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Vážení učitelia, milí žiaci, čitatelia,  

po skončení zimných, chladných dní sme sa dočkali nového vydania školského časopisu Študentský 

čas. Školský rok 2017/2018  sa nám pomaly, ale isto blíži ku koncu a my  vám opäť prinášame 

množstvo zaujímavých článkov, kde si zaspomíname na spoločné zážitky a úspechy našich spolužiakov.  

Tento časopis je výsledkom niekoľkomesačnej spolupráce žiakov, pedagógov. Ďalší jeho osud je 

však od tejto chvíle v rukách čitateľov.  Prosíme a súčasne vyzývame  všetkých študentov, ktorí nám 

majú čo povedať, aby neváhali a neotáľali s prípravou svojich príspevkov. Tešíme sa, že budeme spoločne 

formovať a spoluvytvárať tento náš nový spoločný priestor.                

                                                                                                    Vaša redakcia 
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 ODBORNÁ  PRAX  CESTOVNÉHO  RUCHU  V  MESIACI  DECEMBER 

Mesiac december je už tradične mesiac prípravy na obdobie 

Vianoc. Je to ale aj čas vianočných trhov, ktoré sa konajú v 

mnohých mestách na celom svete a výnimkou nie je ani naše mesto, 

kde sa vianočné trhy konajú od 24. novembra 2017 na Mariánskom 

námestí a na Námestí Andreja Hlinku. Atmosféra Vianoc je 

znásobená vianočným stromčekom s ozdobami, ktorý sa nachádza v 

strede námestia. V jeho okolí sú rozmiestnené početné stánky so 

sviatočnými dobrotami, medovníkmi,  predaj remeselníckych 

výrobkov, keramiky či hračiek. Príjemná nálada je podchytená aj 

krásnymi vianočnými koledami, ktoré v návštevníkoch vianočných 

trhov umocňujú príjemnú atmosféru. 

Žiaci I.ŠA triedy odbor cestovný ruch navštívili vianočné trhy, ktoré si prehliadli nielen ako 

návštevníci, ale aj ako budúci pracovníci cestovného ruchu. Exkurziu zorganizovala Ing. Ivana 

Kvašňovská.  

 EXKURZIA HOTEL DUBNÁ SKALA**** 

Nový rok začali študenti I.ŠA triedy návštevou hotela 

Dubná Skala. Tento hotel má výhodnú polohu v centre mesta 

Žilina. Sídli v historickej budove, ktorej originálny vzhľad 

dodávajú vkusne doplnené obrazy, koláže a decentné secesné 

prvky vložené do moderného interiéru. Je to jediný hotel s 

prívlastkom „boutique“ v Žilinskom kraji. Návštevníci tu môžu 

nájsť jedinečné prostredie s decentným luxusom a komornou 

atmosférou. 
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Hotel je obľúbený vďaka výnimočnej gastronómii, lebo tunajšia reštaurácia so svojou bohatou 

ponukou vynikajúcich pokrmov slovenskej a medzinárodnej kuchyne, získala niekoľko prestížnych 

ocenení. Žiaci mali možnosť prezrieť si interiér hotela, recepciu, ubytovacie priestory, reštauráciu, 

kongresové a wellness priestory.  Exkurziu zorganizovala Ing. Ivana Kvašňovská.      

 24. MEDZINÁRODNÝ  VEĽTRH CESTOVNÉHO RUCHU ITF SLOVAKIA TOUR 

Žiaci I.ŠA pracovník marketingu - 

blok cestovný ruch navštívili 26.1.2018 

naše hlavné mesto Bratislavu. Spoznali 

jeho historické centrum s mnohými 

pamätihodnosťami. Cesta poznania, ktorá 

sa začala od Michalskej brány, 

pokračovala na Hlavné námestie, kde 

žiakov zaujali dominanty námestia – 

Maximiliánova fontána a svojou 

architektúrou aj Stará radnica. Počas 

prechádzky starým mestom žiaci videli aj 

Primaciálny palác, historickú budovu Slovenského národného divadla, Most SNP, na kopci sa týčiaci 

Bratislavský hrad a Grasalkovičov palác, ktorý je sídlom prezidenta Slovenskej republiky. 

Následne sa žiaci zúčastnili na 24. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIA 

TOUR, ktorý sa konal v bratislavskej INCHEBA EXPO BRATISLAVA. Veľtrh ITF SLOVAKIA 

TOUR je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia 

v regióne strednej Európy. Veľtrh je zaujímavý pre tých, ktorí chcú cestovať do zahraničia a spoznávať 

nové krajiny, ale aj pre tých, ktorí chcú spoznávať krásy Slovenska. Prezentujú sa tu mnohé cestovné 

kancelárie a jednotlivé regióny, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. Žiaci sa oboznámili s ponukou 

jednotlivých cestovných kancelárií, ale aj zúčastnených krajín. Exkurziu zorganizovala Ing. Ivana 

Kvašňovská.      

 

 EXKURZIA V LOGISTICKOM CENTRE 

 

 S II.BE triedou sme dňa 25. 1. 2018 navštívili  

COOP Jednota – logistické centrum, a. s. v Hornom 

Hričove.  
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Exkurzia sa konala v rámci predmetu cvičná firma, na ktorom sa žiaci učia založiť si svoju 

vlastnú firmu a vyrábať a obchodovať medzi firmami navzájom.  

V logistickom centre COOP Jednota, a. s.  Mgr.  Matejovič spolu s Ing.  Bógom, previedli 

dievčatá skladovacími a expedičnými priestormi spoločnosti. Popri tom ich priebežne oboznamovali so 

zaujímavou činnosťou veľkoobchodnej firmy,  s nákupom a predajom. Žiačci sa dozvedeli o členení 

skladu, rozvozovom pláne, o odberateľoch, o vybavovaní reklamácií, o PC systémoch a technike, 

používanej zamestnancami vo veľkoobchodnom sklade, o kontrolách štátnymi inštitúciami. Informácie 

získali aj z oblasti starostlivosti o zamestnancov.  Exkurziu zorganizovala Ing. Janka Balalová 

 

 ZA UMENÍM DO GALÉRIE 

 

Dňa 09.02.2018 študenti III. A triedy, odbor aranžér, 

navštívili Považskú galériu v Žiline, kde si prezreli aktuálnu 

expozíciu umelca Petra Meluzína. 

Žiaci mohli vidieť výstavu zameranú na moderné umenie, 

videoinštalácie. Diela pôsobili na emócie žiakov, zaujali ich a mali 

možnosť zamyslieť sa nad 

životom v dnešnej dobe, 

ovplyvnenej masovou 

kultúrou. Podujatie sa 

žiakom páčilo, odniesli si veľa nových poznatkov, výstava 

ich prinútila k zamysleniu nad mnohými paradoxmi v 

živote. 

Pedagogický dozor vykonávala Mgr. Ondrášová 

Lucia. 

