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Vážení učitelia, milí žiaci, čitatelia,  

ako je už zvykom, prinášame  Vám v novom roku ďalšie číslo školského časopisu Študentský čas. 

Čarovný čas Vianoc je už za nami, veríme, že ste strávili krásne sviatky a chceme Vám pripomenúť 

prostredníctvom článkov, čo všetko sa  v prvom polroku v našej škole odohralo, aktivity žiakov, súťaže, 

výlety. Ďakujeme za Vašu priazeň, zároveň Vás prosíme , aby ste i Vy prispeli nápadmi do nášho 

časopisu   

Ešte pridávame malý veršík určený všetkým našim čitateľom a priaznivcom: 

„V novom roku radosť v oku, úsmev v tvári, nech sa darí dôjsť vždy k cieľom v roku celom. 

Zdravia, šťastia veľa zo srdca Vám želá…“ 

Vaša redakcia  
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Projekt "Štvorlístok šťastného a plnohodnotného života ,"  ktorý schválil Žilinský samosprávny 

kraj, sa realizoval na našej škole od 22.5.2015 do 30.6.2015. Projekt vypracovala Mgr. Helena 

Bohovičová a Mgr. Iveta Zipserová.  

AKTIVITY PROJEKTU: 

1) Tvorba plagátov a prezentácií  

 

 

 

 

 

 

2) Vedomostné súťaže:  

 Všeobecný prehľad zo spoločenskovedných predmetov  

 Súťaž v sudoku  

 

 

 

 

 

 

3) Beseda s kompetentnými odborníkmi na tému „Život bez drog“. Zabezpečilo ju Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v 

Žiline 

4) Prezentácia plagátov, 

projektov, rôznych 

kreatívnych jazykových 

žánrov 
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5) Prezentácia a konfrontácia výrobkov zdravej a nezdravej výživy 

 

6) Športové aktivity 

 Plávanie – súťaž 

 Relax – sauna 

 

7) Vyhodnotenie súťaží: 

 Všeobecný prehľad zo spoločenskovedných predmetov: 1. miesto:  Rybárik  Filip I.ŠA,      2. miesto: 

Mravcová Ivana III. ŠA, 3. miesto:  Ladiver Tomáš II. ŠA, Kundrátová Žaneta III. ŠA  

 Súťaž v sudoku : 1. miesto:  Štolcová Alexandra III. ŠA, 2. miesto: Svetlovská Beáta III. ŠA, 3. miesto: 

Škorvánková Rentáta I. A 

 Súťaž plagátov: 1. miesto:  Prengelová Veronika II.A,  2. miesto: Gerbelová Michaela II.A, 3. miesto: 

Kameničšáková Nikola II.A 

 Súťaž v prezentácii projektov: 1. miesto:  Chabadová Soňa I. ŠA,  2. miesto: Gerbelová Michaela II.A, 3. 

miesto: Potočiarová Denisa II. ŠA, Svitková Zuzana II. ŠA 

 Súťaž v rôznych kreatívnych jazykových žánroch: 1. miesto:  

Gerbelová Michaela II.A, 2. miesto: Kameničšáková Nikola II.A,  

3. miesto: Chabadová Tatiana I. ŠA  

 Súťaž v plávaní: dievčatá - 1. miesto:  Bakošová Silvia I.A, 2. miesto: Porubcová Zuzana I.A, chlapci - 1. 

miesto:  Kopúnik Jakub I. ŠA,  2. miesto: Ladiver Tomáš II. ŠA, 3. miesto: Bolibruch Dušan III. ŠA 

 

8) Anketa 
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 EXKURZIA - Hasičský a záchranný zbor v Žiline 

 Dňa 7.septembra 2015 sme sa spolu s triedami I.ŠA, 

II.ŠA,II.A a III.ŠA zúčastnili exkurzie v spolupráci s Hasičským a 

záchranným zborom na Bánovskej ceste v Žiline. Exkurzia sa 

konala v rámci Kurzu a cvičenia ochrany života a zdravia. 

S pánom Ing, Kardošom, ktorý pre nás najskôr pripravil 

prednášku o prevádzke a vybavení HaZZ v Žiline,  ich technike, vozidlách a člnoch, ktoré využívajú 

pri záchranných akciách,  sme si prezreli garážové priestory. Neskôr nás previedol vozovým parkom, kde 

si žiaci mohli zblízka prezrieť jednotlivé vozidlá, ktoré nám boli sprístupnené so svojím vybavením. 

Chlapci neváhali a vyskúšali si, ako sa sedí na mieste vodiča a čo 

všetko hasiči pri akciách využívajú.  

Exkurzia žiakom priblížila prácu hasičského a záchranného 

zboru, čím získali lepší prehľad o ich pracovných aktivitách. Akciu 

zorganizovali Mgr. Mária Patylová, Ing. Ivany Kvašňovskej, Ing. 

Iva Víta, Ing. Janky Vajdovej, Ing. Heleny Kmeťovej a Ing. Janky Balalovej.  

 KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA 

Dňa 8.septembra 2015 sa žiaci z III.ŠA triedy zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia, 

v rámci ktorého absolvovali turistický pochod na kopec Dubeň v časti Žilina Budatín, ktorý je známy aj 

vďaka štadiónu MŠK Žilina (ten po ňom nesie názov pod Dubňom). 

