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Nie je dôležité,  na čo pozeráme,
ale čo vidíme.



IMPULZ – ako to všetko začalo 
1. túžba tvoriť

Výtvarníci, podobne ako umelci z rôznych oblastí, túžia neustále tvoriť. Každý okamih 
v živote berieme ako impulz pre výtvarné vyjadrenie prežívaného. Spojenie našej školy –
SOŠ PODNIKANIA, s OBCHODNOU AKADÉMIOU bol jedným z nich. Ako posledný ročník

umeleckých odborov končiacich na škole, sme sa rozhodli vytvoriť niečo hodnotné, čo by 
v sebe spájalo naše, na škole získané, zručnosti, čo by korešpondovalo s aktuálnym dianím,
aby sa to týkalo všetkých zamestnancov, študentov a priateľov školy. Napadlo nám vytvoriť

grafické dielo spájajúce text i vizuálne umenie – časopis.

 
2. dali sme hlavy do kopy

Oslovili sme spolužiakov s návrhom spolupráce. Zo spätnej väzby vznikla redakčná rada,
ktorá sa stala nielen pracovnou skupinou – skupinou nadšencov, ale aj skupinou dobrých

priateľov.
 

3. vyhrnuli sme rukávy…
Na prvom stretnutí sme sa dohodli na stratégii, obsahu časopisu, rozdelili sme si úlohy 
a pustili sa do ich plnenia. K spolupráci sme pozvali aj všetkých spolužiakov, ktorí by sa

chceli podeliť  o svoje poznatky, umelecké zručnosti a vnímanie sveta okolo seba. 
Do štruktúry časopisu  prispeli aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy svojimi

príspevkami, poskytnutými rozhovormi i radami redakčnej rade. Materiály sme zhromaždili,
preštudovali, rozdelili do rubrík, skorigovali a dali im grafický šat.

 
4. … voilá, časopis je tu  

Vďaka morálnej i materiálno-technickej podpore vedenia školy sa mohol zozbieraný,
upravený a schválený materiál dostať do tlače, aby v ňom adresáti mohli listovať. 

Aj najobsažnejšie opisy, ktorých by sme boli schopní, by ťažko dokázali zosumarizovať
množstvo práce, hodín strávených pri počítači - písaní, triedení príspevkov, štúdiu rôznych
zdrojov, množstvo času v „teréne“ – pri realizácii rozhovorov, fotodokumentácii či realizácii

výtvarných diel.
Veríme, že naša práca prinesie svoje ovocie, ktorým bude váš estetický a informačný

zážitok.
  Príjemné čítanie!

 
 redakčná rada

 



... redakčná rada v teréne ...



QUO VADIS ?
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kam podľa Vás smeruje naša škola?
- Podľa mňa smeruje škola veľmi ďaleko v dobrom slova zmysle. Spojili sme sa dve
organizácie, to znamená - bývalá SOŠ PODNIKANIA a Obchodná akadémia. Myslím si, 
že je už len na nás, na mne ako riaditeľovi, na učiteľoch a na vás žiakoch, aby sme
spravili z tejto školy tú najlepšiu, čo sa týka cestovného ruchu a ekonómie.

Ako vnímate kolektív učiteľov a nepedagogických zamestnancov?
- No, veľmi ťažká otázka. Sám som bol zvedavý, ako to dopadne, keď k nám prídu noví
ľudia. Myslím si, že si s našimi učiteľmi sadli. Ak niečo nevedia, naši im pomôžu a oni,
myslím si, vedia v mnohom pomôcť nám. Som spokojný. Čo sa týka nepedagogických

zamestnancov, tam je to obdobné. Som presvedčený, že novo vzniknutý 
kolektív je na veľmi dobrej úrovni.

Aký je Váš najkrajší zážitok z pedagogickej praxe?
- Najkrajší zážitok mám z každej hodiny telesnej a športovej výchovy. Každý jeden

okamih na hodine TSV s vami bol zážitkom. V pozícií riaditeľa mám príliš veľa
povinností, viac chcem komunikovať s vami žiakmi - to mi veľmi chýba. Na vyučovaní

som mohol s vami podebatovať, zasmiať sa. To ma dobíja energiou.

 

 Naša škola – Spojená škola Masarykova 24, 080 01
Prešov, je novým subjektom na horizonte
stredoškolského vzdelávania v našom meste, 
ale jej história zďaleka nie je na štartovacej línii vďaka
obsažnej histórii oboch jej organizačných zložiek.
História Obchodnej akadémie nesie pečať kvalitného
odborného vzdelávania osem desaťročí. O niečo
mladšia, no v histórii vzdelávania v Aténach nad
Torysou, podobne významné kurikulum si písala SOŠ
PODNIKANIA (čítajte v článkoch o histórii oboch
organizačných zložiek). 

Kam smeruje, aj o tom sme sa zhovárali s pánom riaditeľom Mgr. Michalom Čiernikom.



Kto je podľa vás osobnosťou školy?
- Všetkých žiakov a učiteľov považujem za osobnosti. Aj ten najlepší riaditeľ na svete, 

by sám nič nezmohol, ak by nebol obklopený dobrými a múdrymi ľuďmi. Veľmi dôležití
ste aj vy - žiaci, lebo bez vás by škola nemala zmysel.

Kto je vašim idolom?
- Sú to moji rodičia. Vyrastal som v tradičnej rodine. Mamka má stredoškolské vzdelanie
a predáva tu neďaleko v novinovom stánku. Otec robí 28 rokov taxikára. S bratom sme

boli sme vychovaní v súdržnosti, vážime si rodinu. Vždy nám bolo prízvukované, 
že nemáme hľadieť na iných. Ak budeme pociťovať niekedy krivdu, že sa nenecháme

odradiť, nebudeme sa vzdávať. Ak sa druhému podarí oveľa ľahšou cestou niečo
dosiahnuť, máme pozerať na seba, ísť svojou cestou. Rodičia nás učili byť dobrými 

k ľuďom. Vnímam to ako smerovanie pre dnešnú mládež. Aj keď možno pocítite krivdu,
nevzdajte sa. 

Čo by ste chceli odkázať žiakom a kolegom?
- Aby sme boli jednotní, aby si každý plnil svoje povinnosti. Ak niekto urobí nejaké

chyby, tie je potrebné priznať a odstrániť. Každý kto niečo robí, robí aj chyby. Vám –
žiakom, aby ste si sadli, aby ste boli dobrý kolektív, aby ste počúvali pokyny triednych
učiteľov. Vážte si, že ste v škole, je to veľmi dôležité. Škola je živý organizmus. Je nielen

 o učení, ale aj o stretávaní sa s kamarátmi. 

Spomínate si na nejakého nezabudnuteľného žiaka?
- Nie, ale nezabudnuteľnú triedu mám v pamäti. Tou triedou je bývalá IV.C, ktorá odišla,
bola to moja prvá trieda, ktorej som bol triedny učiteľ. Každý jeden z nich bol špecifický.

Ja som na nich hrdý, som rád, že všetci úspešne absolvovali štúdium. Keď si zisťujem
informácie o tom, ako sa im darí, zisťujem, že niektorí išli študovať, niektorí nastúpili 
do práce, ani jedna žiačka nešla na materskú, takže beriem to ako úspech. Myslím si, 

že sú všetci spokojní. Práve na budúci týždeň nás majú prísť navštíviť. Som na nich hrdý,
sú pre mňa nezabudnuteľní. Navždy.

Učiteľom prajem pevné nervy, veľa energie a jednotu, aby sme sa tešili na každý deň,
aby im práca prinášala radosť. Škole, ako inštitúcii, prajem, aby pribúdal počet žiakov.



Ruleta
Obľúbené jedlo? 

- Bravčová panenka na syrovej omáčke s hranolkami a s ryžou, krokety, ale tie neviem
pripraviť.

Obľúbený nápoj ?
- Bazová limonáda, rum Legendárium.

Obľúbené zviera? 
- Lev.

Obľúbená kniha?   
- Nemám konkrétnu, ale rád si prečítam niečo od Freuda. Fascinuje ma pohľad iných 

na život, zamýšľanie sa nad svetom.
Čo obľúbený film/ seriál ?
- Dva a pol chlapa, Koruna.

Čo si, podľa vás, o vás žiaci myslia?
- Asi viac pozitívnych vecí, väčšina o mne veľa nevie, najmä noví žiaci. Tí, ktorí ma

poznajú dobre, vedia, že viem byť prísny, ale viem byť aj ľudský. Myslím si, že ma aj tak
vnímajú. Cítim to, keď komunikujem s vami, keď sa usmievate. Viete vycítiť, keď je toho

na mňa veľa - manažovať školu je náročné.
Vedzte, že keď idem po chodbe, mám radosť, že vás vidím.

Vaše želanie pre časopis?
Zaželal by som vám, aby redakčná práca neostala len pri nejakom jednom výtlačku, 

ale aby ste išli do toho pravidelne, máte moju podporu vo všetkých aktivitách. Ďakujem
pani učiteľke Lelákovej za túto myšlienku, ďakujem, že ste aktívne, možno do budúcna
sa zamyslíme nielen nad časopisom, ale aj nad školskou televíziou. V škole realizujeme

stále nové projekty, vždy je čo robiť... 
Prajem vám veľa zdaru, som tu pre vás!

 



Ako to bolo....
 

Je 7. september 1945 – v tomto významnom roku zasadli do lavíc Štátnej obchodnej
školy v Prešove a Obchodnej akadémie prví žiaci a spolu s nimi aj novovytvorený
pedagogický zbor, ktorý začal prvú kapitolu histórie inštitúcie, ktorá si dokázala

vydobyť významné miesto medzi prešovskými školami.
15. október 1945 – v dôsledku nebývalého záujmu uchádzačov Povereníctvo školstva

a osvety povoľuje otvoriť ďalšie ročníky , ale zápasí s nedostatkom učební 
a pedagógov. Škola bola dočasne umiestnená v priestoroch Štátnej priemyselnej školy

na Francisciho ulici (dnešná Plzenská ulica).
Rok 1949 – Štátna obchodná akadémia je premenovaná na Vyššiu hospodársku školu

a Obchodná škola na Nižšiu hospodársku školu.
Rok 1953 – je zavedený jednotný názov Hospodárska škola so štvorročným 

a dvojročným štúdiom. Pri škole pôsobila rovnako ukrajinská pobočka. Zmenilo sa 
aj pôsobisko školy – v priestoroch gréckokatolíckeho učiteľského  ústavu  

na Kmeťovom stromoradí.
Rok 1959 – škola sa opätovne rozdelila na dve školy – štvorročnú Strednú ekonomickú

školu a dvojročnú Ekonomickú školu. Vyučovanie sa realizovalo v slovenskom 
a ukrajinskom jazyku.

Keďže kapacitne ani tieto priestory nestačili , v rokoch 1976 – 1982 prebieha výstavba
novej budovy Strednej ekonomickej školy na Volgogradskej ulici, v ktorej bola škola 

do augusta 2021.
Rok 1989 priniesol zmeny nielen v politickej oblasti, ale i v oblasti  hospodárstva,

kultúry a školstva. V roku 1990 sa škola vracia k pôvodnému názvu Obchodná
akadémia.

