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              S hlbokým zármutkom všetkým oznamujeme, že naša kolegyňa 

a  pani majsterka Bc. Vlasta Majerčáková (*21. 06. 1954) 

nás dňa 10. júna 2013 navždy opustila. 

Posledná rozlúčka sa konala 13. júna 2013 vo farskom kostole 

sv. Jána Bosca v Žiline.  

NAVŽDY  ZOSTANETE  V  NAŠICH SRDCIACH   

A  VŽDY  BUDEME  NA VÁS  S ÚCTOU  SPOMÍNAŤ. 
Kolektív SOŠP 

 

 

 

 

 

 

Milí čitatelia! 

 Po únavnej a dlhotrvajúcej zime vám chceme spríjemniť krásne chvíle plné oddychu 

a pohody  ďalším v poradí už tretím číslom časopisu Študentský čas.  

Na našich stránkach nájdete zaujímavé rubriky, nápady a postrehy zo života našej školy.  

Dočítate sa o rôznych podujatiach a akciách, ktoré sme zažili v druhom polroku školského roka 

2012/2013. 

Zároveň vám všetkým chceme popriať veľa slnečných dní do nasledujúcich mesiacov 

a príjemné prežitie letných prázdnin, na ktoré sa určite všetci tešíte. 

      Redakcia 
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 Na začiatku januára sa začal 11. ročník medzinárodnej súťaže študentiek stredných škôl Miss 

Reneta, ktorý sa niesol v téme Emócie v pohybe.   

 Historicky po prvýkrát prebiehali castingy aj v Poľsku a na Slovensku. Naša škola poskytla 

priestory pre uskutočnenie slovenského castingu.  

 Ešte pred samotným castingom od 7. do 10. januára prebehlo školské kolo „Miss SOŠP 

2012/2013“, do ktorého sa prihlásilo 9 dievčat z  prvého až štvrtého ročníka. Adeptky na titul „Miss 

SOŠP 2012/2013“ sme si odfotografovali, zverejnili na školskej nástenke, aby mohli ich spolužiaci 

hlasovať za svoju favoritku. Po spočítaní lístočkov nám vyšiel nasledujúci výsledok: 

 

 

 

 

 

 

 
 
             

            1. miesto                                  2. miesto      3. miesto 
Aneta Matejičková, IV. ŠC     Barbora Vandlíková, III. ŠB          Zita Pavlínová, III. ŠC 

 

 

 Umiestnené dievčatá na prvých troch miestach postúpili a reprezentovali našu školu na castingu 

medzinárodnej súťaže Miss Reneta dňa 17. januára 2013, na ktorej sa zúčastnili aj dievčatá z celého 

Žilinského kraja. Dievčatá prišla povzbudiť aj naša bývala žiačka Lucka Jakušová (IV. ŠP), ktorá 

reprezentovala našu školu ako finalistka na tejto súťaži minulý rok. Zúčastnila sa aj celej prípravy na 

túto súťaž v Havířove. Porozprávala im o svojich zážitkoch, svojich pocitoch, o tom, čo všetko jej táto 

súťaž dala a aké možnosti jej poskytla.  



5 
 

 My sme, samozrejme, nemohli na takejto akcii chýbať, a tak vám ju priblížime pomocou foto-

dokumentácie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Okrem víťaziek zo školského kola Miss SOŠP sa na castingu zúčastnili aj žiačka z II. ŠA 

Kristína Paulínyová a žiačky z nadstavby z II. BE Andrea Čuláková a Nikola Kaháková . Ako 

môžete vidieť z fotografií, dievčatá absolvovali viaceré disciplíny, ako napr. promenádu v plavkách, či 

rozhovor s porotou.   

 Víťazkou castingu sa stala 17 roč. študentka športového gymnázia zo Žiliny - Silvia Švorčíková 

(na prvej fotke prvé dievča sprava), ktorá vo finálový večer získala titul II. VICEMISS RENETA 

2013.                                         Redakcia 
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Koncom januára sa konala beseda so zakladateľom Dobrého 

Anjela - Andrejom Kiskom, ktorej sa zúčastnili žiačky I. ŠA triedy 

– Dominika Barčíková, Táňa Bačinská, Miška Pijáková a žiačky 

III. ŠB triedy – Nika Suchánková a Barbora Vandlíková. 

Hlavnou témou stretnutia bolo: „Nebojme sa zmeny. Vedie k šťastiu a úspechu.“ Pre priblíženie tejto 

osobnosti aj pre ich spolužiakov, nám Miška napísala o tomto pánovi pár zaujímavostí z jeho života, 

ktoré sa dozvedela spolu so spolužiačkami na besede: 

„Andrej Kiska bol ako každý z nás. Stredoškolák, ktorý nevedel, pre akú vysokú školu sa má 

rozhodnúť. Jeho otec od neho očakával, že sa stane elektrotechnický inžinier. Počas štúdia však 

Andrej pochopil, že to nie je to pravé, čo by chcel on. Zapájať kábliky a montovať rôzne prístroje 

preňho  nebolo tým, čo by v živote chcel robiť. Nikdy nebol v týchto veciach šikovný. Nedokázal ani 

odmontovať klimatizáciu bez toho, aby ju celú nerozbil.   

Tri roky po ukončení inžinierskeho štúdia sa uskutočnila Nežná revolúcia a on si povedal, že  jeho 

život potrebuje zmenu. Preto odišiel do USA. Kamarát mu sľúbil, že mu tam nájde prácu, aj byt. 

V ubytovni bývali piati, bol to malý priestor bez klimatizácie, kde sa potulovali šváby. V noci sa 

musel budiť a zabíjať ich, pretože mu v spánku začali liezť aj po tele. Vtedy mal Andrej Kiska  27 

rokov.  V USA žil  jeden a pol roka, keď si znova povedal, že to chce zmenu. Inžiniera vtedy nikto 

nepotreboval.  Nakoniec začal pracovať ako predavač v malom obchode. Bola to taká mala benzínka, 

na ktorej obsluhoval zákazníkov.  

