa presunuli do historického centra mesta, kde sme sa
dozvedeli z výkladu spolužiačky o histórii Trenčína. Okrem starobylých budov sme sa zastavili aj pri
Morovom stĺpe Najsvätejšej Trojice, ktorý bol postavený ako spomienka na smutné obdobie
hromadnej nákazy, ktorá postihla obyvateľov mesta v r. 1710. V Trenčíne sme boli prvýkrát, no
odniesli sme si kopu skvelých zážitkov. Tešíme sa na ďalšie spoznávanie krásnych miest.

Žiaci 1. T triedy



Exkurzia do REGIOJET-u
 

Dňa 06. 06. 2022 sme absolvovali vyučovanie exkurznou formou z predmetu Technológia
služieb cestovného ruchu u súkromného osobného železničného a autobusového dopravcu
REGIOJET v Žiline, člena skupiny STUDENT AGENCY. V súčasnosti prevádzkuje
komerčné vlaky InterCity na trase Praha – Ostrava – Košice a na trase Praha - Brno -
Bratislava / Viedeň. Autobusové linky prevádzkuje po celom Slovensku, Česku, uskutočňuje
dopravu aj do ďalších štátov Európy. Počas exkurzie sme sa dozvedeli informácie o
materiálno-technickej základni, ponúkaných stravovacích a doplnkových službách na palube
autobusov a vlakov, možnostiach rezervácie cestovných lístkov, podmienkach stornovania,
ale aj o ďalších službách ponúkaných spoločnosťou. Práca pre spoločnosť je zaujímavá, preto
naše otázky smerovali aj na túto oblasť.  

          Žiaci 1. T triedy



Celoslovenské dni poľa
 

V dňoch 7. - 8. 6. 2022 sme sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany 
a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat. Na výstave sme
prezentovali jednotlivé študijné odbory v ktorých je možnosť vzdelávať sa na našej škole.
Celoslovenská prehliadka sa konala v rámci Celoslovenských dní poľa na pozemkoch
poľnohospodárskeho družstva v Dolnej Krupej okres Trnava.

Ing. Dušan Matúšek
 



Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže
stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Olympizmus je
životná filozofia, oslavujúca a vyvážene spájajúca telesnú zdatnosť, vôľu a ducha.

Slovenský olympijský a športový výbor vyzval všetkých, aby sa aj tento rok zapojili do tejto
celosvetovej kampane a prispeli tak k podpore mieru a pozitívnych stránok ľudskosti.

Naša škola v  rámci zapojenia sa zorganizovala školský turnaj v  kin balle. Novej hre, do ktorej sa
môže zapojiť každý žiak bez rozdielu, či mimo školy športuje alebo nie.

Pravidlá si žiaci 1-3. ročníka osvojili na hodinách TSV a na turnaji ukázali, že ich táto hra baví...Počas
turnaja sa celá škola mohla prísť pozrieť na jednotlivé zápasy a podporiť svojich spolužiakov.
Výsledky turnaja sú :
                                    1. Miesto – trieda 2.AT
                                    2. Miesto – trieda 2.K
                                    3. Miesto – trieda 2.L

Najlepšie tímy boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.

Mgr. Katarína Jurkovičová

Olympijský deň





 
Dňa 16.06.2022 sa na našej škole konal seminár o výžive psov. 
Na tomto zaujímavom seminári mali žiaci II. K, III. K a III.L možnosť
sa dozvedieť, čo obsahuje priemyselne vyrábané krmivo pre psov,
prečo sú medzi krmivami cenové rozdiely a ako sa zostavuje zloženie
krmiva. 
Taktiež bol lektorom prezentovaný  jeho  úspešný biznis model - od
nápadu po realizáciu.

Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.
                                                                                                                           

Seminár slovenského výrobcu krmív Bodreek o výžive psov



Prevencia extrémistických a nenávistných
prejavov v školskom prostredí

 
Triedy: I. L, I. MP, II. L
Dátum: 20. 06. 2022
Prednášajúci: Mgr. Pavol Struhár, PhD.- Katedra politológie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,  

Extrémizmus patrí v súčasnosti k veľmi častým témam, ktorým venujú pozornosť najmä médiá a odborníci.
Výskyt prejavov extrémizmu bol zaznamenaný aj v stredných školách a je teda potrebné venovať pozornosť
nielen jeho eliminácii, ale i prevencii, preto sme na našu školu pozvali pána Mgr. Pavla Struhára, PhD. 
z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý realizuje workshopy zamerané na túto
problematiku na školách po celom Slovensku. Workshopu sa zúčastnili študenti I. L, I. MP, II. L. Všetky
aktivity boli vedené interaktívnou formou, kde v centre pozornosti boli žiaci, pracovali a diskutovali 
v skupinách na problémových úlohách. Lektor ich viedol, pýtal sa otázky, konfrontoval ich. Bola to veľmi
obohacujúca, zaujímavá a hlavne prínosná aktivita. Za túto príležitosť sme veľmi vďační, riešili sme aktuálne
spoločenské témy, ktoré sa týkajú nás všetkých. Spätná väzba od študentov bola veľmi pozitívna.  

              Mgr. Michaela Chabadová                          
 



 
 

sa konal dňa 17.6. pre II. a III. K. Okrem predstavenia biznis modelu sa študenti
dozvedeli o potrebných certifikátoch a krokoch nutných pre vedenie danej
podnikateľskej činnosti. Zoznámili sa aj o problémoch, ktoré prináša
každodenná prax a zároveň im boli zodpovedané aj ich zvedavé otázky.

Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.

Seminár o BARFovaní



 Arborétum Mlyňany SAV
vyučovanie exkurznou formou

Dňa 20. 6. 2022 žiaci II. Z, odbor záhradníctvo, absolvovali návštevu Arboréta Mlyňany. 
 Arborétum založil v roku 1892 uhorský šľachtic Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi. V parku
okolo kaštieľa dal vysadiť široký sortiment cudzokrajných vždy zelených drevín. V roku
1914 arborétum opustil a vrátil sa do Maďarska k rodičom, kde založil arborétum Jeli.
Starostlivosť o Arborétum prešla postupne na viacerých záhradníkov a inštitúcie. Od roku
1980 je zaradené do Centra biologicko-ekologických vied Slovenskej akadémie vied, pod
názvom Arborétum Mlyňany – Ústav dendrológie CBEV SAV. 
Žiaci si počas prehliadky zopakovali svoje vedomosti o drevinách. Išlo najmä o poznávanie
známych i neznámych druhov.

Ing. Jarmila Dudoňová



ZOO Bojnice - vstup do zákulisia
Naši žiaci 2.L a 1.K si užili krásny slnečný deň so zaujímavým programom v ZOO v Bojniciach, kde
absolvovali besedu s hlavným veterinárom a zoológom Národnej zoologickej záhrady: 

Ochrana a starostlivosť o exotické zvieratá, význam zoologických záhrad, riadiaca činnosť.
Odborný výklad o kŕmení, starostlivosti a etológii zvierat mali pri výbehoch zvierat - na mieste kam
sa bežný návštevník nedostane.

Ing. Štefan Hoferica, Ing. Monika Kaplárová a MVDr. Veronika Košteková







Naši prváci mali, dňa 23.6.2022 prednášky a workshopy o národných parkoch na Slovensku. Lektorka Školy
ochrany prírody pri Správe národného parku Malá Fatra vo Varíne Mgr. Alena Badurová oboznámila našich
žiakov s legislatívou, ochranou prírody v národnom parku, s chráneným druhmi rastlín a živočíchov, ako aj
najzaujímavejšími prírodnými pamiatkami a prírodnými územiami. Na záver mali žiaci kvíz, kde si preverili
svoje vedomosti o jednotlivých národných parkoch.