 



Zmeny nekončia, mení sa obsah vyučovacích hodín, menia sa učitelia i žiaci, a radi by
sme povedali, že ostáva i obchodná akadémia, ale stali sme sa už súčasťou

optimalizácie siete stredných škôl a opäť sme menili adresu. Na základe právoplatného
rozhodnutia ministerstvo vyradilo zo siete škôl Obchodnú akadémiu na Volgogradskej 3
v Prešove a tiež SOŠ podnikania na Masarykovej ulici v Prešove. A tak v školskom roku
2021/2022 začíname písať novú históriu Spojenej školy na Masarykovej 24 v Prešove 

s organizačnou zložkou Obchodná akadémia a SOŠ podnikania.
Želajme preto „našej novej škole“ veľa zanietených študentov, múdry profesorský zbor ,

pretože tak skvelá minulosť musí mať aj skvelú budúcnosť.
 

PaedDr. Mgr. Emília Garbarčíková

 



   História SOŠ podnikania Prešov
 

         

 
         Prešov – mesto známe významným chovom koní i ako čulý obchodný a tranzitný

uzol, bol od nepamäti aj významným centrom vzdelávania a kultúry. Atény nad Torysou,
ako je vďaka rozvinutému školstvu Prešov nazývaný, v školskom roku 1951/52 rozšírili

svoju vzdelávaciu ponuku o zriadenie Strediska pracujúceho dorastu pri Odevných
závodoch v Prešove. Pre profesiu pánsky krajčír sa začalo pripravovať 27 žiakov 

v dvojročnom učebnom odbore – tak sa začala písať história organizačnej zložky našej
školy - SOŠ podnikania.

V roku 1970 prebehla príprava absolventov aj pre pobočné závody v Michalovciach,
Košiciach, Svidníku, Lipanoch, ale hlavne pre závod v Prešove.

Školský rok 1973/74 bol významným medzníkom - do užívania školy bola odovzdaná
nová 5-poschodová budova Stredného odborného učilišťa pre 350 žiakov s domovom

mládeže, školskou jedálňou a telocvičňou.
30. 4.1981 prezident republiky udelil kolektívu pracovníkov Stredného odborného

učilišťa „Vyznamenanie za vynikajúcu prácu“.
V období rokov 1982/83 bol experimentálne zavedený študijný odbor operátor odevnej

výroby.
1. 2. 1991 – rozhodnutím ministra priemyslu SR bolo zriadené Stredné odborné učilište
odevné ako príspevková organizácia a školský rok 1991/92 rozšíril sieť školy zaradením

nového učebného odboru krajčír – dámske odevy.
Obdobie rokov 1993/94 bolo medzníkom nastupujúcej transformácie - pri Strednom

odbornom učilišti odevnom bola zriadená Stredná priemyselná škola odevná 
so študijným odborom odevníctvo.

11. 4. 1997 sa škola stala členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory –
záverečné skúšky sa realizovali pod odborným dohľadom zástupcu SOPK a najlepší žiaci

získavajú osvedčenie SOPK.
13. 5. 1998 – minister hospodárstva SR udelil škole „ČESTNÉ UZNANIE MH SR“ za dobré

výsledky v príprave mládeže na robotnícke povolanie.
Obdobie rokov 1999/2000 do siete školy prináša nový študijný odbor modelárstvo 

a návrhárstvo odevov pri Strednej priemyselnej škole odevnej.
1. 9. 2000 v budove školy, v priestoroch školského internátu na 5. poschodí, boli

otvorené nové priestory odborného výcviku a praxe.
1. 1. 2003 zlúčením SOU odevného a SPŠ odevnej viedli k vzniku Združenej strednej

školy odevnej v Prešove.

 



31. 7. 2003 bol škole udelený inštitúciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY Ltd. 
v Londýne rating hodnoty „B“ – spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvalé dobrých

výsledkov.
V roku 2004 bol do siete školy zaradený nový študijný odbor obchodný pracovník 
a v roku 2005 nové študijné odbory - odevný dizajn, škola podnikania, pracovník

marketingu /pre cestovný ruch a obchod/, grafické systémy v odevníctve, technické 
a informatické služby v odevníctve.

1. 9. 2006 došlo k zmene názvu školy na Združená stredná škola.
V roku 2006 do siete školy boli zaradené ďalšie nové študijné odbory manažment

regionálneho cestovného ruchu a informačné systémy a služby.
29. 6. 2006 bol škole udelený inštitúciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY Ltd. 

v Londýne rating hodnoty „BB“ – kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej
úrovni.

Rok 2007 prináša škole nový študijný odbor styling a marketing.
1. 9. 2008 sa zmenil názov školy na STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU, o rok neskôr - 
1. 9. 2009, sa zmenil názvu školy na STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU PODNIKANIA.

9. 3. 2010 bol škole udelený Certifikačným orgánom systémov manažérstva PQM, s.r.o.
Banská Bystrica CERTIFIKÁT manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN

ISO 9001:2008.
Rok 2010 sa stal počiatkom bohatej histórie umeleckého študijného odboru dizajn

interiéru.
6. 5. 2011 bol škole udelený inštitúciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY Ltd. 

v Londýne rating hodnoty „BBB“ – vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia.
18. 4. 2013 do siete školy boli zaradené nové študijné odbory: ekonomické lýceum,

obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy, služby a súkromné
podnikanie.

18. 6. 2013 škola bola zaradená medzi Cvičné školy Prešovskej univerzity.
Vo februári 2014 predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory udelil škole

„ČESTNÉ UZNANIE“ za zásluhy a rozvoj Slovenskej ekonomiky a podnikania.
V roku 2015 do siete školy bol zaradený nový umelecký študijný odbor nástenná maľba

v architektúre.
V roku 2015 rozšírilo ponuku vzdelávania na našej škole vyššie odborné vzdelávanie 

v študijných odboroch financie, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie.
24. 5. 2016 medzinárodnou inštitúciou INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY Ltd. 
V Londýne bol zvýšený rating hodnoty „A“ – špičková inštitúcia s medzinárodnou

skúsenosťou.
 
 
 
 



8.3.2019 škola zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO
9001:2016 a spoločnosťou PQM získala akreditovaný certifikát.

1.11.2019 škola získala zatiaľ posledný certifikát kvality spoločnosti ICI pre absolventov
školy v rámci odborných kompetencií, praktických a vedomostí a skúsenosti.

1.11.2019 škola získala zatiaľ posledný certifikát kvality spoločnosti ICI pre absolventov
školy v rámci odborných kompetencií, praktických a vedomostí a skúsenosti.

1.9.2021 priniesol spojenie SOŠ podnikania s Obchodnou akadémiou a odštartoval
novú etapu v histórii oboch škôl, dnes organizačných zložiek jednej školy - Spojenej

školy Masarykova 24, 080 01 Prešov. 
 V novej epoche našej školy prajem veľa entuziazmu, síl a inšpirácií pre pedagogický

zbor i pre študentov, pevné zdravie a radosť z práce všetkým zamestnancom a žiakom.
 

Ing. Bohuš Popík, MBA,  ZRŠ pre organizačnú zložku SOŠ podnikania Prešov
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Z diania školy...
 

Ruský film v škole 

 
Žiaci druhého ročníka sa zapojili do osemnásteho ročníka akcie „ Ruský film v škole“,

kde mali možnosť ukázať svoju tvorivosť a talent. Naše šikovné druháčky Lucia Tkáčová,
Vanesa Vaľková, Radoslava Žigová a Liana Sedláková, vytvorili krásne diela, ktoré sa

umiestnili na prvých troch miestach v rôznych kategóriách. Žiaci si mali pozrieť kreslený
film „Strieborné kopýtko“ a následne po jeho premietnutí, formou hier a kvízov bola
realizovaná tvorivá dielňa, v rámci ktorej kreslili a vytvárali scénky z filmu ľubovoľnou
technikou. Organizátorom tejto akcie bol Zväz Rusov v Košiciach. Všetkým žiačkam

budú zaslané diplomy. Blahoželáme!
 

PhDr. Mgr. Viera Nižníková, PaedDr. Mgr. Valentína Černajová

 
 

Kresba žiačky IV.B - p
Ruth Zimová



Vďaka Žiackej školskej rade to

žije!
 

Milí spolužiaci, 
zaspomínajte si s nami na aktivity  Žiackej školskej rady (ďalej len ŽŠR), ktorá sa

najväčšmi snaží o to, aby vám všetkým spestrila štúdium na tejto škole a posúvala vás
vpred. 

V septembri sme zorganizovali charitatívnu zbierku školských pomôcok pod záštitou
Katolíckej charity, predvolebnú kampaň a celoškolské voľby do ŽŠR.

V tomto mesiaci sa uskutočnil aj teambuilding pre členov ŽŠR s mentorkou Líviou
Lengerovou, ktorá ako bývala predsedníčka ŽŠR, odovzdala mladším spolužiakom svoje

skúsenosti. 
26. októbra sme spoločne zažili „Halloween v škole“, „Súťaž o najlepšiu halloweensku

masku“, rôzne výzvy s halloweenskou tematikou za výnimočné odmeny.
Najbližšie nás čaká celoslovenská zbierka pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice

od topánok“, vďaka ktorej potešíme seniorov v domovoch dôchodcov. 
Sledujte nás na našom instagrame @zsr_poa, nech ste vždy informovaní o novinkách

medzi prvými a čakajú vás aj ďalšie epizódy nášho podcastu „V školskej lavici“, ktorý je
dostupný na platforme Spotify a IGTV. Tešíme na spoločné aktivity!

 
      Mgr. Veronika Stoláriková, koordinátorka ŽŠR   

 
 



 Na našej škole učím od roku 2008 odborné predmety v študijnom odbore
manažment regionálneho cestovného ruchu. Mojou uvádzajúcou učiteľkou bola pani
Ing. RNDr. Mária Vavreková, ktorá stála pri jeho zrode a bola jeho garantkou. Odbor

ako aj žiaci jej prirástli k srdcu. Všetko, čo robila, robila s láskou, odhodlanosťou
a nadšením. Dokázala kráčať za svojím snom. Dala odboru dušu. Bola mi najlepšou

učiteľkou, kolegyňou a kamarátkou.
 

 Za 12 rokov vzájomnej spolupráce sme zrealizovali množstvo odborných praxí 
so žiakmi vo Vysokých Tatrách, v Pieninách. Zažili týždne so žiakmi v prostredí, 

ktoré im dalo tak veľa, zrealizovali sme množstvo exkurzií v podnikoch cestovného
ruchu (CR), besedy s podnikateľmi, hoteliermi, Slovenskou agentúrou cestovného
ruchu, horskou službou, ochranármi, živnostníkmi z danej oblasti. Realizovali túry,

cyklotúry.
 Žiaci na našej škole každoročne absolvovali kurzy sprievodcu cestovného ruchu,

barmanský kurz, animátorský a baristický kurz. Na škole to vždy žilo, spoločne        
s kolegami sme cestovali v predvianočnom čase do Krakova, Budapešti, Prahy,

Paríža... Vymrzli sme, ale o to viac chutil punč, či pečená klobáska na trhu...
Spokojnosť  a spomienky presiahli priestor autobusu.