Andrej sa rozhodol odísť naspäť domov, na Slovensko. Pred odchodom sa stretol s človekom, ktorý 

mu navrhol, aby otvoril pobočku ich firmy na Slovensku a stal sa jej riaditeľom. Samozrejme, to bola 

preňho lákavá ponuka. Musel odkúpiť však ich akcie.  Andrej kúpil akcie za všetky svoje peniaze 

a vrátil sa na Slovensko. Rodine oznámil, že sa stane riaditeľom novej pobočky zahraničnej firmy. 

Všetci sa radovali s ním. Po šiestich týždňoch spoločnosť, do ktorej Andrej vložil všetky svoje peniaze 

skrachovala.  Vtedy si povedal to isté, čo si povedal kedysi - POTREBUJE ZMENU. 

 Andrej začal podnikať.  Pracoval v malej kancelárii, kde sa  všetci tlačili. Takto podnikal 15 

rokov a z malej kancelárie  vybudovali dnešné Quatro! Kedysi Quatro predstavovala iba malá 

kancelária a dnes tam pracuje 500 zamestnancov.  Zisk za minulý rok mali 10 000 000,- €. 
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Stal sa z neho bohatý a vplyvný muž. Riadil sa myšlienkou: „Tí, čo dostávajú od života veľa, mali 

by to aj vracať.“   

Cítil veľkú nespravodlivosť, že niekto je bohatý a užíva si a naopak, niekto je chudobný  s chorou 

rodinou a nemôžu si dovoliť ani lieky. Stále cítil, že vo svojom živote potrebuje zmenu.   

Andrej založil nadáciu Dobrý Anjel.  To bola jeho najväčšia zmena v živote. Dobrý Anjel pomohol 

už 5 000 rodinám na Slovensku. Tým, že je to nezisková organizácia nemusíte sa báť, že by vaše 

peniaze ostali im. Všetky darované peniaze do posledného centu rozdelia rodinám, ktorých členovia 

trpia rôznymi ochoreniami.  Pýtate sa z čoho potom platia zamestnancov ?  Andrej Kiska na začiatku 

založenia Dobrého Anjela vložil do organizácie 1 000 000 €. Z týchto peňazí vyplácajú 

zamestnancov. Samozrejme, že majú aj iných sponzorov. Zatiaľ zamestnancov platia stále z 

1 000 000 €, ktoré Andrej Kiska vložil do spoločnosti. 

Pomohol už mnohým rodinám, ktoré sú mu zaviazané. Andrej Kiska je veľmi rozumný muž 

s veľkými ambíciami a nápadmi ako vylepšiť chod slovenskej politiky, preto by chcel v roku 2014 

kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky.   

Keď sme sa ho spýtali v čo verí,  jeho odpoveď bola rýchla a jednoznačná: „Verím v Boha! No 

treba veriť aj v seba samého. V seba treba veriť, ale keď má človek plán a je si na 100% istý,  že sa mu 

podarí a nezlyhá, môže to byť problém. Ja som pracoval na jednom projekte tri mesiace , vložil som doň 

veľmi veľa peňazí a nakoniec ten projekt zlyhal. Pochopil som, že netreba mať príliš veľké predstavy , 

lebo ak sa nám ich nepodarí naplniť, môžeme byť z toho sklamaní.“ 

ANDREJOVE  PRAVIDLÁ  NA  ÚSPEŠNOSŤ: 

1.  Treba dokázať, že ste iní a výnimoční ako ostatní (písať do školských časopisov, spraviť úspešný  

     projekt, byť v študentskej rade a podobne). 

2. Treba sa chytiť príležitosti- obláčika šťastia . Keď sa nejaká príležitosť nepodarí, netreba sa báť 

    a skúšať to znova. 

Andrejove mottá:    

                                                                                       „Šťastie praje vytrvalým.“                                  

                           

                                          „Nebáť sa zmeniť svoj život.“ 

                                                    
 
                           „Dostávame od života veľmi veľa a mali 
                              by sme si uvedomiť, že sme šťastní.“ 

Miška Pijáková, I. ŠA 
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      Dňa 9. januára 2013 bola vyhlásená súťaž „Postaraj sa o dobrý skutok“ pod vedením Ing. Zory 

Šenoldovej. Cieľom súťaže bolo vytvoriť mini architektonické dielko – vtáčie búdky. Do súťaže sa mohli 

zapojiť jednotlivci alebo skupiny. Súčasne bol na škole vyhlásený zber suchého pečiva. 

       Do stavby kŕmidiel a vtáčích búdok  pre vtákov sa 

zapojili žiaci z tried III. ŠB a III. ŠC. Vtáčie búdky 

a kŕmidlá boli spracované hlavne z PVC fliaš, ktoré si žiaci 

doniesli do školy. Niektorí si dali viac záležať a doniesli 

drevené diely, ktoré na triednických  hodinách za pomoci 

pílky, vŕtačky, kliešťov, klincov a kladiva dali do tvaru  

vhodného pre malé operence. Dňa 29. 1. 2013 boli tieto 

umiestnené v okolí školy aj s potravou pre vtákov. 

     Vyhodnotenie súťaže o  vtáčie búdky a kŕmidlá sa 

uskutočnilo 28. 1. 2013 s nasledovným výsledkom: 

1. miesto: Ladislav Daniška, Marcel Martinec, III. ŠB,      

2. miesto: Barbora Chabadová, III. ŠB,   

3. miesto: Zita Pavlínová, III. ŠC.  

 

Pri tejto príležitosti bola na chodbe pri vrátnici  

umiestnená krabica, kde sa v rámci  prikrmovania zveri odkladali suché rožky, chlieb, a podobne. 

Nazberané pečivo žiaci umiestnili 21. marca 2013 na Straníku, na miestach na to určených, teda do 

krmelcov pre vysokú zver. 

  

Kolektív 

III.ŠB 
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 Jar je jedno zo štyroch ročných období, ktoré sa začína jarnou rovnodennosťou okolo 20. marca 

a končí letným slnovratom okolo 21. júna. Jarná rovnodennosť bola vždy v našich zemepisných šírkach 

oslavou prebúdzajúcej sa jari a návratu svetla.  

