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Vážení učitelia, milí žiaci, čitatelia,  

v rukách držíte ďalšie  číslo školského časopisu Študentský čas, ktoré je dôkazom, že sme na 

vavrínoch nezaspali, ale usilovne pracovali ako včeličky. Keďže sa v našej škole stále niečo deje, máme 

o čom písať. Pripomeňme si teda ako sme strávili prvý polrok, kam sme všade zavítali, akých súťaží sme 

sa zúčastnili. Články sú predsa o Vašich úspechoch, aktivitách i zážitkoch.  

Ďakujeme za Vašu priazeň, zároveň Vás prosíme , aby ste sa i Vy stali  aktívnymi prispievateľmi 

do nášho časopisu .  

Skôr , ako sa pustíte do listovania ďalších stránok, dovoľte nám popriať Vám: 

„ Tak ako dnes starý rok padá, 

              nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá. 

         Zabudni na bolesť a starosti 

              a preži ďalší rok v láske a radosti.“ 

Vaša redakcia 
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 CESTOVNÝ RUCH V NITRE  

 Dňa 04.10. 2016 sme navštívili historické mesto Nitra. 

Exkurzie sa zúčastnili žiaci z tried IV.ŠA, II.BE, III.ŠA blok cestovný 

ruch. 

Mestom nás sprevádzala sprievodkyňa z nitrianskeho 

informačného centra. V rámci prehliadky sa žiaci oboznámili 

s významnými kultúrnymi predstaviteľmi mesta. Prehliadku sme začali 

zo Svätoplukovho námestia smerom k hradnému kopcu, kde sme navštívili Diecézne múzeum, v ktorom 

sa nachádzajú historické pamiatky.  

Exkurziou žiaci získali cenné informácie, ktoré môžu použiť pri maturitnej skúške zo slovenského 

jazyka a literatúry.    

Exkurziu pripravili a zrealizovali: Ing. 

Ivana Kvašňovská, Mgr. Mária Patylová 

 Veľtrh GAUDEAMUS v NITRE 

Žiaci našej školy z tried IV.ŠA, II.BE A III.ŠA/CR sa 

zúčastnili veľtrhu dňa 4.10.2016, ktorý sa niesol pod názvom Gaudeamus. 

Veľtrh bol zameraný na pomaturitné a celoživotné vzdelávanie. Na veľtrhu 

vystavovali slovenské, ale aj zahraničné vysoké školy, žiaci mali možnosť 

spraviť si tak prieskum vysokých škôl. Naozaj bolo z čoho vyberať. Okrem 

škôl mali žiaci možnosť zúčastniť sa kariérneho poradenstva. Formou 
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dotazníkov mohli zistiť, ktorým smerom sa majú vo svojej kariére uberať. Žiaci mali možnosť získať 

informácie, ktoré nenájdu na internete ani na dňoch otvorených dverí. Mohli sa zúčastniť prednášok 

a prezentácií jednotlivých škôl, čo bol unikátny informačný zdroj. 

Pre študentov boli pripravené tieto sprievodné programy: 

 Prednášky vystavujúcich škôl 

 Testovacie centrum  

 Poradenský servis 

 Centrum kariérneho poradenstva 

 Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej 

Británii 

Pedagogický dozor: Ing. Ivana Kvašňovská, Mgr. Mária 

Patylová.  

 EXKURZIA MARTIN  

Dňa 14.10.2016 sa žiaci I.ŠA a I.BE zúčastnili pod vedením 

Mgr. Ivety Zipserovej a PhDr. Zdeny Albrechtovej literárno-

historickej exkurzie v Martine. 

Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s kultúrnou históriou 

mesta Martin a jej významom pre Slovensko. 

Žiaci najskôr podnikli prechádzku pešou zónou mesta, kde 

videli Múzeum A. Kmeťa, Slovenské komorné divadlo – jedno 

z prvých činoherných ustanovizní u nás,  jeho starú aj novú budovu, 

moderné informačné centrum mesta – tzv. Millenium, prvú budovu 

Matice slovenskej. Z tabule na priečelí sa dozvedeli o histórii 

budovy a o prvých dejateľoch v Matici slovenskej . 

Zároveň sa dozvedeli, podľa koho sa nazýva 

ulica, kde sídli naša škola v Žiline. 
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Po prehliadke mesta so žiaci prezreli 

Národný cintorín, kde sú pochovaní 

významní  slovenskí dejatelia a umelci. 

Posledným bodom programu bola 

návšteva Slovenského národného múzea 

v Martine, jeho etnografickej časti, ktoré 

je jednou z najväčších a najstarších 

organizačných zložiek Slovenského národného múzea a špecializuje sa  na záchranu, výskum, 

dokumentáciu a prezentáciu ľudovej kultúry na Slovensku. V rámci svojich fondov uchováva viac 

ako stotisíc zbierkových predmetov z oblasti etnografie.   

Expozícia obsahuje zbierky vlastivedného charakteru (historické, etnografické, numizmatické, 

umelecko-historické, prírodovedné, archívne a knižné) z celého Slovenska a zo zahraničia.  

 

 POZNÁVANIE MESTA ŽILINA, JEHO  

KULTÚRNYCH A HISTORICKÝCH PAMIATOK 

Pod vedením vyučujúcej Ing. H. Kmeťovej prostredníctvom exkurzií 

z praxe  sa žiaci  I´ŠA postupne oboznamujú s naším regiónom, ako aj s 

ich budúcim uplatnením v praxi v zariadeniach cestovného ruchu.  



7 
 

V mesiacoch september a október 2016 žiaci absolvovali nasledovné exkurzie: 

 

 13. 09. 2016 – „Z Burianky do divadla“ 

 

Žiaci sa počas exkurzie oboznámili s historickým centrom 

mesta Žilina, s názvami ulíc, s historickými pamiatkami. V rámci 

Žilinského kultúrneho leta 2016 mali možnosť zúčastniť sa prehliadky 

dvoch významných historických budov a spoznať mesto Žilina aj z výšky 

– z terasy Burianovej veže, ktorá im poskytla krásny výhľad na mesto. 

