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Vážení učitelia, milí žiaci, čitatelia,  

prichystali sme si pre vás nové vydanie nášho školského časopisu  Študentský čas. Od posledného 

vydania nám ubehlo pár studených mesiacov s množstvom zaujímavých výletov, súťaží a exkurzií, 

doplnené spoločnými zážitkami z druhého polroku v školskom roku 2016/2017, ktoré už čoskoro 

nahradia tie letné, príjemnejšie mesiace plné voľna, radosti, oddychu a hlavne prázdnin. 

Máme i odkaz pre našich žiakov:  

„ NEZABUDNITE ZABRAŤ V UČENÍ, NECH SI VY VŠETCI  UŽIJETE POKOJNÉ 

PRÁZDNINY!“ 

Ďakujeme za vašu priazeň, zároveň vás prosíme , aby ste sa i vy stali  aktívnymi prispievateľmi 

do nášho časopisu .   

                                                                                                                                Vaša redakcia 
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 ODBORNÁ  EXKURZIA V RÁMCI  INŠTITÚCIÍ   

SPOJENÝCH S PODNIKANÍM 

Dňa 21. 12. 2016 sa uskutočnila odborná exkurzia, ktorej cieľom 

bolo oboznámiť sa s inštitúciami, ktoré sú spojené s podnikaním v meste 

Žilina. Exkurzie sa zúčastnili študenti nadstavbového štúdia z odboru 

podnikanie v remeslách a službách. Navštívili sme Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny, Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Okresný úrad v Žiline, 

Krajskú a okresnú prokuratúru, Mestský úrad, Daňový úrad 

a Živnostenský úrad. Študenti boli oboznámení s chodom a ponukou každej 

z inštitúcií. Exkurziou 

sa študentom prepojili 

nadobudnuté teoretické 

vedomosti s  praktickou 

ukážkou. Takto získané skúsenosti sa im ľahšie 

zapamätajú a môžu ich využiť pri maturitnej skúške, 

ale samozrejme aj v bežnom živote. 

Exkurziu zorganizovali: Ing. Ivana 

Kvašňovská, Mgr. Mária Patylová 

 

 DIVADELNÉ  PREDSTAVENIE ,,SMRŤ OBCHODNÉHO CESTUJÚCEHO“ 

Kalendárny rok 2016 sme ukončili v Mestskom divadle 

v Žiline  divadelným predstavením ,,Smrť obchodného cestujúceho.“  

Ide o novú hru mladej slovenskej autorky a dramaturgičky 

Lenky Garajovej, ktorá je alúziou na Smrť obchodného cestujúceho 

od Arthura Millera a poukazuje na to, že témy, ktoré rezonovali v 

polovici minulého storočia, sú aktuálne aj pre 

nastupujúcu generáciu. Hra prostredníctvom vybraných motívov sa snaží pokračovať 

v príbehu dvoch bratov a ťaživého odkazu ich otca. Dvaja bratia si po pohrebe otca 

volia rôzne životné cesty. Delí ich odlišný pohľad na otcovu smrť. Jeden z bratov 
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Billy vie, že otec sa zabil kvôli životnej poistke a cíti podobné bremeno. Pre Jeffa je otcova samovražda 

neprijateľná, nechce žiť s pocitom otcovej slabosti a rezignácie. Títo dvaja bratia sú vzdelaní, no 

zároveň priemerní, v spoločenskom meradle bezvýznamní, ale potrební jeden pre druhého. Sú sympatickí, 

no málo úspešní, milujúci, no voči sebe bezcitní. V snahe nájsť si pracovné uplatnenie a spoločenské 

uznanie podliehajú ich krehké povahy tlaku minulosti a vlastnej tvrdohlavosti. Táto divadelná hra má 

ambíciu klásť otázky o váhe mladého ľudského života v mýtickom tvorovi zvanom súčasná 

kapitalistická spoločnosť. 

Veríme, že divadelne predstavenie bolo prínosom aj pre našich študentov. 

 

 

 EXKURZIA V  HOTELI HOLIDAY INN ŽILINA*** 

13. 02. 2017 sa žiaci I.ŠA triedy  zúčastnili exkurzie do hotela 

HOLIDAY INN ŽILINA s vyučujúcou Ing. Helenou Kmeťovou . 

Hotel Holiday Inn ****  je moderný, štýlový a komfortný 

štvorhviezdičkový hotel otvorený od apríla 2007 v Žiline na Športovej ulici. 

Patrí do siete hotelov Holiday Inn. Okrem ubytovacích služieb, stravovania a 

wellness ponúka i najväčšie kongresové centrum na severnom Slovensku. 

Budova, siahajúca do výšky desať poschodí, poskytuje 133 štandardných izieb 

s 266 lôžkami. V hoteli sú dve reštaurácie s talianskou a svetovou kuchyňou. 

Na deviatom poschodí je bazén s výhľadom na mesto.  

 

Manažérka hotela Mgr. Valiašková 

z oddelenia marketingu sprevádzala 

žiakov priestormi hotela a sprostredkovala 

im základné údaje o hoteli a 

poskytovaných službách – ubytovanie, 

stravovanie, kongresové služby 

a doplnkové služby, akcie. Žiaci mali 

možnosť si prezrieť priestory hotela – 

recepciu, ubytovaciu i stravovaciu časť 

hotela, kongresové miestnosti a wellness 

priestory.  
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 EXKURZIA  - HOTEL CHÂTEAU GBEĽANY ****  

 

Hotel CHÂTEAU GBEĽANY ****  je moderný, štýlový a 

komfortný štvorhviezdičkový hotel otvorený od r. 2015. Ide o nový hotel 

v priestoroch bývalého barokového kaštieľa z 18. storočia v Gbeľanoch. 

Hotel má pôdorys v tvare písmena U a hlavnú fasádu obrátenú smerom do 

hlavnej ulice, od ktorej ju delí okolitý anglický park. Odtiaľ je smerovaný aj hlavný vstup do kaštieľa. 

Hotel patrí do siete Asociácie historických hotelov na Slovensku a študenti I. ŠA triedy ho navštívili 

dňa 13. 03. 2017. 