 O príchod jari do priestorov našej školy sa postarali naši aranžéri, ktorí ju vyzdobili svojimi 

dekoráciami. Ukážky niektorých ich prác sme zachytili našim fotoaparátom. 

 

  

Redakcia 
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Dňa 6. marca sa na našej škole tradične konalo školské kolo súťaže v účtovníctve Olympiáda - 

Mladý účtovník 2013 pod vedením Ing. Zuzany Bazgerovej a Ing. Iva Víta. Zúčastnilo sa jej 9 žiakov 

našej školy z končiacich maturitných ročníkov.  

Školské kolo prebehlo písomnou formou – žiaci mali najskôr predkontovať účtovné prípady 

a dorátať potrebné sumy. Po zvládnutí tejto časti mali dané účtovné prípady zaúčtovať na počítačoch 

v účtovnom softvéri Omega, ktorej znalosť je ďalšou výhodou pri uplatnení sa na trhu práce. Zároveň 

získané vedomosti a zručnosti z oblasti účtovníctva využijú žiaci aj pri maturitnej skúške z odborných 

predmetov. 

Celá súťaž sa odohrala počas dvoch vyučovacích hodín. Snahu žiakov sa čo najlepšie umiestniť v 

rebríčku víťazov, sme zachytili aj my našim fotoaparátom: 
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Po uplynutí stanoveného času sa vypracovaných zadaní „zmocnili“ organizátori tejto súťaže, 

ktorých čakala neľahká úloha. Nakoniec na základe dosiahnutých bodov sa na prvých troch miestach 

umiestnili:   1. miesto:   Betka Kozinová, IV. ŠB 

   2. miesto:  Maťa Vojteková, IV. ŠC 

   3. miesto:   Katka Slížová, IV. ŠB 

 

 

Pre prvé dve dievčatá sa však týmto úspechom neskočila cesta dokazovania svojich vedomostí 

a zručností z podvojného účtovníctva, nakoľko postúpili do regionálneho kola Mladý účtovník 2013, 

ktoré sa konalo na našej škole 22. marca. Popri veľkej konkurencii sa naše žiačky umiestnili  na 

spoločnom 21. mieste. 

O tri týždne neskôr (12. apríla 2013) sa na našej škole už po šiestykrát uskutočnilo aj celoštátne 

kolo olympiády Mladý účtovník, a to z dôvodu výborného technického vybavenia našej školy, v ktorej 

sú vytvorené perfektné podmienky pre vzdelávanie a rozvoj žiakov. Túto súťaž organizuje Slovenská 

komora certifikovaných účtovníkov spolu so spoločnosťou KROS a.s. 

V našej škole sme privítali za SKCÚ Ing. Miroslava Džupinku, CSc., 15 súťažiacich študentov a 

ich pedagógov. Spoločnosť KROS a.s. zastupovali Bc. Mária Janíčková (marketingový manažér) a Ing. 

Radoslav Králik (vedúci divízie noví zákazníci - ekonomické programy) 

V tomto roku sa do olympiády zapojilo 81 škôl a viac ako 2200 študentov. Mladým účtovníkom 

2013 sa stala Monika Kalabová z OA v Prievidzi. 

 

Redakcia 
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       V 2. polroku tohto školského roka sa konal V. ročník projektu Realitný vodičák, ktorý bol určený 

pre stredoškolákov. U nás sa doň zapojili naši starší spolužiaci – maturanti. 

Tento projekt sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je prednáška/work-shop zameraná na 

vzdelávanie a podporu gramotnosti študentov v oblasti realít. Druhá časť pozostáva z testovania, 

ktorá sa uskutočnila prezenčnou formou. 

 

                 Čo získate účasťou na projekte? 

 Základné informácie ako prebieha v praxi kúpa, predaj 

a prenájom nehnuteľností,  

 základné informácie o nehnuteľnostiach, 

 dozviete sa čo je kataster, bytové družstvo, kto overuje 

podpis, praktické rady, ako sa vyhnúť najčastejším 

chybám, ako správne spísať zmluvy, 

 prepojenie teórie s praxou, 

 možnosť spolupráce s realitnými centrami ako ich 

externí zamestnanci, 

 možnosť prihlásiť sa do realitných centier po maturite 

na absolventskú prax, ... 

  

Úspešní študenti, ako aj školy 

dostanú certifikát, resp.      

VIRTUÁLNY  REALITNÝ 

VODIČÁK. 

 

 

 

II. BE 

IV. ŠA 

BE 

IV. ŠB 

IV. ŠC 

Redakcia 
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 Ako každý školský rok, tak aj tento rok sa spomedzi našich spolužiakov našli dobrovoľníci, ktorí 

sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, či už po zdravotnej alebo finančnej 

stránke. 

 V piatok 12. apríla sa žiačky z III. ŠB, III. ŠC a IV. ŠB, ŠC 

rozpŕchli do ulíc mesta Žiliny, čím sa aj ony zapojili do 

verejnoprospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Okoloidúcim 

Žilinčanom rozdávali žltý narcis – symbol nádeje pre tých, ktorí bojujú 

s onkologickým ochorením.  

Výsledok Dňa narcisov 2013 za celé Slovensko je 889 923,65 EUR, Na tejto celkovej výške 

vyzbieraných peniažkov sa naše spolužiačky podieľali sumou vo výške  678,07 €. Zo štyroch skupiniek 

najviac vyzbierala (308,15 €) 2. skupinka, ktorú tvorili: Zuzka Brezovská, IV. ŠC; Natália 

Koptáková, IV. ŠC a Janka Pojezdalová, III. ŠB. 

 Ďalšia charitatívna akcia, do ktorej sa tento taz zapojili 

žiačky z II. ŠB, sa konala v týždni od 27. mája do 2. júna 2013 a išlo 

o verejnú zbierku Úsmev ako dar. Dievčatá opäť „obsadili“ ulice 

Žiliny, pričom, rozdávali nálepky a letáčiky o danej zbierke. Spolu 

vyzbierali 139,06 €. Z troch zúčastnených skupiniek, najviac 

vyzbierala 3. skupinka, ktorú tvorili: Nika Ďurajková, Lucka Smetanová, Anička Danišková a Kika 

Imrišková.  