 

 

 PREHLIADKA KATAKOMB  

Žiaci I.ŠA triedy sa zúčastnili dňa 9.2.2018 exkurzie 

v podzemných priestoroch, tzv. katakomb pod Kostolom 

Obrátenia sv. Pavla Apoštola , ktorý je mnohým Žilinčanom 

známy aj ako Sirotársky kostol na Mariánskom námestí v 

Žiline. Tieto priestory boli sprístupnené pre verejnosť len 

nedávno. V minulosti tu pochovávali ľudí a neskôr 

uskladňovali potraviny. Dnes ich môžu navštíviť návštevníci, 

ktorých oslovuje história nášho mesta. Do podzemných 

priestorov sme schádzali temnou a vlhkou chodbou. Nemali 

sme sviečky ani baterky, a tak sme využili modernú techniku 
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– mobily. Išlo o kontrast starého s novým, ktorý ešte umocňoval mohutné podzemné neosvetlené 

priestory. Prechádzali sme sa v meštianskych pivniciach pod meštianskymi domami, ktoré pochádzajú z 

15. storočia, ale aj popod Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola. Katakomby nás prekvapili svojou 

rozlohou a rozvetvenosťou. Návšteva žilinských katakomb sa žiakom páčila, odniesli si z nej 

nezabudnuteľné zážitky. Táto akcia bola súčasťou kultúrno- historického spoznávania nášho mesta. 

Prehliadku katakomb zabezpečila Ing. Ivana Kvašňovská 

 

  EXKURZIA OKRESNÝ  ÚRAD 

Cieľom exkurzie bolo získať praktické informácie pre budúcich podnikateľov o činnosti odboru 

živnostenského podnikania. Žiaci II. BE a IV. ŠA triedy  navštívili 12. februára 2018 Okresný úrad, 

odbor živnostenské podnikanie v Žiline . 

Mgr. Mária Mikolášiková a Ing. Lucia 

Stoláriková oboznámili žiakov s novým postupom 

pri registrácii FO a uviedli rôzne príklady. Mgr. 

Mária Mikolášiková predstavila žiakom aj priamo 

priestory klientskeho centra, kde si môžu žiaci v 

budúcnosti vybaviť živnostenské oprávnenie a 

priebežne zodpovedala na otázky žiakov. Exkurziu 

zorganizovala Ing. Janka Balalová. 

 

 

 OKRESNÝ SÚD ŽILINA - EXKURZIA 

 

Študenti I. BE a III. ŠA triedy,  odbor pracovník marketingu (blok cestovný ruch), navštívili 

12. marca 2018 Okresný súd v Žiline na pojednávaní, na ktorom sa prejednávalo ťažké ublíženie na 

zdraví. K tomuto ublíženiu na zdraví došlo 

v pohostinstve medzi mladými ľuďmi, ktorí sa 

začali biť kvôli malým nedorozumeniam. Z tohto 

nedorozumenia vznikla bitka s ťažkým 

ublížením na zdraví. 

Cieľom exkurzie bolo ukázať žiakom 

v praxi súdno-právne pojednávanie. 

JUDr. Monika Liptáková ako 

samosudkyňa vypočúvala aj dvoch súdnych 
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znalcov, ktorí nezávisle vypracovali odborné posudky zranení poškodeného.  

Študenti mali možnosť sledovať, ako sa rieši nerozvážne konanie mladých ľudí a aké následky 

môžu nastať. Mali možnosť vidieť zložitý súdny proces a komplikácie pri dokazovaní viny či neviny. 

Pedagogický dozor: Mgr. Mária Patylová, Ing. Zora Šenoldová. 

 

 

Študenti SOŠ podnikania v Žiline  na 

Sasinkovej ulici mali v minulosti možnosť sa 

viackrát zúčastniť na aktivitách počas rôznych 

projektov, ktoré škola získala cez granty v rámci 

projektov Comenius, Leonardo, Programu 

celoživotného vzdelávania , či v súčasnosti Erasmus 

+.  

Minulý rok naša škola získala  od Národnej 

agentúry grant pre 14 študentov na pracovnú stáž 

v portugalskej Brage. Stáže sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka odboru pracovník marketingu a aranžér. 

Počas pobytu pracovali vo dvojiciach na pracoviskách, ktoré korešpondujú s ich študijným zameraním, a 

to: v cestovnej kancelárii, v múzeách, v London 

institute a dievčatá odboru aranžér pracovali 

v kvetinárstvach. 

Počas pobytu mali možnosť spoznať 

nielen firmy, v ktorých pracovali, ale zároveň 

spoznať kultúru, spôsob života, gastronómiu 

krajiny, turistické  atrakcie. Nezanedbateľnou 

bola možnosť overiť si svoje vedomosti 

z anglického jazyka a stretnúť sa s rovesníkmi 

z iných krajín, ktorí sa tiež zúčastňovali na 

pracovnom pobyte v Brage. Skutočnosť, že boli odkázaní  

sami na seba, na svoju angličtinu a schopnosť 

komunikovať, bola prínosom k ich samostatnosti 

a orientácii v neznámom priestore. Mnoho vecí bolo pre 

nich nových, zvykali  si na iné kombinácie jedál, na iné 

zvyklosti v práci. Portugalci začínali ráno okolo 10.00, 

cez obed mali aj dvojhodinovú prestávku a pracovali 

dlhšie ako je zvykom na Slovensku. 
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Žiaci počas voľných víkendov navštívili hlavné mesto 

Lisabon a videli jeho pamiatky z čias, na ktoré sú Portugalci hrdí,  

pútnické miesto Fatimu, nádherné mesto Porto, kde sa previezli 

loďou po rieke, aby videli úchvatnú architektúru mesta a jeho 

mostov ponad rieku, Valenca Migo, starobylé mestečko s príjemnou 

atmosférou. Odtiaľ  si „odskočili“ do Španielska len tak sa pozrieť 

k moru. Počas návštevy starobylého mestečka Lima a neskôr  

Vianna do Castella  zas  mali možnosť vidieť oceán a na ňom 

 množstvo surfistov. Samotná Braga, ako tretie najväčšie mesto 

Portugalska,  upútala svojou architektúrou , vzácnymi pamiatkami 

a množstvom mladých ľudí, ktorí práve slávili koniec štúdia 

a prechádzali mestom v tradičných oblekoch. 

Až keď nám  domáci 

pripravili na záverečný večer tortu so slovenskou vlajkou, sme si 

uvedomili, že pobyt nám končí. Zástupca agentúry Bragamob nám 

odovzdal  Europassy a Certifikáty o absolvovaní stáže, ktoré  môžu 

žiakov zvýhodniť v budúcnosti, keď ich budú môcť  použiť ako 

prílohu k žiadosti do zamestnania.  

Sme presvedčení, že akcia splnila svoj cieľ,  žiaci si odniesli 

z pobytu krásne spomienky a zároveň  skúsenosti do života, ktoré sa 

nevyskytujú každý deň. 

Ingrid Smyčková a Eliška Drobčiarová z II. ŠA triedy opísali 

priebeh pracovnej stáže takto: „Dostali sme veľmi zaujímavú ponuku 

na pracovnú stáž v Portugalsku, ktorú sme s radosťou prijali. 

 Postupne nám čas utekal , ani sme  sa nenazdali a už sme stáli pred letiskom v Krakove. 

Väčšina z nás mala obavy, pretože sme leteli po prvýkrát. Nastala hodina , kedy sme mali nastúpiť do 

lietadla. Let bol príjemný, pohodlný  a výhľad nádherný. Bolo krásne vidieť všetko z vtáčej perspektívy.  

Všetko bolo také malé.  Postupne sa nám okolitá príroda zväčšovala a čoskoro sme pristáli. Z Porta nás 

čakala ďalšia cesta do mesta Braga, kde sme boli 
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ubytovaní v peknom a modernom  hoteli  Axis.  

Počas nášho pobytu sme mali možnosť 

vidieť veľa zaujímavých pamiatok a miest. 