Manažérka hotela Ing. Partmanová z oddelenia 

marketingu sprevádzala žiakov priestormi hotela, (za 

čo jej patrí naše poďakovanie) a sprostredkovala im 

základné údaje o hoteli a poskytovaných službách. 

Exkurziu zorganizovala Ing. Helena Kmeťová 

 

 

 

 

 

 

 EXKURZIA – RAJECKÉ TEPLICE  

Kúpeľným svetom (hotely: Aphrodite,  Aphrodite Palace) žiakov I. ŠA  

sprevádzal obchodný manažér kúpeľov p. Ján Bučo, (za čo mu patrí naše 

poďakovanie). Sprostredkoval nám základné údaje o kúpeľoch a 

poskytovaných službách. Dozvedeli sme sa tiež o histórii a klientele kúpeľov. 

Sprístupnil nám rôzne typy izieb, reštauračné zariadenia a vodný svet. 

Oboznámil nás so širokou ponukou liečebno-relaxačných procedúr, s pobytmi 

alebo day spa, so saunovým svetom, masážami a beauty procedúrami. Na záver nám vysvetlil rôzne 

marketingové aktivity, ktoré je nutné vykonávať na prilákanie a udržanie klientely. 

Exkurzia sa uskutočnila dňa 14. 03. 2017 pod vedením 

vyučujúcej Ing. Heleny Kmeťovej. Žiakom sa v kúpeľoch veľmi 

páčilo, boli ohromení luxusnými 

priestormi a vodným svetom. 
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 EXKURZIA V LOGISTICKOM CENTRE  

Logistické centrum COOP Jednota, jedno z najnovších a najväčších logistických centier v 

systéme najväčšieho domáceho obchodného reťazca, navštívili študenti  III. ŠA dňa 14. 3. 2017 

v Hornom Hričove. 

 Zástupcovia firmy žiakov upozornili na hlavnú činnosť spoločnosti, ktorou je nákup a 

distribúcia sortimentu suchého a chladeného tovaru, prevažne mliečneho sortimentu, ovocia a zeleniny 

pre 325 predajní štyroch spotrebných družstiev COOP Jednota Žilina, COOP Jednota Čadca, COOP 

Jednota Martin a COOP Jednota Prievidza. Žiaci získali aj informácie o nákupe tovarov formou 

licitácie. 

Pedagogický dozor: Ing. Ivana Kvašňovská a Ing. Zora Šenoldová 

 

 POLYGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ TIME PRINT ŽILINA 

Dňa 28. 03. 2017 sa študenti III. ŠA triedy zúčastnili odbornej exkurzie 

v  polygrafickej spoločnosti  TIME PRINT v Žiline. 

Žiaci mali možnosť vidieť vybavovanie zákazky v praxi, celý proces od 

zadania objednávky od zákazníka, cez spracovanie návrhu, zadanie do tlače, až 

po vytlačenie, orezanie v prípade potreby, skladanie reklamných a propagačných 

materiálov pripravených na odber pre zákazníka. 

V spolupráci a ďalšou polygrafickou firmou spoločnosť tlačí  knihy. 

Študenti tak mali možnosť zažiť v praxi kooperáciu viacerých firiem, ktoré 

pracujú na báze sieťovej organizačnej štruktúry. 

Spoločnosť je presvedčená, že nastal čas, aby sa nový pohľad tlačových 

potrieb a obchodných partnerov zveril  do rúk odborníkom. Vytvára si  hodnotné 

vzťahy so zákazníkmi. Veríme, že exkurzia bola pre žiakov prínosom.  

Akciu zorganizovala Mgr. Mária Patylová. 
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 OSWIENČIM – ODVRÁTENÁ TVÁR ĽUDSKOSTI 

Tento školský rok sme navštívili 

koncentračný tábor v Oswienčime  a nazreli sme  

do tých najtemnejších zákutí dejín Európy. Už 

pár dní pred cestou nás ovládli zvláštne, zmiešané 

pocity. O téme holokaustu sme diskutovali na 

vyučovacích hodinách dejepisu a občianskej náuky.  

       Vyrazili sme skoro ráno, keďže cesta 

bola pomerne dlhá. Na mieste pred budovami z 

červených tehál zvážneli tváre všetkých žiakov. 

Nebola to exkurzia ako tie, s ktorými máme 

skúsenosť, neozýval sa smiech, bolo to veľmi 

emocionálne miesto, naplnené atmosférou smútku. 

Prechádzali sme postupne pomedzi budovy obohnané plotmi z ostnatého drôtu, kde umierali ľudia. 

Vedeli sme, že v tomto tábore zomierali aj Slováci, dokonca i príbuzní našich spolužiakov. Zmocnil sa 

nás súcit, úcta k obetiam holokaustu. Niektorí sa ani neodvážili pozrieť do miestnosti plynovej komory, 

kde sa nachádzali i pece. Všetko, čo sa tam dialo, ostáva tam na tých miestach, v múroch ,ktoré tých 

ľudí obklopovali a držali všetky ich emócie a strach.  

V susednom tábore Brezinka sme si uvedomili, v akých neľudských i nehygienických 

podmienkach tam ľudia živorili, zbavení  ľudskej dôstojnosti. Naši sprievodcovia vyrozprávali  priam 

až neuveriteľné príbehy o živote v barakoch. Zahynulo tam viac než 1 milión nevinných! Stále nám 

nešlo do hláv, ako to niekto mohol urobiť, ako niekto dokázal ľudí tak zmanipulovať... A v prvom rade 

to, čo ho k tomu viedlo. Neexistujú nadradené a podradené rasy!!!  Určite to bola najväčšia chyba v 

histórii, ktorá nenechala nikoho z nás chladným... 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paulína Zemanková, II. A 
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 ODBORNÁ EXKURZIA  

Dňa 25. 4. 2017 sa žiaci I.BE triedy zúčastnili odbornej exkurzie na 

Okresnom súde v Žiline  z predmetu právo pre podnikateľov pod vedením 

vyučujúcej Ing. Ivany Kvašňovskej. Študenti mali možnosť vidieť pojednávanie 

v trestnej veci bývalej zamestnankyne firmy, ktorá spreneverila hnuteľný majetok 

tejto firmy.  