 
Redakcia 
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V piatok 10. mája 2013 sa skončil 

školský rok pre naše štyri maturitné triedy. 

Rozlúčka maturantov so školou pred 

odchodom na akademický týždeň je jednou 

z nezabudnuteľných chvíľ študentského 

života. 

 Najskôr im boli rozdané posledné 

koncoročné vysvedčenia od ich triednych 

učiteľov, a potom nasledovalo rozlúčenie 

a poďakovanie sa našej pani riaditeľke. 

Potom sa postupne lúčili s jednotlivými 

učiteľmi našej školy. Prejavom vďaky bol 

kvietok, či kytička.  

Keď sa rozlúčili so svojimi mladšími 

spolužiakmi, rozpŕchli sa do mesta, kde 

hrdo niesli svoje tablá. Posledné chvíle 

našich odchádzajúcich spolužiakov sme 

večne zachytili na týchto fotografiách. 

 

 

Želáme im šťastnú ruku pri ťahaní si 

maturitných otázok a veľa úspechov, či už 

študijných alebo pracovných do ďalšieho 

života  

 

 

Redakcia 

 

IV. ŠA 

IV. ŠB 

IV. ŠC 
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V predchádzajúcom čísle školského časopisu sme vám priblížili 1. 

turnus  mobilitného projektu, ktorý prebehol od 14. do 28. októbra 2012. 

Druhý turnus bol v dňoch od 12. do 26. mája 2013, ktorého sa zúčastnilo 

desať žiačok druhého ročníka v odboroch obchodný pracovník, predavač, cukrár 

a aranžér. Stáž sa uskutočnila  v aranžérskych aj cukrárskych dielňach, v SOU 

gastronomie a podnikání a vo veľkoobchodnom centre MAKRO Cash & Carry ČR 

v Prahe. 

Šesť účastníčok stáže v odboroch zameraných na obchod nadobudli nové zručnosti dennou 

činnosťou napr. pri prebierke tovaru, skladovaní tovaru podľa sortimentu, mechanizácii 

skladovania, kontrole kvality a trvanlivosti tovaru, príprave tovaru na predaj v jednotlivých 

druhoch sortimentu a vystavovaní tovaru, označovaní tovaru 

cenovkami a kontrole správnosti cenoviek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dve účastníčky stáže z učebného odboru aranžér vykonávali pracovné činnosti spojené s 

aranžérskou tvorbou - príprava a výroba aranžérskych dekorácií, výkladová tvorba, práca v grafických 
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programoch, písmomaliarske práce, aranžovanie rôznych sortimentných skupín potravinárskeho a 

nepotravinárskeho tovaru. 

Účastníčky stáže z učebného odboru cukrár vykonávali pracovné činnosti spojené s prípravou, 

výrobou a dokončovaním cukrárskych výrobkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou stáže bolo aj spoznávanie krajiny, jej histórie, pamiatok a kultúry. Keďže Praha je 

bohatá na kultúrne a historické pamiatky, žiačky si prezreli, najmä, historické centrum a ďalšie 

malebné zákutia mesta. Navštívili Múzeum čokolády a Múzeum voskových figurín WAX. Pešiu túru 

absolvovali na Vyšehrad a na Petřín. Z rozhľadne mali výhľad takmer na celú Prahu. Veľa zážitkov 

si priniesli aj z pražskej ZOO. Na výstavisku v Holešoviciach navštívili výstavu Kreativita a hobby i 

výstavu Morský svet. Stážistky boli z  Prahy nadšené.  
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Žiačky počas stáže prejavili dobrú odbornú a všestrannú pripravenosť pre budúce povolanie v 

oblasti obchodu. Takto prehĺbené odborné vedomosti  a zručnosti sú predpokladom úspešného 

vykonania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, resp. praktickej časti záverečných 

skúšok. Treba len veriť, že získané skúsenosti a poznatky zo stáže zúročia v ďalšom svojom osobnom 

a profesijnom živote. 

Po skončení stáže získali žiačky certifikát o absolvovaní stáže a Europass – Mobilita.  

Koordinátorkou projektu bola Ing. Helena Kmeťová, ktorej veľmi pekne 

ďakujeme za materiály, týkajúce sa stáže, ako aj za fotodokumentáciu, ktorú 

sme zužitkovali v tomto článku. 
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 Počas maturitných skúšok žiaci prvých ročníkov I.A a I. ŠA  absolvovali plavecký výcvik na 

žilinskej plavárni. Boli rozdelení do dvoch skupín – pokročilí plavci a začiatočníci. Každá skupina 

mala svojho inštruktora, ktorý im zadával rôzne cviky vo vode, aj za pomoci rôznych plaveckých 

pomôcok. Žiaci si mohli vyskúšať, napr. plávanie s plutvami. Celý plavecký výcvik nám priblížia 

nasledujúce fotografie : 

   

Redakcia 
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Počas maturitného týždňa, v ktorom si prváci užívali šantenie v bazéne v žilinskej plavárni, ich 

spolužiaci o tri roky starší prekonávali prvú skúšku dospelosti. My sme, samozrejme, nemohli pri tom 

chýbať , a tak prinášame pár záberov z tohto ich veľkého dňa. 

Ako sme už spomenuli, tento školský rok 2012/2013 maturovali u nás štyri triedy: 

 IV. ŠA – odbor pracovník marketingu – žiaci tejto triedy absolvovali praktickú skúšku formou 

odprezentovania vlastného projektu na tému „Marketingový mix obchodného podniku“. Jednou 

z úloh bolo vytvoriť aj propagačný prostriedok – leták. Ukážky propagačných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. ŠB a IV. ŠC – odbor škola podnikania – žiaci tohto odboru absolvovali praktickú skúšku 

formou riešenia zadaných úloh z oblasti účtovníctva, daňovníctva, administratívy, 

podnikateľských analýz a poradenstva pre podnikateľov. 

