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Milí čitatelia, 

so záverom školského roka sa spája množstvo písomiek, nervozity, skúšaní, 

prichádzajú vytúžené letné prázdniny a s tým aj nové vydanie časopisu Študentský čas. 

Počas uplynulých mesiacov sa nám toho odohralo veľa, tak neotáľajte otvoriť toto 

číslo, nájdite fotku svojej triedy na exkurzii, či výlete a zaspomínajte si na úsmevné 

príhody, ktoré ste spolu prežili.  

Na záver chceme všetkým popriať príjemné chvíle pri čítaní časopisu, ktorý sme pre 

vás pripravili a krásne dva mesiace prázdnin!  

Taktiež budeme vďační za akékoľvek príspevky. 

                                                                                                    Vaša redakcia 
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 VIANOCE V NAŠOM MESTE 

V decembri žiaci I.ŠA triedy pod vedením vyučujúcej Ing. 

Ivany Kvašňovskej spoznávali vianočnú atmosféru v našom meste. 

My sme navštívili Vianočné trhy v Žiline, na ktorých nás 

zaujali najmä 

remeselné výrobky 

z rôznych oblastí 

Slovenska a výstavu „Čas vianočný“ v Makovického 

dome, ktorá bola zameraná na výstavu prác 

ľudovoumeleckých tvorcov Žilinského samosprávneho 

kraja s vianočnou tematikou. Žiakov zaujali vianočné 

ozdoby vytvorené z drôtu, z dreva, papiera a prútia. 

Súčasťou výstavy boli aj fotografie s tematikou 

remeselnej výroby na Valašsku.  

 

 VIANOČNÝ KONCERT 

Dňa 21. 12. 2018 sa žiaci našej školy z tried 

I.ŠA, I.A odbor aranžér, II.ŠA, II.ŠD, III.ŠA, 

IV.ŠA odbor škola podnikania, I.BE a II BE 

zúčastnili na Vianočnom koncerte, ktorý sa konal v 

Žilinskom konzervatóriu. Koncert bol úžasný a 

naladil nás všetkých na sviatočnú atmosféru 

nadchádzajúcich Vianoc. Takto sme spoločne 

zavŕšili koniec kalendárneho roka 2018.  
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  NÁVŠTEVA KATAKOMB V ŽILINE 

Žiaci I.ŠA triedy sa zúčastnili exkurzie v 

podzemných priestoroch, tzv. katakombách pod 

Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola , ktorý je 

mnohým Žilinčanom známy aj ako Sirotársky kostol 

na Mariánskom námestí v Žiline.  

Prechádzali sme sa v meštiackych pivniciach 

pod meštiackymi domami, ktoré pochádzajú z 15. 

storočia, ale aj popod  Kostol Obrátenia sv. Pavla 

Apoštola. Chodby sú temné a vlhké, miestami sem presvecuje svetlo z vetrákov. V minulosti sa používali 

na uskladnenie tovaru. 

Počas druhej svetovej vojny tu mníšky ukrývali židovské deti. 

Katakomby nás prekvapili svojou rozlohou a rozvetvenosťou. Tieto priestory boli sprístupnené 

pre verejnosť len nedávno. Dnes ich môžu navštíviť návštevníci, ktorých oslovuje história nášho mesta. 

Návšteva žilinských katakomb sa žiakom páčila. Exkurzia sa uskutočnila dňa 10.1.2019 pod 

vedením Ing. Ivany Kvašňovskej.          

                                                                                                                                                  

 POVAŽSKÁ GALÉRIA V ŽILINE - EXKURZIA 

 Naše aranžérky z III. A triedy si pozreli 

aktuálnu výstavu umelca Andreja Barčíka i stálu 

expozíciu Vincenta Hložníka v Považskej galérii dňa 

29.01.2019. 

Žiačky mohli vidieť kresby aj grafiky Vincenta 

Hložníka, dozvedeli sa o jeho živote z krátkeho 

dokumentu. Na prvom poschodí galérie sme stihli 

výstavu umelca Andreja Barčíka, ktorý tvoril zátišia, 

portréty, koláže, grafiky v kubistickom štýle. Diela 

pôsobili na emócie žiakov, zaujali ich a mali možnosť inšpirovať sa tvorbou umelcov. 

Cieľom exkurzie bolo nadobúdanie nových odborných poznatkov a upevňovanie získaných 

vedomostí z oblasti dejín umenia a osobností súčasnej umeleckej tvorby. 

Pedagogický dozor vykonávala Mgr. Marková Lucia.   
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 VÝSTAVA ,,KAM NA VYSOKÚ“ 

 

Dňa 31. 01. 2019 sa v hoteli Slovakia v Žiline 

konala výstava pod názvom ,,Kam na vysokú“,  ktorá bola 

spojená so sekciou ,,Kam po strednej“. Kam po strednej bola 

zameraná pre študentov, ktorí neplánujú pokračovať v 

štúdiu na vysokej škole.  

S pestrou ponukou prišli rôzni zamestnávatelia, 

študenti mali možnosť zúčastniť sa workshopov a mnohých 

aktivít, medzi ktoré patrili napríklad - ako sa správne 

pripraviť na personálny pohovor, zaradenie typológie osobnosti, 

v rámci ktorých si mohli vyskúšať aj  reálne aktivity. Na 

výstave ,,Kam na VŠ“ vystavovalo množstvo vysokých škôl zo 

Slovenska, ale aj zahraničné VŚ, ktoré ponúkali možnosti 

štúdia na ich fakultách. Študenti mali teda možnosť získať 

informácie aj o možnosti štúdia na VŠ v zahraničí.  