Žiakom bol priblížený priebeh trestnoprávneho 

pojednávania, spoznali účastníkov konania a dôvody vzniku 

trestnej veci. Po skončení pojednávania im sudkyňa odpovedala 

na ich otázky, ktorými im objasnila aj ostatné náležitosti 

v trestnom konaní v predmetnej veci.  

Účasť žiakov na tomto trestnoprávnom  pojednávaní vo 

veci sprenevery  im umožní lepšiu predstavu o teoretických 

vedomostiach, ktoré získali z predmetu právo pre podnikateľov, 

ale aj na iných odborných predmetoch prepojených s praxou. 

Veríme, že získané informácie budú študentom nápomocné 

nielen pri maturitnej skúške, ale aj 

v osobnom živote.  

 POZNÁVANIE LIPTOVA A JEHO KRÁS 

V rámci praxe  študenti I. ŠA triedy pokračovali v poznávaní 

Žilinského kraja. Tento raz sa 25. apríla vybrali pod vedením vyučujúcej 

Ing. H. Kmeťovej na Liptov. Študenti si počas exkurzie užili krásy 

Liptova so slnečným počasím, ale v blízkosti jaskyne ešte aj so snehom. 

Ako prvá bola prehliadka Demänovskej jaskyne Slobody, ktorá sa 

nachádza v Demänovskej doline a je najkrajšou jaskyňou rozsiahlej 

sústavy Demänovských jaskýň na severnej strane Nízkych Tatier. 

Demänovská jaskyňa slobody už dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výzdobou 

rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i 

čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou jaskyňou na 

Slovensku. 

Sprievodca počas tradičného okruhu jaskyňou, ktorý má dĺžku 1150 

m a prevýšenie 86 m, oboznámil žiakov s históriou jaskyne a poukázal na 

tie najkrajšie jaskynné útvary. Žiaci zvládli počas prehliadky všetkých 

913 schodov a jaskynné útvary sa im veľmi páčili. 

Druhým bodom počas exkurzie bola prehliadka mesta Liptovský 

Mikuláš. V centre mesta si žiaci pozreli Rímskokatolícky Kostol sv. 

Mikuláša, ktorý je najstaršou stavebnou pamiatkou v meste a najväčšou 

ranogotickou stavbou v Liptove. V blízkosti kostola sa nachádza aj Župný dom a Pongrácovská kúria, 

ktorá je druhou najstaršou stavbou v meste. 

http://www.nizketatry.sk/ciele/ddolina/ddolina.html
http://www.nizketatry.sk/
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 ODBORNÁ EXKURZIA V NBS BRATISLAVA 

Študenti z tried II.ŠA, III.ŠA a I.BE sa zúčastnili odborno-

poznávacej exkurzie v NBS v Bratislave dňa 10. 05. 2017. 

V NBS si pre žiakov pripravili modul ,,Finančná gramotnosť 

v súvislostiach,“ počas ktorej študenti získali informácie o spotrebe 

spotrebiteľov. Tento modul bol rozdelený na štyri okruhy, v rámci 

ktorých študenti získali informácie a cenné rady. Po každom odprezentovanom okruhu sa prihlásili cez 

aplikáciu, v rámci ktorej odpovedali na zadané otázky, ktoré boli okamžite vyhodnotené. Rozhodovala 

nielen správna odpoveď, ale aj rýchlosť odpovede. Oboznámili sa s úlohami a funkciami NBS, 

zaujímavosťami o platbách, rizikách a možných podvodoch pri výbere peňazí z bankomatov. 

Študentom sa exkurzia a prezentácia veľmi páčila, boli pre nich 

prínosom, získali aj nové informácie o  spotrebe spotrebiteľov a skvelé ceny 

za správne odpovede v zábavno-náučných kvízoch. 

Okrem návštevy NBS mali študenti možnosť spoznať hlavné mesto 

Slovenska do detailov, príležitosť navštíviť Bratislavský hrad, spoznať 

okolie, prírodu, prístav na Dunaji, vidieť Rodný dom Márie Terézie neďaleko 

hradu, poprechádzať sa po Moste SNP ponad rieku Dunaj, okolo 

prezidentského paláca a podobne. 

Cestou  vlakom videli mnohé zaujímavosti, ako napr. hrad Červený Kameň v blízkosti kúpeľného 

meste Piešťany.            

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

 

 

 

Redakcia 
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 BESEDA S PODNIKATEĽKOU Z MARY KAY 

Dňa 27. 01. 2017 sa uskutočnila beseda so žiakmi IV.ŠA 
triedy odbor škola podnikania s podnikateľkou Ing. Henrietou 
Filkorovou.  

Pani Filkorová porozprávala svoj životný príbeh o tom, ako 
začala s podnikaním. Študenti získali cenné rady a informácie z 
oblasti podnikania. V rámci besedy dostali úlohu napísať desať vecí, 
ktoré robia radi a čo by chceli robiť po skončení strednej školy. 
Ďalšia úloha bola vžiť sa do situácie, kde sa vidia o päť rokov, po 
tomto čase prišli na stretnutie o rozprávajú svoje príbehy 

spolužiakom. Bolo to zábavné a zároveň motivujúce, že môžu dosiahnuť svoj cieľ, po ktorom túžia. 
Pani Filkorová ich upozornila aj na riziká spojené s podnikaním, ktorým sa treba vyhýbať. Získali 
informácie o tom, na koho sa obrátiť v prípade, ak by 
potrebovali pomoc pri podnikaní. Sama spolupracuje s 
inými podnikateľkami v združení ,,Ženy v podnikaní“, 
kde si navzájom odovzdávajú cenné rady v podnikaní. 

Študentom sa beseda veľmi páčila, tieto 
informácie môžu využiť nielen pri maturitnej skúške, 
ale aj po skončení strednej školy v reálnom živote. 
Besedu pripravila Mgr. Mária Patylová. 

