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Svätoplukova 2, Bratislava

„Čím viac prianí máš, tým sa ti ich viac splní. Najdôležitejšie je neprestávať snívať.“

MATURANTOM SA 
ZAZELENALI KABÁTY
Lucia Čuboňová 
Ako sa vraví, čas nezastavíš... A je to presne 
tak. Ani nevieme ako a do sveta pomaly od-
prevádzame ďalších dospelákov. Našim ma-
turantom sa už zazelenali kabáty, pyšne si 
nosia zelenú stužku s ich menom. Pomalým 
krokom kráčajú v ústrety skúške dospelosti, 
ktorá im odštartuje novú životnú dráhu. Či už 
to bude štúdium na univerzitách, práca v pre-
vádzkach či nebodaj vlastné podnikanie, my 
učitelia, majstri aj vychovávatelia budeme na 
nich a na ich úspechy vždy pyšní. Milí naši dos-
peláci. Cesta dospelých nebýva ľahká. Čaká 
vás nemálo prekážok. Avšak každá prekážka je 
na to, aby sme ju prekonávali a prostredníct-
vom nej sa učili rásť. Ste na ťahu. Držíme palce 
A teraz pár slov od jednej z vás.... 
Vážená pani riaditeľka, drahé pani učiteľky, 
milí spolužiaci. Každá cesta má svoj zači-
atok i koniec. Stojíme tu dnes pred Vami 
s trasúcimi sa kolenami a hľadáme slová na 
vyjadrenie vďaky a úcty. Naše poďakovanie 
patrí Vám, naše drahé učiteľky, ktoré ste pred 
štyrmi rokmi za dverami Svätoplukovej vítali 
neskúsených študentov. Prišli sme plní od-
hodlania dokázať okoliu i sebe, že z bojiska 
odídeme víťazne. Už vtedy ste tušili, aký tuhý 
boj budeme zvádzať. Koľkokrát by sme radšej 
trávili čas niekde na diskotéke, no namiesto 
toho sme si doma dávali rande s knihami. 
A vy ste boli stále s nami, verili ste nám, us-
merňovali a podporovali nás. A nielen to. 
Ukázali ste nám nové svety, o ktorých sme ani 
netušili a naučili ste nás rozumieť im. Naučili 
ste nás nestáť v tieni iných, naučili ste nás pri-
jímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. 
No to najdôležitejšie, naučili ste nás nebáť sa 
nepriazne osudu. Ďakujeme vám za Vašu trpe-
zlivosť, pochopenie a priateľstvo. Sľubujeme 
vám, že sa zo všetkých síl budeme snažiť, aby 
naše cesty boli čestné, rozumné a plné lásky. 
Petronela Kovačičová 4. KVA

MLADÝ MÓDNÍ TVŮRCE ČR 
2022 V JIHLAVE
Dňa 24. 11. 2022 sme sa zúčastnili odbornej 
súťaže Mladý módní tvůrce ČR 2022 v Jihlave. 
Naši žiaci súťažili v odborných kozmeticko-ka-
derníckych disciplínach aj v kategórii z odevnej 
tvorby – Pokrývky hlavy, kde sme podľa výsled-
kovej listiny obsadili 4. miesto, medzi stredný-
mi školami s odevným zameraním. V náročnej 
účesovej tvorbe na tému Dancestyling Hair 
našu školu reprezentovala Valéria Pohanková. 
V téme facepaintingu s názvom Kultura Asij-
ských Národů nás reprezentovali dve žiačky: Si-
mona Majerčíková a Dominika Bokorová, ktorá 
získala 2. miesto. V téme fantazijného líčenia 
s názvom Fashion Forest nás úspešne repre-
zentovali tiež dve žiačky: Anita Martinkovičová, 
ktorá získala 2. miesto a Veronika Hadvigová, 

BLAHOŽELÁME 
K ŽIVOTNÉMU JUBILEU!