Navštívili sme hlavné mesto Portugalska –  

Lisabon , Bragu, Porto. Boli sme aj vo Fatime , 

Valencií , Lime, v španielskom meste Vigo, 

Bom Jesus a aj pri   mori a Atlantickom  

oceáne. Cez týždeň sme absolvovali prax 

v rôznych prevádzkach našich odborov. Boli 

sme  v múzeách , kvetinárstvach a v jazykovej 

škole s vydavateľstvom.  

Dva týždne nám ubehli ako voda a prišiel čas, kedy sme sa 

začali baliť a deň , keď nás čakal let. Cesta nám rýchlo ušla, o tri 

hodiny sme už boli na letisku v Krakove. Pred letiskom nás čakal 

autobus , ktorý náš doviezol do Žiliny . Z toho pobytu sme mali 

prijemné , pekné a nezabudnuteľné zážitky , na ktoré budeme 

dlho spomínať. Ak by sme dostali možnosť ísť znova cez projekt 

Erasmus + , išli by sme hneď.  

Na záver by sme sa 

chceli poďakovať nášmu 

pedagogickému dozoru. Mgr. Lucii Ondrašovej a PhDr. Zdenke 

Albrechtovej. Poďakovať hlavne za to , že nám boli oporou a  boli 

vždy nápomocné .  Zo srdca im patrí veľké ĎAKUJEM.“ 

O svoje dojmy sa s nami podelila i Martina Balážová  z III. 

A triedy: „ Prvý deň našej stáže sme pracovali v reklamnej firme, kde 

sme upravovali písmo na počítači. Tu sme sa stretli na naše 

prekvapenie aj so študentmi  z Čiech. Veľmi sme sa tomu potešili. 

Ďalšie dva dni sme pracovali tiež na počítači, kde  sme navrhovali 

výkladné skrine s odevmi . Posledný týždeň sme pracovali 

v kvetinárstve .  

Najviac sa nám páčila vyhliadková plavba loďou v Porte a pobrežie pri Atlantickom oceáne. 

Som  veľmi  rada , že som sa mohla zúčastniť tohto projektu. Bolo to nad moje očakávanie. Výborné boli 

aj naše pani učiteľky, ktoré nás počas stáže sprevádzali, 

za čo im úprimne ďakujem .“ 

Martina Hubová z III.A triedy opísala svoje 

zážitky takto: „ Cesta do Portugalska bola pre mnohých 

dobrodružstvom, keďže leteli prvýkrát lietadlom. 

Ubytovanie bolo na úrovni, veľmi pekné. Každý deň sa 

starali o čistotu izieb. Strava bola pestrá, projekt bol 
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výborne zorganizovaný. Pracovali sme v kvetinárstve Bloom, kde nás 

naučili nové techniky aranžovania, spoznali sme ďalšie druhy kvetov. 

Z výletov sa mi najviac páčilo Porto. Spoznala som veľa nových ľudí 

z iných krajín, zlepšila svoje zručnosti  a aj jazyk. Celý projekt sa mi 

veľmi páčil. Chcem sa hlavne poďakovať pani učiteľkám PhDr. Z. 

Albrechtovej a Mgr. L. Ondrášovej za to, že ma zobrali do zahraničia 

a starali sa o nás, akoby sme boli ich vlastné deti, tiež, že s nami tie dva 

týždne vydržali. Samozrejme, že ďakujem celému tímu Braga-mob, 

žiakom (kamarátom) za super atmosféru i krásne dni plné zážitkov.“  

Študenti si neodnášali len krásne spomienky, zástupca agentúry 

Bragamob nám odovzdal  Europassy a Certifikáty o absolvovaní stáže, 

ktoré  môžu žiakov zvýhodniť v budúcnosti, keď ich budú môcť  použiť ako prílohu k žiadosti 

do zamestnania.  

Sme presvedčení, že akcia splnila svoj cieľ,  žiaci si odniesli z pobytu krásne spomienky 

a zároveň  skúsenosť do života, ktorá sa nevyskytuje každý deň.  

 

 PODUJATIE EXPERIENCE DAY 

Personálna agentúra Adecco Slovakia 

organizovala dňa 25. 4. 2018 tzv. Experience 

day, kedy bezplatne poskytuje rady ( tipy a 

triky), ako sa lepšie uplatniť na trhu práce. 

Podujatie je organizované pre študentov 

končiacich ročníkov. Z našej školy sa besedy sa 

zúčastnili žiaci II.BE a IV. ŠA triedy. 

Pracovníci agentúry praktickými radami 

usmernili žiakov, ako si správne napísať 
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životopis, či motivačný list, pripraviť sa na 

osobné alebo skype interview, čo urobiť pred 

tým, ako ideme na osobný pohovor, atď. 

Praktické informácie žiaci využijú pri hľadaní 

si zamestnania a uplatnenia sa na trhu práce. 

Exkurziu zorganizovali Ing. Oľga Šutáková, 

Ing. Ivana Kvašňovská.  

 

 EXKURZIA TRNAVA 

Dňa 25. apríla sa triedy I.ŠA, II.ŠA, III.ŠA a I.BE zúčastnili 

odbornej exkurzie, ktorá sa konala v historickom meste Trnava. 

Exkurzia bola zameraná na poznávanie mesta, jeho kultúrnych a 

historických pamiatok, sieť predajní a prevádzok poskytujúcich 

služby a motiváciu ľudí v pracovnom procese. Naše spoznávanie 

mesta so sprievodcom sa začalo na Trojičnom námestí pri renesančnej 

Mestskej veži stojacej v úplnom srdci Trnavy, ktorá sa stala 

symbolom prestíže a prosperity mesta. Hneď vedľa nej sa nachádza 

Súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1695. Oproti je situované Divadlo 

Jána Palárika, ktoré vzniklo ako jedna z prvých slovenských 

verejných divadelných budov. Neďaleko odtiaľ sa veľkosťou a 

majestátnym priečelím medzi domami Hlavnej ulice vyníma 

reprezentatívna budova radnice, ktorej priečelie dopĺňa secesná 

štuková výzdoba a štít s mestským erbom. V minulosti sa tu v 

západnom krídle nachádzal Katov dom a žaláre. Naše putovanie po 

meste Trnava pokračovalo okolo Trnavskej univerzity Jej založenie 

bolo mimoriadnym prínosom v dejinách Trnavy. Prostredníctvom tejto 

medzinárodnej inštitúcie sa mesto stalo nielen centrom obrody katolíckej viery, ale aj centrom vzdelania 

a kultúry Uhorského kráľovstva a vďaka nej sa Trnava zapísala do intelektuálnej mapy Európy Potom 

sme navštívili Baziliku sv. Mikuláša, kde sa nachádza zázračný slziaci obraz Panny Márie a 

Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, kde sa vyníma najvyšší celodrevený oltár v Strednej Európe. Postupne 

sme odhaľovali aj ďalšie tajomstvá mesta, keď sme prechádzali cez Univerzitné námestie s komplexom 

univerzitných budov, kde je umiestnená 

aj socha pápeža Jána Pavla II. či 

renesančný Arcibiskupský palác. Naše 

putovanie mestom pokračovalo k Domu 

hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, 

ktorého vznik siaha do obdobia 

počiatkov mesta a prechádzali sme aj 

okolo množstva meštianskych domov, 

ktoré tvoria zároveň najpočetnejšiu 

skupinu historických pamiatok Trnavy. 
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Okolo mesta sa rozprestiera ešte jedna jedinečná pamiatka, ktorá vďaka štyrom faktorom - vek, 

materiál, dĺžka a rozsah zachovania, je stavebným unikátom v rámci celého Slovenska a zároveň patrí 

medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu v strednej Európe. Pedagogický dozor vykonávali Ing. 