 

 ZAČIATKY  PODNIKANIA  A MANAŽOVANIE  VLASTNÉHO  PODNIKANIA 

Beseda na tému Začiatky podnikania a manažovanie svojho podnikania so žiakmi tried I.BE 

a II.BE sa konala dňa 6. 2. 2017. Viedla ju Ing. Silvia Milová, ktorá podniká v oblasti marketingu 

a manažmentu už viac ako 15 rokov. Pani Milová má množstvo skúsenosti a informácií, ktoré v rámci 

besedy odovzdala našim študentom. 

Beseda bola zameraná na začiatok vlastného podnikania. Jeho začiatky a príprava podnikania, 

úsilie a  nápad, ako byť lepší ako konkurencia. Nakoľko sa pani Milová stretáva s množstvom 

podnikateľov, použila aj ich životné príbehy, ale aj príbehy známych slovenských biznismenov. Taktiež 

spomenula možnosti  start-upov a začiatky mladých podnikateľov. Uviedla aj príklady, že podnikateľ 

nemôže fungovať 24 hodín denne, musí sa starať aj 

sám o seba a svoj rozvoj. Vytvárať si rezervy do 

budúcnosti, aby ho niečo nezaskočilo. Podnikateľ 

potrebuje sebadisciplínu. 

Veríme, že beseda bola pre našich študentov 

prínosom a informácie použijú vo svojom podnikaní 

v budúcnosti. Besedu pripravila a zorganizovala 

Mgr. Mária Patylová.  
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 BESEDA S PRACOVNÍKMI BANKY 
 

Trieda IV.ŠA odbor škola podnikania sa zúčastnila besedy s 

pracovníčkami ČSOB banky  dňa 23.02.2017. Témou besedy boli aktívne 

operácie obchodných bánk, v rámci ktorej pracovníčky banky priblížili 

študentom priebeh od prvého kontaktu s klientom a podania žiadosti o 

bankový úver až po vybavenie a zaslanie 

peňazí na účet klienta. 

ČSOB banka patrí medzi najdlhšie 

pôsobiace banky na našom finančnom trhu. 

Banka patrí medzi univerzálne bankové 

inštitúcie. V súčasnosti medzi ponuku banky 

patrí aj ČSOB stavebné sporenie, ČSOB lízing 

a ČSOB poisťovňa. 

Študenti si tak upevnili už prebraté 

učivo pred maturitnou skúškou, ktorá ich čaká v máji. V rámci besedy 

boli spomenuté všetky druhy úverov pre FO, ale spomenuli sa  aj úvery 

pre PO. Okrem cenných rád dostali študenti priestor aj na otázky. 

Najaktívnejší získali reklamné predmety. Besedu zorganizovala Mgr. 

Mária Patylová. 

 

 DISKUSIA  O  EXTRÉMIZME 

 

V dňoch 7. 2. 2017 a 14. 3. 2017 sa v našej škole realizoval projekt s názvom OTVORENÁ 

DISKUSIA O EXTRÉMIZME. Naša škola poskytla bývalému splnomocnencovi vlády pre rómsku 

komunitu a doposiaľ jedinému rómskemu poslancovi v NR SR Petrovi Pollákovi priestor na nastolenie 

spoločensky nevyhnutnej otázky extrémizmu medzi mladými ľuďmi. V rámci diskusie o radikalizácii, 

extrémizme a nenávisti mládeže, čo predstavuje nebezpečný spoločenský fenomén, mali študenti 

možnosť diskutovať o tejto problematike. Pán Pollák mal pripravenú prezentáciu s fotografiami a 

príbehmi ľudí, o ktorých sa diskutovalo. Diskusia bola veľmi poučná a veríme, že študenti budú viac 

premýšľať nielen o našej histórii, ale  i o tom, čo bolo a čo prežili naši predkovia v nedávnej minulosti 

(počas druhej svetovej vojny), ale aj o súčasnosti a o tom, čo sa okolo nich deje. 
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 LYŽIARSKY  VÝCVIK 

Lyžiarsky výcvik sme začali na 

zjazdovke Veľká Rača dňa 13.2. 2017. 

Zúčastnili sa ho žiaci II.A a II. ŠA triedy. 

Po príchode sme sa obliekli do výstroja, 

rozdelili nás do skupín na začiatočníkov, 

pokročilých i snowboarditov  začiatočníkov. 

Rozcvička bola pred lyžovaním povinnosťou. 

Prvý deň sa začiatočníci učili základy, pokročilí si ich zopakovali. Po obedňajšej prestávke sa 

začiatočníci snažili zísť zjazdovku. Takto to pokračovalo celý týždeň. 

Bola s nami aj pani riaditeľka Mgr Alena Chupáčová. „Lyžovanie jej išlo úžasne,“ tvrdia žiaci 

pokročilých lyžiarov. Na lyžiarskom výcviku sme si užili aj veľa zábavy, hlavne, keď niekto komicky 

padal na svahu. Študenti mali v družstvách aj odborných inštruktorov, ktorí boli sympatickí, milí 

a skúsení lyžiari.  

Na konci týždňa sa uskutočnila diskotéka pod svahom (na štarte), kde hrala hudba, vládla dobrá 

nálada, každý z nás mal chuť dať sa do tanca, ale v lyžiarkach to moc nešlo. Takmer každý by tam 

pobudol ešte jeden týždeň. Ale jedno je isté, 

na lyžiarsky výcvik, my žiaci, nikdy 

nezabudneme a učiteľom ďakujeme. ☺ 

  

 

Paulína Zemanková, II. A 
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 VALENTÍNSKA  KVAPKA  KRVI 

V našej škole je už tradíciou akcia „Študentská alebo 
Valentínska kvapka krvi.“ Touto akciou chceme motivovať 
žiakov pomáhať druhým, poukázať na význam darovania krvi 
a tým rozvíjať u nich humánne cítenie. 

Na akciu sa prihlásilo 17 žiakov, uskutočnila sa dňa 15. februára 2017 v Nemocnici s 
poliklinikou Žilina - transfúzna stanica. Zorganizovala ju Mgr. Helena Bohovičová. 