 
Vždy sme boli upriamení na to, aby sme dali žiakom príležitosť – nielen dať

vedomosti, ale ponúknuť aj príležitosti ukázať sa, vyskúšať si reálne fungovanie 
na trhu. Zažiť úspech. Presvedčiť o tom, že nás to naozaj baví. V spolupráci 

s kolegami sme aj žiakov tohto odboru posúvali do súťaže SOČ, kde sa mohli
realizovať, napísať a obhájiť skvelé nápady v kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo 

a gastronómia, Geografia a geológia a Voľný čas. Žiaci boli úspešní nielen v krajskom
kole, ale aj v celoslovenskom.

 
 
 

Letom svetom 



 Zapájali sme sa do rôznych projektov (Erazmus +, Leonarda), ktoré tiež mala 
na svedomí pani Vavreková. Spoločne s kolegami a žiakmi sme sa zúčastnili

viactýždenných pobytov v Taliansku, Bulharsku, Poľsku, Španielsku, Maďarsku 
a na Ukrajine. V rámci partnerskej spolupráce s poľskou školou v Krosne sme pravidelne

realizovali výmenné pobyty pre žiakov, zabezpečovali praxe. Vždy sme šli do určitého
rizika, ktoré však stálo zato.

 
 Štúdium odboru manažment regionálneho cestovného ruchu ponúka žiakom možnosť

uplatniť sa v oblastných organizáciách CR, krajských organizáciách CR, informačných
centrách, cestovných kanceláriách a agentúrach, podnikoch CR, zároveň si môžu aj sami

založiť vlastný podnik cestovného ruchu.  
 Chcem poďakovať všetkým kolegom za doterajšiu spoluprácu, bez nich by to nešlo,

rovnako ako bez šikovných žiakov, ktorí k nám prichádzajú študovať.
 Cestovný ruch je nadčasovou oblasťou kultúry, komunikácie v rámci národov 

i na medzinárodnej úrovni. Bol tu, je a bude. Preto budeme robiť všetko, čo je v našich
silách, aby sme pripravovali kvalitných odborníkov pre oblasť cestovného ruchu u nás

alebo v zahraničí.
 

 Ing. Jana Kočárová
vedúca predmetovej komisie odborných predmetov cestovného ruchu

 



Ako sa u nás študuje

zahraničným študentom ?
 

Bodnar Vladyslava, III.A-p
 

Čo je pre Vás najťažšie?
- Gramatika slovenského jazyka, obmedzenie internetu, vyhľadávanie stojí veľa nervov,

to je ťažké.
Čo sa ti najviac páči? 

- Odborné predmety, aktivity (napr. Nápad predáva)
Ako zvládaš odluku od domova, rodiny, priateľov…

- Dost’ l’ahko, lebo často cestujem domov.
Splnili sa tvoje očakávania?

- Áno.
Ako vnímaš Slovákov ako národ? 

- Dobre.
Kto/čo ti najviac pomáha?

- Slováci v triede.
Rozhodla by si sa pre štúdium u nás opäť? 

- Áno, chcem ísť aj na vysokú školu, do Bratislavy.
 
 
 

 



Butsko Nelia III.B- p
 

Čo je najťažšie?
- Slovenský jazyk.

Čo sa Ti najviac páči?
- Vyrovnanosť a mentalita Slovákov.

Ako zvládaš odluku od domova, rodiny, priateľov…?
- Ľahko, som taká, že mi je akože normálne smutno, ale ja sa na to nezacieľujem.

Splnili sa tvoje očakávania?  
- Moje očakávania sa splnili - o škole, že učitelia počúvajú názor žiakov a dobre sa

správajú k žiakom.
Ako vnímaš Slovákov ako národ?

- Každý národ a jeho kultúru rešpektujem.
Kto/čo ti najviac pomáha? 

- Slovenskí študenti mi pomáhajú, keď niečo neviem.
Rozhodla by si sa pre štúdium u nás opäť ? 

- Toto je posledná škola, kde študujem, po skončení školy chcem absolvovať len online
kurzy.

 
 
 

Krekhnyak Oleksandra III.A-p
 

Čo je najťažšie?
- Najťažšia je pre mňa gramatika slovenského jazyka.

Čo sa Ti najviac páči? 
- Asi to, že ľudia tu žijú pre svoje potešenie, svoju mentalitu.

Ako zvládaš odluku od domova, rodiny, priateľov…?
- Keďže som na Slovensku už 5 rokov, už som si zvyklа, aj keď na začiatku to bolo 

pre mňa veľmi ťažké.
Splnili sa tvoje očakávania?

- Viac áno ako nie.

Ako vnímaš Slovákov ako národ?
- Každá krajina má svojich ľudí, svoju kultúru a treba ju rešpektovať.

Kto/čo ti najviac pomáha?
Triedny učiteľ a spolužiaci.

Rozhodla by si sa pre štúdium u nás opäť ? 
- Nie, chcem dokončiť túto školu a ísť do práce.



Aleksyshynets Sofia II.A p
 

Čo je najťažšie?
- Mám problém so slovenskou gramatikou a matematikou.

Čo sa Ti najviac páči?
- Škola, nákupné centrá, priatelia.

Ako zvládaš odluku od domova, rodiny, priateľov…?
- Je veľmi ťažké žiť s myšlienkou, že všetci moji priatelia a matka sú na Ukrajine. Ale môj

tatko tu pracuje už 2 roky, tak je to 50 na 50 :) .
Splnili sa tvoje očakávania? 

- Myslím si áno.
Ako vnímaš Slovákov ako národ?

- Slováci sú veľmi dobrí ľudia.
Kto/čo ti najviac pomáha?

- Otec a brat mi pomáhajú s peniazmi a mama, ak niečo potrebujem, pomáha 
s úlohami.

 



Melnyk Vanessa II.A p
 

Čo je najťažšie?
- Najťažšie je tu nájsť spoločný jazyk s učiteľmi. Niektorí učitelia chápu, že ste

Ukrajinka a je to pre vás ťažké a niektorí hovoria, že im je to jedno.
Čo sa Ti najviac páči? 

- Najviac sa mi páči život v meste, Slovenky sú také milé a pohotové,
 vždy pripravené mi pomôcť.

Ako zvládaš odluku od domova, rodiny, priateľov…?
- Bez rodiny a priateľov je to tu veľmi ťažké, neustále ma to ťahá domov. 

Chýba ich podpora.
Splnili sa tvoje očakávania?

- Áno splnili sa, som veľmi rada, že tu žijem a študujem☺. 
Ako vnímaš Slovákov ako národ?

- Slováci sú veľmi dobrí ľudia, milí, pokojní, poriadkumilovní.
Kto/čo ti najviac pomáha?

- Najväčšou pomocou sú mi tu moji priatelia, v akejkoľvek životnej situácii 
alebo v škole. My všetci Ukrajinci tu v zahraničí zostávame veľmi priateľskí.

Rozhodla by si sa pre štúdium u nás opäť ?
- Po strednej chcem ísť študovať do Bratislavy na vysokú. Čím väčšie mesto, 

tým viac príležitostí.
 
 



Kustro Sofia II.A p
 

Čo je najťažšie?
- Keď som prvýkrát prišla na Slovensko, bolo to pre mňa veľmi ťažké, 

pretože som nevedela jazyk. Teraz je to jednoduchšie.
Čo sa Ti najviac páči? 

- Páči sa mi Prešov, mám rada svojich nových kamarátov a učiteľov, páči sa mi
moja škola.

Ako zvládaš odluku od domova, rodiny, priateľov…?
- Moja rodina je so mnou na Slovensku, ale chýba mi domov, priatelia. Niekedy
tak veľmi chcem ísť domov, že dakde mi v hlave prebieha myšlienka vrátiť sa 

na Ukrajinu, ale potom si poviem, že som tu prišla študovať a chcem sa rozvíjať 
a ísť ďalej.

 

 
 

Splnili sa tvoje očakávania?
- Moje očakávania boli trochu iné, ale páči sa mi tu.

Ako vnímaš Slovákov ako národ?
- K Slovákom sa správam dobre, pripomínajú mi našich Ukrajincov.

Kto/čo ti najviac pomáha?
- Veľmi mi pomáha moja rodina aj sesternica, takže moji noví kamaráti mi vždy

pomáhajú, keď dačo nerozumiem, aj učiteľa v škole mi pomáhajú.
Rozhodla by si sa pre štúdium u nás opäť ?                                    

- Myslím, že áno, išla by som študovať znova, neľutujem, že som išla študovať 
na Slovensko. 

 
redakčná rada



25. novembra 2021 vavríny víťazov fotografickej súťaže Mojou optikou si odniesli
v jednotlivých kategóriách talentovaní a vnímaví žiaci našej školy. 

 
 

V kategórií Portrét získala
 

     1. miesto Dominika Putnocká II.A-p
                                                2. miesto Katarína Kakarová III.B-p                                                             

3.miesto Radoslava Žigová II.B-p
.

V kategórii krajina získala 
 

1. miesto Sabrina Langová IV.A-o
2.miesto Sidónia Karabinošová II.B-p

3.miesto Vladyslava Bodnár III.A-p
.

V kategórii detail získala
 

1.miesto Samuel Trašky I.A-o
2.miesto Veronika Harajdová IV.A-p

3.miesto Patrícia Vitková IV.A-p
. 

V kategórii zviera získala
 

 1.miesto Patrícia Haboráková IV.B-p
2.miesto Simona Mikitová I.B-o
3.miesto Tamara Aronová III.B-p

.
Absolútnym víťazom sa stala Alexandra Magurová I.B-o

Všetkým blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník súťaže!

 

Súťaž mojou optikou



Absolútny víťaz 
Dielo Alexandry Magurovej I.B - o



Ing. Iveta  Drábová - ZRŠ technicko-ekonomický úsek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

staveniskách, kde jeden dom búrame, ale zároveň druhý budujeme. 
Vadí mi netrpezlivosť, všetko má svoj čas.
Máte nejaký zaujímavý zážitok s práce?

-Keď som nastúpila na túto školu, mala som sa ísť pozrieť na strechu školy,
keďže zatekala, to bol pre mňa zážitok.

Kto je podľa Vás osobnosť školy?
-Je tu veľa ľudí, ktorí majú charizmu. Pani kolegyňa Leláková, pani Veronika
Stoláriková, ktorá obetuje veľa času žiackej školskej rade, ale samozrejme

nepoznám všetkých učiteľov, a tým pádom neviem na sto percent objektívne
odpovedať na túto otázku.

Váš idol, vzor?
-Konkrétny vzor nemám, ale čerpám energiu z kultúrnych podujatí a

koncertov. Človek sa musí najprv pozitívnou energiou nabiť, aby ju mohol
ďalej odovzdávať.

Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?
-To že sme sa spojili, nám dalo záväzok, kvôli ktorému som niekedy musela

uprednostniť túto školu, pred svojimi vlastnými potrebami. Chcem, aby sa tu
žiaci z oboch škôl cítili príjemne, aby sa škola udržala na čo najvyššej úrovni, 

a konkurovala iným školám na trhu.
 