Zora Šenoldová, Ing. Ivana Kvašňovská, Mgr. Mária  Patylová 

 

 EXKURZIA ČIČMANY, RAJECKÉ TEPLICE 

 Do kúpeľného mestečka - Rajecké Teplice zavítali naši žiaci v 

apríli. Cieľom exkurzie bolo oboznámenie sa s cestovným ruchom v tomto 

prostredí a prehliadkou svetoznámych kúpeľov. Žiaci tu navštívili aj 

Dopravné múzeum. Jeho expozícia bola zameraná na históriu dopravy na 

Slovensku, kde sa formou panelov, dobových obrazových diel, ale aj 

trojrozmerných exponátov žiaci oboznámili s cestnou, vodnou a 

železničnou dopravou od najstarších čias po 20. storočie. Podrobne je tu 

zdokumentovaná najmä železničná časť dopravy. Zameraná je nielen na stručný prehľad vývoja 

železničnej dopravy na Slovensku, ale najmä na modely železničných vozidiel a ukážku signálnej, 

oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Tejto časti dominuje 

koľajisko v mierke 1:87, zachytávajúce v zjednodušenej podobe 

žilinský železničný uzol v prvých rokoch 20. storočia a ukážka 

dreziny. V ďalšej časti expozície mohli žiaci pozorovať vývoj cestnej 

dopravy s historickými motocyklami vyrobenými nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. 

V tomto mesiaci žiaci navštívili aj slovenskú rázovitú obec Čičmany. Cieľom exkurzie bolo 

oboznámenie sa so zvykmi, tradíciami a ľudovou architektúrou tejto časti Slovenska. Obec je známa 

starobylou a unikátnou architektúrou - maľovanými zrubovými drevenicami. Vzory sa maľovali 

vápnom alebo hlineným kalom najmä na rohy domov, tam, kde sa drevo spájalo. Domy sa zdobili podľa 

vzorov, ktoré sú vyšité aj na miestnych krojoch. Pre záchranu obce 

bola jej dolná časť vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej 

architektúry. Pracovníčka Považského múzea predstavila žiakom 

dobové bývanie, zamestnanie a miestny ľudový kroj s výšivkami s 

geometrickou ornamentikou. Žiaci v obci navštívili aj národopisnú 

expozíciu, kaštieľ a kostol.  
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 STAROMESTSKÉ SLÁVNOSTI  

Dňa 31.05.2018 sa študenti III. A triedy, 

odbor aranžér zúčastnili 24.ročníka 

Staromestských slávností v Žiline, ktorého 

súčasťou sú tradičné trhy ľudových i umeleckých 

remesiel. 

Žiaci mohli vidieť výstavné stánky, umelecké remeslá, 

remeselné výrobky,  nazbierať inšpiráciu a zopakovať si 

vedomosti z predmetu propagácia a reklama o výstavných 

akciách, výstavných stánkov.  

Cieľom exkurzie bolo získanie nových kultúrnych 

poznatkov, upevňovanie nadobudnutých vedomostí z oblasti 

úžitkového umenia a ľudových remesiel. 

Exkurzia bola pre žiakov inšpiratívna, mnohé výrobky 

ich zaujali, porozprávali sa aj s niektorými remeselníkmi, ktorí 

ich informovali o svojej tvorbe i podnikaní. 

Pedagogický dozor vykonávala Mgr. Ondrášová Lucia. 

Žiačky III. A triedy nám svoje zážitky z exkurzie opísali takto: „Prišli sme si  pozrieť  stánky s 

tradičnými  remeslami . V pozadí hrala hudba, rozvoniavalo jedlo, okolo ľudia s dobrou náladou. Veľa 

nového sme sa dozvedeli a aj zopakovali,  čo už vieme . Videli sme na vlastné oči modranskú  keramiku, 

o ktorej sme sa aj učili . Boli tam ručne robené mydlá , zdobené medovníky ,maľované tričká, šatky, 

ručne  robené šperky , hračky z dreva , pletené košíky , čelenky a mnoho iného .Každú 

z nás niečo zaujalo,  jednu  čelenky zdobené s umelými kvietkami,   

pretože boli veľmi pestré  a pútavé,  druhú maňušky, šperky s prírodnými 

motívmi, tretiu ručne robené postavičky z textilu, štvrtú črpáky, 

valašky, naberačky, prívesky a podobne . Veľmi sa nám na 

Staromestských slávnostiach páčilo a chceme sa poďakovať pani učiteľke 

Mgr. L. Ondrášovej, že nás tam zobrala .“ 
Redakcia 
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 „REALITNÝ  VODIČÁK“ 

 

Dňa 31. januára 2018 sa uskutočnila beseda pod názvom 
,,Realitný vodičák,“ ktorá bola určená študentom končiacich ročníkov, 
teda pre II.BE a IV.ŠA. Skladala sa z dvoch častí, v prvej časti 
študenti získali informácie a v druhej časti robili test, po jeho 
vyhodnotení mohli získať  
CERTIFIKÁT – REALITNÝ 
VODIČÁK, ktorý môžu využiť 
v budúcnosti pri hľadaní 
zamestnania. Tento rok študenti 
potešili výbornými výsledkami, 
lebo priemerná úspešnosť v % bola 
na úrovni 90,83: 11 žiakov sa 

umiestnilo v kategórii A, 11 žiakov v kategórii B, 2 žiaci v 
kategórii C. 

Cieľom besedy bolo objasniť študentom problematiku realitného trhu. V rámci besedy študenti 

získali cenné informácie, rady a skúsenosti od pána Ing. Mgr. Františka Mudríka. Ten ich 

poinformoval o spôsoboch zabezpečenia bývania v súčasnosti, o 

základných pojmoch z oblasti realít, upozornil študentov, načo si 

majú dávať pozor pri kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti, ako si 

prečítať LV (list vlastníctva). Tiež študentom poskytol  praktické 

rady do života, ako si poradiť s prevodom nehnuteľností, ako v 

budúcnosti „nenaletieť“ podvodníkom a pod. Zodpovedná  za túto 

akciu: Ing. Zora Šenoldová.  

 

 BESEDA – INFORMAČNO-PORADENSKÉ CENTRUM PRE EURÓPSKE 

ŠTRUKTURÁLNE A  INVESTIČNÉ FONDY 

Dňa 20. 4. 2018 sa konala beseda - ICP pre EŠIF 2014 – 2020. 

Cieľom akcie bolo získať praktické informácie o využití európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. Besedy sa zúčastnili žiaci III. ŠA 

a II. BE triedy s pánom Ing. Michalom Ďurčanským, koordinátorom 

Informačno-poradenského centra, odbor európskych projektov a 

regionálneho rozvoja v Žiline. Ing. M. Ďurčanský predstavil žiakom 

činnosť centra, ktoré poskytuje bezplatné poradenstvo, konzultácie, 

informuje podľa oblastí záujmu, pripravuje a organizuje informačné 

aktivity, semináre a školenia, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi 
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EÚ na území Žilinského kraja. Prezentoval zaujímavé, už ukončené, úspešné projekty, ako aj výzvy, z 

ktorých možno v súčasnosti čerpať finančné prostriedky. Oboznámil žiakov s tým, ako vyhľadať 

projekt, vypísať žiadosť, ale aj s tým, ako sa posudzujú podané žiadosti. Názorne predviedol stránku 

www.itms2014.sk, kde si môžu firmy a samospráva vyhľadať výzvy a zorientovať sa v nich. Besedu 

zorganizovala Ing. Janka Balalová. 