Zároveň sa od sprievodkyne z Turistickej informačnej kancelárie (TIK) 

dozvedeli o histórii veže. Súčasťou akcie bola aj prehliadka Mestského divadla. Po skončení prehliadky 

žiaci navštívili aj TIK Žilina na Hlinkovom námestí, kde mali o. i. možnosť vziať si rôzne informačné 

letáky o Žiline a jej okolí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. 10. 2016 – Prehliadka kultúrnych a historických pamiatok mesta Žilina 

 

Mesiac september 2016 je pre Žilinčanov významný najmä tým, že sa po rekonštrukcii 

sprístupnil verejnosti Rosenfeldov palác. Budovy na Ulici J. M. Hurbana sú nielen prirodzenou 

súčasťou života v meste, ale je to aj ulica, ktorú môže Žiline 

závidieť akékoľvek európske mesto. Neologická synagóga, 

budova bývalej Československej obchodnej banky a budova 

Žilinskej reálnej školy posúvajú Žilinu na popredné priečky 

európskych miest, v ktorých sú práve takéto stavby turistami 

vyhľadávané. 
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Prehliadka Rosenfeldovho paláca 

Mesto Žilina je vlastníkom kultúrnej pamiatky 

Rosenfeldov palác, významného skvostu secesnej architektúry. Po 

takmer dvojročnej 

rekonštrukcii bude palác 

slúžiť na reprezentatívne 

účely mesta Žilina a 

takisto ako nové centrum 

kultúry v našom meste. 

Prehliadku zrekonštruovaného paláca zabezpečuje TIK Žilina. 

 

Žiaci si prehliadli aj radnicu mesta Žilina. Mali možnosť vidieť nielen priestory radnice, 

ale aj výstavu fotografií Miroslava Pfliegla.  

 

 24. 10. 2016 – Budatínsky zámok 

 

Budatínsky zámok v mesiaci október ponúkal dve 

zaujímavé výstavy,   ktorých sa zúčastnili nielen žiaci I.ŠA 

triedy, ale aj žiaci I.A triedy – uč. odbor aranžér pod vedením 

MOV Bc. Hauserovej. 

Výstava „Od frfajdy k almázii“ 

Výstavu organizovalo Považské múzeum v Žiline. Etnologička múzea, ktorá výstavu 

pripravila, sa zamerala na kultúru drotárov z Veľkého Rovného a poskytla aj pohľad do kuchyne 

drotárov.  

 



9 
 

 Výstava voskových figurín „Zvláštni ľudia“ 

 

Žiaci mali jedinečnú možnosť vidieť na vlastné oči výnimočných zvláštnych ľudí 

vytvorených z vosku – ľudí s rôznymi anomáliami tela („Katastrofy ľudského tela“), napr. s dvoma 

hlavami, dvoma tvárami, štyrmi očami, muža s vlčím syndrómom…. Podľa dobových zdrojov umelci v 

petrohradskom antropologickom múzeu vytvorili 25 verných napodobenín z vosku. Všetky figuríny sú 

umelecké diela nerozoznateľné od skutočných osôb, ktoré  pôsobia dokonale živým dojmom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25. 10. 2016 - Prehliadka Loretánskej kaplnky a Kostola sv. Barbory 

Prehliadku Loretánskej kaplnky a Kostola sv. Barbory 

zabezpečuje Turistická informačná kancelária. Kostol sv. Barbory je prvou 

barokovou stavbou sakrálneho charakteru v Žiline. Vpravo od kostola sa 

nachádza osobitná Loretánska kaplnka (loretka) s Čiernou Madonou, 

postavená v rokoch 1731 - 1732. Po dvoch rokoch rekonštrukcie kaplnku 

tvorili pre verejnosť. Je jednou z mála verných kópii originálnej kaplnky v 

talianskom meste Loreto.  
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 25. 10. 2016 – Prehliadka žilinských katakomb 

Turistická informačná kancelária mesta Žilina láka 

návštevníkov aj na objavovanie tajných zákutí podzemných priestorov, 

tzv. „katakomb“ pod Kostolom Obrátenia 

sv. Pavla Apoštola (Sirotárskym kostolom) 

na Mariánskom námestí. Už dvadsať rokov 

sa stará o kláštor a kostol mužská katolícka 

rehoľa - Rád menších bratov kapucínov. 

Turistická informačná kancelária sa s 

rádom dohodla na sprístupnení pivníc 

verejnosti.  

 

Počas prehliadky si žiaci vypočuli od sprievodcu p. Chudíka 

množstvo zaujímavostí o katakombách. Kedysi v nich pochovávali ľudí, neskôr uskladňovali potraviny, 

za vojny zachránili židovské deti a dnes ich môžu navštíviť turisti. Pivnice pod Mariánskym námestím 

v Žiline vyrážajú dych svojou 

veľkosťou a tajomnosťou. 

Pôvodné chodby sú temné a 

vlhké, zatuchnutý vzduch 

miestami presvecuje svetlo z 

vetrákov. Niektoré bočné 

chodbičky sú zasypané a nikto 

nevie, čo je za nimi.  

 
 

 BAŤA INŠPIRÁCIA PRE SÚČASNOSŤ - MEDZINÁRODNÝ 

WORKSHOP 

Cieľom bolo priblížiť študentom našej školy jedného z najväčších podnikateľov svojej 

doby Tomáša Baťu z pohľadu zásad jeho 

podnikania a ich možného uplatňovania v súčasnej dobe 

Študenti 1.BE triedy sa 20.10.2016 zúčastnili 

medzinárodného workshopu pod názvom  BAŤA- inšpirácia 
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pre súčasnosť, ktorý sa konal pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja  

Ing. Juraja Blanára.  