 

 

 EXKURZIA V HOTELI  HOLIDAY INN ŽILINA 

Žiaci našej školy z I.ŠA triedy pod vedením vyučujúcej 

Ing. Ivany Kvašňovskej sa 25. januára  zúčastnili exkurzie v 

modernom štvorhviezdičkovom  hoteli  Holiday  Inn, ktorý sa 

nachádza v centre mesta Žilina. 

Cieľom našej exkurzie bolo poznávanie pracovnej 

činnosti hotelov. Prehliadku Holiday  Inn,, ktorú nám 

sprostredkoval p. Hodoško, sme začali na najvyššom poschodí 

hotela, kde sme si vychutnali krásny výhľad na panorámu pohoria Malej Fatry a celú Žilinu. V hoteli 

sme si prezreli komfortne zariadené izby,  reštauráciu, kúpeľné a wellness centrum, bazén,   

fitnescentrum, vírivku/jacuzzi či saunu. 

Hotel Holiday  Inn Žilina je kongresový 

hotel, ktorý má vybavenie aj na väčšie 

obchodné stretnutia či bankety a ktorý 

svojou kompletnou starostlivosťou spĺňa 

požiadavky aj tých najnáročnejších 

klientov.  
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  SPOZNÁVANIE SLOVENSKA V MESIACI FEBRUÁR   

V mesiaci február žiaci I.ŠA triedy študijného odboru 

pracovník marketingu - cestovný ruch navštívili  kúpeľné mesto 

Rajecké Teplice.  

Cieľom exkurzie bolo oboznámenie sa s kúpeľným 

cestovným ruchom a prehliadkou svetoznámych kúpeľov. Žiaci 

tu navštívili aj Dopravné múzeum, v ktorom sa oboznámili s 

históriou dopravy od najstarších čias po 20. storočie. Exkurziu zorganizovala Ing. Ivana Kvašňovská. 

 

 LEVOČA 

Slnečné marcové lúče privítali našich 

žiakov z I.ŠA triedy v malebnej Levoči. Toto 

mesto leží na úpätí čarokrásných Levočských 

vrchov v srdci rázovitého slovenského regiónu 

Spiš.  

V minulosti malo mnoho práv a výsad. Je to mesto s bohatou 

históriou, ktorú našim žiakom priblížila sprievodkyňa z turistickej 

informačnej kancelárie.  

Žiaci mohli vidieť majestátne zachovalé mestské hradby,  Košickú 

bránu, Dom Majstra Pavla, radnicu, evanjelický kostol, Máriássyho dom, 

Thurzov dom, klietku hanby a ďalšie historické pamiatky tohto mesta.  

Navštívili sme aj Baziliku sv. Jakuba, ktorá je druhým najväčším chrámom 

na Slovensku. Nachádza sa tu architektonický skvost zo 16. storočia - 

hlavný oltár, ktorý je  vysoký 18,62 a je najvyšším neskorogotickým 

krídlovým oltárom na svete. Zhotovený bol z lipového dreva v dielni 

Majstra Pavla z Levoče.   

Od roku 2009 je Levoča a dielo Majstra Pavla zapísané v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO.  Študenti boli vďační Ing. Kvašňovskej, 

ktorá im túto zaujímavú exkurziu naplánovala a zrealizovala. 

 ODBORNÁ EXKURZIA ,,LOGISTICKÉ CENTRUM HOPI“ 

Dňa 29. 03. 2019 sme so žiakmi I. ŠD, II. ŠD a III. ŠA triedy  

navštívili v rámci exkurzie logistické centrum HOPI, Senec,  kde nás  

pracovníci HOPI a METRO informovali o takmer dvadsaťročnej 

pôsobnosti  a spolupráce v doprave pre firmy, ako sú Lidl, Metro, 

Kaufland,  Billa,  Tesco a Rajo. Táto firma patrí k najväčším 
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poskytovateľom skladových  služieb s pridanou hodnotou v strednej Európe. Skladuje vo všetkých 

teplotných režimoch (suchý, chladený a mrazený sklad od +25 °C do - 18 °C). Len v SR by sme  v ich 

skladoch narátali cez 60 400 kusov paliet.  (Madunice 18 000 paliet, Senec 

sklad A 20 700 paliet, Senec sklad B 21  700 paliet). V sklade Senec A 

denne spracujú 25 000 kartónov v režime  Cross Dock, cez 20 000 kartónov 

v režime CW a zo skladov pre  zákazníkov vyexpedujú v priemere 1 500 - 2 

000 paliet denne.Pedagogický dozor zabezpečili Ing. Zora Šenoldová a Ing. 

Oľga Šutáková.   

 

 

 ODBORNÁ EXKURZIA V BRATISLAVE  

V mesiaci apríl sme so žiakmi I.ŠA, I.ŠD, II.ŠA a III.ŠA triedy  

navštívili hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. 

Cieľom odbornej exkurzie bola návšteva Národnej banky Slovenska,  

spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok nášho hlavného mesta, 

siete predajní a prevádzok poskytujúcich služby, motivácia ľudí v 

pracovnom procese a poznávanie zvykov a tradícií našich predkov. 

Našu cestu sme začali v Národnej banke 

Slovenska, ktorá je súčasťou Eurosystému a ktorej 

hlavnou úlohou v spolupráci s Európskou 

centrálnou bankou a centrálnymi bankami ostatných krajín eurozóny je  

udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. Následne sme pokračovali ku 

Grasalkovičovmu palácu, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta Slovenskej 

republiky. Spoznávanie Bratislavy pokračovalo k Michalskej bráne, Starej 

radnici, Primaciálnemu palácu, Katedrále sv. Martina, Bratislavskému hradu, 

Slovenskému národnému divadlu a ku Kostolu sv. Alžbety Uhorskej - 

Modrému kostolu, ktorý je zaujímavý svojou  architektúrou. 