Motto: Rozprávajme sa, riešme problémy, 
z chýb sa učme, buďme odborne zodpovední, 
dôverujme sebe i študentom a držme spolu. 
Len tak môžeme byť lepší a úspešnejší.

Keď chceme hovoriť o pani riaditeľke, nutne 
musíme kopírovať históriu školy. Nie preto, aby 
sme upozorňovali na vek našej školy, ale pre-
to, lebo patrí k jej študentom, zamestnancom, 
ktorá telom i dušou zrástla so žiakmi a školou. 
Jej študentské roky začali v Strednom odbor-
nom učilišti textilnom /predchodcom/ našej 
školy. Zo študentky a zamestnankyne pradiarne 
sa stala predáčka, majsterka. Keď v roku 1995 
došlo k zmene názvu zo SOU-textilného na SOU 
zamerané na služby, začal sa jej ďalší odborný 
rast. Nové vzdelanie - rekvalifikácia v odbore 
kaderník, kozmetik, ďalšie odborné vzdelania 
spojené s maturitou. Najskôr  vzdelávala samú 
seba a potom študentky v daných profesiách 
a opäť ako majsterka odborného praktického 
vyučovania. Škola od roku 2016 a najmä od 
2018 sa plne vyprofilovala na beaty služby. 
Tak opäť s rastom úrovne školy, kvalifikačnými 
požiadavkami napredovalo i vzdelanie pani 
riaditeľky ukončené vysokoškolským diplo-

mom. Od práce majsterky sa  posunula na post 
zástupkyne riaditeľky praktického vyučovania 
a po odchode riaditeľky Ľ. Hegerovej do dôcho-
dku, bola menovaná riaditeľkou našej školy. 

Pani E. Motyčková mladučká opustila obec Ra-
doľu pri Kysuckom Novom Meste, pochádza 
z piatich detí a odišla za štúdiom a prácou do 
Bratislavy. Vychovala spolu s manželom syna 
Martina a dnes sa už tešia z jeho krásnej rod-
inky a dvojročnej vnučky Milotky. Deti sú jej 
láskou, energiou a zmyslom! Počas pôsobe-
nia v škole, jej “rukami“ prešli minimálne dve 
generácie. Nie náhodou bývalé študentky, 
dnes už matky, pri výbere školy pre svoje ra-
tolesti s dôverou prichádzajú naspäť do ško-
ly, lebo vedia, že sa o ich výučbu bude starať 
obľúbená pani Milka Motyčková. Je príjemné 
sledovať stretnutia po rokoch plné spomienok 
a ďakovných slov, vtipných zážitkov - „je do-
bre, že sme poslúchli vaše rady, škola je čas, 
kedy získame vedomosti, a je len na nás či ich 
budeme aj rozvíjať“. Človek len žasne, že si ich 
všetkých pamätá po mene. Mnohí z nich dnes 
už majú vlastné salóny a duálne vzdelávajú 
i zamestnávajú našich študentov.

Pani riaditeľka zostala verná našej škole, s reš-
pektom a hlbokou pokorou prebrala vede-
nie školy ktorá sa stala vysoko hodnotenou 
a uznávanou v rámci Slovenska.  Pozná každého 
zamestnanca, jeho náplň práce, možnosti 
a schopnosti – uvedomuje si aj rezervy. Trpe-
zlivo si vypočuje názor, hľadá riešenia, ktoré 
urýchlia, skvalitnia pracovný proces. Chce 
to veľkého ducha a veľa energie pri hľadaní 
riešení. Pre jej energiu, odbornosť, láskavosť 
a najmä vrodenú spravodlivosť ju milujú štu-
denti a vážia si ju zamestnanci. 

Svojím životom, postojom sa natrvalo zapisuje 
medzi výrazné osobnosti v bratislavskom škol-
stve.