Študentom prezentovali viacerí hostia zo Slovenska a Českej republiky svoje 

výrobné a obchodné tajomstvá a možnosti využitia týchto skúseností v súčasnej konkrétnej praxi. 

Prezentácie boli doplnené otázkami študentov a ostatných účastníkov  medzinárodného workshopu, na 

ktoré dostali vyčerpávajúce odpovede.  

 POZNÁVANIE CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ V ŽILINE 

Okrem spoznávania nášho regiónu, sa študenti I. ŠA triedy oboznamujú aj so zariadeniami 

cestovného ruchu, pod vedením vyučujúcej Ing. H. Kmeťovej . 

Dňa 8. Novembra 2016 žiaci absolvovali exkurziu po cestovných 

kanceláriách a cestovných agentúrach v centre mesta žilina. 

V cestovnej kancelárii kartago tours na mariánskom námestí pracovníčka 

ck žiakov oboznámila s prácou v cestovnej kancelárii, ponukou zájazdov a 

oblečením zamestnancov (dress code). Žiakov motivovala k uplatneniu sa v 

cestovnom ruchu o. I. Aj možnosťou spoznávať celý svet. Na záver 

exkurzie venovala všetkým žiakom aktuálne katalógy s ponukou zájazdov. 

Návštevou ck žiaci získali nový pohľad na ich budúcu profesiu. 

Okrem návštevy ck kartago tours žiaci mapovali aj ďalšie 

cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Získali tým nielen 

prehľad o počte týchto zariadení cestovného ruchu, ale z 

exkurzie si priniesli z každej ck a ca aj propagačný materiál – 

ponukové katalógy. S prinesenými katalógmi budú na ďalších 

hodinách praxe pracovať – získali vlastne učebné pomôcky. 
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 MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM V BRATISLAVE 

Výber žiakov IV. ŠA a II.BE triedy sa zúčastnil 10. novembra 2016 v popoludňajších 

hodinách Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. 

Cieľom návštevy bolo odprezentovať 

víťaznú prácu. Erika Jakubíková z IV.ŠA 

predstavila projekt Pencil´s art, s ktorým 

obsadila 1. miesto v súťaži o Najlepší 

podnikateľský zámer. Súťaž organizovalo 

Slovenské centrum cvičných firiem z Bratislavy. 

Zároveň si žiaci pozreli výstavné stánky 

cvičných firiem zo Slovenska a zahraničia. 

 LITERÁRNO – HISTORICKÁ EXKURZIA V DOLNOM KUBÍNE A JASENOVEJ 

Študenti II.A triedy navštívili Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré 

im 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 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. Pedagogický dozor 

vykonávali PhDr. Albrechtová 

Zdenka a Mgr. Zipserová Iveta. 

O svoje 

pocity z exkurzie sa s nami podelila Monika Beháňová: „ Z exkurzie som veľmi 

nadšená. Dozvedela som sa viac zaujímavých aj nových informácií zo životov našich dvoch 
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významných slovenských spisovateľov. Bol to pre mňa zážitok, ocitnúť sa v dome, v ktorom žil Martin 

Kukučín, obzrieť si múzeum Pavla Országha Hviezdoslava. Navyše sme mali nádherné, ukážkové 

počasie. Preto ďakujem pani učiteľke Mgr. I. Zipserovej, že nás zobrala na tento nezabudnuteľný 

výlet.“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIANOČNÁ VIEDEŇ 

Na deň sv. Mikuláša, sa študenti našej školy zúčastnili exkurzie do vianočnej Viedne. Exkurzia 

bola spojená s návštevou čokoládovne Hauswirth v Kittsee, kde pre študentov bola možnosť ochutnať a 

zakúpiť si čokoládové výrobky priamo z výroby za prijateľné ceny. Po príchode do Viedne nám pani 

sprievodkyňa priblížila históriu Viedne v kontexte s históriou mesta, kultúrou a súčasnosťou mesta 

Viedeň. Po pútavej a náučnej prehliadke mali študenti osobné voľno, 

počas ktorého navštívili najmä vianočné trhy, kde si pokúpili 

suveníry a občerstvenie, teda typické viedenské špeciality. Po 

rozchode sme sa ešte prešli vysvietenou vianočnou Viedňou a 

spokojní síce uzimení, ale plní informácií sme nastúpili do 

autobusu, ktorý nás bezpečne doviezol domov. Vianočnú Viedeň 

zorganizovala Mgr. Kristína Fojtíková.  
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Renátka Škorvánková z II.A triedy opísala priebeh exkurzie takto: „ Výlet do Viedne začal 

skorým odchodom autobusu zo Žiliny. Cesta bola síce dlhá, 

ale spestrovala nám ju pani sprievodkyňa, podaktorým 

slúchadlá v ušiach. Počas jazdy nám rozprávala 

zaujímavosti o meste a jeho okolí, ktorým sme práve 

prechádzali. Prvá zastávka bola hneď za hranicami 

Slovenskej republiky v čokoládovni Hauswirth, kde si prišiel 

určite každý na svoje. Predsa kto by neodolal čokoládovým 

výrobkom, ktoré si mohol vychutnať priamo v obchode a zadarmo. Po polhodine každý prichádzal do 

autobusu s úsmevom i plnými rukami 

čokoládových sladkostí. Potom pokračovalo ďalšie 

cestovanie a to už konkrétne do samotnej Viedne. 