 

 PREZENTÁCIA   PROJEKTU:  

 
 

V aule našej školy sa dňa 16. 05. 2018 uskutočnila 

prezentácia projektu ERASMUS +. Zúčastnili sa jej žiaci 

z tried: I. A, I. ŠA, I. ŠD, II. A, II. ŠA. Prezentáciu 

pripravila PhDr. Zdenka Albrechtová, ktorá rozprávala o 

zážitkoch z pracovnej stáže v Portugalsku. Študenti sa 

dozvedeli viac informácií o krajine, o miestach, ktoré 

v rámci projektu navštívili, mali možnosť vidieť fotografie 

z Portugalska, video, ktoré pripravila Eliška Drobčiarová 

z II. ŠA triedy. Pani riaditeľka Mgr. Alena Chupáčová 

odovzdala účastníkom projektu Europassy. Na konci 

prezentácie bola diskusia, žiaci dostali priestor na otázky.   

 

 

 

 

 

 

 KURZ ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU 

Dňa 9. 2. 2018 sa už po druhýkrát uskutočnil  Kurz 
animátorov voľného času v našej škole. Študenti 2. , 3. a 4. 
ročníka študijného odboru pracovník marketingu - cestovný 
ruch- absolvovali tréningový kurz animátor voľného času pod 
vedením Slavomíra Pačutu zo spoločnosti STAGEMAN z 
Banskej Bystrice. Spoločnosť STAGEMAN organizuje 
praktické a kreatívne tréningy pod vedením skúsených 
animátorov.  
Kurz pozostával z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej 

časti sa študenti dozvedeli niečo o animácii voľného času a čo vlastne znamená práca animátora. 

Redakcia 
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Praktická časť bola plná pohybu, dynamických tancov pre 
veľkých, ale aj malých a veľa rôznych zábavných aktivít. Po 
chodbách školy sa rozliehali tóny hudby, bojové pokriky, 
dupoty nôh a veselý smiech. Školenie bolo obsahovo veľmi 
zaujímavým a originálnym zážitkom pre zúčastnených. 
Študenti, ktorí sa kurzu zúčastnili, prežili skvelý deň . 
Okrem fyzickej kondície si poriadne prevetrali aj mozgové 
závity, fantáziu a organizačné schopnosti. Vyskúšali si 
množstvo animačných aktivít a získali nové vedomosti, 
skúsenosti v oblasti voľno-časových aktivít. Súčasťou 

školenia bola aj príprava študentov pre účasť na pracovných konkurzoch s cieľom získať zaujímavú 
prácu. 
Na záver tréningu získali študenti certifikát o absolvovaní kurzu 
Veríme, že aj absolvovanie tohto kurzu pomôže našim študentom zamestnať sa v oblasti cestovného 
ruchu či už doma, alebo v zahraničí. 
Dobrú pracovnú atmosféru a príjemné 
prostredie animátorského kurzu je vidieť aj 
na záberoch. 
Kurz organizovala Ing. Oľga Šutáková 

 

 

 

 

 LYŽIARSKY KURZ 

Študenti z  II. ŠA a II. A triedy  sa 

zúčastnili na lyžiarskom kurze od 12. 02. do 

16. 02. 2018.  

Žiaci II. A triedy opísali priebeh 

lyžiarskeho kurzu takto: „ Na svah sme 

dochádzali autobusom s triedou II. ŠA. Po 

príchode sme sa prezliekli a inštruktori nás 

rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina bola 

zastúpená začiatočníkmi, ktorí sa učili jazdiť 

na miernom svahu. Druhú skupinu tvorili 

pokročilí. Od druhého dňa sa zhoršilo počasie 

a bolo chladnejšie. Monika Stančová z našej 

triedy si zranila koleno a tak ju odviezla horská 

služba, čo bol pre ňu zážitok,  čiže všetko zlé sa môže na dobré obrátiť, našťastie, to nebolo 

nič vážne. Zažili sme veľa zábavy, lyžovanie sa nám páčilo, inštruktori boli milí. Sme vďační, že sme 

mohli absolvovať lyžiarsky kurz, na ktorý radi spomíname.“  
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 VÝSTAVA V MAX ŽILINA 

 Výstava výrobkov a služieb stredných 

odborných škôl sa začala 9. marca 2018 v 

obchodnom centre MAX Žilina. Žiaci 

učebného odboru aranžér  vytvorili pre výstavu 

výrobky, ktorými prezentovali svoje zručnosti. 

 

 SPOLOČNE  ZA  REMNESLAMI 

Dňa 23. marca 2018 Občianske združenie 

Rudina v spolupráci so Základnou školou Rudina 

usporiadali prezentáciu stredných škôl v 

Kultúrnom dome v Rudine pod názvom ,,Spoločne 

za remeslami“. 

Prizvaná bola aj naša škola, ktorá prezentovala 

ponúkané študijné a učebné odbory pre žiakov 8. a 9. ročníkov, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti a 

o tom, akou cestou by sa chceli uberať. 

Žiaci mali priestor pre získanie cenných rád a informácií aj od študentov našej strednej školy zo 

študijného odboru obchodný pracovník, ktorý je zaradený do systému DUÁLNEHO 

VZDELÁVANIA. Študentka, ktorá je zaradená do tohto systému, im porozprávala vlastné overené 

skúsenosti nielen zo školy, ale aj o odborného výcviku. 

Študentky z učebného odboru ARANŽÉR žiakom predstavili učebný odbor a ukážky svojich prác, 

ktoré vyrobili v rámci odborného výcviku.  
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 OCENENIE PEDAGÓGOV ŽSK 

Slávnostné oceňovanie sa konalo 6. apríla 2018 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Pri 

príležitosti Dňa učiteľov odovzdala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová 

slávnostné ocenenie 33 stredoškolským pedagógom. 

 „Ocenenie  je  pocta  tým,  ktorí  robia  svoju  prácu  naplno  a častokrát  aj  nad  rámec  svojich 

povinností," povedala Ing. E. Jurinová.. „Pred nami stoja pedagógovia, ktorí prebudili u študentov 

záujem o vzdelanie i vedu, motivovali ich k tvrdej práci na sebe a dosiahli spoločne mimoriadne 

výsledky,“ dodala županka.. 

Mnohí učitelia sa škole venujú mimo 

svojho pracovného času, vytvárajú pre 

študentov pracovné zošity, didaktické 

pomôcky, či učebné texty. Snažia sa zaviesť 

najmodernejšie trendy výučby. 

Za našu školu bola ocenená Mgr. 

Mária Patylová. 

 

 PLAVECKÝ   KURZ 

Študenti triedy I. ŠA, I. ŠD a I. A triedy sa zúčastnili povinného plaveckého kurzu od 28. 05. do 
01. 06. 2018.  