Ako ste sa dostali na túto školu?
-Vedela som že sa naše školy budú spájať,
 a keďže pôsobím v ekonomickom smere, vedela
som, že na tejto škole nájdem uplatnenie.
Čo tu máte radi? Čo Vám naopak vadí?
-Práca ma veľmi baví, aj práca s ľuďmi. Čo mi
vadí, je to, že v tejto chvíli je tu tej práce priveľa.
Obrazne povedané, fungujeme na dvoch 



Ing. Bohuš Popík, MBA - ZRŠ pre organizačnú zložku SOŠP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všetci sa navzájom spoznávame.
Ako ste sa dostali k profesii učiteľa?

-Tá cesta bola trošku zložitejšia. Najprv som pôsobil v OS SR. Potom som prišiel
na túto školu, prešiel som mnohými funkciami, až som sa dostal na pozíciu

učiteľa.
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?

-Je ich veľmi veľa. Momentálne sa najviac teším, keď viem, že mám hodinu 
so štvrtákmi - dizajnérmi. Je to trieda, kde viem, že ma len nepočúvajú, ale je

tam naozaj aj spätná väzba.
Nezabudnuteľný žiak? A prečo?

-Každý rok vám v hlave utkvie nejaký žiak. Tento rok to bude celá trieda - 4.a.  
Čo si o Vás podľa Vás myslia žiaci?

-Neviem, myslím si že učím celkom dobre, ale musíte sa opýtať ich.
Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?

-Maďarský guláš, sviečková.. samé zdravé veci. Nápoj - Pivo. Mám rad psov.
Čítam hlavne autobiografie. V poslednej dobe ma zaujal veľmi dobrý španielsky

seriál – La casa de papel (Papierový dom).
Máte nejaký životný vzor?

-Konkrétny idol nemám, ale sú to určite rodičia, ktorí mi dali život, ale sú to 
aj kolegovia, športovci, herci...

Čo by ste chceli odkázať žiakom a kolegom?
-Aby sme si navzájom pomáhali a robili všetko preto, aby škola napredovala 

a v hodnotení sa dostala na najvyššie miesta v prešovskom kraji.

 

Kam podľa Vás momentálne smeruje škola?
-Škola jednoznačne smeruje k svojmu cieľu – byť
jedinou ekonomickou školou v kraji, ktorá bude
žiakom ponúkať rôzne odbory ekonomického
zamerania.
Ako vnímate kolektív učiteľov a nepedagogických
zamestnancov?
-Myslím si, že kolektív je v štádiu spoznávania sa,
keďže nám pribudli nové kolegyne a kolegovia. 



Ing. Martin Keseličko - zástupca pre organizačnú zložku
 Obchodná akadémia

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo si podľa Vás o Vás myslia žiaci?
-Samozrejme len to najlepšie. Môžu byť na mňa naštvaní, ale chcem veriť, 

že si o mne myslia len to najlepšie.
 

Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?
-Horalka a čistá voda. Pes. Veľmi rád čítam fantasy a sci-fi literatúru.

Konkrétne Stanislaw Lem – Futuristický kongres a Pán prsteňov. Každý týždeň
mám iný obľúbený film.

 
Váš idol, vzor?

-Moja pani manželka
 

Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?
-Aby sme boli tolerantní a chápali jeden druhého.

Ako ste sa dostali k profesii učiteľa?
-Náhodne, mám vzdelanie ekonomického zamerania,
ale pracoval som ako profesionálny programátor.
Neskôr som dostal ponuku od svojej bývalej pani
učiteľky, prísť pracovať na svoju bývalú strednú školu.
Ponuku som prijal a učím už 36 rokov.
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?
-Každý deň je zážitok, škola je miesto, kde ľudia
nestarnú, pretože sa stále pohybujete okolo mladých 

ľudí. Byť tu s nimi je ten najkrajší zážitok. Pre mňa tie najsilnejšie zážitky budú
zrejme zo stužkových slávností.



PaedDr. Emília Garbarčíková - učiteľka SJL
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezabudnuteľný žiak? 
-Bolo by ich bolo veľa. Je medzi nimi aj herečka,  podnikateľka Slovenska roka,

mám proste skvelé deti .
Čo so podľa Vás myslia o vás žiaci? 

-Asi sa ma trochu boja. Vlastne ja sama sa bojím, keďže ich učím maturitný
predmet. K maturitnej práci ich musíte poriadne pripraviť. Tu sa musí spájať

prísnosť, náročnosť , ale aj ľudskosť.  

Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?
 -Zbožňujem pirohy. Červené víno a kvalitný koňak . Rozhodne delfín. Strašne
rada som čítala mojej dcére a vnúčatám Malého princa. Film - Forest Gamp.

To milujem.
Kto je vaším idolom? 

-Nemám nejaký idol, ale strašne oceňujem moju mamičku.
 Čo by ste chceli odkázať kolegom, žiakom? 

-Kolegom to, aby sme odstránili tie naše kadejaké sváry, aby sme sa snažili byť
ľudskí. Žiakom hádam iba to, aby sa našli, pretože niektorí sa naozaj nevedia

nájsť. Aby veľa čítali a nebáli sa slovenčiny.
 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľky? 
-Východisko z núdze. Neplánovala som byť
učiteľkou. Dávala som si prihlášku na medicínu,
potom na psychológiu a angličtinu, no neprijali
ma. Takže nechtiac. Trvá to už vyše 38 rokov. 
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy? 
-Je to taká kopa krásnych zážitkov, ktoré človek
prežíva, keď sa teší z tých detí, ktorým čosi dal.
Nezabudnuteľná je prvá trieda, a teraz tá 

posledná. Bola proste úžasná. Myslím si,  že toto sú také tie chvíle, keď žiak 
 príde s ružou za vami, 35 nádherných ruží, poďakuje sa vám za to, čo ste

robili - tak to je krásne. 

Čo
st

e o učiteľoch nevedeli?



Ing. Danka Rímská - učiteľka odborných predmetov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo si o Vás, podľa Vás, myslia žiaci?
-Neviem. Asi že som veľmi veselá. Raz mi na hodine povedali : „Vy sa stále

smejete.“ Mám rada humor.
Aké je Vaše obľúbené jedlo a aký nápoj?

-Môj ty Bože! Voda. Bublinková, minerálna a popri tom aj cola, tonic, káva –
nepijem ju pravidelne. A jedlo? Bravčový rezeň a zemiakový šalát. Je podľa

mňa nenahraditeľný.
Aké je Vaše obľúbené zviera?

-Mám rada psíkov. Mačky sú zlaté. Vedia sa túliť, sú prefíkané. Mali sme doma
mačku. No a nie až tak dosiahnuteľné – kone. 

 

 
Aká je Vaša obľúbená kniha a film?

-Krajina tieňov. Je to dráma, ponurý film, ale ponúka hlboké myšlienky.   
A kniha? Malý princ. Sú tam pekné myšlienky – hlboké myšlienky v malom

obale.
Čo by ste chceli odkázať kolegom a žiakom?

-Žiakom – sú mladí, plní elánu, aby študovali. Život nie je len zábava. Hlavne,
aby boli zdraví. Kolegom, aby mali zo svojej práce radosť, aby stretávali ľudí,

ktorým môžu pozrieť do očí, aby mali šťastie na kolegov.
Máte nejaký životný idol/vzor?

-Rodičia, samozrejme a môj triedny učiteľ na SŠ, výrazne ma posunul,
usmernil k štúdiu na VŠ, aby som využila dary, ktoré mi boli dané.

 

Ako ste sa dostali k učiteľskej profesii?
-Náhodou. Študovala som na SOŠ ekonomickej
(Obchodnej akadémii), potom na VŠ a po
materskej som bola prijatá z hodiny na hodinu 
na Obchodnú akadémiu. 
Aký najkrajší zážitok v škole Vám utkvel 
v pamäti?
-To je ťažká otázka, bolo ich veľa.
Kto bol Váš nezabudnuteľný žiak? A prečo?

-Stano Šesták. Chlapec, mladý muž, ktorý niečo dokázal. Chodil do futbalovej
triedy, kde boli šantiví chlapci. On bol iný. Snažil sa.



PhDr. Mgr. Viera Nižníková - učiteľka RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezabudnuteľný žiak a prečo?
-Keď som učila v dievčenskej odbornej škole, tak sme s dievčatami boli

dennodenne spolu, tam tie väzby boli veľmi silné. Sme taká partia, stretávame
sa každý rok aj dvakrát a spomíname na staré časy.

Čo si podľa vás o vás myslia žiaci?
-O mne si myslia, že veľa rozprávam, veľmi rýchlo rozprávam a v podstate si

myslím, že si cenia, že mám zmysel pre humor. Cítim od žiakov pozitívnu
energiu, vždy toho žiaka dostanem tam, kde chcem takou nenásilnou formou.

Obľúbené jedlo, nápoj, zviera, kniha, film?
-Káva, kuracina na prírodno, pes, psychologické knihy, detektívky, knihy 

o vojne, Anna Karenina.
Váš idol / životný vzor?
-Rodina, mama, manžel.

Kto je podľa vás osobnosť školy?
-Čo poznám, tak Valentína Černajová, s ňou som prežila krásne chvíle 

v Moskve, v Kolomne, takže ona. Je úžasná učiteľka a pán zástupca Popík,
ktorý je mojím žiakom. Oni sú podľa mňa z tých, ktorí patria na piedestál 

 školy.
Čo by ste chceli odkázať svojim kolegom, žiakom….

-Nech sa vždy snažia učiť na doraz. Sivosť - priemernosť, je podľa mňa strašná
vec, lebo v každom človeku je veľa skrytých hodnôt, ktoré môže dosiahnuť,

keď bude tvrdo makať, snaž sa zo všetkých síl.

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľa?
-U mňa je to celoživotná angažovanosť, pretože to bol
môj sen - stať sa učiteľkou. Splnilo sa mi to, žiakov mám
veľmi rada.
Najkrajší zážitok v škole?
-Tak ja som prešla viacero škôl, viac menej aj samotný
vyučovací proces bol výborný a v podstate okrem učenia
sme sa aj veľa nasmiali. Bola to aj stužková v Chorvátsku,
mali sme celý týždeň, aby sme si tam užili more, teplé 

 
počasie a stužkovú sme mali na lodi. To bolo úžasné!



Ing. Mária Onderková - učiteľka odborných predmetov, 
výchovná poradkyňa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo si podľa vás o vás myslia žiaci?
- Neviem to tak odhadnúť.

Aké je Vaše obľúbené jedlo, nápoj, zviera, kniha, film?
- Všetky múčne jedlá, káva, pes, Malý princ, romantika a české komédie.

Aký je Váš idol / životný vzor?
- Mám viac ľudí, ktorými sa dá inšpirovať.

Kto je podľa vás osobnosť školy?
- Je tu kopec osobností na oboch stranách, ktorí by mohli byť vzormi, medzi

žiakmi - to nazývam životaschopní, to vidno hneď, od prvého ročníka.
Čo by ste chceli odkázať svojim kolegom, žiakom….

- Veľmi rada som vždy chodila do práce, lebo tu bol vždy dobrý kolektív a verím,
že to tak aj bude. Mali sme tu kopec žiakov, na ktorých by mohol byť človek
hrdý, ktorí dokázali krásne veci, jednak pracovne aj ľudsky krásni, aby to tak

bolo aj naďalej.