Hneď z autobusu  sme pozorovali množstvo 

úchvatných historických budov, ktoré číhali na 

každom rohu mesta. Naša prehliadka trvala  2 

hodiny, týkala sa predovšetkým  historickej časti 

Viedne. Či to už bolo množstvo námestí budov, 

kostolov, záhrad, na koniec sme prišli ku radnici 

a zároveň aj najväčším trhom vo Viedni. Celkovo  sa na trhoch nachádzalo 150 stánkov ponúkajúcich 

všelijaké dobroty, či už sladké alebo mäsité, pečené gaštany, doplnky, hračky z dreva aj keramiky, 

pestrofarebné ozdoby, vianočný punč. Po zotmení sme všade na vôkol videli prekrásnu výzdobu 

s veľkým množstvom svetielok, ktoré sa 

odrážali v každom oku, jasajúcich sa 

detí  aj dospelých na veľkom klzisku 

a ľudí fotiacich sa s výzdobou pri 

popíjaní teplého punču. Po celom dni 

sme sa všetci stretli na danom mieste 

a polo zamrznutý sme kráčali 

rozsvietenými námestiami, uličkami 

k autobusu. Všetci sme rýchlo doň 

naskakovali, aby sme sa zahriali 

a unavení zasadli do sedačiek.“  
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 KONFERENCIA  „U NÁS TAKÁ OBYČAJ“ 

 Dňa 13. decembra 2016 sa žiaci II.ŠA triedy št. odboru pracovník 

marketingu (blok CR) a II.A triedy uč. odboru aranžér zúčastnili 

konferencie „U nás taká obyčaj ...“, ktorá sa konala na 

Úrade ŽSK. 

 

Konferencia priblížila predvianočné a vianočné tradície v Žilinskom 

kraji. Prednášajúci etnológovia sa zamerali na regionálne odlišnosti i na 

prechod od pohanského Sviatku zimného 

slnovratu po kresťanské Vianoce. Vďaka odborníkom zo župných múzeí 

z Oravy, Kysúc, Horného Považia, ale aj uznávanej etnologičke Kataríne 

Nádaskej sa podarilo oživiť dávne zvyky.  

 

Prezentácie sa dotkli kalendárnych zvykov zimného obdobia 

v goralských obciach na Kysuciach, symbolov adventu a Vianoc, povedali 

viac o Štedrom dni v tradíciách Horného Považia a zároveň zmapovali obdobie 

od zimného slnovratu k sviatku Troch kráľov. Na záver 

konferencie vystúpil Detský folklórny súbor Cipovička s vianočným programom. 

 

Počas celej konferencie boli 

pre návštevníkov pripravené ukážky výroby 

vianočných oplátok, maľovania medovníkov 

a celú atmosféru dopĺňala aktuálna výstava 

Žilinského kraja vianočných dekorácií 

a ozdôb klientov domovov sociálnych služieb.  

  

 EXKURZIA ALIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA  

Odbornej exkurzie v spoločnosti ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a.s. v Žiline sa 

zúčastnili žiaci IV.ŠA triedy odbor škola podnikania dňa 15.12.2016. 

Pani Ing. Anna Komolíková žiakov najskôr privítala, predstavila im spoločnosť 

ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s., ktorá patrí medzi najväčšie poisťovne na 

slovenskom trhu. 
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Neskôr im predstavila projekty, do ktorých je spoločnosť zapojená a snaží sa 

pomáhať charitatívnymi aktivitami postihnutým deťom. 

Ďalej sme prešli na predstavenie produktov životného a neživotného poistenia, 

porozprávala im štatistiky poistných udalostí, ale aj podvodov, ktorých sa klienti 

dopúšťajú v snahe získať z poisťovne tzv. poistné plnenie. Študentov upozornila,  pri čom si majú dávať 

pozor, ak uzatvárajú poistnú zmluvu. Keďže poisťovňa spolupracuje s viacerými bankami a v 

rámci spolupráce poskytuje svojim klientom aj úvery, vysvetlila im proces pri úveroch a tiež 

zabezpečenie úveru k prípade poistných udalostí. 

Žiakom sa prezentácia páčila, získali nové 

cenné rady a informácie, mohli sa zapojiť do 

súťaže, ktorú usporiada táto spoločnosť a hrať 

o zaujímavé vecné ceny. 

Veríme, že získané informácie budú 

študentom nápomocné nielen pri maturitnej skúške, ale aj v osobnom živote. 

 VIANOČNÁ EXKURZIA  

Dňa 19. decembra 2016 sa žiaci I.ŠA triedy št. odboru pracovník marketingu 

(blok CR) zúčastnili exkurzie zameranej na vianočné výstavy a vianočné trhy v Žiline.  

Na Úrade ŽSK si žiaci prezreli aktuálnu výstavu vianočných dekorácií a 

ozdôb vyrobených klientmi domovov sociálnych služieb Žilinského kraja.  

V Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja sa žiaci mohli inšpirovať výstavou 

ľudovoumeleckých tvorcov pod názvom „Čas vianočný“, 

ktorá sa koná v Makovického dome v Žiline.  

Na záver si prezreli žiaci ponuku stánkov na vianočných 

trhoch, ktoré sa už tradične konajú a lákajú návštevníkov 

v predvianočnom čase na Mariánskom námestí v Žiline. 

 

 
Redakcia 
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 BURZA PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV 

Dňa 15.11.2016 sme sa zúčastnili akcie Burza informácií v hoteli 

Slovakia. Súbežne sa podobná akcia pre žiakov z okolia Bytče konala v 

kultúrnom dome v Bytči. Akcie  boli určené pre žiakov 9. ročníkov a ich 

rodičov. Informovali sme všetkých o možnosti štúdia na našej škole, študijných 

a učebných odboroch. Vanesska 

predvádzala ukážky v odbore aranžér 

a množstvo informácií o systéme 

duálneho vzdelávania podali aj 

zástupkyne firiem zo Slovenskej 

aliancie moderného obchodu. Každý, kto sa pristavil pri našom 

stánku, dostal množstvo propagačného 

materiálu a malý darček. 