 Išlo o turistiku prekrásnou prírodou s nádherným výhľadom: z jednej strany na mesto Žilina a jej 

okolie (Považský Chlmec, Hričovskú priehradu), 

z druhej strany na mestskú časť Budatín smerom na 

Kysuckú bránu. Ide o pomyselnú bránu, je to 

prírodný útvar a prírodná pamiatka ako vstup do 

Kysuckej kotliny pri obci Brodno, ktorú vytvárajú 

vrchy Rochovica a Brodnianka. Túto úžinu 

vytvorila rieka Kysuca, ktorá je známa ľuďom už 
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od doby kamennej. Týmto smerom mali žiaci výhľad aj na osadu v katastri Vranie.  

Žiaci sa doslova kochali výhľadmi, pri ktorých sa učili, kde sa čo v okolí nachádza, ako sa volajú 

okolité kopce  a trénovali si orientáciu v teréne,  čím sa naučili aj niečo z topografie. Akciu 

zorganizovali  Mgr. Mária Patylová a Ing. Marcela Červenáková.  

 

 EXKURZIA Z BURIANKY DO DIVADLA 

Exkurzia sa uskutočnila dňa 11.9.2015. Zúčastnili sa jej študenti IV.ŠA triedy. 

V prvej časti nás manažérka Mestského divadla previedla jeho priestormi, pričom nám 

priblížila históriu divadla, oboznámila nás s repertoárom a umelcami, ktorí pôsobia v divadle. V druhej 

časti sme si prezreli Burianovu vežu.  

 

 

 

 

 EXKURZIA: Poznávame Žilinský región  

Žiaci I.ŠA triedy zo študijného odboru  pracovník marketingu sa pod vedením vyučujúcej Ing. H. 

Kmeťovej prostredníctvom exkurzií z praxe postupne oboznamujú s naším regiónom.  

Dňa 16. 9. 2015 sa žiaci oboznámili s historickým centrom mesta Žilina, s názvami ulíc, s 

historickými pamiatkami. Zvláštnu pozornosť 

venovali miestnym hotelom a cestovným kanceláriám, 

v ktorých žiaci z vyšších ročníkov v tomto študijnom 

odbore vykonávajú odbornú prax. Na Hlinkovom 

námestí žiakov upútali dve podujatia, usporiadané 

mestom Žilina, a to Žilinské dni zdravia 2015 a 

Primátorská kvapka krvi.  
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 EXKURZIA STREČNO 

Exkurzia sa uskutočnila dňa 18.9.2015.Zúčastnili sa jej študenti I.BE a II.BE dňa 18.9.2015. 

V prvej časti sme navštívili expozíciu Múzea slovenskej 

stredovekej dediny. V druhej časti sme si prezreli priestory 

hradu Strečno s výkladom o histórii hradu a pôvode 

exponátov. Koncert klasickej hudby v hradnej  kaplnke         

ukončil našu exkurziu.  

 

BESEDA NA TÉMU ,, ĽUDSKÁ SEXUALITA A JEJ DIZAJN.“ 

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 28.9.2015 konala beseda na tému Ľudská 

sexualita a jej dizajn v spolupráci s agentúrou Progress Education v zastúpení pánom Ing. Igorom 

Telepčákom. 

Besedy prebiehali v triedach I.ŠA a I.A. Na besedách sa rozoberali vzťahy medzi mladými ľuďmi, 

prvý sex, jeho možné následky, možný prenos 

pohlavných chorôb a ochrana pri sexe, ďalej sa 

diskutovalo o priateľstve a láske, o príprave na 

manželstvo, vážení si žien vo vzťahu. Beseda 

pokračovala na tému rodina, vzťahy v rodine a jej 

význam pre spoločnosť.  Túto zaujímavú akciu 

zorganizovala Mgr. Mária Patylová.  

 BUDATÍNSKY HRAD 

Dňa 2.10.2015 študenti I.ŠA triedy odbor škola podnikania a III.ŠA triedy navštívili 

Budatínsky hrad . Prezreli si zámocký park a budovy, ktoré patria ku komplexu, ďalej hradnú vežu, kde 

im lektorka priblížila jej históriu v kontexte s históriou mesta. Vystavené 

exponáty boli názornou 

ilustráciou, ako sa žilo kedysi. 
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 PREDNÁŠKA NA TÉMU ,,TVORBA WEB STRÁNKY“ 

Dňa 19.10.2015 sa na našej škole uskutočnila prednáška pre žiakov II.ŠA triedy. Prednáška bola 

realizovaná v rámci hodín informatiky v spolupráci s podnikateľom Ing. Pavlom Provazníkom, 

zameraná na tému - tvorba vlastnej web stránky pre svoju firmu, či podnikanie. 

Pán Provazník žiakom vysvetlil, ako si vybrať správny názov svojej web stránky, aby sa 

zobrazovala na popredných pozíciách pri vyhľadávaní informácií v rámci www.google.sk. Takýmto 

spôsobom môžu získať konkurenčnú výhodu. 

Upozornil žiakov na chyby, ktorým je potrebné sa 

vyhnúť pri tvorbe stránok. Názornou ukážkou 

žiakom predviedol, ako si vytvoria web stránku, e-

shop atď. v priebehu cca 30 minút. Prednáška bola 

zaujímavá a veríme, že aj prínosná.  

 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ŠTATISTICKOM 

ÚRADE V ŽILINE 

 Dňa 20.10.2015 sa triedy II.ŠA, IV.ŠA, I.BE, II.BE 

zúčastnili pri príležitosti Svetového dňa štatistiky na Dni 

otvorených dverí Štatistického úradu Slovenskej republiky -  na 

pracovisku ŠÚ SR v Žiline  pod vedením Ing. Heleny Kmeťovej, 

Ing. Zory Šenoldovej, Mgr. Márie Patylovej . 