 

 

 
 PREZENTÁCIA  REMESIEL  -  RUDINA 

Dňa 7. 04. 2017 sa v priestoroch Základnej školy Rudina konala 

prezentácia remesiel, ktorej sa zúčastnila aj naša škola. Tento deň bol 

zároveň Dňom narcisov. Pre zúčastnených bol pripravený celodenný 

program -  Prezentácia študijných a učebných odborov pre školský rok 

2017/2018 pre ôsmakov, ale aj ukážky prác študentov z jednotlivých 

odborov a ľudových remesiel /kováč, aranžér, stolár, čalúnnik, murár, 

rezbár, výroba šindľov, 3D maľba.../. Zároveň sa prezentovali 

podnikatelia podnikajúci v 

týchto remeslách, ktorí tak 

poukázali na potrebu 

remesiel aj v budúcnosti. Pre 

návštevníkov bolo pripravené aj občerstvenie a zároveň si 

mohli zakúpiť hotové výrobky žiakov aj prezentujúcich 

remeselníkov.  Záver akcie v poobedňajších hodinách 

spríjemnilo pásmo piesní a tancov žiakov zo ZŠ Rudina a 

vystúpenie detského ľudového súboru Lodňanček. 

 

 PLAVECKÝ  VÝCVIK 

Študenti  I.ŠA  a I.A sa v dňoch  od  22.5.2015  do  26.5.2015 zúčastnili  povinného  plaveckého  

výcviku.  Kurz  sa konal v areáli Žilinskej  krytej plavárne v Žiline. A ako  sa  našim žiakom páčilo, 

nám porozprávali  žiaci I. A: „ V prvý deň si nás inštruktori všetkých otestovali  v podobe skoku do 

vody, výdychu do vody a štýlu plávania. Na druhý deň nás rozdelili do dvoch skupín. Na lepších 
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plavcov i slabších plavcov. Naučili sme sa správne plávať vďaka dobrým inštruktorom. Na konci 

plaveckého výcviku sme i súťažili. Zabavili sme sa, zasmiali, oddýchli si od školy. Všetko sa zaobišlo 

bez úrazu, nikto sa netopil. ☺ Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa plaveckého výcviku. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VÝSTAVA NA ŽSK 

V dňoch 26.5-2.6.2017 sa uskutočnil v ŽSK 5.ročník Výstavy 

výrobkov stredných odborných škôl . Prezentáciu našej školy pripravili 

žiaci odboru aranžér. 

 

 

 

Redakcia 
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 EXPERT GENIALITY SHOW 

 
Súťaž, ktorá sa na našej skole konala dňa 1. 12. 2016, bola 

vyhodnotená 7. 2. 2017 po dodaní zásielky s diplomami pre žiakov. 

Vyhodnotenie súťaže je nasledovné: zúčastnilo sa 15 žiakov, z toho 

13 z nich dostalo účastnícky diplom. Karin Jančiová z  III.ŠA  získala 

titul Expert na tému Dejiny, udalosti, umenie, Patrícia Pavlíková IV.ŠA 

získala 2 tituly Expert na obidve témy, ktoré si vybrala a to:  Do you speak 

English a Svetobežník. 

Diplom Expert znamená, že sa žiačky umiestnili v prvej štvrtine 

rebríčka vo svojej kategórii. Z celkového počtu súťažiacich (1068) v ich 

kategórii sa Karin Jančiová umiestnila na 247. mieste a Patrícia Pavlíková 

na 115. mieste. Všetci študenti k diplomu dostali aj malý darček - kocku s 

menom "Hocima". Súťaž pripravila Mgr. Kristína Fojtíková. 

 

 

 SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 

V priebehu mesiacov november a december 2016 sa 

uskutočnili triedne kolá súťaže o Najlepší podnikateľský 

zámer. V mesiaci december sa zrealizovalo školské kolo 

súťaže. 

Študenti mali možnosť vyskúšať si prípravu svojho 

podnikateľského zámeru, ktorý by chceli po skončení strednej 

školy aj 

zrealizo

vať. Pri tvorbe zámeru narazili na rôzne prekážky, 

ktoré museli riešiť, no nakoniec boli radi, že si také 

niečo mohli vyskúšať. Ak sa v budúcnosti rozhodnú 

Redakcia 
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Umiestnenie žiakov: 

    Poradie           Meno a priezvisko            Trieda              

1. miesto            Renáta Škorvánková         III. A    

2. miesto            Kristína Jurášková            II.A       

pre vlastné podnikanie, budú mať prehľad o obsahu spracovania podnikateľského zámeru, budú vedieť, 

na čo si treba dávať pozor.  

 

 

 

 

 ŠKOLSKÉ KOLO  SÚŤAŽE V SUDOKU 

5. ročník školského kola súťaže  v  SUDOKU sa  uskutočnil  v  našej 

škole dňa  19. decembra  2016. 

Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov zo všetkých ročníkov. Celá súťaž 

prebiehala pod vedením        Mgr. Heleny Bohovičovej. 

Cieľom súťaže je motivovať žiakov k logickým hrám, k užitočnejšiemu 

využívaniu voľného času.  Školské kolo v Sudoku malo 3  kolá, každé kolo bolo 

vyhodnotené, hodnotila sa  rýchlosť a správnosť. Prvý žiak so správnym 

výsledkom  získal 30 bodov, ďalší žiak so správnym riešením o 1 bod menej, atď. 

Potom sa body z jednotlivých kôl sčítali a žiak (čka), ktorý(á) získal(a) najvyšší počet bodov, sa 

umiestnil na 1. mieste, atď.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÚŤAŽ  ŽIAKOV  STREDNÝCH ŠKÔL V 

SPRACOVANÍ INFORMÁCII NA POČÍTAČI 

Dňa 16. februára 2017 sa konalo v Dolnom Kubíne 

krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní 

informácii na počítači.  

 

Vyhodnotenie súťaže:  

1. miesto: Lenka Gregušová, Veronika Rybárová II.BE 

2. miesto: Nikola Mravcová, II.BE 

3. miesto:Zuzana Dubeňová, Andrea Krajčiová, II.BE 
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Patrikovi Priesolovi blahoželáme k 

peknému 5. miestu v disciplíne 

Wordprocessing a želáme 

ďalšie úspechy. 