 

 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Dňa 16.11.2016 sme organizovali pre žiakov 9. ročníkov a ich 

rodičov Deň otvorených dverí. 

Akcie sa zúčastnili aj zástupkyne firmy Kaufland, ktoré  

propagovali svoju firmu, vysvetlili žiakom a rodičom benefity 

duálneho vzdelávania a ako upútavku 

priniesli ochutnávku netradičného ovocia. 

Žiakom a ich rodičom bolo poskytnuté množstvo informácií o škole, 

študijných a učebných odboroch, mimoškolských aktivitách školy a zároveň 

si mohli pozrieť materiálne vybavenie školy. Žiaci sa 

mohli zúčastniť aj na imatrikuláciách, ktoré prebiehali 

v aule. Každý si odniesol darček a informačné materiály.  
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 IMATRIKULÁCIE 

Dňa 16.11.2016 pripravili študenti III.ŠA pod vedením 

pani učiteľky Mgr. M.  Patylovej imatrikulácie pre študentov I. 

ročníkov.  

Pripravili pre nich veľa zábavy, množstvo hier a každý študent 

zložil ,,Imatrikulačný sľub " a dostal  ,,Certifikát“, že bol prijatý 

do stavu študentského. Na záver bola minidisco. Dúfame, že sa všetci dobre bavili. 

Pani riaditeľka ďakuje všetkým organizátorom a pani profesorke za 

organizáciu a hladký priebeh imatrikulácií. 

Žiaci I. A triedy sa s nami podelili o svoje zážitky: „Deň 16. 11. 

2016 bol pre každého 

z nás plný zábavy 

a spomienok, ktoré si 

budeme pamätať do posledného ročníka v škole, možno aj 

do konca svojho 

života. Každý 

z nás mal úlohy, 

z ktorých sme 

neboli nadšení, ale zvládli sme ich na jednotku. Dokonca sme 

spoznali študentov vyššieho ročníka. Ďakujeme starším 

žiakom, že nám pripravili krásne uvítanie do školy.“ 

 STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 

 21.10.2016 4.ŠA trieda pod vedením triednej profesorky 

Mgr. Patylovej mali svoj krásny večer - stužkovú. Deň s veľkým 

,,D“, taký výnimočný, všetci plní trémy a očakávaní, ako to 

všetko dopadne. 

Večer sa 

niesol v znamení krásy dievčat, elegancie chlapcov a 

príjemnej atmosféry. 
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 DARČEKY PRE DETI Z DETSKÉHO DOMOVA - BYTČA 

 V rámci spolupráce s Detským domovom v Bytči, pracovisko Semeteš 

v Hornom Kelčove, sme sa rozhodli zorganizovať zbierku šatstva, hračiek a kníh, 

ktoré naši študenti už nevyužívali. V Mikulášsky predvečer 5. decembra sme 

pracovníkom Detského domova v Bytči odovzdali darčeky pre deti, aby sme ich takto 

aspoň trochu potešili. Zbierka sa konala v priebehu novembra, kedy študenti 

a pracovníci našej školy priniesli rôzne šatstvo, hračky, ale aj knihy, aby tak 

spravili radosť iným. 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k radosti detí. 

Je pekné, že študenti pamätajú aj na iných, nielen na seba a svoje potreby. 

Študenti učebného odboru aranžér spolu s pani majsterkou pripravili 

adventný venček ako darček. Ešte raz Veľká vďaka.  

 

 SVIATOK SV. MIKULÁŠA  

 Dňa 9. decembra 2016 aj k nám do školy zavítal  na návštevu sv. 

Mikuláš aj so svojou družinou. Družina sa skladala z niekoľkých anjelov, ale 

aj čertov, ktorí ho sprevádzali  

s gitarou a spevom vianočných pesničiek. 

Sv. Mikuláš navštívil najskôr našu pani riaditeľku a pokračoval 

návštevou jednotlivých tried a žiakov, ktorí sa veľmi potešili, Mikulášovi 

niektorí zaspievali, iní recitovali a anjeli ich obdarovali malou sladkosťou. 

O tých, ktorí si pre Mikuláša nič nepripravili, sa postarali jeho čerti. Školou 

sa niesla dobrá predvianočná nálada, je to obdobie, kedy už všetci očakávajú 

Vianoce. Je dôležité a potrebné pre budúce generácie, aby sme aj takýmto 

spôsobom my mladí dodržiavali zvyky a tradície.  

Chceme poďakovať všetkým 

študentom, ktorí si pre svojich 

spolužiakov pripravili krátky 

program.   

 

 

 

 
Redakcia 
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 PRIATEĽSKÝ VIACBOJ 

Školský rok 2016/2017 sme začali návštevou Haviřova , a to Strednej školy, 

Haviřov - prostřední Suchá , kde sa 27.9.2016 konal športový deň za účasti škôl z 

Polska Slovenska a Haviřova. Slovensko reprezentovala naša škola a Športové 

gymnázium zo Žiliny. Súťažilo 

sa v hode na kôš, skoku z 

miesta, trenažéri, volejbale. 

Našu školu reprezentovali : Fecko Kristián z I.ŠA, 

Jakub Kopúnik, Patrik Vašek, Andrej Vavrek z 

III.ŠA a Patrik Plavý z III.A. 

Naši chlapci obsadili pekné III.miesto. 

 BEH 17. NOVEMBRA 

Beh 17. novembra je jedným z najstarších bežeckých 

podujatí v Žilinskom kraji. Tohto roku sa konal jeho jubilejný 50. 

ročník, ktorý pripadol na prvý novembrový štvrtok. Napriek 

nepriaznivému jesennému počasiu sa na štart v areáli ŽU 

postavilo spolu úctyhodných 272 pretekárov v 11 kategóriách. 