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľa?
- Nebolo to úplne plánované, že budem učiť, ale nejak to
tak tými životnými cestičkami vyšlo. Musím povedať, 
že sa mi to páči.
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?
- Keď žiaci na konci hodiny povedali: Už skončila?- to bolo
také milé.
Kto bol Váš nezabudnuteľný žiak a prečo?
- Pamätám si veľa ľudí. Niektorých tváre, niektoré mená, 

niektorých životné príbehy, ale nepovedala by som, že to je len jeden žiak.



 
Ing. Zuzana Semanová - učiteľka odborných predmetov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?
- S kolegyňou spomíname na prvú stužkovú, to sme boli tak očarené všetkým -

aj školou, ešte sme nevideli do tých problémov, ktoré nás čakajú. Dosť často
na toto spomíname. Určite by sa našli aj iné príbehy.

Kto je Váš nezabudnuteľný žiak a prečo?
-Tak utkvejú práve tí problémoví žiaci, keďže človek sa im tak musí zvlášť

venovať, nájsť si k nim cestu, ale určite sú na druhej strane aj tí pohodoví žiaci,
s ktorými nájdete hneď na začiatku spoločnú reč.

Čo si podľa vás o vás myslia žiaci?
- To vôbec neviem, ale chcela by som to vedieť. Mnohí žiaci ocenia prácu
učiteľa až po skončení školy, keď sa rozídu do sveta, na iné školy a vedia

možno porovnať. A inak sa o sebe človek dozvie aj tak, keď vrazí medzi žiakov,
tak niečo počuje šuškať…. Ale netuším.

A čo Vaše obľúbené jedlo, nápoj, zviera, kniha, film?
- V jedle nie som vyberavá - vyprážaný syr a hranolky, čistá voda, čaj, príbehy

zo života.
Kto je Váš idol / životný vzor?

- Každého sa snažím vnímať tak, že sa môžem od neho učiť. Vnímať to dobré,
čo si môžem vziať do svojho života.

Čo by ste chceli odkázať svojim kolegom, žiakom….
-Žiakom veľa chuti do učenia. Učiteľom veľa trpezlivosti a tvorivosti, aby sme

sa snažili vidieť dobro v iných.

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľa?
 - Pôvodne som chcela učiť 1.- 4. ročník, ale keď som
sa hlásila na vysokú školu, vtedy sa tam robili
talentové skúšky. Nemala som odvahu, myslela som
si, že ich nedám, tak som si povedala, že to skúsim
okľukou. Išla som na VŠ ekonomickú, pred tým som
chodila na obchodnú akadémiu. Myslela som,
časom si dorobím pedagogické minimum, keby ma
to držalo a chcela som ešte učiť.



PaedDr. Mgr. Valentína Černajová - učiteľka RJ a geografie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo si o Vás podľa Vás myslia žiaci?
-Že im všetko odpustím. Cítim, že mám so žiakmi dobrý vzťah.

Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?
-Buchty na pare s makom - od mamičky. Minerálna voda. Náš psík – labrador, 

 Džeki. Kniha – Eugen Onegin od Puškina. Vojnové filmy – Vlčie diery.
Čo by ste chceli odkázať žiakom a kolegom?

-Som vďačná za to, že som tu, za všetkých žiakov. Kolegom, že si ich veľmi
vážim, som optimista a dúfam, že škola sa bude naďalej vyvíjať tak dobre, 

ako na začiatku.
Máte nejaký životný vzor?

-Rodičia, na strednej pán ruštinár, mám svoju vieru a vzorom mi je ten, 
v koho verím.

Kto je podľa Vás osobnosť školy?
-Každý, kto tu je. Každý je jedineční, vážim si všetkých.

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľky?
-Od malička som chcela byť učiteľkou, moja mama,
brat, teta manžel - všetci sú učitelia, čiže sme taká
učiteľská rodina. 
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?
-Každý deň mám krásny zážitok, ale najkrajší je, 
keď môžem pomôcť žiakovi.
Nezabudnuteľný žiak? A prečo?
 -Tu nadviažem na predchádzajúcu odpoveď. Raz som vyvolala veľmi usilovnú

žiačku Marianku, no práve vtedy nebola pripravená. Nedala som jej päťku,
povedala som jej, aby si to dobrala. Samozrejme na budúcu hodinu z toho
dostala jednotku. Po rokoch som sa dozvedela, že študuje geografiu vďaka

tomu, že som jej vtedy tú päťku nedala,  získala si lásku k tomuto predmetu.



                      Ing. Janka Kočárová - učiteľka odborných predmetov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
                         Váš nezabudnuteľný žiak?                        

-Stále sa nájdu. Väčšinou sa s nimi spájajú humorné, vtipné príhody počas
praxe i na vyučovaní. Konkretizovať je však ťažké. Je ich veľa.

  Čo si o Vás, podľa Vás, myslia žiaci?
-Učiteľka, ktorá má toho veľa. Neviem.

   Aké je Vaše obľúbené jedlo, nápoj, zviera, kniha, film?
-Budiš – robím reklamu. Mám rada aj kávu. Jedlo. Je ich veľa, ale hovädzí

paprikáš. Srnka  plachá, jemná, nenápadná. Anna zo zeleného domu a Jana
Eyrová.

Váš idol? Vzor?
-Rodičia a niektorí svätci.

Kto je podľa Vás osobnosťou školy?
-Ťažko označiť iba jednu osobu. Podľa mňa je ňou pani Vavreková, bývalý

riaditeľ - pán Kuchta a pani Stoláriková.
Váš odkaz kolegom a žiakom?

-Žiakom, aby sa učili. Kolegom veľa zdravia, síl, dobrú spoluprácu, vzťahy
medzi kolegami, žiakmi a všetkými navzájom.

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľky?
-Neplánovane. Pracovala som v Mestskom
informačnom centre, ale to ma nenapĺňalo. Po čase
som zareagovala na ponuku práce SOŠ podnikania,
kde hľadali odborníka v oblasti cestovného ruchu.
Prijali ma a ja som sa tu našla. Práca so žiakmi ma
baví. 
Aký je Váš najkrajší zážitok z prostredia školy?
-Mám veľa zážitkov. Najkrajšie spomienky mám  

na pani RNDr. Ing. Máriu Vavrekovú. Ona ma prijala do zamestnania ako ZŠR,
zaškolila ma. Vďačím jej za veľa. Organizovali sme exkurzie, odbornú prax,
súťaže, kurzy… Najkrajšie zážitky mám s ňou a každou triedou, ktorú som

učila.



 
 
 
 

Mgr. Veronika Stoláriková - učiteľka ANJ, 
koordinátorka ŽŠR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezabudnuteľný žiak? A prečo?
-Vždy to bývajú žiaci z vlastnej triedy. Ťažko konkretizovať. Asi tí, čo najviac

vystrájajú. Také najväčšie živly, tých si pamätajú všetci.
Čo si, podľa Vás, myslia o Vás žiaci?

-Neviem. Možno, že som priateľská, ľudská.
Kto je podľa Vás osobnosť školy?

-Pán riaditeľ Kuchta, čo robil pre školu, čo tu zanechal.
Váš idol? Vzor?

-Rodičia, čo pre mňa robia, to sa snažím odovzdávať ďalším ľuďom. Obdivujem
aj známych ľudí.

Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?
-Talianske – špagety. Nápoj – prosecco. Lev – výnimočný, krásna hriva. Búrlivé

výšiny. Anglické romantické komédie. Som romantik.
Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?

-Stay positive, not COVID positive.
 
 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľky?
-Úplne náhodou. Študovala som anglický jazyk, 
lebo sa mi páčil a bavil ma. Mali sme výbornú
učiteľku, ktorá bola tak nadšená pre svoju prácu, 
že dokázala motivovať k výberu učiteľského
povolania aj mňa. Vďaka nej som sa stala učiteľkou.
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?
-Mám veľa zážitkov. Mega, extra výnimočný bol 

minulý školský rok. Bolo to niečo iné. Spolupráca so žiackou školskou radou.  



 
 
 
 
 

Ing.arch. Silvia Šillová - odborná učiteľka umeleckého odboru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre mňa ostne nezabudnuteľný.
Čo si o Vás myslia žiaci, podľa Vás?

-Neviem, čo si myslia, ale snažím sa k ním správať tak, aby vedeli, že som
človek, ktorý má upratané v hlave. Snažím sa s nimi rozprávať ako s priateľmi.

Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?
-Milujem jedlo. Milujem taliansku kuchyňu. Milujem Toskánsko. Nie je to pizza,

ale pasta. Nápoj – fresh pomaranč. Alkohol nepijem, ale výnimkou je raz 
za polrok/rok Pereg. Krátkosrstý trpasličí jazvečík. Budeme takého mať. Bude
sa volať Boďa. Nádherné stvorenie, neplzne,má veľmi dobrú povahu. Kniha

Jóna Kalmana Stefánssona Príbeh o Aste. Úplní cudzinci - taliansky film,
zoberie za srdce. Páči sa mi  Batman, Spiderman.

Váš idol, vzor?
-Nemám idol. Uznávam ľudí, ktorí sú slušní, dobrí.

Kto je podľa Vás osobnosťou školy?
-Tejto? Pani učiteľka Leláková. Poznám ju. S pani Simkovou to boli moje

spriaznené duše.
 
 
 

Čo by ste odkázali kolegom, žiakom?
-Kolegom viac tolerancie, brať žiakov akí sú, aplikovať to do výučby. 

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľky?
-Som architektka, mám svoje štúdio. Väčšinou sa
zameriavam na interiéry. Práca v škole je môj vedľajší
projekt. Po materskej som prijala ponuku školy učiť
navrhovanie študentov interiérového dizajnu. Predtým
som učila na VŠ.
Aký máte najkrajší zážitok zo školy?
-Spája sa mi s Michalom Fečákom (bývalý študent), 

obhajobe klauzúrnej práce. To mi utkvelo.
A Váš nezabudnuteľný žiak? Žeby spomínaný Michal?

-Bolo ich viac. Mali sme tu jedného žiaka – je to veľmi smutné, zlatíčko. Môj
zlatý Alex Sabol. On bol jedno pozitívne klbko. Každý deň mi zložil

kompliment, ale úprimne. 

 

brutálny výbuch smiechu, smiali sme sa obaja pri jeho 



Mgr. Nikol Tomanová - učiteľka NJ a DEJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezabudnuteľný žiak? A prečo?
-Všetci žiaci sú pre mňa nezabudnuteľní, aj po rokoch, keď niekoho

stretnem, viem presne ako sa učil, kde sedel...
Čo si podľa Vás o Vás myslia žiaci?

-Nikdy nevyhoviete každému, niekto ma má rád, niekto menej, žiaci sa 
ku mne správajú celkom slušne, takže si myslím, že ma akceptujú a majú aj

radi.
Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?

-Akékoľvek talianske cestoviny s bazalkou a parmezánom, mlieko. Mám
rada všetky zvieratá. Mám rada romantické básničky (Karel Hynek Mácha –

báseň Máj). Romantické filmy a rozprávky, keďže tam víťazí dobro nad zlom.
Váš idol, vzor?

-Nemám.
Kto je podľa Vás osobnosť školy?

-Pre školu je každý dôležitý, preto je podľa mňa osobnosťou každý.
Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?