Naši žiaci sa zúčastnili dvoch súťažných disciplín: 

- Wordprocessing – Patrik Priesol  

- Písanie na počítači – Peter Papajčík  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN  

 Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 17. marca. 

Zúčastnilo sa 19 prednášajúcich, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V tomto roku sa nikto nezapojil do 

kategórie vlastná tvorba. 

Úroveň súťaže bola dobrá, mnohí žiaci predniesli svoje ukážky na výbornej úrovni.  

Súťaž hodnotili: Mgr. Iveta Zipserová, PhDr. Zdena Albrechtová 

 

 

                   

 OLYMPIÁDA MLADÝ  ÚČTOVNÍK 

Školské kolo:  dňa 08. 03. 2017 sa uskutočnila  súťaž v účtovníctve Olympiáda - Mladý účtovník 

2017. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov našej školy z končiacich maturitných ročníkov - IV.ŠA a II.BE triedy. 

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto   Natália Maťková II.ŠA 

2. miesto Karin Jančiová III.ŠA 

3. miesto Ľudmila Hrušková II.ŠA 
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Získané vedomosti a zručnosti z oblasti účtovníctva využijú žiaci nielen pri maturitnej skúške z 

odborných predmetov a pri ďalšom odbornom vzdelávaní, ale súťaž má aj praktický prínos pre jej 

účastníkov. Žiaci získavajú cenné skúsenosti z oblasti účtovníctva, využiteľné aj vo svojej 

profesionálnej činnosti , na základe čoho  dosiahnu lepšie uplatnenie na trhu práce.  

 

Regionálne kolo:  31. marec 2017- sa realizovalo na počítačoch a účtovnom softvéri OMEGA. Po 

jeho vyhodnotení postúpilo 15 najlepších študentov. 

Celoštátne kolo:  27. 4. 2017 sa v Žiline uskutočnilo celoštátne kolo olympiády, na ktorom sa 

zúčastnilo 15 najlepších študentov z celého Slovenska. Firma KROS v spolupráci s Slovenskou komorou 

certifikovaných účtovníkov a v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania usporiadala už 20. 

ročník súťaže Mladý účtovník. 

Na pôde našej školy sa súťaž 

konala už 10. rok. Celoštátne kolo 

bolo opäť napínavé a výsledky na 

stupňoch víťazov boli veľmi tesné 

Najlepším mladým 

účtovníkom 2017 sa stala Lucia 

Duffalová z OA Stará Ľubovňa. 

Výsledky celoštátneho kola 

Olympiády 2017 nájdete na stránke 

www.kros.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie najlepších riešiteľov 

školského kola súťaže: 

1. miesto Nikola Mravcová 2. BE 

2. miesto Miroslav Krajíček 4. ŠA 

3. miesto Patrícia Pavlíková 4. ŠA 

http://www.kros.sk/
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  CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ  V  DARČEKOVOM  BALENÍ S MEDZINÁRODNOU  

ÚČASŤOU 

Dňa 22.3.2017 sa zúčastnili dievčatá Maťka Balážová a Renátka Škorvánková na 14.ročníku 

Medzinárodnej súťaže v darčekovom balení . 

  

 

 

 

 

 

 

O svoje pocity zo súťaže sa s nami podelila Maťka: „ Do tejto súťaže som išla s tým, že zažijem 

niečo nové, uvidím rôzne štýly aranžovania, spoznám veľa ľudí. Tešila som sa už len preto, že ma 

vybrali. Keď prišlo na vyhodnotenie a boli rozdané všetky ceny v bronzovom i striebornom pásme, 

nemohla som uveriť, že by som sa umiestnila v zlatom pásme. Nakoniec porotcovia vyhlásili druhé 

miesto, zaznelo moje meno. Bolo to ako vo sne, niečo úžasné a neskutočné. Konečne som niečo dokázala. 

Ďakujem pani riaditeľke za podporu na súťaži aj pani majsterke za prípravu. Vďaka patrí i Renátke, 

ktorá súťažila so mnou a tešila sa tiež z môjho úspechu.“  

Súťaž pozostávala z troch tém: 

1. Zhotoviť darčekové balenie na tému: „ Ďakujem mama “ 

2. Zhotoviť darčekové balenie na tému: „Balíček pre 

čakajúceho zákazníka“   

3. Zhotoviť ponuku dňa na tému: „Čaro jari“ 

Maťka sa umiestnila spomedzi 20 súťažiacich na  

krásnom 2.mieste v zlatom pásme a získala cenu  

poroty za tému č.2.  

Renátka sa umiestnila v bronzovom pásme.  

Dievčatám gratulujeme! 
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 SÚŤAŽNÁ  KONFERENCIA  JUNIOR  INTERNET 

 

VEĽKÝ ÚSPECH NAŠICH 

ŠTUDENTOV! 

V dňoch 31.3. 2017 a 1.4.2017 sa 

študenti I.BE - Patrik Priesol a Martin 

Chaban zúčastnili súťažnej konferencie 

pod názvom Junior Internet, ktorú 

organizovala spoločnosť Amavet, a to už 

dvanásty ročník. Konferencia sa tradične 

konala na Fakulte informatiky a 

informačných technológií STU v 

Bratislave. S projektom EduCache sa do súťaže zapojili v kategórii JuniorLEARN. EduCache je nový a 

modernýE-learning portál, ktorý má pomáhať pri vyučovaní učiteľom, ale rovnako aj žiakom, a to 

formou interaktívnych prezentácii, elektronických testov či online projektmi alebo cloudovým 

úložiskom. Naši študenti sa zúčastnili štátneho kola súťaže Junior Internet (konferencie) na základe 

výberu ich práce, s ktorou sa zapojili do súťaže, kde bolo spolu prihlásených 272 prác. Do užšieho 

výberu postúpili autori 60 najlepších prác. Na odprezentovanie mali súťažiaci striktne stanovený 

časový limit 3,5 minúty. Následne sa museli popasovať s otázkami poroty. Našim študentom sa 

hodnotiaca porota rozhodla udeliť v tejto súťažnej kategórii 1. miesto. Na základe výborného 

umiestnenia v štátnom kole sú naši študenti taktiež predbežne prijatí na Fakultu informatiky a 

informačných technológií STU, túto informáciu im počas konferencie oznámil sám prodekan fakulty 

Ing. Peter Pištek, PhD. Čas na STU využili naši študenti naozaj naplno a zapojili sa aj do Workshopu 

CITADELO o zabezpečení webových stánok a o trošku odbornejších témach ako XSS - Cross Site 

Scripting alebo PHP či SQL Injection. Patrik a Martin majú v pláne projekt dokončiť a vydať prvú 

verziu svojho vlastného vzdelávacieho portálu, ktorá by mala byť predstavená začiatkom nového 

školského roka. 