Našu školu reprezentovali 2 žiačky Natália Pitlíková a Ľudmila 

Hrušková z 2.ŠA triedy. Ľudmila Hrušková sa vo svojej 

kategórií umiestnila na peknom 12. mieste.  

 OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 

 OĽP je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v školách. 

V decembri 2016 sa v SOŠP uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej 

sa zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou XIX. ročníka 

2016/2017 je Sloboda myslenia, prejavu a vyznanie v kontexte 

demokratického občana. 

Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 7.12 2016 

Redakcia 
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Kategória 1: 

1. miesto: Martin Kačáni I.ŠA 

2. miesto: Radoslav Phan Van I.ŠA 

3. miesto: Veronika Lušnáková II.ŠA 

 

školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 27 , z toho 22 žiačok a 5 žiakov. Za organizáciu a priebeh 

súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová. 

 

 

 

 

 

 OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA 

Dňa 13.12.2016 sa na SOŠP uskutočnila olympiáda 

z nemeckého jazyka. Zúčastnilo sa jej 7 študentov. Olympiáda 

prebiehala na jednej úrovni, a to medzi žiakmi 3., 4. ročníkov. 

Testovanie pozostávalo z písomnej (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) a z ústnej časti. Ústnej časti sa zúčastnili iba 

študenti, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v časti písomnej. 

Olympiádu pripravili a realizovali PhDr. Zdenka Albrechtová, 

Mgr.Lisoň. 

 OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

 Dňa 13.12.2016 sa na SOŠP uskutočnila olympiáda 

z anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 20 študentov. Olympiáda 

prebiehala na dvoch úrovniach. Úroveň 1 - študenti 1. a 2. ročníkov, 

úroveň 2 - študenti 3., 4. ročníkov. 

Testovanie pozostávalo z písomnej 

(počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) a z ústnej časti. 

Ústnej časti sa zúčastnili iba 

študenti, ktorí dosiahli najlepšie 

výsledky v časti písomnej. 

Olympiádu pripravili a realizovali 

PhDr. Zdenka Albrechtová, Mgr. 

Kristína Fojtíková 

Kategória 2: 

1. miesto: Patrícia Pavlíková, IV.ŠA   

      Karin Jančiová III.ŠA 

2. miesto: Zuzana Svitková, IV.ŠA 

3. miesto:  Pavlina Kubičková III.ŠA  

 

1.miesto: Patrícia Pavlíková, IV. ŠA 

2. miesto: Soňa Chabadová, III.ŠA 

3. miesto: Monika Hutyrová, IV. ŠA 
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 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV 

V priebehu novembra a decembra sa mohol každý študent zapojiť do triedneho kola súťaže o 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV. Prví traja z každej triedy 

postúpili do školského kola. Niektorí študenti mali kreatívne nápady, 

ktoré zhmotnili do svojich prác. Je pravda, že jedným sa darilo viac, 

iným menej. Študenti mali možnosť vytvárať pozdravy v rôznych 

programoch, ktoré majú k dispozícií. Najčastejšie využívali ZONER 

CALLISTO, PHOTOSHOP, GIMP, ale použili aj SKICÁR.  

Práce hodnotili: Ing. Ivo Vít, Ing. Janka Balalová, Mgr. Mária 

Patylová. 

 

 

 

 WORDPROCESSING 

Dňa 19. decembra 2016 sa zúčastnilo 16 študentov školského kola súťaže Wordprocessing. 

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

Microsoft Word v 24 náročných úlohách. Zvládli nielen základnú úpravu komplexného dokumentu, 

štýlov, či obrázkov, ale aj pokročilé číslovanie a 

vygenerovanie obsahu... Súťaž zorganizovala Ing. Janka 

Balalová. 

 

 

 

 

 VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

Poslednou športovou akciou v roku 2016 bol 

volejbalový turnaj zmiešaných družstiev, ktorý sa 

uskutočnil 21. 12. 2016. 

 

 

Vyhodnotenie: 

1. Patrik Priesol, I. BE  

2. Kristína Jurášková, II.A 

3. Martina Berníková, III. A 

 

Poradie prvých troch víťazných družstiev: 

1. miesto trieda IV.ŠA 

2. miesto trieda II.ŠA 

3. miesto trieda III.A 

Vyhodnotenie: 

1. Miesto: Berníková Martina 

2. Miesto: Priesol Patrik 

3. Miesto: Chabadová Soňa 

Víťazné družstvo : IV. ŠA 
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 MISS ŠKOLY 2016 

Posledný vyučovací deň sme vyhlásili Miss školy, ktorou sa stala: 

Monika Hutyrová - IV.ŠA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto čísle časopisu Vám prinášame rozhovor s pani učiteľkou 
PhDr. Zdenkou Albrechtovou: 

1.Byť učiteľkou bolo Vašou vysnívanou profesiou , alebo ste mali vysnívanú inú 
prácu ? 

Budúce povolanie je často závislé od veku človeka. Keď sme boli malí, tak sme chceli byť lekárkou, 
potom učiteľkou, v nespútaných rokoch puberty  herečkou, potom možno sme sa zariadili podľa toho, 
kde šla naša kamarátka . 15- ročný človek väčšinou nevie zodpovedne rozhodnúť o svojom povolaní 
a musia mu poradiť rodičia. Mňa však vždy zaujímali cudzie jazyky a cestovanie, tak sa smerovala aj 
moja profesijná orientácia. Bohužiaľ za socializmu boli naše možnosti cestovania radikálne 
obmedzované na socialistické krajiny, takže svet sa až tak spoznávať nedal, dokonca ani z televízie. 
Internet neexistoval, tak naše vedomosti o cudzích krajinách boli  skreslené. Cez gymnázium sme však 
každé prázdniny chodili na mesiac do bývalej NDR na brigádu, a to rozhodlo. Naučili sme sa tam 
slušne po nemecky. 