Pracovníci nám predstavili svoju prácu a činnosť štátnej štatistiky. Oboznámili nás s možnosťou, 

že v prípade záujmu môžeme využiť služby informačného servisu, 

zoznámili nás s novým internetovým portálom a štatistickými 

databázami s možnosťou vlastného výberu dát. Štatistické údaje sme 

mali k dispozícií vo forme publikácií a propagačných letákov. Exkurzia 

bola zaujímavá a veríme, že niektoré informácie budeme  v budúcnosti 

využívať.  

 COOP JEDNOTA - EXKURZIA  

Žiaci IV. ŠA navštívili logistické centrum spoločnosti COOP Jednota  

v Hornom Hričove 23. 10. 2015. Žiaci sa dozvedeli o členení skladu, 

rozvozovom pláne, PC systémoch, ktoré uľahčujú prácu v sklade, používanej technike  a podobne. 
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 EXKURZIA - MARTIN 

Žiaci prvých ročníkov I.A, I.ŠA, I.BE triedy navštívili Slovenské národné múzeum v Martine, 

ktoré sprístupňuje expozície slovenskej národnej histórie, slovenského folklóru, ľudových tradícií a 

zvykov.  Študenti sa oboznámili s najväčším fondom Slovenska, klenotom ľudovej, materiálnej a 

duchovnej kultúry u nás. Boli im prezentované stále expozície, pozostávajúce z častí Človek a pôda, 

Človek a materiál, Človek a odev. Po prehliadke Slovenského 

národného múzea sme navštívili Národný cintorín.  

V závere exkurzie sa žiaci 

oboznámili aj s najvýznamnejším 

kultúrnym centrom Slovenska – 

mestom Martin. Exkurziu 

zabezpečila Mgr.Iveta Zipserová. 

 EXKURZIA – DOLNÝ KUBÍN 

Dňa 4.11. 2015 sa žiaci II.A a II.ŠA triedy zúčastnili Literárno - historickej exkurzie v Dolnom 

Kubíne a v Jasenovej pod vedením Mgr.  Ivety Zipserovej  a Ing. 

Zory Šenoldovej. 

Navštívili sme Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v 

Dolnom Kubíne, ktoré nám poskytlo komplexný pohľad na život a 

tvorbu najväčšieho zjavu slovenskej poézie na prelome 19. a 20. 

storočia. V tomto Múzeu sú sprístupnené originálne osobné 

pamiatky a pozostalosti básnika, ktoré si študenti so záujmom prezreli a vypočuli si obsažnú prednášku 

o živote a tvorbe P. O. Hviezdoslava. V Jasenovej sme navštívili Pamätný dom M. Kukučína, ktorý 

svojím vnútorným a vonkajším vzhľadom sprítomňuje 

prostredie, v ktorom sa narodil a vyrástol známy 

slovenský prozaik – realista - M. Kukučín. V tesnom 

susedstve objektu, v blízkom parku, je osadená socha 

spisovateľa v nadživotnej veľkosti od akademického 

sochára Jána Kulicha.  
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 TRH CVIČNÝCH FIRIEM V BRATISLAVE 

Dňa 5.11. 2015  sa žiaci III. ŠA  a II.BE v sprievode  našej pani 

učiteľky  Ing. Janky Balalovej zúčastnili na trhu cvičných firiem v Inchebe  

v Bratislave. 

Na veľtrhu cvičných firiem  sa zúčastňujú žiaci z celého Slovenska , 

ktorí majú cvičnú firmu a na veľtrhu predávajú svoje výrobky. Najviac nás 

upútal stánok s jogurtmi „ Od Aničky“, ktoré sme mohli vyskúšať. Veľmi 

sme si na nich pochutnali, pretože boli výborné. Potom nás upútal stánok 

o histórii, kde sme sa dozvedeli o šermovaní. Mohli sme ochutnať aj 

stredoveké posúchy. Stretli sme tam aj folkloristov z Kysúc, ktorí spievali 

ľudové piesne.  

Nakoniec nám pani učiteľka 

dala rozchod v Auparku , kde sme si 

nakúpili niečo pod zub na cestu 

domov. Na spiatočný vlak do Žiliny sme nastúpili unavení, ale 

odniesli sme si domov mnoho pekných  zážitkov.  

                                                                                                                                 Mária Uličná 

 EXKURZIA - BRATISLAVA 

Dňa 10. decembra 2015 sa triedy I.ŠA, IV.ŠA zúčastnili exkurzie, 

ktorá sa konala v hlavnom meste SR ,  pod vedením Ing. H. Kmeťovej, Ing. 

M. Červenákovej, Mgr. M. Urbanovej. 

Žiaci mali možnosť vidieť a dozvedieť sa počas prehliadky o týchto 

pamiatkach a objektoch: Prezidentský palác, parlament, hrad, Michalská 

brána, Michalská ulica, Akadémia Istrolopitana, Hlavné námestie 

(Rolandova fontána, Radnica, vianočné trhy), Františkánske námestie 

(Františkánsky kláštor), Primaciálne námestie (Primaciálny palác), 

Hviezdoslavovo námestie (SND, socha 

Hviezdoslava, hotel Carlton, Reduta), 

Štúrovo námestie, Dunajské nábrežie, 

nové SND a OC Eurovea. 

Redakcia 
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Keďže sme žiaci zvedaví a máme veľa otázok, rozhodli sme sa vytvoriť 

novú rubriku, v ktorej vyspovedáme našich učiteľov. Ako prvú sme poprosili o 

rozhovor pani riaditeľku Mgr. Alenu Chupáčovú: 

1. Každý v detstve mal svoje vytúžené povolanie , aké bolo to Vaše? 

Ako dieťa som chcela byť letuška. Páčilo by sa mi byť každý deň v inej zemi, 
spoznávať svet, ľudí , kultúru a veľmi sa mi páčila v tom čase  uniforma letušiek. 