Počas našej návštevy 

žiaci spoznávali aj siete 

predajní a prevádzok poskytujúcich služby, 

motiváciu ľudí v pracovnom procese a priblížili 

si aj zvyky a tradície našich predkov cez 

symboly blížiacej sa Veľkej noci, ktoré mali 

možnosť vidieť. Pedagogický dozor zabezpečili :  

Ing.I.Kvašňovská, Ing. Z. Šenoldová, Mgr.  M. 

Patylová 
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 ODBORNÁ EXKURZIA V MESTE ŽILINA A OKOLÍ 

Žiačky II.A triedy z učebného odboru aranžér sa zúčastnili 
odbornej exkurzie v meste Žilina a okolí dňa 5. apríla 2019. 
Prehliadka bola zameraná na aranžérsku tvorbu v 
maloobchodoch a obchodných centrách, na trendy v aranžovaní 
výkladných skríň jednotlivých sortimentov. Žiačky mali možnosť 
vidieť nové trendy vo floristike k blížiacim sa sviatkom Veľkej 
noci. Taktiež ich zaujali nové techniky aranžovania, ktoré môžu 
uplatniť vo svojej budúcej profesií aranžér. Exkurziu 
zorganizovala Bc. Jana Kyselová.  

 

 EXKURZIA V SPOLOČNOSTI  TIMEPRINT 

Dňa 12. apríla 2019 sa študenti III.ŠA triedy zúčastnili 
na exkurzii, ktorá sa konala v spoločnosti TIMEPRINT. 

Ide o tlačiarenskú spoločnosť, ktorá ponúka svojim 
klientom kompletné služby.  Od spracovania požiadavky 
klienta až po jej kompletné vyhotovenie. Nie každá spoločnosť 
spracováva materiály, ktoré klient zadá pre svoju zákazku. 
Spoločnosť TIMEPRINT pomôže klientovi vytvoriť podklady 
k tlači, vybrať vhodný papier, veľkosť atď. 

Študenti tak mali možnosť vidieť počas exkurzie celý 
proces od začiatku až po prichystanie hotovej objednávky pre 

klienta, a to prípravu podkladov v PC verzii, príprava 
tabúľ k tlači, celý proces miešania farieb, vytlačenie, 
strihanie, ohýbanie, skladanie a balenie. 

Mali možnosť vidieť už prichystané objednávky, 
ako diáre, bulletin, pexeso, brožúrky (cyklotrasy, 
turistické trasy), letáky atď. Exkurziu zorganizovala 
Mgr. Mária Patylová. 

 

Redakcia 
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 BESEDA S PODNIKATEĽKOU Z OBLASTI OBCHODU 
 

Medzi študentov II.ŠD triedy zavítala 9. 

apríla na besedu podnikateľka Ing. Henrieta 

Filkorová, ktorá podniká viac ako 10 rokov v 

oblasti obchodu a osobného predaja. 

Témou besedy boli základné pravidlá a 

zásady spoločenského styku v obchode,  obchodné 

rokovania s obchodnými partnermi, druhy 

prípravy, priebeh a ukončenie, ktoré sme preberali 

na teoretickom  vyučovaní  a v rámci tejto besedy sme teda mali možnosť konfrontovať svoje vedomosti 

z danej problematiky. 

Pani Filkorová stručne predstavila oblasť podnikania, študentom porozprávala o začiatkoch 

svojho podnikania, o problémoch a o tom, ako ich prekonať, čoho sa vyvarovať a na koho sa obrátiť v 

prípade pomoci pri prekonávaní prekážok počas podnikania. Počas besedy boli študenti aktívni, 

komunikatívni, zaujímali sa o podnikanie. Pani Filkorová študentom priblížila dôležitosť verbálneho, 

ale aj neverbálneho prejavu pri obchodnom rokovaní s obchodným partnerom. Upozornila, na ktoré 

neverbálne prejavy si 

majú dávať pozor, ako 

pôsobia na obchodného 

partnera, atď. 

Študentom sa 

beseda veľmi páčila a 

veríme, že získané 

informácie využijú vo 

svojej odbornej praxi, ale 

aj pri maturitnej skúške. 

Besedu zabezpečila  

Mgr. Mária Patylová. 

 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ V SÚVISLOSTIACH PRI RIADENÍ PODNIKU 
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Dňa 12. apríla 2019 sa konala beseda v I.BE triede s Ing. Annou Komolíkovou, zástupkyňou 

spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a s., ktorá v tejto spoločnosti pôsobí už 18 rokov. 

Táto akcia bola zameraná na finančnú gramotnosť v súvislostiach. Počas besedy študenti získali 

mnoho aktuálnych informácií z oblasti finančného trhu. Pani Komolíková im na skutočnom príklade 

klienta ozrejmila, aké je dôležité mať tie správne informácie a byť finančne gramotný, napríklad vtedy, 

keď budú v budúcnosti riešiť svoje bývanie prostredníctvom hypotekárneho úveru. Predstavila im, ako 

funguje poistenie, dôchodkový systém na Slovensku, čo je dôležité, ako myslieť na svoju budúcnosť. 

Okrem iného spomenula aj poistenie podnikateľov a ich podnikateľských aktivít, ktoré môžu ohroziť 

podnikateľa, ako sa chrániť ako 

podnikateľ. 

Veríme, že beseda bude 

študentom nápomocná pri maturitnej 

skúške, ale aj v osobnom a 

pracovnom živote. Besedu 

zorganizovala Mgr. Mária 

Patylová.  

 

 
 

 ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V ŽILINE – BESEDA 
 

 Beseda sa konala dňa 15. 4. 2019.  Mgr. 