-Nerob zle iným, ak nechceš, aby robili zle tebe.

Ako ste sa dostali k profesii učiteľky?
-Stále som chcela pracovať s mladými ľuďmi a bolo 
mi jedno v akom odbore. Rozhodovala som sa medzi
právom a učiteľstvom, no a situácia sa vyvinula tak, 
že som študovala učiteľstvo na Filozofickej fakulte 
v Prešove, kde som sa rozhodla pre nemecký jazyk 
a dejepis.
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?
-Každá trieda má svoje plusy a mínusy, snažím sa brať 

všetko s nadhľadom a stále prevažujú tie dobré zážitky nad negatívnymi. 



Mgr. Anna Berdisová - učiteľka TSV a RJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Mám, dodnes sa s nimi stretávam, bola som ich triedna a sú to moje veľmi
blízke duše.

Čo si podľa Vás o Vás myslia žiaci?
-Že som veľmi prísna, som stará škola. Na hodine musí byť disciplína.

Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?
-Nemám obľúbené jedlo, ale nápoj jednoznačne pivo. Máme doma mačku 

a psa.
Nemám obľúbený film, ani knihu, ale veľmi rada čítam, najmä knihy 

o východnom svete.
Váš idol, vzor?

-Mám rada ľudí, ktorí si stoja za svojím názorom, aj obyčajný človek môže byť
idol.

Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?
-Aby sme k sebe boli úprimní, tolerantní a rešpektovali sa.

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľky?
-Už na strednej som vedela, že chcem byť učiteľkou.
Rozhodovala som sa medzi fakultou športu a VŠMU.
Nakoniec som vyštudovala fakultu športu.
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?
-Na obchodnej akadémii som mala štyri triedy, 
ktoré som, podľa mňa, veľmi dobre vychovala a čas
strávený s nimi, bol pre mňa najkrajší zážitok.
Nezabudnuteľný žiak? A prečo?



Mgr. Jana Šebejová - učiteľka odborných predmetov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V každej triede je nejaký nezabudnuteľný žiak, nejaký ten triedny maskot.
 

Čo si podľa Vás o Vás myslia žiaci?
-Niekto si možno myslí, že som prísna, niekto, že som v pohode, názory sa

líšia. Ja sa snažím túto prácu vykonávať najlepšie ako viem.
 

Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?
-Dukátové buchtičky a káva. Psík, mali sme bernardína. Odkedy vyučujem,

čítam už len odbornú literatúru.
 

Váš idol, vzor?
-Nemám konkrétny vzor, vždy keď vidím niekoho inšpiratívneho, snažím sa tie

dobré vlastnosti od neho prevziať a aplikovať ich do svojho života.
 

Kto je podľa Vás osobnosťou školy?
V minulosti pán Kuchta, momentálne pán Čiernik.

 
Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?

-Kolegom, aby si užívali každú jednu hodinu, žiakom, aby informácie prijímali,
pretože ich naozaj využijú aj neskôr v živote.

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľky?
-Nikdy som si nemyslela, že budem učiteľka.
Študovala som na hotelovej akadémii, neskôr prišla
príležitosť učiť na tejto škole, takže tu vyučujem
predmety, ktoré som vyštudovala.

Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?
-Boli to pre mňa imatrikulácie a stužkové slávnosti.
Nezabudnuteľný žiak? A prečo?



 
Mgr. Martina Kušnírová - učiteľka TSV

 
 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľky?
-Od malička som inklinovala k športu, vyštudovala som strednú školu

pedagogickú, kde bolo skvelé športové vyžitie a pokračovala som na Fakulte
športu v Prešove. Tam som zistila, že ma baví šport v kombinácii 

s pedagogikou, takže som pôsobila v materskej škole, až som sa dostala tu.
Veľmi ma to baví.

 
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?

-Je ich veľmi veľa, každým dňom si zbieram nezabudnuteľné zážitky.
 

Nezabudnuteľný žiak? A prečo?
-Júlia z 3.b, ktorá mi hodila oštep v telocvični a bývalí štvrtáci, tí boli riadni

experti.
Čo si podľa Vás o Vás myslia žiaci?

-Neviem, myslím si, že som zdravo prísna, často si ma mýlia so žiačkou.
Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?

-Nie som vyberavá, mám rada dobré jedlá. Čistá voda, čaj. Všeobecne mám
rada zvieratá, mala som psíka aj mačičku. Veľmi rada čítam knihy s tematikou

vojny – Mengeleho dievča. Filmy veľmi nepozerám, radšej si idem zacvičiť.
Váš idol, vzor?

-Mojím najväčším vzorom je moja mama.
Kto je podľa Vás osobnosťou školy?

-Každý učiteľ je skvelá osobnosť.
Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?

-Tak len asi ,,športu zdar“, veľa sa hýbte a dobre sa stravujte.



Mgr. Stanislava Drotárová – učiteľka matematiky
 
 
 
 
 
 
 
 

        
          

                                                - Boli to začiatky, keď si ma žiaci mýlili so žiačkou.
Keďže som na tejto pozícii ešte krátko, neprihodilo sa toho až tak veľa. Pre mňa
to je najmä spätná väzba, keď mi žiak povie, že vďaka mne to učivo pochopil, 

že som to dobre vysvetlila.
Kto je Váš nezabudnuteľný žiak a prečo?

-Je ich veľa. Momentálne sú pre mňa nezabudnuteľní naši ukrajinský žiaci. 
Páči sa mi že sú svojskí.

Čo si podľa vás o vás myslia žiaci?
-Zrejme že som prísna, ale nie je to tak, som tu nová, preto tak niekedy možno

pôsobím. Záleží to od žiaka.
Aké je Vaše obľúbené jedlo, nápoj, zviera, kniha, film?

-Milujem francúzske zemiaky a nápoj - určite káva. Nemám vyhradené obľúbené
zviera, ale doma mám mačku. Momentálne pozerám The Crown a fičím si 

na bondovkách.
Kto je vašim idolom?

-V rámci ženskosti – Marilyn Monroe, celkovo idol nemám. Snažím sa skôr riadiť
svojím vnútrom, ako to cítim ja a nie sa riadiť inými. Spomínam si na dve učiteľky

zo strednej, s ktorými som mala veľmi dobrý vzťah. Vtedy som 
si povedala, že chcem učiť ako ony.

Čo by ste chceli odkázať kolegom / žiakom?
-Žiakom, že ich mám rada, že sa na hodiny s nimi veľmi teším a dúfam, že si

nájdeme k sebe cestu. Kolegom, aby so mnou mali trpezlivosť, kým sa tu
aklimatizujem.

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľa?
 -Už na strednej škole som vedela, že chcem učiť,
konkrétne matematiku, preto moje kroky viedli aj 
na vysokú školu, kde som vyštudovala učiteľstvo. V čase,
keď som končila, naskytla sa príležitosť učiť na tejto škole
práve matematiku, preto som neváhala a podala 
si žiadosť o túto pozíciu.
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?

https://sk.wiktionary.org/wiki/%C4%8F


Mgr. Viktória Kirňaková - asistentka riaditeľa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kto je podľa Vás osobnosť školy?
-Z profesionálneho hľadiska pán riaditeľ, ale zároveň každý, kto si svoju prácu

vykonáva poriadne, no som tu krátko na to, aby som hodnotila.
 

Váš idol, vzor?
-Každý, kto sa niekde posunul, niečo dokázal, je pre mňa vzor. Keďže viem,

 čo vyššie funkcie obnášajú.
 

Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?
-Aby sme mali dobré vzťahy a akceptovali sa takí, akí sme.

 
 

Ako ste sa dostali na túto školu?
-Pracovala som 11 rokov v banke, no cítila som, 
že potrebujem zmenu. Keďže som vyštudovaná
učiteľka, tak ma to tak nejako prirodzene
priťahovalo. Zatiaľ tu pôsobím ako asistentka
riaditeľa.
Čo tu máte radi? Čo Vám naopak vadí?
-Som tu veľmi krátko, no oproti predchádzajúcej 

práci je to veľká zmena. Baví ma to. Baví ma práca s ľuďmi, kontakt 
so študentmi.

Máte nejaký zaujímavý zážitok s práce?
-Konkrétne nie, ale každý deň je pre mňa zážitok, keďže sa spoznávam 

s novými ľuďmi.



Ing. Peter Kopčák – učiteľ odborných predmetov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo si podľa vás o vás myslia žiaci?
-Závisí to od situácie. Učiteľ musí byť niekedy prísny, keď tie deti chce niečo

naučiť, ale niekedy zas musí trochu popustiť .
Aké je Vaše obľúbené jedlo / nápoj, zviera, kniha, film?

-Francúzske zemiaky a jemne perlivá nechladená minerálka. Máme doma
jorkšírskeho teriéra. Film - Davinciho kód.

Kto je vaším idolom?
-Bývalá pani riaditeľka, čo sa týka pracovnej stránky. V živote zrejme moja
dcéra, v mnohých situáciách je oveľa vytrvalejšia a húževnatejšia ako ja.

Kto je podľa Vás osobnosťou školy?
-Určite pán riaditeľ, nie len z titulu funkcie, ale aj z pohľadu toho, že musí viesť

tento kolektív.
Váš odkaz kolegom a žiakom?

-Aby si zvykli na danú situáciu a proces zlúčenia sa týchto dvoch škôl,
lebo zrejme až čas ukáže, že tento proces bol nevyhnutný. Prajem obom

stranám, aby boli spokojné.

Ako ste sa dostali k profesii učiteľa?
-Bolo to veľmi dávno. Vyštudoval som vysokú
školu ekonomickú a netušil som, že zo mňa bude
niekedy učiteľ. V tom čase sa na obchodnej
akadémii uvoľnilo miesto, potrebovali učiteľa
odborných predmetov, a tak ma to zaujalo, 
že som sa na tejto akadémii stal učiteľom.
Aký je Váš najkrajší zážitok zo školy?

-Je to určite moment, keď k vám prídu žiaci poďakovať, že ste ich niečo naučili.
To je nie len pre mňa, ale pre každého učiteľa také zadosťučinenie.

Nezabudnuteľný žiak? A prečo?
-Je to žiak, ktorý je momentálne poslancom PSK. Keď som ho učil, bol veľmi

šikovný, stále vedel obhájiť a presadiť svoj názor v rôznych situáciách,
 ktoré v škole vznikali. Páči sa mi, že svoj vplyv využíva a rieši problémy

obyčajných ľudí.
 
 



Ing. Miroslav Vrábeľ - učiteľ odborných predmetov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo si podľa vás ,myslia o vás žiaci? 
-No, tu otázku by som položil radšej žiakom.

 Obľúbené jedlo?
 -Slovenské jedlá. Halušky s kapustou, bryndzové halušky a halušky s

tvarohom. 
Obľúbený nápoj? 

-Mlieko. Ja ho mám strašne rád. 
Obľúbené zviera? 

-Psík. Mali sme jedného dosť dlho.   

 
Obľúbená kniha? 

-Úúúúf! Keby som mal viac času na čítanie. Odborné knihy, ktoré rád
využívam, sú aktuálne jediné, na ktoré čas mám.

Obľúbený film? 
 -Rád si pozriem sci-fi. 