2. Mali ste na základnej a strednej škole veľa priateľov? Boli to prevažne 
dievčatá alebo chlapci? 

R- Mala som veľa priateľov , bolo to tak na polovicu. V prostredí, kde som 
vyrastala,  boli v mojom veku skôr chlapci, ale  v triede v základnej škole tak pol 

na pol, ale aj na gymnáziu. Pred nedávnom sme mali úžasné stretnutie po 40 rokoch zo ZŠ . Už sme sa  
takmer vôbec nepoznali, chlapci zošediveli, dievčatá pribrali, ale stále sme sa mali o čom rozprávať a 
spomienky  na školu nemali konca kraja. 

3. Aké je Vaše obľúbené jedlo? Rada varíte? 

R- Ryby na hocijaký spôsob ,vrátane  tresky, morské príšery . Cez týždeň veľmi nevarím, ale cez  víkend, 
ak začnem variť, tak navarím veľa a myslím, že aj chutne .Veľmi rada teraz  varím pre moju vnučku . 

4.  Pri  Vašich povinnostiach Vám určite zostáva málo času na záľuby, ale predsa určite  nejaké máte . 
Aké sú to? 

R- V lete sú to in -line korčule, plávanie , prechádzky v prírode a v zime je to určite lyžovanie. Kedysi 
som robila aj ručné práce , teraz sa mi zhoršil zrak, tak sa tomu už nevenujem . Na základnej škole sme 
hrávali volejbal, basketbal, hádzanú, robili sme ľahkú atletiku a samozrejme sme chodili v zime na rieku 
 Kysucu na korčule. Ako stredoškoláčka som hrávala  volejbal za klub ZVL za Kysucké Nové Mesto 
v 1. dorasteneckej lige a bavil ma šport ako taký . 

5.  Zaujímate sa o módu, rada nakupujete? 

R- Ako každá žena,  aj ja sa zaujímam o módu a rada nakupujem. Módu ale sledujem na našich 
študentkách. Keď však nakupujem, mojou odbornou poradkyňou je moja dcéra. 

6. Čítate nejaké bulvárne noviny alebo dáte prednosť nejakej dobrej knižke? 

R- Bulvár čítam len sporadicky z času načas a to skôr len na internete. Uprednostňujem dobrú knihu , 
napríklad literatúru od autorov J.M. Simmela , Táni Vasilkovej  alebo Daniele Steel. Veľmi rada čítam 
životopisné romány slávnych ľudí. Moje obľúbené knižky sú o Edith Piaf, Marlen Dietrich alebo 
Marilyn Monroe. 

7. Máte nejaký obľúbený film alebo TV- seriál ? 

R- Môj obľúbený film je Legenda o vášni. Ten môžem vidieť každý rok . V televízii najradšej sledujem 
  cestovateľské seriály  alebo programy  o varení  Kamily Magálovej alebo Jamieho Oliviera. 
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8. Ktoré ročné obdobie máte najradšej? 

R- Mám rada leto a zimu, ale aj farby jari a jesene sú úžasné. 

9. Máte nejaké vysnívané miesto na dovolenku, ktoré by ste chceli navštíviť?  

R- Určite by to bol Karibik kvôli ustálenému počasiu , úžasnému moru s krásnymi plážami, s bielym 
pieskom, kde by som sa mohla vyvaľovať na pláži , oddychovať , relaxovať  s  dobrým fresh  drinkom 
 v ruke. 

10. Aký je to pocit byť riaditeľkou školy? 

R-   Jediné slovo, ktoré charakterizuje  moju prácu, je zodpovednosť. Zodpovednosť za žiakov, za 
zamestnancov, za  majetok školy. Sú to  neustále zmeny v legislatíve, ktoré treba sledovať a boj o každé 
euro, ktoré treba získať pre školu .  

11. Tešíte sa z úspechov, ktoré žiaci tejto školy dosahujú? 

R- Veľmi sa teším z každého úspechu, lebo  úspech žiaka zaručuje úspech školy, 
školu to zviditeľní, je väčší záujem zo strany žiakov a rodičov o školu. Potešilo by 
ma , keby sa žiaci našej školy viac prezentovali na verejnosti, lebo som presvedčená, 
že na škole je veľa takých šikovných talentov, o ktorých  ani nevieme .  

12. Akému povolaniu by ste sa chceli venovať, keby ste neboli riaditeľkou? 

R- Teraz, po všetkých životných skúsenostiach, by ma lákalo prevádzkovať chatu 
v horách. Stretávať sa s ľuďmi, porozprávať sa s nimi , dať si s nimi čaj, vypočuť si 
ich životné príbehy. To by ma bavilo.  

                                                                                                               Michaela Gerbelová III. A 

   

 

 

 

 IMATRIKULÁCIE  

 

Dňa 13.11.2015 sa v našej škole konali imatrikulácie žiakov prvých 

ročníkov. Imatrikulácie  pripravili žiaci III.ŠA triedy v spolupráci so 

žiačkami z III.A triedy, ktorí prvákov slávnostne uviedli do cechu 

študentského. Imatrikulácie sa niesli pod názvom ,,NEON PARTY“, čo bolo 

vidieť aj na našich organizátorkách, ktoré sa takto vyparádili pre našich 

prvákov. 
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Začali sme o 8.00 hod. príhovorom pani riaditeľky k našim 

novým žiakom, pokračovalo sa príhovorom moderátorky 

Moniky z III.ŠA, ktorá uvádzala aj jednotlivé úlohy pre našich 

nováčikov.  