Kurz  sa konal v areáli Žilinskej  krytej plavárne v Žiline. V prvý deň si inštruktori všetkých 

žiakov otestovali , aby zistili,  akí sú plavci, následne ich rozdelili do dvoch skupín. Prvú skupinu 

tvorili zdatnejší plavci, ktorí sa zdokonaľovali v technike a štýle plávania. Druhú skupinku tvorili 

menej zdatní plavci a aj neplavci, ktorých cieľom bolo naučiť sa  základy správnej techniky plávania 

a hlavne dokázať preplávať bazén a zbaviť sa strachu z vody. K dosiahnutiu optimálnych výsledkov  

im  pomohli cenné rady a praktické ukážky odborne fundovaných inštruktorov  
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Na našej škole sa začal realizovať projekt Dejiny očami Mikuláša Galandu 

a Ľudovíta Fullu, ktorý je súčasťou GRANTOVÉHO PROGRAMU ODBORU 

ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ,,Cesta 

za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. 

Cieľom projektu je podporiť záujem mladých ľudí 

o históriu slovenského národa, o význame národných 

dejateľov pre súčasnosť a budúcnosť, naučiť ich vážiť si  

hodnoty našich dejín a poznať dejateľov, uvedomiť si ich 

význam a opodstatnenie. Zároveň budovať národné 

povedomie, zvyšovať úctu k významným historickým 

dielam.  Nadchnúť čo najviac žiakov pre spoznávanie 

osobností a ich tvorby.  

 Prezentácie aktivít, ktoré pripravia žiaci, budú 

prebiehať 22.06. 2018. Prvá skupina nám predstaví 

prostredníctvom dramatizácie osobnosti umelcov Ľudovíta 

Fullu a Mikuláša Galandu, ktorú si pripravia na základe 

získaných informácií o ich živote a analýzy Manifestu 

„Súkromné listy Fullu a Galandu.“ Na základe tejto 

aktivity poukážu na 

ich vlastnosti, 

spoluprácu. Druhá 

skupina odprezentuje 

ucelený pohľad na život umelcov a aj prierez ich tvorby v rokoch 

1918 – 1939. Zároveň budú charakterizovať život v danej dobe. 

Tretia skupina predstaví analýzu vybraných diel z historického aj 

estetického hľadiska, porovnajú, ako boli vnímané spoločnosťou 

v minulosti a v súčasnosti. Štvrtá skupina bude maľovať 

reprodukciu dvoch diel na plátno, jednu od Mikuláša Galandu, 

druhú od Ľudovíta Fullu, následne zhodnotia náročnosť maľby, 

porovnajú, ako vnímajú dielo pred a po maľbe, analyzujú diela 

z historického hľadiska. Piata skupina vytvorí manifest v podobe 

časopisu, inšpirujú sa „Súkromnými listami Fullu 

 

GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU 

ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

,,Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“ 
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a Galandu“(manifest zamerajú na problematiku vzdelania, školstva 

v súčasnosti). Piata skupina pripraví hru v powerpointe, ktorej súčasťou 

budú otázky o pôsobení Mikuláša Galandu a Ľudovíta Fullu. 

Do projektu  budú zapojené triedy I. ŠA, I. A  - učebný odbor 

aranžér, II. ŠA, II. A -  učebný odbor aranžér. Študenti  budú postupne  

tvoriť kreatívne úlohy, riešiť zadania, vytvárať prezentácie  

a konzultovať ich s vyučujúcimi. Podrobnejšie  informácie nájdete 

vyvesené na nástenkách. 

Všetci zapojení žiaci budú hodnotení a tí, ktorí budú úspešní, 

čakajú odmeny, diplomy a ocenenia a ostatné triedy pútavý aj 

zaujímavý program. Tešíme 

sa na vašu spoluprácu  

a prajeme vám všetkým 

príjemný kultúrny zážitok. Viac o projekte a jeho realizácii 

sa dozviete v ďalšom čísle školského časopise, ktorý vydáme 

v školskom roku 2018/2019.    

 

 

 

 

 

  SÚŤAŽ VIANOČNÝ POZDRAV 

V priebehu mesiaca december 2017 prebiehali triedne kolá súťaže o VIANOČNÝ POZDRAV od 

spoločnosti ako poďakovanie svojim obchodným partnerom, zákazníkom. 

Redakcia 
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V mesiaci január bolo vyhodnotenie školského kola tejto 

súťaže, do ktorej postúpili najlepšie práce žiakov. Hodnotila sa 

kreativita, nápad a samotné vyhotovenie pozdravu. 

Hodnotiaca komisia bola zložená: 

1. Ing. Janka Balalová 

2. Mgr. Mária Patylová 

3. Ing. Ivo Vít 

 

 

 WORDPROCESSING  

Dňa 11. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Wordprocessing. 

Vybraní žiaci si počas 50 minút zmerali svoje zručnosti v úprave textu v textovom editore 

Microsoft Word v 29 náročných úlohách, v ktorých mali preukázať zručnosti v úprave komplexného 

dokumentu a tvorbe hromadnej korešpondencie. Súťaž organizovala Ing. Janka Balalová. 

 

 

 

 

 

 

 

 PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 

Školská súťaž Podnikateľský zámer sa uskutočnila  18. decembra 2017. 

Žiaci II. BE a III. ŠA triedy - odbor škola podnikania preukázali svoje vedomosti, skúsenosti a 

zručnosti  získané štúdiom odborných predmetov pri tvorbe podnikateľského zámeru. Žiaci mali za 

Vyhodnotenie: 

1. Chabadová Soňa, IV. ŠA  

1. Kupčuliak Miroslav, IV. ŠA 

2. Haluzová Veronika, III. A 

 

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto Patrik Priesol , II.BE 

2. miesto Vladimíra Hýllová , I.ŠA  

3. miesto Adam Belanec , III.ŠA    

 

1. 

2.

. 

3. 
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Vyhodnotenie: 

1. Patrik Priesol, II. BE  

2. Monika Lipková, II. BE 

3. Dominika Blašková, II. BE 

 

úlohu zostaviť podnikateľský zámer podľa vopred určenej osnovy, pričom predmet činnosti a právna 

forma podniku neboli určené. Organizátorkou súťaže bola  Ing. Janka Balalová 

 

 

 

 

 

 

 

 OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

 Žiačka Vladimíra Hýllová z I.ŠA triedy sa dňa 17.1.2018 

zúčastnila Okresného kola olympiády z anglického jazyka na 

Gymnáziu v Bytči, nakoľko v školskom kole získala 86%.  

V kategórii 2A, v ktorej súťažila, sa zúčastnilo 13 žiakov z rôznych 

škôl. Žiačka neobsadila výherné miesto,  ale účasť v olympiáde bude 

dobrou skúsenosťou pre ďalších žiakov. Na olympiádu z anglického 

jazyka žiačku pripravovala Mgr. Kristína Fojtíková.  

 

 OLYMPIÁDA MLADÝ ÚČTOVNÍK 2018 

Dňa 01. 03. 2018 sa na našej škole 
konalo školské kolo súťaže v účtovníctve 
Olympiáda - Mladý účtovník 2018. 
Zúčastnilo sa jej 7 žiakov našej školy z 
končiacich maturitných ročníkov a to zo 
IV.ŠA a z II.BE triedy. 

Cieľom súťaže je zvyšovanie 
prestíže účtovníctva ako odborného 
predmetu a zároveň motivácia študentov 
pri štúdiu účtovnej problematiky. Školské 
kolo sa realizovalo písomnou formou – 
zostavením súvahy, klasickým ručným 
účtovaním pomocou účtovacích predpisov, ktoré je dôležité pre pochopenie účtovnej problematiky a jeho 
zvládnutie nutnou podmienkou pre využitie účtovníctva v podnikateľskej praxi súčasne s testom 
vedomostí o účtovnom programe Omega. 