Čo by ste chceli odkázať kolegom/žiakom? 
-Skôr žiakom, lebo kolegovia vedia, prečo sme tu. Žiakom, aby sa učili, 

aby v živote niečo dokázali.

 

Ako ste sa dostali k profesii učiteľa ? 
-To je veľmi ťažká otázka, ja som totiž neštudoval 
na vysokej škole učiteľstvo, ale študoval som na
odevnej vysokej škole. A na konci, keď som prešiel
určité obdobie tých odevných firiem som si povedal,
 že by som sa mohol na svoju materskú školu. Na tejto
škole som študoval v čase, keď bola ešte učňovkou.
Takže som prišiel do školy, spýtal sa pána riaditeľa,
ktorého som veľmi dobre poznal, a ten mi hneď 

ponúkol prácu. 
Aký je váš najkrajší zážitok/žiak na tejto škole? 

-Ako triedny učiteľ - odovzdávanie stužiek. Ako triedny učiteľ som viedol
niekoľko tried, to boli moje najkrajšie zážitky. Nezabudnuteľný žiak?

Konkrétneho nemám. Žiaci ktorí odišli zo školy, ma chodili navštevovať,
 čo patrí medzi príjemné zážitky.



Ing. Alena Kohútová - vychovávateľka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na internáte, zvykla som si. Musíme byť vďační za každú prácu.
Čo máte na škole rada? Čo Vám prekáža?

-Mám rada ľudí. Vyhovuje mi práca s mládežou. Mám veľmi rada aj svoje
kolegyne. Aj bývalé. Vadia mi papiere, byrokracia. Chcela by som sa venovať

viac žiakom, ale treba veľa papierov, dokladov… Keď je ale človek zdravý, 
tak sa všetko dá zvládnuť.

Aký zaujímavý zážitok v škole Vám utkvel v pamäti? 
-Jóój, tak toho je veľa, na sedem kníh. Jednu som už napísala. Vždy sa niečo

deje. Povedala by som, že ma už nič neprekvapí, ale prekvapí.
Kto je podľa Vás osobnosťou školy? Z minulosti alebo dnes.

-No teda! Asi ja. Vychovala som veľa žiakov. Stretávame sa, pomáhame si.
Myslím si, že si ma vážia. Pre týchto mnoho, mnoho žiakov som. Oni mi to
dávajú denne najavo. Nechcem nikoho uraziť. Bolo tu veľa ľudí – učiteľky 

a niektorí žiaci.
Čo by ste chceli odkázať kolegom/žiakom našej školy?

-Aby sa im darilo chodiť do práce s radosťou, bez stresu. A nie je to klišé – 
aby boli zdraví. To si želáme všetci. Žiakom: Keď budete mať záujmy, ľahko

všetko zvládnete.

 

Čo vás priviedlo na našu školu?
-Túžba byť učiteľkou. Učila som tu 
 odborné predmety. Takže ste možno
prekvapení. Nie som vychovávateľka,
ale učiteľka. Učila som odborné
predmety v odevných odboroch,
ktoré išli do zániku, škola sa
pretransformovala, ponúkli mi miesto 



Aký zaujímavý zážitok v škole Vám utkvel v pamäti? 
-Máme tu 100 žiakov. V noci je v službe iba jedna vychovávateľka – je to veľmi
náročné. Veľká zodpovednosť. Žiaci vždy voľačo skúšali, ale všetko sme vždy

zvládli.
Kto je podľa Vás osobnosťou školy? Z minulosti alebo dnes.

-Už učím deti mojich bývalých žiakov. Stretla som tu veľa ľudí, ale určite
niekdajší pán riaditeľ našej školy – pán Bukovič.

Čo by ste chceli odkázať kolegom/žiakom našej školy?
-Študentom prajem, aby si odniesli len tie krásne zážitky. Verím 

(ako absolventka našej školy), že na školu budú spomínať iba v dobrom. 
Veľa zdravia!

 

Bc. Mária Poklembová - vychovávateľka
 
 

Čo vás priviedlo na našu školu?
-Ja som absolventkou tejto školy, študovala som tu ešte v čase, keď bola SOU
odevným súvislé 5-ročné štúdium s maturitou. Potom som pracovala v OZKN

na výstupnej kontrole, naša škola patrila pod OZKN, tak som sa dostala 
do školy ako majsterka odborného výcviku, absolvovala som DPŠ, VŠ-štúdium

I. stupňa. V škole pracujem vyše 35 rokov. Ako sa menil profil školy,
rekvalifikovala som sa v súlade s nimi – od odevníctva, cez obchodného

pracovníka k CR, Keď odborný výcvik na škole po 50 rokoch skončil, ponúkli mi
miesto na šk. internáte a opäť nasledovala rekvalifikácia. Na internáte som 

už 6 rokov.
Čo máte na škole rada? Čo Vám prekáža?

-Aj ja mám rada prácu s deťmi, mládežou. Mám tri vlastné deti a vnúčatá.
Niežeby mi vadilo, ale bolo ťažké zvyknúť si na prevádzku na tri smeny. 

V tomto šk. roku už končím, pôjdem do dôchodku, verím, že to zvládnem.
 

 



Kolektív paní  upratovačiek
 
 

Ako ste sa dostali na túto školu?
Práca, prišli sme za prácou.

 
Čo tu máte radi? Čo Vám naopak vadí?

-Máme tu rady všetko. Vadia nám bežné veci, ako napríklad deti, ktoré sa
neprezúvajú, neporiadok pod lavicami, a keď si žiaci za sebou nedvihnú

stoličky.
 

Máte nejaký zaujímavý zážitok s práce?
-Máme ich plno, veľa detí sa nás pýta, či nám netreba pomôcť alebo nám

neraz povedia:  ,,Pán Boh pomáhaj!“ 
 

Kto je podľa Vás osobnosť školy?
-Pre nás bývalý pán riaditeľ Kuchta, ale máme veľmi rady aj terajšieho, 

nikdy nás neodmietne, je k nám veľmi ľudský. Taktiež pani Šebejová.
 

Váš idol, vzor?
-Naši rodičia.

 
Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?

-Kolegom zrejme nič, ale žiakom, aby boli viac tolerantní. Svoju prácu máme
rady, ale nemusíte nám ju sťažovať.



Kolektív pracovníkov školskej jedálne
 
 

Ako ste sa dostali na túto školu?
-Priviedla nás samozrejme práca.

 
Máte nejaký zaujímavý zážitok s práce?

-Pre nás je v podstate zážitok každé nové jedlo, ktoré pre vás navaríme.
 

Kto je podľa Vás osobnosť školy?
-Každý, kto robí niečo pre školu.

 
Váš idol, vzor?

-Naši rodičia, otec kuchár.
 

Čo by ste odkázali kolegom a žiakom?
-Aby spolupracovali.



Čo máte na škole rád? Čo Vám prekáža?
-Pozrite sa, sú tu samé slušné deti. Tak je? Som rád medzi mladými ľuďmi, som

už dôchodca, takže tu mladnem.
Aký zaujímavý zážitok v škole Vám utkvel v pamäti? 

-Uf! Každé ráno, keď sa žiaci chcú – nechcú prezúvať. Nič špeciálne. Ale mávam
aj nočné. Minule sa tu okolo 22:30 prechádzala líška.

Kto je Váš idol?
-Ja.(smiech) Vy si ešte môžete niekoho idealizovať – či je to otec, mama… Ľudia
nad 50 rokov už idoly nehľadajú. Ale keď som bol chlapec, neviem či poznáte

Winnetoua a Old Shatterhanda – spravodlivosť, odvaha... 
Kto je podľa Vás osobnosťou našej školy?

-Tu sú učitelia, ktorí tu učia 20-30 rokov, možno i viac, niektorí tu študovali.
Prichádzajú noví… Je tu veľa ľudí, ktorí sú osobnosťami.
Čo by ste chceli odkázať kolegom/žiakom našej školy?

-Človek musí mať odhodlanie, či sa mu bude dariť, alebo nie. Každý je iný. 
Je na každom, čo si vyberie.

 
Všetkým respondentom neformálnych rozhovorov ďakujeme za otvorenosť,

príjemnú atmosféru, ktorej boli architektmi. Ďakujeme za  možnosť navštíviť ich
backstage. Všetci učitelia, ktorých sme z dôvodu časovej tiesne, ich

zaneprázdnenosti nestihli vyspovedať, dúfame, že si čas nájdu pri príprave
ďalšieho čísla.

                                                                   redakčná rada 

Čo vás priviedlo na našu školu?
-Pán, ktorý pracoval, išiel na liečenie na tri
týždne, potom bolo potrebné posilniť služby
na vrátnici počas Fragarie, fanúšikovia
futbalu vedia, že je to každoročným
medzinárodný mládežnícky futbalový pohár,
ktorého účastníkom poskytuje aj naša škola
zázemie. Nuž, takže ma sem priviedol
kolega. 

Mgr. Václav Frič -  informátor



 „Skutočný umelec nie je ten, kto je inšpirovaný, ale ten, kto inšpiruje ostatných.“            
Salvador Dali

 
           Na našej škole v tomto školskom roku končia svoju históriu umelecké odbory
ukončením štúdia posledných dizajnérov. Život odevnému a interiérovému dizajnu
vdýchla a roky ho kreovala odborne i ľudsky vzácna slovenská umelkyňa a výtvarná

pedagogička pani PaedDr. Mgr. Anna Simková – významná slovenská scénická 
a kostýmová výtvarníčka. Vďaka nej študenti dizajnu poznali svet a svet poznal

šikovnosť adeptov umenia z Prešova.
 

           Dobré meno našej školy šíria aj absolventi odevného a interiérového dizajnu 
a na akademickej pôde umeleckých vysokých škôl na Slovensku a vo svete (Glasgow
School of Art Veľká Británia, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe, Technická
univerzita vo Zvolene - Katedra dizajnu nábytku a interiéru, Fakulta architektúry 
a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta umení Technickej

univerzity v Košiciach, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Prahe či
Technická univerzita - Ateliér odevného dizajnu v Liberci...). Absolventi oboch dizajnov

zožínajú úspechy v profesiách architektov, dizajnérov, pedagógov, slobodných umelcov
či zamestnancov kultúrnych inštitúcii, ba aj slávny  Cirque du Solei v Los Angeles

obohacuje svojim umením naša absolventka - Saška Apjarová.
        
       

 
 

Odbor dizajn interiéru



  Odevný dizajn a dizajn interiéru vyrástli na živnej pôde odevnej tradície, ktorá bola, 
je a už navždy ostane základným kameňom histórie existencie našej školy. Dizajn
pulzoval čulými aktivitami v dlhoročnej symbióze s ostatnými študijnými odbormi

(predovšetkým s manažmentom regionálneho cestovného ruchu, školou podnikania 
či ekonomickým lýceom), ktorým pomáhal vytvárať propagačné materiály či identitu.

Študenti sa odborne formovali v teoretickej oblasti i v praktických zručnostiach.
Oživením ich stredoškolského štúdia boli medzinárodné plenéry, projekty, exkurzie 
a študijné pobyty, výstavy výtvarných diel s vernisážami a súťaže ovenčené vavrínmi

víťazstiev doma i v zahraničí – Česká republika, Taliansko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko …
Mnohotvárne, pre školu prínosné, aktivity študentov dizajnu zanechali významnú

nezmazateľnú stopu (prezentáciou školy na FEAD-e – Festivale architektúry a dizajnu 
v Prešove, medzinárodnou súťažou MLM – Módna línia mladých, nástennými maľbami 

v interiéri školy, Azylom, čitateľským kútikom na vrátnici a množstvom iných aktivít).
 