Prváci sa samozrejme najskôr obávali, preto šarmantné 

asistentky vyzývali jednotlivých žiakov k plneniu úloh. Potom 

začalo  mohutné povzbudzovanie, čím prváci stratili zábrany a ku 

koncu sa dobrovoľne hlásili. 

Boli aj takí, ktorí úlohy nesplnili, za čo im bol našimi 

asistentkami udelený trest. 

V aule školy  vládla fantastická atmosféra, ktorá vyvrcholila 

zložením imatrikulačného 

sľubu prvákov, ktorí sa zaviazali správať sa podľa školského 

poriadku a plniť si svoje školské povinnosti. 

Na konci akcie každý zo žiakov prvého ročníka získal 

imatrikulačný certifikát a pokračovalo sa v krátkej diskotéke 

a výbornej nálade .  
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 BURZA SLOVAKIA 

Dňa 14.10.2015 sa naša škola zúčastnila "BURZY  INFORMÁCIÍ Slovakia ", kde stredné školy 

v Žiline propagovali školské vzdelávacie programy a praktické ukážky pre žiakov 9. ročníkov . 

 

 

 

 

 

 

 

 MIKULÁŠ U NÁS V ŠKOLE 

Tak ako po iné roky, aj tento rok 4. decembra 2015 navštívil našu školu Mikuláš so svojou 

družinou.  

 Svojimi pripravenými pesničkami, podporenými hrou 

na harmoniku, vniesli medzi žiakov a pedagógov náladu 

a ducha prichádzajúcich vianočných sviatkov. Spoločne 

navštívili všetky triedy,  kde si overili znalosť vianočných 

kolied a básničiek, čím si žiaci vyslúžili sladkú odmenu. 

Tento rok si úlohu Mikuláša a jeho družiny pripravili žiaci 

IV.ŠA triedy pod vedením Mgr. Márie Patylovej. 
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 ŠKOLENIE PRE ANIMÁTOROV VOĽNÉHO ČASU 

 Dňa 14. 12. 2015 sa v aule SOŠ podnikania uskutočnilo školenie pre animátorov voľného času. 

Podujatie bolo prioritne určené pre žiakov 3. a 4. ročníka študijného odboru pracovník marketingu – 

cestovný ruch. Školenia sa zúčastnilo 12 žiakov. Zásluhu na tomto 

podujatí má vyučujúca Ing. Oľga Šutáková, ktorá zabezpečila 

školiteľa zo spoločnosti OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN.  

Školenie, ponúkané spoločnosťou OUTDOOR INSTITUTE 

STAGEMAN, je vynikajúcou príležitosťou začať kariéru a 

nadobudnúť nevyhnutné praktické animačné zručnosti - naučiť sa, ako 

zinscenovať veselé tance počas mini disko, zrealizovať rôzne hry, 

zábavné aktivity a oslavy spolu so všetkým, čo je potrebné vedieť o 

animácii. Výučba je orientovaná prakticky, zahŕňa množstvo 

názorných ukážok a tréningov. Prostredníctvom priamej účasti na 

hrách a zábavných aktivitách účastníci nadobudnú vedomosti a sebadôveru profesionálneho animátora 

voľnočasových aktivít.  

Školenie bolo pre žiakov úplne originálnym zážitkom, obsahovo veľmi zaujímavým. Bolo 

zamerané nielen na „čistú" animáciu a zábavu, ale aj 

na ľudské vzťahy či ich vlastnosti... Tréner bol plný 

optimizmu, vedel podať všetko s úsmevom, ani na 

chvíľu nedovolil nudiť sa a inšpiroval žiakov k 

nevídaným výkonom - odchádzali so širokým úsmevom 

na tvári a spokojní s tým, čo sa naučili. Veria, že to v 

budúcnosti využijú čo najlepšie.  

 

 

 VIANOČNÉ TRHY 

Dňa 17. 12. 2015 priniesli predvianočnú atmosféru pred úrad Žilinskej župy žiaci stredných škôl 

Žilinského samosprávneho kraja. Vianočných trhov sa zúčastnili aj žiačky našej školy Renáta 

Škorvánková II. A, Anna Hermanová II.A. Ponúkali výrobky, ktoré vytvorili žiaci v učebnom odbore 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.922529767829720.1073741926.385948474821188&type=3
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aranžér pod vedením Mgr. Lucie Ondrášovej, Bc. Emílie Hauserovej a p. Emílie Koptákovej. Okoloidúci 

si tak mohli kúpiť rôzne vianočné dekorácie, adventné vence aj keramiku zdobenú servítkovou 

technikou.  

 

 BESEDA S PODNIKATEĽKOU Z OBLASTI MARKETINGU 

Dňa 18.12.2015 sa konala beseda v triedach III.ŠA odbor škola podnikania a IV.ŠA odbor škola 

podnikania a odbor pracovník marketingu s podnikateľkou Ing. Silviou Milovou. 

Beseda bola zameraná na rozbeh vlastného podnikania, kde žiaci získali informácie, ale mohli aj 

besedovať s odborníčkou z praxe, ktorá podniká v oblasti marketingu už viac ako 15 rokov a  

zúčastňuje sa aj na medzinárodných projektoch. Založila tiež občianske združenie Ženy v podnikaní 

Žilina. 