Zuzana Ondrušeková podrobne oboznámila žiakov 

II. BE triedy s možnosťou získania príspevku na 

samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o 

službách zamestnanosti. Žiaci sa dozvedeli 

konkrétne podmienky a postup získania uvedeného 

príspevku. V druhej časti besedy Mgr. Zuzana 

Ondrušeková žiakov stručne informovala o postupe pri registrácii na Úrade práce sociálnych vecí 

a rodiny v Žiline po ukončení maturitného 

ročníka. Počas besedy priebežne odpovedala na 

otázky žiakov. 
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 REALITNÝ VODIČÁK 
 

Dňa 20. marca 2019 sa konala prednáška s 
pracovníkom realitnej kancelárie MGM & Partners Ing. 
Mgr. Františkom Mudríkom, ktorý žiakov z maturitných 
ročníkov oboznámil s informáciami z realitného trhu. 

Na prednáške sa zúčastnili žiaci z 
tried IV.ŠA, II.BE. Študenti môžu získať 
certifikát na základe spolupráce s už 
spomínanou realitnou kanceláriou MGM 
& Partners tzv. ,,Realitný vodičák“, z 
oblasti realít. 

Získané informácie môžu žiaci 
využiť v budúcnosti pre vlastnú potrebu v 
prípade riešenia vlastného bývania. Tento 
certifikát môžu využiť aj pri hľadaní práce 
v budúcnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREZENTÁCIE PRÁC ŽIAKOV V SDV 

Dňa 5. 02. 2019  sa konala prezentácia prác našich žiačok, ktoré 

sa pripravujú v študijnom odbore obchodný pracovník v systéme 

duálneho vzdelávania pre Dm drogérie markt.   

Prezentácie sa konali v hoteli Holiday Inn v Žiline, 

zúčastnili sa ho žiačky prvého a druhého ročníka. Študenti boli 

rozdelení do dvoch skupín, jedna skupina sa pohybovala v 

Univerzitnej nemocnici v Žiline a druhá skupina bola navštíviť 

Jesienku - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Bytči.  

 

Redakcia 
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 DNI PROFESIE V BYTČI 

ZŠ Ulica mieru Bytča každoročne 

organizuje Dni profesie v Bytči pod patronátom 

primátora mesta v spolupráci s CPPPaP v Bytči.  

Tento rok sa konali 6. 02. 2019 v Bytči a bola tu 

pozvaná aj naša škola.  

Tento deň sa organizuje pre žiakov 8. a 9. 

ročníka základných škôl. Žiaci ZŠ a ich rodičia tak   

môžu získať lepší prehľad o ponuke SŠ, ich 

študijných a učebných odboroch. Taktiež majú možnosť zistiť viac o systéme duálneho vzdelávania, 

ktoré ponúka aj naša SŠ. Ide o študijný odbor obchodný pracovník v spolupráci so zamestnávateľmi: 

DM drogérie markt, Deichmann, NAY Elektrodom, Lidl, Kaufland a Billa. Na tejto akcii bola 

prítomná aj zástupkyňa firmy Kaufland, ktorá poskytla bližšie informácie o spolupráci a príprave v 

SDV.  

Pri propagácii našej SOŠP boli nápomocní i naši žiaci, a to 

Branislav Rybárik zo systému duálneho vzdelávania, ktorý 

poskytol žiakom ZŠ 

aktuálne informácie o 

tom, ako SDV funguje 

v praxi, Marianna Krkošková, 

ktorá sa pripravuje na povolanie v študijnom odbore 

pracovník marketingu - blok cestovný ruch, poinformovala 

žiakov ZŠ o tomto odbore a možnosti pripravovať sa aj pre 

blok obchod a Dorota Kubíková, ktorá sa pripravuje v 

učebnom odbore aranžér. Žiaci sa podelili o svoje zážitky zo štúdia a poskytli  informácie záujemcom aj 

o ostatných študijných a učebných odboroch, ktoré ponúka naša škola. 

 

 ŠTUDENTSKÉ VOĽBY – 1. KOLO SIMULOVANÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLIEB 

 Prezidentské voľby 2019 sú tu čochvíľa, a tak pri tejto 
príležitosti mali opäť možnosť si žiaci tretích, štvrtých ročníkov a 
nadstavbového štúdia vyskúšať na „vlastnej koži“ celkový priebeh 
týchto volieb. Ich úlohou bolo zvoliť si jedného z 15 kandidátov, ktorí 
sa uchádzajú o post prezidenta SR. 

Simulované prezidentské voľby sa organizovali v našej škole 13. 
februára 2019 v spolupráci s občianskym združením Pre 
stredoškolákov. Za celý priebeh volieb zodpovedala trojčlenná volebná 
komisia, tvorená zo žiakov ŽŠR – Eliška Drobčiarová (III.ŠA), 
Dominika Staríčková (III.ŠA), Kristína Jurášková (I.BE) pod vedením 
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koordinátorky ŽŠR Ing. Zuzany Bazgerovej. Okrem organizácie volieb bolo ich úlohou aj následné 
roztriedenie volebných lístkov, sčítanie hlasov, ako aj určenie dvoch kandidátov s najväčším počtom 
hlasov. Zistené výsledky sa posielali na ďalšie spracovanie už spomínanému združeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 LYŽIARSKY KURZ 

Koncom mesiaca februára sa žiaci druhého 

ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v 

lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača 

Oščadnica.  

Snowparadise Veľká Rača Oščadnica patrí k 

najväčším lyžiarskym strediskám na Slovensku. 

Nachádza sa na severe Slovenska v Kysuckých 

Beskydách, 36 km severne od Žiliny. Stredisko 

ponúka viac ako 14 km lyžiarskych tratí všetkých náročností v troch navzájom prepojených dolinách - 

Dedovka, Marguška a Lalíky, ktoré využili aj naši žiaci podľa svojich schopností.  Aranžérky z II. 