2.Podľa čoho ste sa rozhodovali pri voľbe svojho povolania? 

Ja som bola ten prípad, ktorý sa rozhodol podľa svojej najlepšej kamarátky. Obidve sme išli na to 
isté gymnázium a potom aj spolu do Bratislavy na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde 
sme spolu vyštudovali slovenský a nemecký jazyk. Ona od skončenia  VŠ pracuje na jazykovej škole 
v Bratislave a ja som v tomto roku 30. rok na našej škole (!!!) 

3.Čo je na vašej práci najťažšie? 

Mám pocit, že práca je čoraz náročnejšia. Myslím, že to nie je len môj názor. Možno by niekto 
povedal, že veď učí už 30 rokov, to musí byť rutina. Od rutiny to má však ďaleko.  Mrzí ma a veľmi mi 
vadí to, že vzrástla arogancia vo vzťahoch medzi deťmi navzájom , aj vo vzťahu  detí k učiteľom. Vadí 
mi absencia elementárnej slušnosti. Tí, čo ma poznajú, vedia, že hovorievam, že keď naučím žiakov 
štyrom „p“, tak mám úspech. K tým mojim štyrom „p“ patrí: pozdraviť, poprosiť, poďakovať, pustiť do 
dverí. Bohužiaľ, niekedy sme svedkami toho, že to neplatí ani pre dospelých. V mojej praxi som stretla 

Redakcia 

1. miesto: Monika Hutyrová - IV.ŠA trieda - č. 1 

2. miesto Dominika Čatlošová - III.A trieda - č.13 

3. miesto - Karolína Ďurajková - II.ŠA trieda - č.3 
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množstvo úžasných milých mladých ľudí, ale bohužiaľ sú aj takí, ktorým sa hovorí: „komu niet rady, 
tomu niet pomoci“.  

4.Keby ste sa mohli ešte raz rozhodnúť , aké povolanie by ste chceli vykonávať? 

Ja som so svojím povolaním napriek všetkému spokojná. Napriek spoločenskému /ne/ohodnoteniu, 
napriek stúpajúcej náročnosti, napriek  nedostatočnej spolupráce rodiny, keď  rodičia často nepodporia 
našu snahu a myslia si, že my ich deťom ubližujeme a mohla by som vymenovať ďalšie napriek. Mám 
rada deti a mladých ľudí, a preto to robím. 

5.Aké bolo vaše detstvo? 

Moje detstvo bolo normálne , bežné detstvo v úplnej rodine s rodičmi, starými rodičmi 
a súrodencami  na dedine so všetkým, čo s tým súviselo. Všetci sme sa poznali, zdravili  na ulici 
dospelých, pustili ich v autobuse sadnúť, doma pomáhali rodičom s domácimi prácami, starali sa 
o mladších súrodencov a dobre sa učili v škole. Viete, prečo to hovorím? Možno sa v tom vidíte, alebo 
nie??? Ak nie, tak prečo? Veď je to také jednoduché... 

6.Z koľkých súrodencov pochádzate ? 

Mám dvoch mladších bratov, ktorí žijú s rodinami v martinskom okrese, ako celá moja rodina. 

7.Máte v živote nejaký vzor, ktorý Vás ovplyvnil? 

Áno, mala som dvoch ľudí, ktorí mi dali veľa hlavne po ľudskej stránke. Jeden bol môj učiteľ na 
vysokej škole, pán profesor Mistrík, ktorý nám prednášal štylistiku a na ktorého nezabudnem nikdy 
v živote. Na ňom som si uvedomila, že múdri a inteligentní ľudia sú skromní, ľudskí, sú nad vecou 
a vedia, čo je v živote dôležité. Druhým bol jeden lekár z našej rodiny, ktorý bol prenasledovaný počas 
socializmu, ale nikdy sa nevzdal svojej pravdy aj za takú cenu, že bol uväznený v uránových baniach 
a označený za nepriateľa národa. Bol nesmierne silným morálnym vzorom pre celú našu rodinu. 

8.Čomu sa venujete vo voľnom čase a aké sú vaše koníčky? 

Milujem kvety, prírodu, svetlo, slnko, more, stretnutia s ľuďmi, ktorí ma duchovne obohatia,  
čítam,  cestujem, keď len môžem. Zbožňujem len tak sa túlať cudzím krajom, sadnúť si kdekoľvek na 
kávičku alebo na dobré miestne jedlo a byť slobodná, ísť kde chceš a kedy chceš. Túto slobodu a voľnosť 
mám nadovšetko rada. Zbožňujem slnko a len tak sedieť na terase, žmúriť do slnka a prijímať jeho 
nekonečnú energiu. No a samozrejme vždy sa teším na moje dve lásky, moje vnučky, ktoré nežijú na 
Slovensku, a tak je stretnutie s nimi pre mňa vždy sviatkom. 

9.Rada varíte ? Aké je vaše obľúbené jedlo? 

Veľmi rada varím aj pečiem. Väčšinou dookola to isté. Rada však aj experimentujem a vymýšľam 
svoje recepty. Najradšej mám slepačiu polievku s kopou zelenej petržlenovej vňate a nasekanej zeleniny, 
teším sa vždy na ňu, keď sa vraciam zo zahraničia, vtedy je to môj gastronomický cieľ. Mám rada 
jednoduché jedlá a všetko, čo sa dá urobiť zo zemiakov. 

10.Máte nejaké nenaplnené želanie alebo ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť? 