 

Umelecké odbory na škole končia, ale výsledky ich aktivít s prácou ich absolventov
ostanú stálym dôkazom ich hodnoty a opodstatnenia.

 Dvere odboru zatvárajú odborní pedagógovia Mgr. Martina Leláková, Ing. arch. Silvia
Šillová, Mgr. Rastislav Mravec a študenti IV.A-p Barbora Baranová, Lukáš Bartoš,

Adriána Čuhranová, Veronika Harajdová, Rebeka Hodošiová, Simona Kaľuhová, Tímea
Kuchtová, Miriama Puškášová, Žaneta Vasičkaninová, Viktória Vašková a Patrícia

Vitková. 
  Veľa síl a entuziazmu všetkým!

 
 

 Mgr. Martina Leláková

 



naše výtvarné diela



Hľadanie cesty 
Nájdi vo mne vesmír

 osamelú hviezdu,
mliečnu cestu, dušu samotára

porcelánové dievča,
čo o láske úbohosti s iskrou v očiach tára.

Dám ti môj svet celý z viet, veď bez teba ho ani niet.
Len pre trochu lásky, 

naša je už stará letargická,
mala dušu samotára a bola veľmi hlúpa....

Cítim to vo vnútri seba, v skutočnosti som slabá a bledá.
 Smútok zrazu nahradil všetky moje pocity a vravím si: "Už to nie si ty, ale niekto iný.
                                                        Aneta Harčárová, I.B-p

Fráza emócií
Od prvej chvíle, čo sa poznáme,

nevedeli sme, že to tak dopadne.
Pozrel si sa na mňa, ja zas na teba,

hovorím si - On spadol z neba.

Tie modré oči a jemne kučeravé vlásky ,
to jediné, čo som chcela mať,

je kúsok tvojej lásky.

Tajili sme pocity pred každým,
hrali sa na nevinných,

no videli to na nás viacerí,
že sme niečo v sebe dusili.

Dlhšiu dobu rozmýšľam nad tebou ,
prečo dávam tomu načas,

ale ver mi, že to nie je neverou,
len mám po celom tele mráz.

Milujem ťa! - fráza nepopísateľných emócií,
ktoré chcem venovať len tebe,

no bojím sa tvojich reakcií,
ako to tvoje srdce vezme.

              Aneta Harčárová, I.B-p

Z tvorby študentov
bÁsne



TIPY – TRIKY – TAKTIKY
 
 

         Coco Chanel povedala, že dievča by malo byť dvojaké: elegantné a báječné.
 

Jedinečnosť dostávame do vienka už pri narodení a eleganciu si môžeme vykúzliť
voľbou správneho outfitu a meke-up -u. Zopár trikov nám ponúkla skúsená modelka,

talentovaná dizajnérka - naša spolužiačka Barbora – Baška Baranová zo IV.A-p.
 

Líčeniu sa venujem približne od svojich 13 rokov. Začalo to v období dospievania, 
keď sme prichádzali do puberty a niektorým sa nám začali robiť nedokonalosti na tvári.

Prv som len zakrývala nedokonalosti, potom som začala postupne experimentovať ,
pustila som sa do výraznejších lookov. Samozrejme tie začiatky, nevyzerali vôbec

lichotivo. 
Aj keď chce niekto s niečím poradiť, rada ukážem, ale všetko je hlavne o praxi. Výber
makeupu závisí od 3 faktorov. Musíme vedieť akú mame pleť. Či je normálna, suchá,
mastná alebo zmiešaná. Zmiešaná pleť je, keď máme v zóne T, čiže stred čela, nos, 

a kolo úst suché alebo veľmi mastné miesto a zvyšok pleti je opak toho. Ďalším
faktorom je, aký máme tón pleti, či máme pleť neutrálnej farby, ružovej alebo skôr

teplej (žltej/oranžovej) farby. 
 

Vyskúšala som už mnoho dekoratívnej kozmetiky z drogérie.
Voir - la, moji favoriti:

Make-up: Dermacol, Maybelline
Púder: Catrice

Kontúrovanie: Makeup revolution, Nyx cosmetics
Produkt na obočie: Essence ceruza, priesvitný gél

Paletka očných tieňov: Makeup revolution
Linky na oči: Nyx, Catrice

Špirála: Maybelline
Rúž: Essence, Maybelline

                                                                                             Baška
 
 
 

 





Buďme fit
 

Zdravý životný štýl určite nie je len o tom, že zrazu začneme jesť samé zdravé veci, 
každý deň budeme cvičiť, začneme si rátať kalórie a podobne. Je to skôr o tom, aby sme
zmenili prístup k nášmu telu a viac ho počúvali. Naše telo nepotrebuje razantne diéty, 

ale niekedy stačí zmeniť dávky jedál na menšie a častejšie a vaše telo sa vám určite
odvďačí. Mnoho ľudí, a hlavne mladí študenti, si dávajú rôzne diéty, ktorým častokrát ani

nerozumejú, 
ale dodržiavajú ich z princípu, že budú mať dokonale postavy. Možno budú “dokonale”, 

ale určite nie zdravé. Častým problémom je, že všetko chceme rýchlo a jednoducho. Takto
to nepôjde. Aj naše telo potrebuje čas, aby sme sa cítili tak, ako by sme chceli vyzerať. 
Na začiatok skúste zintenzivniť pohyb a do každodenného jedálnička zaradiť zdravšie

varianty jedál, ktoré konzumujete. 
                                    

                                     Môj tip na rýchly výživný štart dňa: SMOOTHIE                                                         
ingrediencie:

                                                           250 ml mlieka                                                            
                                                                       1ks banán                                                                                        

(prípadne aj za 1 PL ovsených vločiek, vlašských orechov, chia semienok, za 2 PL malín
/jahôd /čučoriedok …. ich ľubovoľné kombinácie)

                                                                          Postup:                                      
Všetky ingrediencie rozmixujte vo vysokej nádobe. Nápoj môžete kľudne nechať vychladiť

(v lete tak získate chutné osvieženie) 
Dobrú chuť! 

Dominika Putnocká, II.A

 
 



Zábavné okienko od žiakov

 





Zo života školy

 





 
       Počas svojho života stretávame veľa ľudí. Niektorí sa v ňom mihnú, iní nás

sprevádzajú dlhšie. Čas však nie je tak dôležitý, ako to, čím ho napĺňame. Možno 
by mohol niekto namietať, že čas je veľmi dôležitý. Dalo by sa o ňom nekonečne dlho

filozofovať. Nedá sa uprieť mu istú váhu - o jeho vzácnosti svedčí odveká túžba ľudí mať
ho čo najviac, ale ja by som chcela upriamiť pozornosť nie na jeho kvantitu, 

ale na kvalitu, na jeho obsah. Chcela by som príkladom z prostredia, ktoré spolu
zdieľame, priblížiť niekoho, kto dáva času pridanú hodnotu. Určite máme v škole

takýchto osobností veľmi veľa, preto nech tá, o ktorej budem hovoriť, stane sa
zástupcom všetkých.

V októbri 2017 vstúpil do dizajnérskych ateliérov skromne, ale odhodlane, ohromujúci
talent v étericky krehkom dievčatku. Už prvé ťahy črtajúcich sa kresieb počas

prípravného kurzu pre ašpirantov na štúdium dizajnu na našej škole predznamenávali
výnimočný talent. Tento talent sa po úspešnom absolvovaní talentových skúšok a prijatí
do školy plne rozvinul a odzrkadlil v podobe klasifikácie a vavrínov úspechu v množstve

súťaží, v realizácii školských i mimoškolských aktivít – medzinárodná súťaž talentov
Slovenskej národnej galérie, Módna línia mladých, výtvarné súťaže, realizácia

propagačných materiálov a vizualizácii pre školu, participácia na prípravách a realizácii
vernisáží a výstav, kultúrnych programov… Bolo toho veľa, ale to najdôležitejšie, 

čo sprevádza tento Talent, v kolektíve výnimočných osobností - umelcov a ľudí s veľkým
srdcom, je obdivuhodná spiritualita a človečenstvo v jednom. Nie je podstatné, 

na koho sa pozeráme, ale koho vidíme. Slová, ktoré by túto osobnosť charakterizovali,
môžu vyznievať obyčajne, môžu vyznieť ako klišé, ale kto ju pozná, dá mi za pravdu, 
že v jej prípade ide o perly zo slov: pracovitá, zodpovedná, disciplinovaná, trpezlivá,
ochotná pomôcť – skutočný altruista, milá a predsa nenápadná - Rebeka Hodošiová,

študentka dizajnu, talent a anima bella.
 

     „Základom charakteru je sila vôle.“ 
                                                                    Homér

Kto sa snaží, ten nie iba existuje, ten skutočne žije. Veľa síl v snažení!
 

                                                                                                          

 

OSOBNOSŤ

 Mgr. Martina Leláková 



„Vo svete nikdy nie je nedostatok zázrakov, nedostatočná je len naša schopnosť ich
vidieť.“

Gilbert Keith Chesterton, anglický spisovateľ a esejista
 

      Zázrakom možno nazvať aj vydanie nášho školského časopisu, ktorý držíte práve
teraz v ruke. Nadšenie, z ktorého sa postupne črtala jeho štruktúra, nestlmili ani

ťažkosti a prekážky, s ktorými sme sa museli popasovať. Nie je dôležité, čo všetko sme
museli zvládnuť, dôležité je, že sa to podarilo. Človek je tvor spoločenský, a ako taký by

ťažko zvládal životné výzvy sám. Náš časopis sa podarilo vytvoriť práve vďaka spolupráci
a podpore mnohých spriaznených duší. Niektorí prispeli „svojou troškou do mlyna“

príspevkom v podobe vlastnej tvorby, iný rozhovorom, ďalší povzbudením … Všetci teda
– priamo alebo nepriamo, majú svoj podiel na vzniku tohto časopisu - manažment

školy, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, žiaci. Radosť sa množí delením 
a vďačnosť ju umocňuje. Máme radosť z vydareného diela a sme vďačné za všetko, 

čo nám k jeho vytvoreniu pomohlo, sme vďačné tým, ktorí nám k nemu pomohli.
Ďakujeme vedeniu školy za morálnu i materiálnu podporu, spoluprácu a príležitosť

syntetizovať tvorivú odvahu so študijným časopriestorom. 
Ďakujeme pedagogickým zamestnancom za tú najvzácnejšiu komoditu – za ich čas, 

za úprimnosť a príjemnú atmosféru počas rozhovorov, za možnosť vstúpiť do ich
„kruhov“. Ďakujeme aj za príspevky o školskej i mimoškolskej činnosti.

Ďakujeme nepedagogickým za neformálne a priateľské rozhovory i podporu.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa podelili so svojim talentom a nabrali odvahu

prezentovať ho v našom časopise.
Všetkým vám patrí naša úprimná vďaka.

 
                                                              redakčná rada

 
 
 
 

poĎakovanie
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