A triedy nám porozprávali svoje zážitky z kurzu: „Celá naša trieda bola zaradená do jednej skupiny. 

Mali sme inštruktora Martina, ktorý nás veľa naučil, 

porozprával nám aj rôzne príbehy. Keď sa zhoršilo 

počasie, zavítali sme na chatu, kde sme si dali teplý čaj. 

Tam sme spoznali 79 - ročného pána, ktorý si brázdil 

svahom ako mládenec. Na naše pády a zrážky nebudeme 

radšej spomínať, no náš lyžiarsky kurz navždy zostane 

v našich spomienkach.“ 
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ŠTUDENTSKÉ VOĽBY – 2. KOLO SIMULOVANÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLIEB 

Dňa 20. marca 2019 sa v našej škole konalo 2. kolo 

simulovaných prezidentských volieb, a tak mali žiaci tretích, 

štvrtých ročníkov a nadstavbového štúdia opäť možnosť si 

vyskúšať na „vlastnej koži“ celkový priebeh týchto volieb. Ich 

úlohou bolo zvoliť si jedného z 2 kandidátov, ktorí dostali 

najväčší počet hlasov v 1. kole oficiálnych volieb, ktoré sa 

konali 16. marca 

2019.  

Simulované prezidentské voľby organizuje naša škola 

v spolupráci s občianskym združením Pre stredoškolákov. 

Za celý priebeh volieb zodpovedala trojčlenná volebná 

komisia tvorená zo žiakov ŽŠR – Eliška Drobčiarová 

(III.ŠA), Dominika Staríčková (III.ŠA), Kristína Jurášková 

(I.BE) pod vedením koordinátorky ŽŠR Ing. Zuzana Bazgerovej. 

Okrem organizácie volieb bolo ich úlohou aj následné roztriedenie 

volebných lístkov a sčítanie hlasov. Zistené výsledky sa posielali 

vo forme zápisnice na ďalšie spracovanie už spomínanému 

združeniu.  

 

 PRIVÍTANIE MESIACA MÁJ 

Členovia ŽŠR si pripravili pre svojich učiteľov a spolužiakov 

program k uvítaniu prichádzajúceho 

mesiaca máj dňa 30. apríla 2019.  

Program pozostával z 

hudobného vystúpenia, v rámci 

ktorého sme si mohli spoločne 

zaspievať piesne:  „Staviame my 

máje,“ „Horička zelená“. Následne 
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nám žiačky pripomenuli významné dni tohto mesiaca, ako napr. Sviatok práce, Deň víťazstva nad 

fašizmom, Deň matiek, Traja zamrznutí, ....  

Celý tento program sa niesol v duchu jednej z tradícií - STAVANIE MÁJA - aj keď len 

symbolicky – každý učiteľ priviazal stužku na náš symbolicky máj 😉. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAVECKÝ   KURZ 

Študenti triedy I. ŠA, I. ŠD a I. 

A triedy sa zúčastnili povinného 

plaveckého kurzu dňa 2. 05. 2019, 

ktorý trval 5 dní.  

Kurz  sa konal v areáli Žilinskej  

krytej plavárne v Žiline. V prvý deň si 

inštruktori všetkých žiakov otestovali , 

aby zistili,  akí sú plavci, následne ich 

rozdelili do dvoch skupín. Prvú skupinu 

tvorili zdatnejší plavci, ktorí sa 

zdokonaľovali v technike a štýle plávania. Do druhej skupinky boli zaradení menej zdatní plavci a aj 

neplavci, ktorých cieľom bolo naučiť sa  základy správnej techniky plávania a hlavne dokázať preplávať 

bazén a zbaviť sa strachu z vody. K dosiahnutiu optimálnych výsledkov  im  pomohli cenné rady 

a praktické ukážky odborne fundovaných inštruktorov  
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 ZBIERKA MODRÝ GOMBÍK 2019 

Slovenský výbor pre UNICEF už 15. rok organizuje 

celoslovenskú verejnú zbierku MODRÝ GOMBÍK, ktorá 

odštartovala 13. mája 2019. Táto zbierka spája dva svety – ten náš a 

ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc. 

Do tejto zbierky sa zapojili aj naše žiačky 

z  nadstavbového štúdia – I.BE triedy. Do ulíc mesta Žilina 

vyšli 15. mája 2019 ako dobrovoľníčky, ktorým mohli okoloidúci 

prispieť buď do pokladničiek alebo jednorazovo pomocou QR kódu. 

Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej 

Ukrajine, ktoré už šiesty rok žijú vo vojnovom konflikte. 

 

 

Dňa 26.5.2019 odletela skupinka 6 žiakov do Portugalska do 

mesta Braga na 3 týždňovú pracovnú stáž cez program ERAZMUS+. 

Počas pobytu navštívia aj kultúrne a historické pamiatky mesta Porto, 

Lisabon, Fatimu a iné. V ďalšom čísle časopisu sa dozviete o projekte 

viac. Teraz vám, naši milí čitatelia, ponúkame k nahliadnutiu zopár 

fotografií z prvých dní 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

BRAGA, BON JEZUS 

PREHLIADKA MESTA 

BRAGA 

V PRÁCI 

Redakcia 
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 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa konalo dňa 12.2.2019.  

Súťažiaci predviedli svoje ukážky v oblasti poézie, prózy, jedna žiačka 

mala vlastnú tvorbu. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov.  