 II. BE – nadstavbové štúdium – odbor podnikanie v remeslách a službách – podobne ako žiaci 

odboru škola podnikania, aj žiaci nadstavbového štúdia absolvovali praktickú skúšku formou 

riešenia zadaných úloh z odborných predmetov. 
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A teraz pár záberov z ústnych maturitných skúšok zo SJL, ANJ/NEJ a odborných predmetov. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redakcia  
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 Volám sa Jana Brathová, mám 35 rokov a rada by som 

sa s Vami podelila o svoje zážitky a skúsenosti, ktoré som 

získala počas štúdia na strednej škole. V rokoch 1992 - 1996 

som študovala na SOU – obchodnom (v tej dobe sa škola tak 

volala) v odbore obchodný pracovník. Bol to odbor, na 

základe ktorého som získala ako výučný list, tak i maturitné 

vysvedčenie.  

     Pravdupovediac chcela som pôvodne študovať na gymnáziu, kde ma neprijali a na SOU 

som nastúpila nie veľmi nadšene, lebo sa v mojom okolí šírili predsudky typu „ideš na 

učňovku“. Keď som nastúpila do prvého ročníka a zistila, čo všetko sa budeme učiť a 

chodiť aj na prax, hneď som zmenila svoj postoj k „učňovke“ a vyviedla som z omylu aj 

moje okolie. 

     V škole som strávila krásne 4 roky, na ktoré nikdy nezabudnem. Získala som veľa 

vedomostí z povinných predmetov ako slovenský jazyk, matematika a cudzí jazyk aj 

vedomosti o ekonomike, manažmente, tovaroznalectve, účtovníctve a pod. So spomínanými 

predmetmi si spájam, samozrejme, aj profesorov, ktorí ma učili a na ktorých si rada 

spomínam. Mali sme vynikajúcu triednu pani profesorku Ing. Poliačkovú, tiež začínala na 

škole ako my, ktorá zostane v mojom srdci ako „moja dobrá pani profesorka“. Viedla nás s 

láskou a porozumením ako kolektív až do maturity. Veľmi rada spomínam na hodiny 

slovenského jazyka s pani profesorkou Mgr. Zipserovou. Okrem jazykovej rozcvičky sme 

absolvovali aj fyzickú rozcvičku pri laviciach. Pani profesorka PhDr. Albrechtová ma 

učila nemecký jazyk a získané vedomosti som následne využila aj na vysokej škole. 

Nemôžem, samozrejme, zabudnúť na odbornú prax, ktorú som absolvovala vo viacerých 

obchodoch. Nikdy predtým, by som nepovedala, že je to taká namáhavá práca. Prax ma 

naučila okrem odborných zručností a vedomostí hlavne vážiť si ťažkú prácu predavačky a 

doteraz mám veľký rešpekt pred ľuďmi, ktorí manuálne pracujú. Na škole sme nemali len 

študijné aktivity, ale aj mimoškolské. Nezabudnem na výlety, na ktorých som bola. 

Lyžiarsky výcvik v Čičmanoch s pánom profesorom Mgr. Hajdúchom, ktorý už nie je medzi 

nami, výlet do Paríža, výlet do Hainburgu, Bratislavy a na baletné vystúpenie Labutie 

jazero alebo muzikál Maľované na skle s Michalom Dočolomanským. Vtedy som prvýkrát 

v živote bola v divadle. Keď sa ma niekto spýta na zážitky zo školy, hneď mi napadnú 

Súčasnosť 



22 
 

zážitky, ktoré sú spojené s touto školou a na ktoré nikdy nezabudnem a s láskou na školu 

spomínam. 

     Po ukončení školy som začala pracovať v jednej nemenovanej štátnej inštitúcií, kde som 

hneď využila svoje vedomosti zo školy či už strojopis, účtovníctvo, ale aj ekonomiku. Zo 

školy som mala veľmi dobrý vedomostný základ. Po niekoľkých rokoch som sa prihlásila na 

vysokú školu, ktorú som pred dvomi rokmi úspešne ukončila. Ešte na vysokej škole mi 

pomohli vedomosti zo strednej školy. Napríklad nemecký jazyk som zvládla len vďaka 

vedomostiam, ktoré som získala ešte na škole a poviem Vám, vôbec to neboli ľahké skúšky. 

 Momentálne pracujem ako vedúca odboru vnútorných vecí na Mestskom úrade v 

Žiline a riadim najväčší odbor na úrade. Je to zodpovedná práca. Poznatky zo školy 

využívam aj v tejto práci. Doteraz sa, ale ešte stretnem s predsudkom typu „ vyučená 

predavačka riadi taký veľký odbor“. Áno a som na to hrdá. Táto škola mi dala 

perspektívny vedomostný štart do budúcej praxe, naučila ma vážiť si každú prácu a byť 

zodpovedným pracovníkom. Všetkým žiakom, ktorí sa prihlásili na túto školu, môžem 

zodpovedne povedať, že si vybrali dobre a poznatky získané v škole určite využijú aj v 

budúcom zamestnaní tak ako ja. 

 Nakoľko som spomenula len niektorých profesorov, ktorí ma učili a nechcem 

zabudnúť na nikoho, dovoľte mi poďakovať celému pedagogickému zboru, nielen za 

kvalitne odvedenú pedagogickú prácu a ich ľudský prístup k nám študentom, ale aj za 

krásne 4 roky, ktoré som na škole strávila a želám im  veľa šikovných študentov. 

                                                                                                           Ďakujem  

                   Mgr. Jana Brathová 

 

 

Ako prváčka 

Ako maturantka 
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V týždni od 26. mája do 2. júna sa takmer v 30 krajinách konal Európsky týždeň mládeže. Do 

tejto celoeurópskej kampane zameranej na zvýšenie informovanosti mladých ľudí o ich možnostiach 

v Európe a mimo nej, sa svojimi aktivitami zapojilo aj Slovensko. Hlavným organizátorom podujatia  

bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra programu EU Mládež v akcii. 