 

 SÚŤAŽ Z PREDMETU MANAŽMENT  

 

Školské kolo súťaže ,, Staň sa dobrým manažérom” 

sa konalo dňa 4. apríla 2017. Súťažili žiaci z tried IV.ŠA 

ŠP/CR, III.ŠA - CR a I.BE. Spolu bolo 20 súťažiacich, 

ktorí majú chuť stať sa dobrými manažérmi. Súťažiaci 

riešili úlohy z teoretickej časti, ale mali aj praktické 

zadanie z pohľadu manažéra. 

Pre študentov štvrtého ročníka bola súťaž na 

zopakovanie si vedomostí pred maturitnou skúškou a pre 

tretiakov a študentov z nadstavbového štúdia zopakovanie si vedomostí za celý školský rok. 
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Veríme, že študentom opakovanie pomôže pri maturitnej skúške. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ „MLADÝ SLOVÁK“ 

Školské kolo vedomostnej súťaže „ Mladý Slovák “ sa zúčastnilo sa spolu 24 žiakov, z toho  17 z 

II. ŠA a 7 z III.ŠA.  

Súťaž sa uskutočnila dňa 20. 04. 2017 formou písomného testu, ktorý obsahoval 30 otázok. 

Každá otázka mala 4 možnosti odpovede, z ktorých jedna bola správna. V prípade rovnakého počtu 

bodov bolo k dispozícií 5 náhradných otázok. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, 

kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a 

národné povedomie. 

 

 

 

 

 

 

 „DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA“ 

 

Dňa 31. 05. 2017 sa konalo triedne kolo súťaže: „Dejepisná olympiáda.“ Zúčastnilo sa spolu 16 

žiakov z I. ŠA, z toho 11 dievčat a 5 chlapci. 

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto: Soňa Chabadová III.ŠA 

2. miesto: Tatiana Chabadová IV.ŠA 

3. miesto: Miroslava Butková III.ŠA              

                 Patrícia Pavlíková IV.ŠA     

 

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto: Filip Rybárik III.ŠA 

2. miesto: Miroslav Kupčuliak III.ŠA 

3. miesto: Dušan Prochotský  II.ŠA 
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Súťaž sa uskutočnila formou písomného testu, ktorý obsahoval 19 otázok s rôznym bodovým 

hodnotením. Cieľom súťaže bolo vzbudzovať záujem a pestovať u žiakov kladný vzťah k histórii s 

dôrazom na dejiny Slovenska, 

prehlbovať, rozširovať a upevňovať 

vedomosti z dejín. 

Umiestnenie: 

1. Jana Gašparíková – I. ŠA  

2. Miriama Lupáková - I. ŠA  

3. Dominika Staríčková - I. ŠA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto čísle časopisu vám prinášame rozhovor s pani učiteľkou Ing. 
Oľgou Šutákovou: 

1.Chodili ste radi do školy ? 

Do školy sme museli chodiť, či  už radi, alebo neradi. Ja som 
chodila rada do školy a vždy som sa tešila na kolektív triedy 
a dobrých učiteľov. Ale rovnako ako vy, aj ja som sa tešila na 
prázdniny, voľné dni a školské výlety. 

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

Keď som bola malá, chcela som byť sestričkou alebo učiteľkou. 
Splnilo sa mi to druhé želanie. Takže učiteľská dráha je mojím 
osudom. 

3.Aké predmety boli Vaše obľúbené? 

Po piatu triedu ma bavili všetky predmety. Najradšej som mala matematiku, kreslenie a telesnú 
výchovu. Neskôr  bola matematika zložitejšia. Učiteľka bola prísna, nič sme nedostali zadarmo a vždy 

Redakcia 
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som hovorila: „Načo mi to bude?“. Nakoniec som študovala školu, kde matematika bola veľmi dôležitý 
predmet a bola som rada, že som mala učiteľov, ktorí ma prinútili venovať jej dostatok pozornosti.  

4.Na aké školy ste chodili? 

Chodila som na  Strednú ekonomickú školu v Žiline, terajšiu Obchodnú akadémiu v Žiline. Potom 
som absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. K učiteľstvu ma to však ťahalo ďalej. Preto 
som sa rozhodla doplniť si vzdelanie o pedagogické štúdium a po skončení tohto  štúdia som sa 
zamestnala ako učiteľka strednej školy a som ňou dodnes. 

5.Akí sú podľa Vás naši študenti? 

Samozrejme, dnešné deti sú vo všeobecnosti iné, ako to bolo v minulosti. Sú medzi nimi deti, ktoré 
sú sebavedomejšie, niekedy aj arogantnejšie, mnohí chcú byť  čo najlepšími, dosahovať výborné výsledky. 
Niektorí pochopili dôležitosť vzdelania a iní nechápu, prečo by sa mali učiť. Nesnažia sa rozvíjať svoje 
prednosti a talent. Učiteľ musí presvedčiť týchto žiakov, že nie je ich nepriateľom. Nemám vo zvyku 
tvrdiť, že sú všetci horší ako tí, ktorých som učila pred mnohými rokmi. Jednoducho sú iní, ale to veľmi 
úzko súvisí s dobou, v ktorej žijú, vyrastajú, vzdelávajú sa. 