V porote boli vyučujúce slovenského jazyka : Mgr Iveta Zipserová 

a PhDr. Zdena Albrechtová, ktoré súťaž vyhodnotili nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MIESTO:  LÍVIA PEČALKOVÁ II. ŠD, TERÉZIA POTOČÁROVÁ, I.BE 

2. MIESTO:  ESTER MÁRIA FERANČÍKOVÁ II.ŠD, JANKA KUBALOVÁ III.A 

3. MIESTO: MIRIAM LUPÁKOVÁ III.ŠA, DOMINIKA STARÍČKOVÁ III.ŠA 

ZVLÁŠTNA CENA ZA VLASTNÚ TVORBU: LADISLAVA KOPÁSKOVÁ I.BE 
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 OLYMPIÁDA - MLADÝ ÚČTOVNÍK 2019 

 
 Dňa 27. 02. 2019  sa uskutočnilo školské kolo 

súťaže v účtovníctve Olympiáda - Mladý účtovník 2019. 

Zúčastnilo sa jej 9 žiakov našej školy z končiacich 

maturitných ročníkov -  zo IV.ŠA a z II.BE triedy. 

 

Cieľom súťaže je zvyšovanie prestíže účtovníctva 

ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky. Školské kolo 

sa realizovalo písomnou formou – zostavením súvahy, klasickým ručným účtovaním pomocou 

účtovacích predpisov, ktoré je dôležité pre 

pochopenie účtovnej problematiky a zvládnutie 

čoho je nutnou podmienkou pre využitie 

účtovníctva v podnikateľskej praxi súčasne s 

testom vedomostí o účtovnom programe Omega. 

 

Získané vedomosti a zručnosti z oblasti 

účtovníctva využijú žiaci nielen pri maturitnej 

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

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

profesionálnej činnosti a tým dosiahnu lepšie uplatnenie na trhu práce. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie najlepších riešiteľov školského kola 
súťaže: 

1. MIESTO: LUCIA GÁLOVÁ IV. ŠA 

2. MIESTO: RENÁTA ŠKORVÁNKOVÁ II. BE 

3. MIESTO: RENÁTA LUKÁČOVÁ II. BE 
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 SÚŤAŽ ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL V SPRACOVANÍ 

INFORMÁCII NA POČÍTAČI 

V Žiline sa konalo  

krajské kolo ,,Súťaže 

žiakov stredných škôl v 

spracovaní informácii na 

počítači“ dňa 14. februára 2019. Žiačka Marianna Krkošková 

z II. ŠA triedy sa zúčastnila súťažnej disciplíny Wordprocessing. 

  CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ V DARČEKOVOM BALENÍ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 

Dňa 28. 03. 2017 sme cestovali do Bratislavy, aby  sa naše žiačky zúčastnili 16. ročníka 

celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou. 

Za našu školu súťažili študentky: Dorota Kubíková z II. A a Janka Kubalová z III. A. 

Súťaž pozostávala z troch tém: 

1. Zhotoviť darčekový kôš na tému:          „ Slovenské dobroty “ 

2. Zhotoviť darčekový balíček na tému :   „ Balíček pre čakajúceho zákazníka“  

                                                                   „ Darčekovo zabaliť knihu“ 

3. Zhotoviť ponuku dňa na tému:             „ Slovenské tradície sviatkov jari“ 

 

Hodnotenie našich žiačok:  

Dorota Kubíková z II. A a Janka Kubalová z III. A získali 

ocenenie v bronzovom pásme. 
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 SÚŤAŽ Z GEOGRAFIE CESTOVNÉHO RUCHU - ŠKOLSKÉ KOLO 

Dňa 2.4.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v 

geografii cestovného ruchu v kategórii B. Zúčastnili sa 

jej študenti  tretieho a štvrtého ročníka študijného 

odboru pracovník marketingu - blok cestovný  ruch. 

Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V 

písomnej časti  študenti  vypracovali test z geografie 

sveta a dopĺňali slepú mapu štátov sveta. V ústnej časti  študenti  prezentovali  v programe PowerPoint 

zaujímavosti  z geografie cestovného ruchu  

štátov sveta. 

Získané vedomosti a zručnosti z geografie 

cestovného ruchu využijú žiaci nielen pri 

maturitnej skúške z odborných predmetov, ale 

aj vo svojej ďalšej profesionálnej činnosti . 

Súťaž zorganizovala Ing. Ivana Kvašňovská. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SÚŤAŽ ,,ÚSPEŠNÝ MANAŽÉR“ 

- dátum školského kola:  16. 04. 2019 

- súťaže sa zúčastnili žiaci tretieho, štvrtého a prvého ročníka 

nadstavbového štúdia 

1. MIESTO:  PATRÍCIA SLÚČIKOVÁ, IV. ŠA 

2. MIESTO:  KRISTIÁN FECKO, III. ŠA 

3. MIESTO: ANDREJ KRÁLIK,  III.ŠA 



22 
 

- zúčastnené triedy  III.ŠA/CR, IV.ŠA/CR + ŠP, I.BE 

- školského kola súťaže sa zúčastnili prví 3 žiaci z triednych kôl 

- súťaž školského kolá bola zostavená z : 

 - otázok z teórie manažmentu, 

 - tvorenia slov z rôznych písmen, 

 - problémového  riešenia - kreatívna 

časť (riešenie vzniknutej situácie z pohľadu 

manažéra v podniku/podávanie návrhov, 

riešenia situácie). 

Súťaž pripravila a zorganizovala Mgr. Mária Patylová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA  

Dňa 14. 05. 2019 sa konalo triedne 

kolo súťaže: „Dejepisná olympiáda“    

Zúčastnilo sa spolu 17 žiakov z I. ŠA, z 

toho 13 dievčat a 4 chlapci.   