Tematické zameranie tohto v poradí už šiesteho ročníka Európskeho týždňa mládeže bolo: 

 aktívne občianstvo (účasť mladých ľudí na voľbách do Európskeho parlamentu 2014), 

 25. výročie implementácie európskych mládežníckych programov. 

Počas celého týždňa prebiehalo množstvo aktivít na regionálnej úrovni. Na jednej z takýchto 

aktivít sa zúčastnili aj žiaci I. ŠA triedy spoločne s koordinátorkou ŽŠR Ing. Zuzanou Bazgerovou. 

Konkrétne išlo o workshop a diskusiu s mladými ľuďmi, ktorá sa konala  31. mája 2013 v hoteli 

Slovakia v Žilina. 

Celý priebeh tejto akcie bol rozdelený do troch blokov. V prvom bloku sa študentom prihovorila 

okrem iných aj poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. Študenti sa taktiež oboznámili 

s možnosťami štúdia v zahraničí, s ktorými vystúpila spoločnosť SAIA, n.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Druhý blok pozostával  z rozdelenia študentov do troch skupín. Každá skupina mala svojho 

animátora, ktorý im zadal úlohy týkajúce sa zvoleného problému v meste Žilina. 

 Posledná skupina bola rozdelená do 3-4 členných skupiniek, ktoré mali za úlohu nakresliť, akoby sa 
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podľa nich mala využiť plocha múru na Námestí A. Hlinku. Celý priebeh vám priblížia nasledovné 

fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci tretieho bloku jednotlivé skupiny študentov odprezentovali svoje riešenia daných 

problémov a svoje návrhy na využitie múru na Námestí A. Hlinku. Celé stretnutie mládeže bolo 

zakončené na Mariánskom námestí, na ktorom ako symbol súdržnosti a ukázania, že aj mládež má 

svoje názory, sa študenti pochytali za ruky a tak vytvorili kruh, ako to vidieť na fotografiách. 

 

 

 

 

 

 
Redakcia 

zdroj: www.zilina.sk 
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V 2. čísle školského časopisu Študentský čas sme vám už priblížili prvé októbrové stretnutie 

študentov stredných škôl, ktorí sa zapojili do tohto projektu, ktorého hlavnou témou je – SPOLOČNE 

K EURÓPSKYM PRAMEŇOM.  

V dňoch 11., 12. a 13.6. 2013 sa uskutočnilo druhé stretnutie v rámci  projektu v Poľsku. Boli na 

ňom vybratí žiaci z našej školy a žiaci zo škôl, ktoré sú zapojené do  projektu, a to: z Turecka, Česka, 

Nemecka a Poľska. Priebeh tohto stretnutia nám popísala Mgr. Mária Patylová. 

„V utorok 11. júna 2013 sme boli pri prameni rieky Wisla, najväčšej rieky v Poľsku, ktorá pramení 

v poľských Sliezskych Beskydách v Baranej hore. Po ceste sme navštívili  prezidentské letné sídlo,   

potom sme sa presunuli do Wellness v hoteli Golebiewski vo Wisle, kde sme mali možnosť relaxu. Večer 

sa uskutočnil program, na ktorom sa každá krajina prezentovala pripraveným programom o vodných 

tokoch. 

Na druhý deň 12. júna 2013 si pre nás pripravili celodenný výlet do mesta Krakow, kde sme boli 

prevedení sprievodkyňou pamiatkami starej časti mesta. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Celodenný 

výlet sme zakončili v podzemnom novodobom múzeu pod hlavným námestím v Krakowe, ktoré bolo 

úžasné. 

  V posledný deň nášho pobytu v Poľsku, 13. júna 2013, sme navštívili hosťujúcu školu v 

Rydultowach, kde sme si prezreli priestory školy a prezentáciu starostu kraja Wodzislawski, v ktorom 

sa škola nachádza, čím sme projekt napokon aj ukončili. 

Prínosom tohto celého stretnutia bolo, že žiaci z rôznych krajín medzi sebou komunikovali  

v anglickom jazyku, že mohli spoznať navzájom svoje kultúry  pri spoločných programoch, do ktorých sa 

zapájali a tiež zaujímavé pamiatky v Poľsku.“ 
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Biblická olympiáda 

V mesiaci február sa žiaci zúčastnili školského kola biblickej 

olympiády. Súťažilo sa zo všeobecných vedomostí o Svätom Písme 

a z Nového zákona – Evanjelium podľa Matúša. Za celý priebeh 

súťaže bola zodpovedná Mgr. Ing. Jozefa Michalcová. Vyhodnotenie 

súťaže: 

1. miesto: Zuzana Heltová, III. ŠB 

2. miesto: Silvia Frišová, III. ŠB 

3. miesto: Stanislava Chabadová, I. ŠA 

„20 rokov samostatnosti SR“ 

Pod vedením Mgr. Ing. Jozefa Michalcovej sa uskutočnila súťaž 

z dejepisu, ktorá sa konala v mesiaci február. Výsledky súťaže: 

1. miesto: Roman Stranianek, II. ŠB 

2. miesto: Dušan Bolibruch, I. ŠA 

Úspešní súťažiaci sa zúčastnili krajského kola v mesiaci jún. 

„Mladý Slovák“ 

Ďalšou súťažou z dejepisu bol Mladý Slovák, ktorú zorganizovala  

Mgr. Ing. Jozefa Michalcová. Výsledky súťaže: 

1. miesto: Barbora Vandlíková, III. ŠB 

2. miesto: Boris Zvarík, II. BE 

3. miesto:  
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BUSINESS MANAGER 

Na súťaži sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka z odboru 

škola podnikania. Zúčastnilo sa spolu 57 žiakov, z toho 16 zo IV.ŠB,  

IV.ŠC- 16,  III. ŠB - 14,  III.ŠC- 11 žiakov. 