Nie, mám všetko, čo potrebujem. Želám si, aby to tak bolo vždy a aby neprišlo niečo, čo jedinec 
nemôže ovplyvniť. My ako národ totiž máme tendenciu sa stále sťažovať a plakať nad svojim životom. 
Naopak, ja si napriek všetkým neduhom v našej spoločnosti, za ktoré si mnohokrát môžeme sami, 
myslím, že sa máme materiálne  tak dobre, ako sme sa nikdy nemali. Už sme zabudli na sivé mestá, 
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zhasnuté svetlá, prázdne obchody, mandarínky iba na Vianoce, aj to pod pultom. A všade uniformita, 
všetci v jednom  šíku, žiadne vyčnievanie. Nemám rada to, čo robí mainstream, chcem robiť to, čo 
považujem za dôležité ja. 

A cieľ? Dúfam, že keď skončím v školstve, budem môcť v dobrom zdraví a pri všetkých zmysloch  
si toho  ešte užiť, precestovať ďalšie krajiny, láka ma Island, Čína a ďaleký východ a ich kultúra.  

  

  

 

 

  

Básne na vianočnú tému si pre nás pripravili: Denisa Potočiarová, IV. ŠA  a Renáta 

Škorvánková, III. A. Veríme, že v ďalších číslach sa s nami podelíte o Vašu tvorbu i vy. Prajeme 

príjemné čítanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Stančová I.A 

ŠTEDRÝ DEŇ 

Za oknami biely sniežik padá,  

dvíha sa sviatočná nálada.  

Vonku húf detí šantí, výska,  

už sa tešia na Ježiška. 

Večer stôl slávnostne prestretý,  

stromček do svetiel odetý.  

Či už veľkí a či malí,  

darčeky si každý rad rozbalí. 

 

Denisa Potočiarová IV. ŠA 

 

VIANOCE 

Vždy sa raduj z maličkostí 

aj kapor bude mať menej kostí. 

Veď cukrové pečivo, 

nebude tu na dlho. 

Tak sa najedz do sýtosti, 

keď tu máš sviatky radosti a hojnosti. 

Keď už vianočná guľa zdobí nejeden 

strom, 

tak radšej zabudni na každoročný zhon. 

Veď Vianoce sú raz do roka, 

nech zavládne pokoj a istota. 

 

Renáta Škorvánková III. A 
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 Film 

 

 

Opäť je tu svet plný čarov a mágie. Vo filme sa vrátime do 

roku 1926, a nepôjdeme nikam inam, než do New Yorku. Hlavnou 

postavou je čarodejnícky zoológ Newt Scamander (Eddie 

Redmayne), ktorý z Londýna do New Yorku prichádza kvôli 

pracovnej povinnosti. Je veľmi zaujímavou postavou. Newt si so 

sebou zoberie kufrík, ktorý je útočiskom pre „fantastické zvery“. 

Zbiera ich po celom svete, keď mu ale nešťastnou náhodou utečú, 

hľadanie „ich výskytu“ sa môže začať. Uvidíte krásne efekty a akčné 

boje, na ktoré sme zvyknutí z Harryho Pottera. Film je viac ako 

dvojhodinový vizuálny zážitok! Fantastické zvery sú naozaj 

fantastické, uvidíte rozmanité druhy tvorov, niektoré zlatučké, majestátne, ale aj naháňajúce strach. 

Práve tieto magické tvory sú dôvodom, prečo sa pri filme nebudete vedieť prestať smiať. 

 Kniha 

 

 

 

Jojo Moyes napísala nevšedný ľúbostný príbeh, v ktorom hlavnou 

postavou je Lou Clarková. Pracuje v bistre, má priateľa Patricka, 

oduševneného športovca. Nevie nič o klasickej hudbe, nevie, že príde o 

miesto, a keby tušila, čo ju čaká, asi by prišla o rozum. Will Traynor po 

dopravnej nehode stratil chuť do života, všetko sa mu teraz zdá malé a 

neradostné, a veľmi presne vie, ako s tým skoncovať. Lou mu vtrhne do 

života ako farebná búrka. A ani jeden z nich nevie, že jeden druhého 

navzájom navždy zmenia.  

Renáta Škorvánková III. A 
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GRILOVANÝ KAPOR NA TALIANSKY SPÔSOB 
 
 

INGREDIENCIE    800G 
kapor                100 g   

slanina             100 g                                       

šampiňóny     1 ks      

cuketa     1 ks      

baklažán         1 ks 

paprika             1 ks 

paradajka     100 ml 

olivový olej     1 stonka 

rozmarín     1 stonka 

tymian      1 stonka 

citrón    1 ks 

cesnak    6 strúčikov 
soľ, korenie     štipka 

 

POSTUP 
1. 

Kapra umyjeme, naporcujeme a posypeme soľou, korením a nasekanými bylinkami. Pokvapkáme 

citrónovou šťavou a olivovým olejom. Necháme hodinu (najlepšie celú noc) odležať. 

2. 

Cuketu a baklažán nakrájame na kúsky, osolíme a necháme ležať pol hodiny, potom opláchneme. 

Šampiňóny, paradajku a papriku nakrájame, cesnak nasekáme. 

3. 

Kapra obložíme slaninou, dáme na gril, pridáme zeleninu a opečieme. Hotovú zeleninu osolíme, 

okoreníme a zmiešame so sekaným cesnakom, pokvapkáme olivovým olejom. 

   

 

 

 

 

Patrik Vašek, III. ŠA 
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                     Vaša redakcia 
 

 

 

 Na tvorbe desiateho čísla časopisu „Študentský čas“ pod vedením  

Mgr. Lucie Ondrášovej sa podieľali:  

Šéfredaktor: Renáta Škorvánková, III. A, 

Predseda redakčnej rady: Denisa Potočiarová, IV. ŠA, 

Ďalší žiaci: Monika Beháňová, II. A, 

   Patrik Vašek, III. ŠA,   

                            Monika Stančová, I. A,                     

                  Mária Uličná, IV. ŠA,    

                     

Články ako kolektív napísali: žiaci I. A triedy  

                      

     

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

desiateho 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 2016/2017.        

                                                                       

 

Tešíme sa  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