1. MIESTO:  GABRIELA BARTOŠOVÁ, IV.ŠA   

2. MIESTO:  MAREK JANOŤÁK, IV.ŠA                  

3. MIESTO: ĽUDMILA HRUŠKOVÁ, IV.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto čísle časopisu sme pre vás pripravili rozhovor 

s pani učiteľkou Mgr. Máriou Patylovou, ktorá sa ochotne 

podujala zodpovedať naše zvedavé otázky.  

1. Aké školy máte vyštudované? 

Navštevovala som Hotelovú akadémiu Slanická osada, 

Námestovo, Vysokú školu– Fakultu Managementu 

Univerzity Komenského v Bratislave a DPŠ – Fakultu 

humanitných vied, Žilinská univerzita. 

2. Aká bola Vaša trieda na strednej? 

Na strednej sme boli veľký kolektív z celého stredného 

Slovenska. Bolo nás 30 spolužiakov, a to 20 dievčat a 10 

chlapcov.  

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

           Páčila sa mi práca v oblasti cestovného ruchu, cestovať a pracovať s ľuďmi.  

Redakcia 

1. MIESTO:  FRANTIŠEK HRIVIK  

2. MIESTO:  SEBASTIÁN TAKÁČ 

3. MIESTO: LENKA KRESŤANOVÁ 
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4. Čo vravíte na našich študentov? 

Každý človek je osobnosť a každý študent má svoje vlastnosti. Máme  študentov, ktorí sú šikovní, 

bystrí a nadaní. Nájdu sa aj študenti, ktorí sú problémoví, čo sa týka správania, ale aj záujmu o 

štúdium.  

5. Akých žiakov máte rada? 

To je ťažká otázka. Každý žiak je jedinečný, potrebuje individuálny prístup. Vždy sa 

dá pracovať s každým. 

6. Čo Vás baví na Vašej práci? 

Rada pracujem s ľuďmi a pomáham iným, rada sa podelím o informácie a 

skúsenosti. Nie je to monotónna práca, je to zaujímavá práca, veľmi ma baví a 

každý deň sa deje a rieši niečo nové.  

 

 

  

 

 

Svojou tvorbou nás tentokrát prekvapila žiačka I. BE triedy Barbora Šrenkelová. Napísala 

smutnú poviedku. Tešíme sa na jej ďalšiu tvorbu a veríme, že inšpiruje aj ďalších čitateľov.  

Prečo plačeš  

Znova sme sa pohádali, za týždeň tretíkrát. Nechápem, prečo si stále so mnou??? Ty si zaslúžiš 

niekoho lepšieho, lepšiu ako som ja. Kvôli mne sa iba hádame a ja plačem a ty sa ma vždy opýtaš: 

,,PREČO PLAČEŠ?”. Ale ja ti nikdy nedokážem odpovedať. Síce ti poviem niečo, ale nikdy to nesúvisí 

s tým, prečo plačem. Teraz sme sa pohádali, ako inak, 

kvôli maličkosti. Ale teraz som nespravila to, čo 

vždy. Teraz si nebol pri mne ja som ťa nemala ako 

objať. Keď sme sa pohádali, tak som ti napísala:,, 

Jednu vec si zapamätaj, že ťa milujem a navždy aj 

budem. Pa, milujem ťa a neboj sa, dám ti pokoj, idem 

preč a už neprídem. “ Ako som ti toto napísala, tak 

som si dala bundu, topánky a išla som von. Chcela 

som ísť iba najprv na dvor, ale nakoniec som sa bola 

prejsť po ceste. Ruky mi pomaly mrzli, bunda 

rozopnutá. Slzy sa mi pomaly kotúľajú  po mojej 

zamrznutej tvári. Vedela som, že dlho to trvať 

Vanessa Kropáčová  
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nebude. Ruky, tvár a telo mi už tak mrzlo, že ma všetko bolelo. Myslela som na teba, prečo nie si so 

mnou. ,,PREČO ?“ Teraz ťa tu potrebujeme ja aj naša dcérka Katka . Keby si len vedel, ako ma to mrzí, 

chcem to naozaj zachrániť a znova nás spojiť - teba, mňa a našu ešte nenarodenú dcérku. Znova mi 

hovoríš:,, PREČO PLAČEŠ? “ a ja som ti povedala: ,, Plačem,  lebo budeme rodičia malej Katky. “ Iba 

si sa na mňa nechápavo pozrel a povedal : ,, Si si istá, že je moja ??? “ Keď si mi toto povedal, vedela 

som, že ma nechceš už vidieť. Vtedy som si zobrala kus skla a zaryla som si ho do ruky. Keď si si 

uvedomil, čo si spravil, tak už bolo neskoro. Keď som si zaryla sklo do ruky, povedala som:,, Anjelik 

môj, Katka, ty si a navždy aj budeš môj a tatíčkov anjelik. Jasné, že ťa ľúbime a navždy aj budeme, a 

keď sa mi niečo stane, tatík sa o teba postará, a navždy budeš s ním v bezpečí  “  

Keby si sa spamätal o pár minút neskôr, tak by si mal po priateľke aj po dcérke. Keď si ma viezol 

do nemocnice a niesol si si ma na rukách, tak som si len potvrdila to,  čo už dávno viem. Ako ma niesol, 

som mu povedala:,, Prosím, ak by sa mi niečo po pôrode stalo, prosím,  postaraj sa o našu Katku, sľúb 

mi to !“ Stále si mi hovoril, že mne sa nič nestane a že ju budeme spolu vychovávať a nakoniec si mi 

povedal:,, Sľubujem, že sa o ňu postarám, veď je to naša dcérka. Keď 

som bola na poslednej prehliadke, či je všetko v poriadku, tak som sa 

dozvedela zlú správu:,, Buď to prežijete vy, alebo to prežije dieťa.  “ 

Už vtedy som vedela, čo si vyberiem. A vedela som, že si vyberiem 

dobre. Nastal  deň D a ja som sa už pripravovala na narodenie našej 

dcérky Katky. Katka pôrod prežila, ale ja nie, teraz sa zhora dívam, 

ako Katka rastie, ako sa o ňu tatino stará. Každý rok presne na 

Katkine narodeniny chodia na môj hrob a tatino jej takto šepká do 

uška:,, Keď si bola ešte v maminkinom brušku, tak ti takto 

rozprávala:,, Anjelik môj, slniečko, ty si a vždy budeš iba moja 

a tatíkova, ani nevieš, ako veľmi by som ťa už chcela mať v náručí. 