Súťaž sa skladala z  testu, ktorý obsahoval učivo z tretieho ročníka, 

čím si štvrtáci zopakovali učivo pred maturitnou skúškou a tretiaci si 

zopakovali učivo od začiatku tretieho ročníka. Výsledky zo súťaže: 

 
1. miesto: Silvia Frišová III.ŠB 
2. miesto: Nikola Suchánková III.ŠB 
3. miesto: Nikoleta Trizuliaková III.ŠB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematická súťaž - Klokan 
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RÝCHLE  PRSTY 

Dňa 13. júna 2013 sa na našej škole konala súťaž v čo najpresnejšom 

odpise textu. Za celý priebeh súťaže bola zodpovedná Ing. Oľga 

Šutáková. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov. Na prvých troch miestach 

sa umiestnili títo žiaci: 

1. miesto: Ivona Sádecká, II. ŠB 

2. miesto: Miroslav Krajiček, I. ŠA 

3. miesto: Tatiana Bačinská, I. ŠA 

Hviezdoslavov Kubín 

 

 

 

 

  

Na začiatku marca nesmela chýbať tradičná  

súťaž v prednese poézie, prózy a vo vlastnej  

tvorbe pod vedením Mgr. Ivety Zipserovej  

a Mgr. Zuzany Fajbíkovej.  
 
Poézia: 
1.miesto : Michaela Pijáková, I. ŠA 
2.miesto : Michaela Kováčová, IV. ŠA 
                Barbora Vandlíková, III. ŠB 
3.miesto : Martina Hanusová, I. ŠA   

       Nikola Suchánková, III. ŠB 
4. miesto: Mária Čavojská, III. B 
        
Próza: 
1.miesto : - 
2.miesto : Vladimíra Schneiderová, II. ŠA 
3. miesto: Martina Samcová, III. ŠA 
 
Vlastná tvorba: 
1. miesto:  Maroš Staríček, III. ŠA 
2. miesto: Michaela Hozáková, II. ŠB 
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Počas druhého polroka šk. roka 2012/2013 sa naša trieda zúčastnila niekoľkých 

enviromentálnych aktivít. Naučili sme sa, že napriek tomu, aká je naša krajina bohatá na podzemnú 

vodu, treba tieto „pramene života“ chrániť pred znečistením.  

Našou rozhlasovou reláciou na Deň vody sme vyzvali celú školu  

   k šetreniu a váženiu si tohto priezračného pokladu. 

Škola nám tiež ponúkla výzvu v podobe súťaže pre študentov v stavaní 

búdok pre vtáčiky. Pri tejto príležitosti sme sa vybrali na Straník a vyrobené 

búdky naplnené samými dobrotami sme rozvešali v hore. Keďže sa študenti 

našej školy nenechali odradiť počasím, neostali prázdne ani kŕmelce pre lesnú zver.  

         Zem, veľká pani Zem, ktorá nás nosí na svojich pleciach, a predsa si ju 

nevážime. Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši žiaci prostredníctvom rozhlasovej 

relácie snažili priblížiť prečo a ako si chrániť našu matičku Zem. Preto bola 

vytvorená aktivita s názvom „Vyčistíme si Slovensko“. 

Za týmto účelom sme sa zúčastnili na upratovaní okolia našej školy. Až po takomto 

zážitku príde človek na to, čo všetko sa dá na zemi nájsť   

 

Ak ste nemali tú česť zúčastniť sa týchto aktivít, nezúfajte  

Je tu pre vás ďalšia šanca v podobe Ekologického dňa, ktorý je koncom júna. Naša 

škola sa do neho zapojí čistením prírody, konkrétne v okolí Vodného diela Žilina. 

Nie všetko je len o drine a keďže každý dobrý skutok si zaslúži odmenu, čaká nás opekačka 

plná zábavy, dobrého jedla a priateľov. 

Neváhajte a pridajte sa k nám!  

 

S pozdravom vaša III.ŠB 
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Vo chvíli jedinej tej noci pamätnej, keď mu srdce svoje zverila, ó áno,  vtedy sa láska s túžbou 

spojila a životy obom navždy zmenila. 

Tá noc bola neobyčajná, taká, akú si ju priali, nepotrebovali veruže nič viac, pretože jeden 

druhého pri sebe mali. 

Bohom stvorení, naveky spojení v láskavom objatí, nič nepominie a to krásne sa nikdy nestratí. 

 

Budem tvoja istota, dokonca dní tohto nám spoločne daného života. 

Hoc možno preletí čas a či už niekde v diaľke stíchne nejeden hlas, vedz, že sľub, ktorý sme si dali, 

zanechal hlbokú stopu citu v nás. 

 

Kráčame spolu cestou posypanou lupienkami ruží, som drahá ten, ktorý pery tvoje bozkom obdariť 

túži. 

Zrazu len počujem, ako tóny hudby našej lásky znejú, pozerám na teba a tvoje oči, ktoré z hĺbky 

srdca svojho milujem, sa na mňa nežne smejú. 

                                                                                                                                    Maroš Staríček, III. ŠA 

 

 

Krásny to deň bol,  

už len spomienka z neho je. 

Keď išli sme tam,     More teplé, všetko krásne 

kde pre nás najkrajšie je.    ako keby to bolo vystrihnuté z básne. 

       Tak dobre tam bolo,  

ale rýchlo to ubiehalo. 

Tie krásne chvíle na Corfu, 

ten deň za dňom čo som strávila s vami. 

Spomienky mi ostanú    Tie naše hry, diskotéky, zábavy 

a vryjú sa do hlavy.    mi vyčaria vždy úsmev na tvári. 

Keď spomeniem si, ako dobre na dovolenke nám bolo,  

škoda len, že to netrvalo dlho. 

Budem na ňu len v dobrom spomínať 

a keď mi niekto spomenie Corfu, 

budem sa len usmievať.                          Dominika Barčíková, I. ŠA 
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Bola som tam a ty tiež, 

lásku nosím v srdci, to ty vieš ! 

No stalo sa to, čo sa nemalo, 

tvoje srdce pre mňa dýchať prestalo. 

Nie je to tak dávno, ale bolí to stále, 

no ty si teraz niekde s inou práve. 

Pamätám sa na tú noc, keď som ťa čakala, 

no potom som len šla sama a kvôli tebe plakala. 

Nechal si ma tam, nechal samú stáť, 

prestal si si ma všímať, prestal si sa o mňa báť. 