S touto druhou skupinou musí oveľa viac pracovať triedny učiteľ a vyučujúci v triede. Je to ťažká 
práca, ale stojí za to. 

6.Spomínate si na nejakú veselú príhodu z Vášho pedagogického života ? 

Našlo by sa toho určite dosť. Teraz si spomínam na príhodu, keď som zapisovala chýbajúcich 
žiakov. Opýtala som sa: „Kto chýba?“ Týždenníci odpovedali: „ Betka chýba.“ Vyzvala som ich, aby mi 
povedali priezvisko, nie meno chýbajúceho žiaka, no znova zaznelo Betka. Začala som sa rozčuľovať, či 
nevedia ani priezvisko svojho spolužiaka. Nakoniec sa to skončilo úsmevne, chýbajúci žiak sa volal 
Juraj Betka. 

7.Prečo ste si vybrali profesiu pedagóga? 

Pokiaľ si pamätám, vždy som chcela byť učiteľkou, je to moje vysnívané povolanie. 

8.Máte rada svoju prácu? 

Áno, mám ju rada. V školstve pracujem už dlhé roky. Byť učiteľkou, to nie je ľahké. Učiteľstvo už 
dávno nie je vysnívanou profesiou mladých ľudí. Je to ťažká práca, ale stojí za to. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Kropáčová I.A 
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Znova našu rubriku obohatila svojou vlastnou tvorbou žiačka  III. A triedy Andrea Ekertová. 

Veríme, že v ďalších číslach sa s nami podelíte o vašu tvorbu i vy. Prajeme príjemné čítanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSUDNÝ  DEŇ 

Je to chlapec, ktorý nikdy nepovie: „MÁM ŤA RÁD.“ 

Je to dievča, ktoré oňho dávno stratilo záujem. 

Všetko zmizlo z ich dosahu, keď svitol ten osudný deň. 

Keď boli ešte malými deťmi, hádali sa, aký bude svet. 

To však bola tá chyba, prisahali si to, čo im teraz chýba. 

Chceli by to späť, no nevedia to vrátiť 

a myslia si, že už nie je čo stratiť. 

Andrea  Ekertová, III. A 
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 Film 

 

 

Je to zábavná komédia. Hlavnú postavu Zohana – kaderníka 

stvárnil Adam Sandler. Dej sa odohráva v Iraku, kde je Zohan obľúbeným 

človekom, ale aj zabijakom v zábavnom podaní. Časom ho omrzí život 

v Iraku, preto odíde do New Yorku, zmení si meno a začne hľadať 

vysnívanú prácu, vždy sa túžil stať kaderníkom. Po svojom snažení ho 

zamestnajú v malom kaderníctve ako upratovača. Naskytne sa mu šanca 

ukázať, čo v ňom je. Po jeho podarenom účese sa začína kaderníctvo 

rozbiehať, ale v New Yorku sa objavujú ľudia z Iraku,  ktorí ho 

spoznávajú a medzi nimi i starý nepriateľ s úmyslom zabiť Zohana.  

A ako to všetko dopadne? To už vám neprezradím, pokiaľ vás môj 

opis zaujal, pozrite si film.  

 Kniha 

 

 

 

Knihu napísal Felix Francis, je vhodná pre milovníkov 

detektívok. Hlavnými postavami sú: Mark Shillingford a Clare 

Shillingfordová.  

Keď  televízny moderátor Mark komentuje dostihy, v ktorých 

jazdí jeho sestra Clare, zmocní sa ho podozrenie, že preteky boli 

zmanipulované. Večer žiada Mark od sestry vysvetlenie, preto sa 

pohádajú. O niekoľko hodín je mŕtva, vypadne z balkóna 

londýnskeho hotela. Na rozdiel od polície Mark neverí, že spáchala 

samovraždu a rozhodne sa vypátrať pravdu na vlastnú päsť.  

Opäť vám však nepoviem, ako to celé dopadne, aby som vás 

nepripravila o čitateľský zážitok i príjemné prekvapenie. 

 Paulína Zemanková  II. A 

 



27 
 

 

 

  

CUKETOVÝ SLANÝ KOLÁČ 
 
 

SUROVINY:   
cuketa                           1 ks   

cibuľa                           4ks                                      

vajcia                          2 ks      

polohrubá múka      0,5 kg     

olej                             1 dcl 

soľ, korenie, vegeta     štipka 

slanina, saláma,...        podľa chuti 

 

POSTUP 
1. 

Cuketu nastrúhame nahrubo, do toho pridáme štyri väčšie cibule, dve vajcia, polohrubú múku, olej 

a vodu podľa potreby. 

Dochutíme soľou, korením, vegetou. Môžete pridať slaninu, salámu, párky, či klobásu podľa 

chuti. Vymastíme pekáč, či inú formu olejom, nalejeme do nej zmes rovnomerne.  

Pečieme pri teplote 180 °C približne 45 minút. 

   

RECEPT : JAHODOVÉ  SMOOTHIE S JOGURTOM 

Potrebujete: 300 g jahôd, 400 g bieleho jogurtu.  

Tento smoothie nápoj je lahodný, ľahký a vďaka 

jogurtu vás zasýti. Je to veľmi jednoduché  - umyté jahody 

a jogurt 

vymixujte na krémovú hmotu a môžete piť (jesť). Tento 

smoothie nápoj si môžete dať na raňajky alebo na večeru 

 

 

 

Paulína Zemanková  II. A 
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                     Vaša redakcia 
 

 

 

 Na tvorbe jedenásteho čísla časopisu „Študentský čas“ pod vedením  

Mgr. Lucie Ondrášovej sa podieľali:  

Šéfredaktor: Renáta Škorvánková, III. A, 

Predseda redakčnej rady: Paulína Zemanková II. A, 

Ďalší žiaci: Martina Balážová, II. A, 

   Vanessa Kropáčová, I. A,   

                           Andrea Ekertová,  III. A,                     

                                    

Články ako kolektív napísali: žiaci I. A triedy  

                      

     

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

jedenásteho 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 2017/2018.        

                                                                       

 

Tešíme sa  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