Získané vedomosti a zručnosti z oblasti účtovníctva využijú žiaci nielen pri maturitnej skúške z 
odborných predmetov a pri ďalšom odbornom vzdelávaní, ale súťaž má aj praktický prínos pre jej 
účastníkov. Žiaci získavajú cenné skúsenosti z oblasti účtovníctva využiteľné aj vo svojej 
profesionálnej činnosti a tým dosiahnu lepšie uplatnenie na trhu práce. 
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Žiačka, ktorá sa umiestnila na 1. mieste,  

sa môže zúčastniť regionálneho kola súťaže 

Olympiáda - Mladý účtovník 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMATICKÝ KLOKAN 

V našej škole sa uskutočnilo 19. marca 2018 školské kolo medzinárodnej matematickej  súťaže  
Matematický klokan. 

Súťaže sa zúčastnili prihlásení žiaci z jednotlivých  tried zo všetkých ročníkov. Školské kolo 
Matematický klokan je organizované pre 2 kategórie  žiakov stredných  škôl a to: 

- kategória KADET 012 pre žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ  

-kategória JUNIOR 034 pre žiakov 3. a 4. ročníka SOŠ 

Celá súťaž prebiehala pod vedením Mgr. Heleny Bohovičovej. 

Cieľom súťaže je motivovať žiakov k pozitívnemu vzťahu k 

matematike, rozvíjať u nich logické myslenie .   

Poradie najlepších riešiteľov školského kola 

súťaže: 

1. miesto Chabadová Soňa  

2. miesto Rezníčková Simona  

3. miesto Kubíčková Paula 
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 MISS ŠKOLY 

Školské kolo súťaže MISS školy v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnilo v čase od 15. 01. 

2018 do 15. 02. 2018. Súťaž  organizovala Žiacka školská rada pri SOŠ podnikania. Dievčatá z každej 

triedy mali možnosť zapojiť sa do školského kola súťaže. 

Spolu sa zúčastnilo 11 dievčat. 

Každý študent školy mal k dispozícií jeden platný 

hlasovací lístok, ktorým mohol podporiť svoju 

kandidátku. Zoznam zúčastnených žiačok: 

Trieda I.A: Dorota Kubíková, Kristína Ripelová 

Trieda I.ŠA: Stanislava Završanová 

Trieda I.ŠD: Lívia Pečalková, Terézia Bojková 

Trieda II.A: Natália Sedúchová 

Trieda III.ŠA: Karolína Ďurajková 

Trieda III.A: Erika Holienková 

Trieda IV.ŠA: Karin Jančiová 

Trieda I.BE: Gabriela Kľučková 

Trieda II.BE: Lenka Vlčková 

 

 

 

 

 

 

Najlepší riešitelia školského kola súťaže  

Kategória Kadet sú : 

1. miesto : Bianca  Andrea Patrnčiaková ,I.ŠA 

                 Samuel  Murgaš, I.ŠA 

2. miesto: Vanesa Motyčíková , I.ŠA 

                  Patrik Sporiš, I.ŠD 

 

Vyhodnotenie: 

1. miesto: Natália Sedúchová , II.A trieda  

2. miesto: Erika Holienková , III.A trieda  

3. miesto: Gabriela Kľučková  I.BE trieda  
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 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE EXPERT GENIALITY SHOW   

 

Dňa 21.marca 2018 bolo na našej škole 

vyhodnotenie súťaže EXPERT Geniality show. 

Študenti našej školy súťažili v dvoch kategóriách: 

žiaci 1. a 2. roč.  SOŠ v kategórii EXPERT 012 z 

našej školy traja študenti a žiaci 3. a 4. roč. SOŠ v 

kategórii 

EXPERT 034 

deviati študenti. 

V tomto ročníku 

sa do súťaže zapojilo 10 297 žiakov z celého Slovenska. Tí 

súťažiaci, ktorí sa v niektorej téme vo svojej kategórii umiestnili v 

prvej štvrtine rebríčka, získavajú diplom s titulom Expert. Ostatní 

súťažiaci dostavajú Diplom účastníka.  

 

Na našej škole sa vo svojej kategórii EXPERT 012 stal dvojitým Expertom Daniel Ukrop, žiak 

I.ŠD triedy. V obidvoch témach, ktoré si vybral , sa stal Expertom. V prvej téme Góly, body, sekundy sa 

umiestnil na 165. mieste z 864 súťažiacich a v druhej téme Svetobežník sa umiestnil na 161. mieste zo 

671 súťažiacich. 

 

 Sme hrdí na jeho dosiahnuté výsledky, prajeme mu aj naďalej veľa úspechov a blahoželáme k 

umiestneniu v súťaži. 

 

 CELOŠTÁTNA  SÚŤAŽ  V  DARČEKOVOM  BALENÍ S MEDZINÁRODNOU 

ÚČASŤOU 

 

21. 03. 2018 sme sa zúčastnili  15. ročníka celoštátnej 

súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou.  

Za našu školu súťažili žiačky: Janka Kubalová z II. 

A a Martina Balážová z III. A triedy. 

Súťaž pozostávala z troch tém: 

1. Zhotoviť darčekový kôš na tému:  „ Životné 

jubileum “ 

2. Zhotoviť darčekové balenie na tému:  „ Zhotoviť 

balíček pre čakajúceho zákazníka„     

3. Zhotoviť ponuku dňa na tému:  „Prezentuj firmu, 

v ktorej vykonávaš odborný výcvik“ 

Hodnotenie našich žiačok:  

Janka Kubalová z II. A a Martina Balážová z III. 

A získali ocenenie v bronzovom pásme.  



27 
 

 SÚŤAŽ "STAŇ SA DOBRÝM MANAŽÉROM“  

 

Školské kolo súťaže z predmetov manažment a manažment 

podnikov cestovného ruchu sa konalo dňa 11. apríla 2018. Súťažili 

študenti tretieho, štvrtého ročníka a prvého ročníka nadstavbového 

štúdia. Študenti si tak mohli zopakovať učivo, ktoré preberali 

počas štúdia. Veríme, že hlavne štvrtákom zopakovanie učiva 

pomôže pri maturitnej skúške, ktorá ich onedlho čaká. Súťaž 

pripravila Mgr. Mária Patylová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÚŤAŽ V CESTOVNOM RUCHU - ŠKOLSKÉ KOLO 

 

Dňa 11. 4. 2018 sa uskutočnilo Śkolské kolo súťaže z 

cestovného ruchu v kategórii B. Zúčastnilo sa jej osem študentov 

tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru pracovník marketingu - 

blok cestovný ruch.  

Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti 

študenti vypracovali test z geografie sveta a dopĺňali slepú mapu 

štátov sveta. V ústnej časti študenti prezentovali región sveta v 

programe PowerPoint.  Získané vedomosti a zručnosti z geografie 

cestovného ruchu využijú žiaci nielen pri maturitnej skúške z 

odborných predmetov, ale aj vo svojej ďalšej profesionálnej činnosti . 