 

Prosil si ma, poď so mnou von, 

myslela som, že je to len sen a ty si v ňom. 

No nebol to sen, myslel si to vážne, 

teraz už viem, že ty si len čakal, kedy moja láska zažne. 

 

Teraz máš inú a mňa to bolí, 

no stále verím, že raz budeme svoji. 

A jediné, čo povedať ti chcem, 

že ty si ten pravý a to už dávno viem. 

 

Ty si ten plameň, čo vo mne stále horí, 

ľúbiť ťa neprestanem, či budeš starý a či chorý. 

Dúfam, že moje srdce bude raz aj tvojím. 

Ten čas čakania sa hádam naplní, 

a tvoje JA sa do mňa zaľúbi. 

 

Potom budem šťastná, šťastná ako nikdy predtým, 

keď si uvedomím, že ty zaspávaš a ja vedľa teba spím. 

 

Miška  Pijáková, I. ŠA 
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(Upútavka na knihu) 

 

 Knihu Navždy spolu s pokračovaním vydalo 

vydavateľstvo SLOVART v roku 2010. Pri tragickej nehode 

zomrela celá rodina Ever Bloomovej. Ako jediná prežila. Od tej 

nehody počuje myšlienky druhých a jedným dotykom sa dozvie 

celý životný príbeh. Ever sa dostáva do starostlivosti tety Sabine  

a v škole sa snaží byť neviditeľná. Oblieka sa do starých vecí, 

aby nepútala pozornosť. Všetci si o nej myslia, že je čudáčka. 

Všetko sa však zmení, keď stretne Damena Argusta. Damen je 

nádherný, očarujúci, tajomný a bohatý. V jeho prítomnosti sa 

Ever cíti bezpečne a pochopená. Čím sa viac Ever pokúša odhaliť 

jeho tajomstvá, tým viac sa zamotáva. Jedine, čo Ever naozaj 

vie, že je doňho čoraz viac zamilovaná ... 

Stanka Chabadová, I. ŠA 

 

 

(Upútavka na film) 

 Hviezdna zostava filmu Dospeláci sa vracia (s 

niektorými zaujímavými prírastkami) na filmové plátno. 

Letná komédia Dospeláci 2 zastihne Lennyho (Adam 

Sandler) v pohodovej nálade potom, čo sa s rodinou 

presťahoval späť do mestečka, kde on i jeho priatelia 

vyrástli. Nikto z nich však netuší, že na dospelých aj 

ich potomkov sa rútia nečakané udalosti, ktoré so sebou 

prináša posledný deň školského roka. 

 

Redakcia 
Zdroj: www.itafilm.sk 

Premiéra 29. 8. 2013 
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Pani učiteľka sa pýta žiaka:  

„Miško, prečo chodíš každý deň neskoro do školy?“ 

Miško odpovedá:  

„Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: Znížte rýchlosť! Škola! 

 

Príde Indián na matriku: „Chcel by som si zmeniť meno“ 

Pracovníčka matriky sa pýta: „A ako sa voláte?“ 

Indián: „Veľký-vlak-čo-dvakrát-zahúka-keď-ide-okolo.“ 

Pracovníčka matriky sa pýta: „A ako by ste sa chceli volať? 

Indián: „Tutút“. 

 
Viete, kedy kura pípne poslednýkrát?    Je to zelené a točí sa to.  

V TESCU pri pokladni.         Čo je to ??? 

                    Žaba v mixéri.... 

 

  

 

Rozprávajú sa dve susedky: 

- Ahoj Ruženka, čo nové? 

- No predstav si, dnes ráno pošlem muža pre zemiaky do obchodu a jeho zrazí auto. 

-A čo budeš teraz robiť? 

- Asi ryžu ...  

Čo robí koala v lese, keď les horí? 
Horí tiež! 

Čo sa stane chobotnici, keď jej usekneš všetky chápadlá? 
Nechápe. 

 

Nikola Turičíková, I. ŠA 

Znížte rýchlosť! 

ŠKOLA! 
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Výborný, rýchly koláčik. Keď je dobre vychladený, naozaj chutí ako eskimo nanuk. 

Suroviny  

 2 hrnčeky hladkej múky 

 1 hrnček kryštálového cukru 

 1 bal. prášku do pečiva 

 1 bal. vanilínového cukru 

 2 ks vajec 

 1/2 hrnčeka oleja 

 1 hrnček mlieka 

 2 PL kakaa 

 

 PLNKA: 
 400-500 ml mlieka 
 2 bal. kokosového pudingu 
 125 g masla  
 100 g práškového cukru 
 250 ml kyslej smotany 
 na dokončenie trošku čokoládovej 

polevy 
 
 
 

Postup receptu 

V hlbšej mise vyšľaháme všetky suroviny na cesto a vylejeme ho na plech vyložený papierom alebo 

vymastený a vysypaný, pečieme vo vyhriatej rúre. Na krém uvaríme hustý puding, ale bez cukru, 

necháme vychladnúť za stáleho miešania. Zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom a postupne pridávame 

puding a smotanu. Krém natrieme na vychladnutý korpus a polejeme čokoládou. Necháme stuhnúť, 

koláčik podávame dobre vychladený. 

                     Želáme veselé maškrtenie ...                        

 Kolektív III. B                         

 

http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/olej/
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 Redakcia 
 

Na tvorbe tretieho čísla časopisu „Študentský čas“ pod vedením Ing. Zuzany Bazgerovej 

a Mgr. Zuzany Fajbíkovej sa podieľali: 

 
 Šéfredaktor: Nikola Suchánková, III. ŠB 

 Predseda redakčnej rady: Michaela Sňahničanová, III. ŠB 

 Ďalší žiaci: Maroš Staríček z III.ŠA, 

    Dominika Barčíková, I.ŠA, 

    Michaela Pijáková, I.ŠA, 

    Nikola Turičíková, I.ŠA, 

    Stanislava Chabadová, I.ŠA, 

    kolektív III.ŠB, III.B, II. A. 

 

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

tretieho 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 školskom roku 2013/2014.       

Tešíme sa  

 

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