Besedovať sa začalo otázkami, v čom by chceli žiaci podnikať, prípadne čo by chceli robiť po 

skončení strednej školy. Pokračovala, ako to dosiahnuť, čo k tomu potrebujú a na koho sa môžu obrátiť. 

Pani Milová porozprávala o svojich začiatkoch z podnikania, skúsenostiach, ale aj príklady iných 

podnikateľov, s ktorými sa 

stretáva. 

Beseda bola pre našich 

žiakov prínosom pre budúce 

rozhodovanie hlavne 

pri otázke : ,,Čo po strednej 

škole?“. 

Redakcia 
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 CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ NAJLEPŠÍ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 

Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky 

Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásili v školskom roku 2014/2015 

štvrtý ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Mal byť 

napísaný v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne desať strán A4. Súťažný 

podnikateľský zámer mal obsahovať základné časti potrebné na jeho odborné 

posúdenie vrátane finančného plánu. Stručné zhrnutie projektu na jednu 

stranu A 4  malo byť napísané aj v anglickom jazyku. 

Štyri najlepšie podnikateľské zámery, zoradené podľa celkového poradia získaných bodov od 

odbornej hodnotiacej komisie, postúpili do finále. O konečnom poradí finalistov rozhodla špeciálna 

hodnotiaca komisia, ktorá hodnotila: originalitu nápadu, výber mena a loga, štruktúru podnikateľského 

zámeru, opis produktu, analýzu trhu, marketingový plán, finančný plán, SWOT analýzu a reálnosť 

podnikateľského zámeru, nové kritérium – napísať stručne podnikateľský zámer v anglickom jazyku na 

jednu stranu A4.  

Naše žiačky Monika Pechanová, Petra 

Smolková a Ľubica Páleniková z II. BE triedy 

získali 1. miesto s podnikateľským zámerom  - 

Záchranné centrum Sofia. 

Víťazom, ale aj zúčastneným, srdečne 

gratulujeme.  

 SMELO NA CESTY 

Dňa 16. 10. 2015 sa dve žiačky našej školy zúčastnili akcie „Smelo na 

cesty“ vo vzdelávacom stredisku KIA Motors Slovakia - Gbelany. Súčasťou 

spomínanej akcie boli prednášky spojené s prezentáciami od preventistiek 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline a spoločnosti KIA 

Redakcia 
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Motors Slovakia. Po krátkej prestávke začali trojčlenné tímy, ktoré boli zostavené zo žiakov z 

prihlásených škôl, pracovať na prezentácií na tému „Zvýšenie bezpečnosti na cestách.“. Po uplynutí 

stanovenej lehoty jednotlivé tímy svoje prezentácie prezentovali a hodnotiaca komisia určila výsledky. 

Tím č. 2, v ktorom bola aj naša žiačka Beáta Svetlovská zo IV. ŠA, sa umiestnil na druhom mieste.  

 

 BEH 17. NOVEMBRA 

Naši žiaci sa zúčastnili behu 17. novembra, ktorý sa konal 4.11.2015. Natália Pitlíková sa 

umiestnila na 11.mieste a  Dušan Bolibruch  na 34.mieste.  

 

 Súťaž EXPERT geniality show 

Dňa 1. 12. 2015 sa v škole pod vedením Mgr. Martiny Urbanovej  uskutočnila celoslovenská 

súťaž EXPERT geniality show. Súťaže sa zúčastnilo 13 študentov. 

Žiaci dostali brožúru so súťažnými otázkami z 5 tém (1 téma 

obsahovala 30 otázok). Každý súťažiaci však odpovedal iba na otázky z 

tých dvoch tém, ktoré si zvolil, teda na 2 x 30 otázok. Všetky otázky boli 

uzavreté – pri každej boli ponúknuté štyri možnosti, z ktorých bola jediná 

správna. 
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Študenti mali na výber 5 súťažných tém: 

 Góly, body, sekundy 

 Mozgolamy 

 Spoločnosť kedysi a dnes  

 Svetobežník  

 Do you speak English?  

Na vypracovanie otázok zo zvolených dvoch tém mali súťažiaci  60 minút čistého času. Vyplnené 

testy boli odoslané usporiadateľovi súťaže (Examtesting).Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke 

www.sutazexpert.sk  v decembri/januári 2016.  

 

 MAJSTROVSTVÁ ŠKOLY VO VESLOVANÍ NA VESLÁRSKOM TRENAŽÉRI 

Súťaž sa konala 3.12.2015 a zúčastnilo sa jej 6 chlapcov a 5 dievčat.  Tento rok sa súťaž 

realizovala už po tretíkrát pod vedením Mgr. Radoslava Zimu. Úroveň súťažiacich bola na veľmi 

vysokej úrovni v obidvoch kategóriách.  

Spôsob súťaže:    

 chlapci: veslovanie na veslárskom trenažéri počas 4 

minút pri záťažovom stupni 2 čo najväčší počet 

metrov 

 dievčatá: veslovanie na veslárskom trenažéri počas 3 

minút pri záťažovom stupni 2 čo najväčší počet metrov 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.919669184782445.1073741923.385948474821188&type=3
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V obidvoch kategóriách vyhrávajú súťažiaci, čo naveslovali najväčší počet metrov za určený čas, 

pri rovnosti počtu metrov rozhoduje nižšia telesná výška 

a hmotnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE  

Dňa 8.12.2015 sa žiaci všetkých 

tretích ročníkoch učebného odboru 

aranžér zúčastnili súťaže praktických 

zručností na tému: „Vianočné 

inšpirácie“ 

Súťažili v troch úlohách - vianočný balíček, vianočné aranžmá a vianočná pohľadnica. 