Súťaž pripravila Ing. Ivana Kvašňovská. 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto Karin Jančiová IV.ŠA 

2. miesto Soňa Chabadová IV.ŠA 

3. miesto Miroslava Butková IV.ŠA  

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto Miroslava Butková a 

Karin Jančiová, IV.ŠA  

3. miesto Soňa Chabadová, IV.ŠA 
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 SÚŤAŽ „ MLADÝ SLOVÁK 2018 ‟ 

Dňa 18. 4. 2018 sa konalo školské 

kolo súťaže  ,, Mladý Slovák 2018 “ pod 

záštitou predsedníčky Žilinského 

samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Jej 

cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí 

o tradície, kultúru a históriu slovenského 

národa, formovať ich prírodzený 

slovenský patriotizmus, vlastenectvo 

a národné povedomie a rozvíjať ich pocit 

spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti 

v Žilinskom samosprávnom kraji. 

Koordinátorkou súťaže bola Mgr. Iveta 

Zipserová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto čísle časopisu vám prinášame rozhovor s pani 

učiteľkou Ing. Gabrielou Adamíkovou: 

1.Chodili ste rada do školy?  

Áno. 

2.Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?  

Chcela som byť advokátkou a obhajovať právo a 

spravodlivosť.  

3.Aké predmety boli Vaše obľúbené? 

Psychológia, dejepis, jazyky, geografia a telesná výchova. 

Redakcia 

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto: Andrej Králik, II. ŠA  

2. miesto: Barbora Magálová, II. ŠA  

3. miesto: Lucia Chabadová, II. ŠA  
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4.Na aké školy ste chodili? 

Navštevovala som Strednú hotelovú školu v Piešťanoch a Vysokú školu ekonomickú – služby 

a cestovný ruch v Banskej Bystrici.  

5.Akí sú podľa Vás naši študenti? 

Každý študent má aj dobré, aj zlé vlastnosti. Je lepšie vidieť najskôr tie lepšie. Sú žiaci, ktorí sú 

nadaní, bystrí a dobre sa s nimi pracuje, ale sú i žiaci problémoví, čo sa týka správania, či záujmu 

o štúdium. 

6.Máte rada svoju prácu? 

Áno, mám svoju prácu rada,  a preto ju robím už 26 rokov. 

  

 

 

Tentokrát  našu rubriku obohatila svojou vlastnou tvorbou žiačka  III. ŠA triedy Ľudmila 

Hrušková, ktorá vyjadrila svoj názor na súčasnú dobu. Prajeme príjemné čítanie  

NIE! 

Bože môj, kde to som? 

To zatiaľ v mojom živote 

takto žijem, tu som? 

Čo sa s nami robí?   

 

Ničomu nechápem... 

Toľko hercov, divadiel, 

pretvárok a falší. 

Nebaví ma to, už ma to ničí. 

 

Keď vidím, čo sa všetko s ľuďmi deje, 

veľkej zmene už nedávam ani nádeje. 

Alkohol, vandalizmus, krádeže a drogy? 

Áno, to všetko sa dnes robí.  

 

Svoju predstavu o lepšej budúcnosti 

radšej v hlave stále nosím, 

takýto svet je hrozný, 

tak už nie prosím! 
Ľudmila  Hrušková 

Vanessa Kropáčová  
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 Film 

 

 

Príbeh je o 15 ročnom dievčati Moondance, ktorá žije so 

svojou mamou. Nebola v škole obľúbená, nemala kamarátov. Keď 

raz bola zaniesť jednu zásielku, zdalo sa jej, že ju niekto sleduje. 

Spoza stromov sa vyrútil kôň, ktorý sa stratil, vzala si ho domov. 

Našla jeho majiteľa. Moondance sa vybrala na jeho statok 

a uzavrela s ním obchod, za jej pomoc môže jazdiť na koni. 

Postupne si získala  dôveru majiteľa statku. Keď si šla do mesta 

opraviť bicykel, zbadala oznam o súťaži, ktorej sa chcela 

zúčastniť..... 

....To, ako sa príbeh ďalej vyvíjal, nechám na vás, aby ste si 

to zistili sami.  

 

 

 

 Kniha 

 

 

Detektívny príbeh je zasadený do prostredia dostihov. 

Bookmaker sa stane obeťou bývalého trénera. Pri vyšetrovaní sa 

objaví podozrenie, že zločin má spojenie s konským dopingom , 

objavujú sa pozitívne testy. K zodpovednosti sa prihlási neznámy, 

skrývajúci sa za prezývku Leonardo. Za svoju mlčanlivosť  žiada 

peniaze, inak zverejní škandalózne informácie o dopingu, ktoré by 

mohli zničiť dostihový šport v Británii... 

„Čo sa stalo s vydieračom? A ako to celé dopadne?“ sa 

dočítate v knihe. 

Paulína Zemánková,   III. 

A 
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FITNESS  CHEESECAKE 
 

SUROVINY:   

 

 

 

 

 

POSTUP 

Rozmixujeme orechy a zmiešame ich spolu s ovsenými vločkami. V miske rozšľaháme vidličkou 

vajíčko, ktoré do nich pridáme a poriadne premiešame spolu s lyžicou medu. Ak treba, aby cesto poriadne 

držalo, pridáme trošku vody. Postláčame do hrudky. Rúru dáme rozohriať na 170 stupňov. Cesto dáme 

na dno korpusu a poriadne natlačíme tak, aby bolo pri krajoch trochu hrubšie. Tvaroh zmiešame 

s jogurtom, rozšľahaným vajíčkom a medom (ten môžete pridať podľa chuti). Nanesieme polovicu krému 

na korpus a poukladáme naň cca polovicu nakrájaných jahôd. Potom navrstvíme zvyšok krému. 

Necháme piecť 20 minút. Po vybratí necháme cheesecake vychladnúť. Následne ozdobíme zvyškom 

jahôd.   

 

 

 

 

 

 

 KORPUS 

 100 g ovsených vločiek 

 50 g orechov 

 1 vajíčko 

 voda (podľa potreby) 

 1 lyžica medu 

 

KRÉM 

 500 g hladkého tvarohu 

 ½ bieleho jogurtu 

 1 vajíčko 

 2 lyžice medu 

 cca 15 jahôd 

 

P
L

A
T

N
O

SŤ
:  

SE
P

T
E

M
B

E
R

 2018 

 –
 

 JA
N

U
Á

R
 2019 
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                     Vaša redakcia 
 

 

 

 Na tvorbe trinásteho čísla časopisu „Študentský čas“ pod vedením  

Mgr. Lucie Ondrášovej sa podieľali:  

Šéfredaktor: Renáta Škorvánková, I. BE, 

Predseda redakčnej rady: Paulína Zemánková III. A, 

Ďalší žiaci:    Vanessa Kropáčová, II. A            Eliška Drobčiarová, II. ŠA 

                              Monika Beháňová, III.A            Ingrid Smyčková, II. ŠA 

                        Martina Balážová, III. A           Ľudmila Hrušková, III. ŠA              

                        Martina Hubová, III. A                  

 

 Články ako kolektív napísali: žiaci II. A a III. A triedy  

                       

Zároveň  ĎAKUJEME  aj ostatným pedagógom a žiakom, ktorí prispeli k vytvoreniu 

trinásteho čísla časopisu, či už príspevkami, alebo nám poskytli fotodokumentáciu na 

spestrenie nášho časopisu . 

 

Na záver tohto čísla časopisu chceme pripomenúť našu emailovú adresu 

redakcia.sospza@gmail.com, na ktorú nám môžete posielať vaše nápady a postrehy, ktoré 

uverejníme v ďalšom čísle školského roku 2018/2019. 

                                                                       

 

Tešíme sa  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