Ing. Emília Čanecká

Prednáška a workshop o národných parkoch na Slovensku





Dňa 24.6. 2022 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre prvý a druhý ročník.
Cieľ našej cesty bola vyhliadka na Dubni.
Napriek veľmi teplému počasiu sme vyšli až hore a užili si krásny výhľad.

Mgr. Petra Uhláriková

Účelové cvičenie pre prvý a druhý ročník



Dňa 28. júna 2022 sa žiaci III. AT na medzinárodnej zúčastnili slovensko-poľskej konferencii

Cestovný ruch 2022. Účastníci si vypočuli, ako Covid-19 ovplyvnil cestovný ruch, aké sú jeho
prognózy a vízie. Tiež sme mali možnosť vidieť prezentácie o Severopovažskom a Žiwieckom regióne.

Ing. Emília Čanecká

Medzinárodná slovensko-poľská konferencia
 

Cestovný ruch 2022



Dňa 28.6.2022 sa trieda III.K zúčastnila školského výletu do
Bratislavy. Navštívili Bratislavský hrad a jeho záhrady,
vychutnali si panoramatický výhľad na mesto, navštívili
Chrám svätého Mikuláša v podhradí, prešli sa historickým
centrom nášho hlavného mesta a prekročili rieku Dunaj
pešou prechádzkou cez most SNP.

Mgr. Katarína Štalmachová

Výlet do Bratislavy - III.K



Exkurzia do cestovnej kancelárie SATUR
 

Žiaci II. AT, odborov Manažment regionálneho cestovného ruchu a Agroturistika sa v rámci
predmetov TSF a ADK zúčastnili vyučovania exkurznou formou v CK SATUR Žilina. Žiaci sa
oboznámili s históriou CK, štruktúrou a rozsahom poskytovaných služieb, produktami CK, zľavami,
štruktúrou klientov, globálnym distribučným systémom Amadeus, vozovým parkom, písomnosťami a
možnosťou práce v ich CK. 

Ing. Martina Bellová



Kurz sprievodcu cestovného ruchu
V posledných júnových dňoch žiaci odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu a Agroturistika
absolvovali časť kurzu sprievodca cestovného ruchu v Bardejove. Odborná príprava sa skladala z niekoľkých
častí. Prvý deň sme absolvovali test, druhý deň nasledovala praktická skúška a tretí deň obhajoba práce.
Navštívili sme mesto Bardejov s historickými pamiatkami a Bazilikou Sv. Egídia, Svidník s Vojenským
historickým múzeom a Bardejovské kúpele s pamätnou izbou cisárovnej Alžbety – Sisi. Pri príprave  
a sprevádzaní sme sa dozvedeli množstvo nových poznatkov nielen z histórie a súčasnosti Šariša ale i celého
Slovenska. Sme veľmi radi, že máme možnosť na našej škole získať Certifikát sprievodcu cestovného ruchu,
ktorým sme spôsobilí vykonávať činnosť v rámci legislatívy. 

Žiaci IV. AT





Viac ako peniaze
 

I tento školský rok žiaci 3. ročníka rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti v oblasti
spravovania osobných financií na hodinách Finančnej gramotnosti i prácou so
vzdelávacím programom Viac ako peniaze od spoločnosti JA Slovensko. V závere
školského roka si otestovali svoje vedomosti v záverečnom výstupnom teste. Mám
radosť, že z celkového počtu 118 žiakov 3. ročníka, Certifikát za úspešné absolvovanie
vzdelávacieho programu  zameraného na finančnú gramotnosť získalo 94 žiakov.
Blahoželám a prajem všetkým krásne leto.

Ing. Eva Hulínová
vyučujúca predmetu Finančná gramotnosť



Úprava okolia našej školy 
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Ďakujeme za dnešné výborné posedenie a pohostenie 

 

Katke Jurkovičovej (10 rokov), 
Ireneusovi Trnovcovi (35 rokov), 

Vladovi Fabšíkovi (27 rokov).

Rozlúčka s kolegami