Víťazkou sa stala žiačka II.A triedy Renáta Škorvánková, na 2. mieste sa umiestnila Martina 

Balážová z I. A triedy a na 3. mieste bola Dominika Čátlošová z II.A triedy. 

 

  

Kategória chlapci: 
1.miesto a „Majster školy“: Drnda Samuel IV.ŠA- 610m 
2.miesto: Ladiver Tomáš III.ŠA- 600m 
3.miesto: Plavý Patrik II.A- 560m 
4.miesto: Vavrek Andrej II.ŠA- 550m 
5.miesto: Bolibruch Dušan IV.ŠA- 490m 
6.miesto: Vašek Patrik II.ŠA- 350m po 2:48  

Kategória dievčatá: 
1.miesto a „Majsterka školy“: Haluzová Veronika I.A- 
380m 
2.miesto: Chabadová Soňa II.ŠA- 370m 
3.miesto: Bakošová Silvia II.ŠA- 330m 
4.miesto: Mravcová Ivana IV.ŠA- 330m 
5.miesto: Chabadová Tatiana III.ŠA- 330m 



22 
 

 DIEVČATÁ VERZUS CHLAPCI 

Dňa 11. decembra 2015 sa zúčastnilo 14 žiakov školy na súťaži 

Dievčatá verzus chlapci. 

Chlapci a dievčatá prezentovali v 10 úlohách svoje vedomosti 

a zručnosti z oblasti cestovného ruchu - manažment, služby, 

geografia. Spoznali neznámy cestovný ruch, ovládli trh cestovných kancelárií a našli strateného turistu. 

Vyskúšali si, aké je to byť turistickým sprievodcom na rôzne spôsoby a preukázali svoje jazykové 

znalosti. Žiaci plnili niektoré úlohy sami, iné ako tím. Zábavnou formou si tak vyskúšali, že škola, to 

nie sú iba vedomosti, ale aj dobré medziľudské vzťahy.  

Organizátori: žiačky IV. ŠA triedy - Kyzeková Kristína, Šidlová Patrícia, Kypusová Simona, 

Marčišová Natália, Mináriková Nikola, Mravcová Ivana – pod vedením Ing. Balalovej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie: 

1. miesto: Šimuni Patrik II.ŠA  

2. miesto: Rybárik Filip II.ŠA  

                 Chabadová Soňa II.ŠA  
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 VIANOČNÝ TURNAJ VO VOLEJBALE 

Dňa 17.12.2015 sa uskutočnil Vianočný turnaj vo volejbale dievčat a chlapcov v telocvični na 

Hollého ulici od 9:30 do 13:15. Turnaja sa zúčastnilo 5 tried: I.ŠA, II.ŠA, III.ŠA, IV.ŠA, II.A. Prvá 

časť turnaja sa hrala systémom každý s každým. Druhá časť turnaja predstavovalo finále : prvý s 

druhým a o 3.miesto: tretí so štvrtým . Hralo sa na 2 víťazné sety do 15 podľa pravidiel volejbalu. 

Turnaj prebehol bez zranení  a bez vážnejších problémov pod vedením Mgr. Radoslava Zimu  

 

 

 

 

 

IV.ŠA: Kučerákova Zuzana, Mravcová Ivana, Pijáková Michaela, Bačinská Tatiana, Lupáková 

Monika, Chobotová Mária Violeta, Kuméryová Dominika 

II.A: Plavý Patrik, Weberová Alexandra, Bakošová 

Silvia, Lysičanová Ivana, Lukáčová Renáta, Eliášková 

Michaela, Čátlošová Dominika 

II.ŠA: Kopuník Jakub, Jankovská Lenka, Chabadová 

Soňa, Možiešiková Simona, Vavrek Andrej, Masná Terézia  

 OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 

Dňa 15. 12. 2015 pod vedením Mgr. 

Bohovičovej sa na našej škole konala súťaž 

OĽP. Cieľom súťaže bolo  preveriť si vedomosti 

žiakov o ľudských právach. Zúčastnilo sa jej 

17 žiakov.  Víťazi školského kola postúpia do 

okresného kola.  

Výsledky: 

1. miesto: IV. ŠA 

2. miesto: II. A 

3. miesto: II. ŠA 

4. miesto: III. ŠA 

5. miesto: I. ŠA 
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 MISS ŠKOLY 2015 

V čase od 20.11.2015 do 16.12.2015 prebiehala na 

našej škole súťaž o MISS školy 2015. Každý žiak mal 

jeden hlas, ktorý mohol odovzdať kandidátke, ktorú si 

vybral. Každá trieda mala zastúpenie minimálne jednou 

kandidátkou. 

Zúčastnené dievčatá: I.ŠA - Magdaléna Kroupová, I.A -  Erika Holienková, 

II.ŠA -  Monika Mojská, II.A  -  Anna Zemánková, Klaudia Mareková, Simona 

Mareková a Lucia Kuchárová, III.ŠA -  Zuzana Nagyová a Monika Hutyrová, III.A - Michaela 

Gerbelová, IV.ŠA -  Monika Lupáková a Alaxandra Štolcová, I.BE -  Kristína Králiková, II.BE -  

Silvia Lietavcová 

Hlasy spočítala trojčlenná komisia, zložená zo žiačok ŽŠR: Tatiana Chabadová III.ŠA, 

Dominika Barčíková IV.ŠA, Rebeka Sklenářová II.BE 

Silvia Lietavcová, ktorá získala prvé miesto v školskom 

kole MISS školy 2015, sa zúčastni medzinárodnej súťaže 

žiačok stredných škôl  MISS RENETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto Silvia Lietavcová 