Ešte si malinka a v brušku,  tak nemôžem , ale keď sa mi narodíš, tak 

ťa nepustím  a nedám ťa nikomu, ani tatíkovi. Anjelik môj, ty si ešte 

taká malinká, a pomaly mi rastieš, aj keď sa mi narodíš, tak budeš 

maličká, ale potom vyrastieš. Ľúbim ťa, ty môj anjelik malý. “  

,,Tak anjelik, čo chceš povedať teraz mamičke, neboj sa, ona sa díva z nebíčka na teba a dáva na 

teba pozor. Je to tvoj anjel strážny, tak čo chceš povedať mamičke?“ ,,Mamička, mám ťa rada, chýbaš mi 

a chýbaš  nielen mne, ale aj tatovi, ktorý ťa stále veľmi ľúbi, prosím, vráť sa nám!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbora Šrenkelová 
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 Film 

 

 

Rozhodla som sa napísať o filme Zrodila sa hviezda, pretože na 

mňa zapôsobil. Hlavnú úlohu hrajú Lady Gaga a Bradley Cooper.  

Podstatná myšlienka, ktorá z deja vyplynula: „ Vždy si choďte 

za svojím snom !“ Nepočúvajme reči druhých, že to nedokážeme, 

nenechajme sa odradiť, že svojim výzorom nikde nezapadneme.  

Najviac sa mi páčilo, že Bradley dal možnosť Lady Gage 

zaspievať si na jeho koncerte, čo ľudí nesmierne prekvapilo, ešte nikdy 

ten hlas nepočuli. Postupom času sa Lady Gaga rozhodla ísť za tým, 

čo ju baví a preslávila sa ako speváčka. 

Tento film musíte sledovať od začiatku až do konca. Bola som 

na ňom v kine a odporúčam vám pozrieť si tento úžasný príbeh sna, 

ktorý sa stal realitou. Každý z nás má svoje sny, tak sa postavme a poďme si ich plniť.   

 Kniha 

 

 

Knihu napísal Jozef Karika. V príbehu  vieme len ťažko odlíšiť, čo 

je skutočnosť a čo fikcia. Ide o prepis nahrávok  rozhovoru medzi Igorom 

a spisovateľom. Kniha odkazuje na skutočné internetové stránky, ktoré 

sa týkajú záhadného miznutia ľudí v pohorí Tríbeč. 

Nepovedala by som, že kniha je od začiatku napínavá, skôr je to 

zvedavosť,  ako bude dej ďalej pokračovať. Začiatok príbehu sa odohráva 

v meste Žilina, čo zvýšilo môj záujem, či tu bol údajný blázinec na 

Hurbanovej ulici. Keď sa však partia mladých ľudí rozhodne preskúmať 

pohorie Tríbeč, dej sa stáva napínavý aj strašidelný. 

Odporúčam knihu všetkým, ktorí majú radi záhady, strašidelnú 

atmosféru . Prečítajte ju skôr, ako si pozriete film,. 

 

Laura Bayerová 

 

Šejla Gerliciová 
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 ZDRAVÉ MRKVOVÉ MUFFINY ZO ŠPALDOVEJ MÚKY 
 

SUROVINY:   

 

 

 

 

 

 

POSTUP:  

1. V miske si spolu zmiešame všetky sypké suroviny dohromady. 

2. Potom k nim primiešame najemno nastrúhanú mrkvu a tiež všetky mokré suroviny. 

3. Hotové hustejšie cesto rozdelíme do 9 muffinových formičiek (najlepšie silikónových). 

4. Muffiny pečieme 25-35 minút pri 190 stupňoch, podľa výkonnosti rúry, do zlatista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200 g hladkej špaldovej múky (alebo celozrnnej) 

 2 stredne veľké mrkvy (nastrúhané najemno) 

 120 g jablkového pyré (alebo detskej výživy) 

 80 g xylitolu (prípadne trstinového či kokosového cukru)  

 2 PL roztopeného kokosového oleja  

 2 PL chia semienok  

 150 ml vody 

 kôra z 1/2 citróna 

 1 prášok do pečiva 

 1 ČL škorice  

 50 g vlašských orechov (nasekaných nadrobno)  

 štipka soli 

 hrozienka (voliteľné) 
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 Na tvorbe pätnásteho čísla časopisu „Študentský čas“ pod vedením  

Mgr. Lucie Markovej sa podieľali:  

Šéfredaktor: Renáta Škorvánková, II. BE, 

Predseda redakčnej rady: Vanessa Kropáčová III. A, 

Ďalší žiaci:  Laura Bayerová, II. A 

                            Šejla Gerliciová, II. A   

                            Barbora Šrenkelová, I. BE           

 Články ako kolektív napísali: žiaci II. A – učebný odbor aranžér  

                                                          

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

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

spestrenie nášho časopisu . 

Na záver tohto čísla časopisu chceme pripomenúť našu emailovú adresu 

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

uverejníme v ďalšom čísle školského roku 2018/2019. 

                                                                       

 

Tešíme sa  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