II.BE  

2. miesto Monika Lupáková  

 

3. miesto Kristína Králiková 

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto Silvia Lietavcová II.BE  

2. miesto Monika Lupáková IV.ŠA  

3. miesto Kristína Králiková I.BE  

 

Redakcia 
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Ani v tomto čísle nevynecháme vlastnú tvorbu našich spolužiakov. S básňou, ktorá nám 

pripomína čaro Vianoc, nás potešila žiačka II. A triedy Andrea Ekertová. Dúfame, že i Vy sa odvážite 

a prispejete vlastnou tvorbou do školského časopisu. Veríme, že je medzi nami ešte veľa nadaných 

žiakov, ktorí môžu touto formou vyjadriť svoje myšlienky, pocity. Prajeme príjemné čítanie  

 

JEŽIŠKO PRÍDE 

Sniežik padá, zima výska 

a radosť nám  srdce stíska, 

že maličké Jezuliatko 

navštívi nás už zakrátko. 

Na obláčku z neba zletí, 

čakajú ho dobré deti, 

zohrejú mu skrehlé rúčky, 

privítajú potichučky. 

Sniežik padá – biele stráne 

zjagajú sa rozspievané 

a maličké Jezuliatko 

privinieme k srdcu sladko. 

                                                                                                         Andrea Ekertová, II.A 
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Kristína Sýkorová, IV. ŠA 

 

 

 

 Film 

 

 

Film sa inšpiroval knihou Malý princ, ktorú napísal 

Antoine de Saint-Exupéry.  Hlavnou postavou je 

dievčatko, ktoré sa snaží matka pripraviť na svet 

dospelých. Jej plán naruší trochu excentrický, ale 

dobrosrdečný sused, letec, ktorý dievčatku predstaví 

neobyčajný svet. Vo svete, kde je všetko možné, začne pre 

malé dievčatko kúzelná cesta vo vnútri vlastnej predstavivosti, na ktorej znovuobjaví svoje detstvo a 

zistí, že skutočne môžeme vidieť srdcom. Pozrite si animovaný film, spoznajte dej Malého princa trošku 

odlišným spôsobom, ako ho poznáme z knihy. 

 Kniha 

 

 

Waris sa narodila v Somálsku, žila spolu so svojou rodinou kočovným 

životom. Vymoženosti našej doby boli pre nich neznáme. Kniha opisuje ťažký 

životný príbeh mladej ženy, ktorá sa musela v 13tich rokoch rozhodnúť, či 

zmení svoj život, alebo sa poddá vopred nalinkovanému osudu.  Postavila sa 

osudu a vybrala si vlastnú cestu, ktorá ju zaviedla do Európy. Stala  sa jednou 

z najznámejších svetových topmodeliek. Naučila sa písať a čítať, aby neskôr 

mohla svoje skryté trápenie ukázať celému svetu. 

Kniha je zaujímavá a má pútavý dej. Poukazuje na to , že život prináša rôzne strastiplné úskalia, 

hádže pod nohy balvany, no hlavné je  - nikdy sa nevzdať a bojovať, až pokým sa dá.  

Waris Dirie je modelka, spisovateľka, herečka a bojovníčka za ľudské práva. Po ukončení 

modelingovej kariéry sa stala veľvyslankyňou OSN. 
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ŠKORICOVÉ LINECKÉ PEČIVO 

Potrebujeme: 

 100 g práškový cukor 

 150 g maslo 

 250 g múka 

 1 g mletá škorica 

 2 g rozdrvené klinčeky 

 trochu  prášku do pečiva 

 trochu  soli 

 1 ks vajce 

 1/2 dl smotana 

 1/2 ks citrón 

 0.3 dl rum 
 
Všetky suroviny spolu zmiešame a vypracujeme cesto, ktoré dáme do chladu na 30 min. Potom ho 

vyvaľkáme natenko, povykrajujeme rozličné tvary, poukladáme na vymastený plech a upečieme. 

Vychladnuté môžeme spájať lekvárom a ozdobiť čokoládovou polevou alebo citrónovým ľadom. 

ORIEŠKOVÉ PRALINKY          

  

Suroviny: 

 100 g lieskové oriešky 

 100 g maslo 

 100 g práškový cukor 

 1 balíček vanilkový cukor 

 20 g kakao 

 1 PL rum 

 30 g hrozienka 
 
Oriešky pomelieme. Maslo, práškový a vanilkový cukor, kakao a rum dobre spolu zmiešame. 

Pridáme pomleté oriešky a očistené, nadrobno posekané hrozienka. Spolu dobre zmiešame a robíme malé 

guľky, ktoré obaľujeme v posekaných orieškoch a vkladáme do papierových mištičiek. 

 
Kristína Sýkorová,  IV. ŠA 
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Vaša redakcia 
 

 

 Na tvorbe ôsmeho čísla časopisu „Študentský čas“ pod vedením 

 Mgr. Lucie Ondrášovej sa podieľali:  

Šéfredaktor: Michaela Pijáková, IV.ŠA, 

Predseda redakčnej rady: Patrícia Pavlíková, III.ŠA, 

Ďalší žiaci: Soňa Chabadová, II.ŠA,   Dominika Barčíková, IV.ŠA, 

   Tatiana Chabadová, III.ŠA,  Michaela Gerbelová, III. A 

                 Mária Uličná, III.ŠA,   Andrea Ekertová, II. A 

                   Kristína Sýkorová, IV.ŠA, 

                   

      

     

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

ôsmeho 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 2015/2016.        

Tešíme sa  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