Dolný rad zľava: 
Anna Huráková, vedúca ekonomického úseku
Mgr. Emília Motyčková, riaditeľka našej školy
 Michal Grožaj, vedúci technicko-prevádzkového úseku
Horný rad zľava: 
Mgr. Michaela Remšíková, hlavná majsterka PV
Ing. Bronislava Berčačin, zástupkyňa riaditeľky pre PV
Ing. Katarína Hegerová, študijné a personálne oddelenie
Ing. Mária Vidiečanová, zástupkyňa riaditeľky pre TV 
Beáta Janotková, vedúca školského internátu

ktorá získala 1. miesto. Všetkým ešte raz gra-
tulujeme k úspechom a ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu našej školy. Žiakov pripravovali: 
Monika Rabčanová, Mgr. Art: Dominika Bo-
korová (facepainting 2. miesto), Simona Ma-
jerčíková (facepainting), Veronika Knoteková 
a Lucia Šurečková – Pokrývky hlavy 4. miesto. 
Božena Ihnátová: Anita Martinkovičová (líčenie 
2. miesto). Veronika Porubská: Valéri Pohanko-
vá (náročná účesová tvorba), Veronika Hadvi-
gová (líčenie 1. miesto) Veronika Porubská

    Dnes 14. februára na Valentína Vás vítame, 
naši milí budúci spolužiaci. Našou bránou školy 

v Deň otvorených dverí 14. a 15. novembra 
prešlo viac ako 100 záujemcov 

o štúdium v budúcom 
školskom roku.

DEŇ 
OTVORENÝCH
DVERÍ 

Mgr. EMÍLIA MOTYČKOVÁ
Riaditeľka SOŠ kaderníctva 

a vizážistiky

Dominika Bokorová 
(facepainting 2.miesto)

Anita Martinkovičová 
(líčenie 2.miesto)

Veronika Hadvigová 
(facepainting 1.miesto)

Vedenie SOŠ kaderníctva 
a vizážistiky 

Protidrogový deň, fakty 
a skutočnosti o drogách.



  

IMATRIKULÁCIA

FIREMNÝ VEČIEROK AMCHAM
Dňa 25. 11. 2022 sme sa podieľali na tvorbe účesov obdobia 1920 
v rámci spolupráce pre firmu Amcham. Žiačky triedy III. KVA a I.VS 
spolu s MOV Vygodovou zhotovili líčenie a výčesy pre zamestnan-
cov firmy a ďalších, ktorí sa podieľali na tvorbe eventu.

INTERNATIONAL BEAUTY 
FESTIVAL GREECE 
31. 8. 2022
Naši žiaci sa zúčastnili Európskej sú-
ťaže a s pomedzi súťažiacich v rôz-
nych kategóriách juniorov sa im 
podarilo získať krásne umiestnenia: 
1. miesto Boháčová Kristína
1. miesto Chyzhova Viktória
1. miesto Martnkovičová Anita

V ABÚ DABÍ SME BOLI ÚSPEŠNÍ
V novembri sa konala medzinárod-
ná on-line súťaž krásy v Abú Dabí, 
hlavnom meste Spojených arabských 
emirátov. Súťaže sa zúčastnili aj naši 
žiaci v junior kategóriách. Podarilo 
sa nám umiestniť na popredných 
miestach. Linde Bujalkovej v kategó-
rii Poster fantasy image na 1.mieste, 
Kathryn Jakubikovej v kategórii Eve-
ning hairstyle na 1.mieste a Márii 
Magdaléne Tisovskej v kategórii Po-
ster advertising na 1.mieste. Úspe-
chom sa tešíme a gratulujeme!

INTERNATIONAL BEAUTY COMPETITION WIEN 6. 8. 2022
Aj počas letných prázdnin sa naša žiačka Viktória Chyzhova 
zúčastnila so svojimi prácami na súťaži v Austrálii a medzi 
juniormi sa jej podarilo presadiť až s dvoma krásnymi prácami 
a získala jedno prvé a jedno tretie miesto. 

DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL 
V BORY MALL - 2022

Propagačný deň stredných škôl určený verejnosti zorganizoval 
náš zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj za účasti vedenia 
župy 7. novembra 2022 v priestoroch obchodného centra Bory 
Mall. Mali sme opäť možnosť prezentovať naše študijné odbory 
vo výstavnom stánku formou propagačných materiálov. Osobne 
sme informovali rodičov, výchovných poradcov a budúcich spo-
lužiakov zo ZŠ o všetkom čo sa v našej škole naučia, kde sa uplat-
nia ale aj o všetkých aktivitách ktoré máme v škole.

KERAMICKÝ ATELIÉR A MY...
So žiakmi odboru 
UMELECKÝ PAROCH-
NIAR a MASKÉR 
v rámci predmetu 
ODBORNÉ KRESLE-
NIE A MODELOVA-
NIE sme v novembri 
navštívili keramický 
ateliér v petržalskom 
- CC CENTRE. Žiaci sa 
prakticky oboznamo-
vali s prácou s kera-
mickým materiálom. 
Okrem praktickej 
tvorby spoznali aj 
materiálne vybave-
nie ateliéru, napr. 
keramickú pec alebo 
farebné glazúry, kto-
ré by si mohli v bu-
dúcnosti vyskúšať. V 
rámci priestorov CC 
CENTRA sme si prezreli aj aktuálnu výstavu Seniorská výtvarná 
jeseň 2022, na ktorej seniori prezentovali práce z výtvarných 
workshopov. J. Šaušová

KRYOLIPOLÝZA – COOLTECH PRE ÚPLNÉ 
TVAROVANIE TELA
Dňa 23.11.2022 sa uskutočnila prezentácia firmy Beauty Med 
Slovakia, ktorá pôsobí ako distribútor niektorých svetových 
lídrov vo výrobe estetického a kozmetického vybavenia.  Cieľom 
školenia bola prezentácia a praktické prevedenie prestížneho 
kozmetického prístroja Cooltech. Kryolipolýza s Cooltech-om 
je neinvazívnou alternatívou liposukcie a bezbolestnou kryo-
génnou technológiou, ktorá odstraňuje prebytočný tuk. Účinne 
redukuje lokálne tukové usadeniny riadeným chladením na -8 ̊C 
v kombinácií s vákuom. Školenie prebiehalo na odbornom výcvi-
ku pre žiakov IV.KO a III.KO triedy. Praktická ukážka s postupom 
ošetrenia na vybranej modelke bola v trvaní 70 min, čo je čas se-
denia jednej kúry. Poskytnuté informácie ohľadne kozmetického 
prístroja boli pútavé a zaujímavé z hľadiska efektných výsledkov 
v čo najkratšom čase liečby. Kontraindikácie a diagnostikované 
oblasti, a taktiež, na ktoré liečebné zóny môžeme použiť prís-
lušný aplikátor boli témou celého prednesu školiteľov. Účelom 
bolo rovnako ozrejmiť si nové trendy vo vývoji kozmetických 
prístrojov na trhu. Žiaci boli oboznámení s postupom celého 
ošetrenia, ako vykonať procedúru s Cooltech v 6 krokoch. Výsle-
dok po ošetrení vybranej lokálnej zóny brucha budeme sledovať 
do 60 dní. Kúra sedenia by sa nemala prekročiť, kde maximál-
na aplikácia prístroja sú tri sedenia. Prvé výsledky sú zrejmé po 
2 týždňoch. MOV Božena Ihnátová

O INTERBEAUTY  
22. 10. 2022 sme prezentovali SOŠ K a V na 40.ročníku Interbeau-
ty najnovších trendov v oblasti starostlivosti o pleť, vlasy a nech-
ty. V stánku predviedli svoje práce  žiačky z odborov kaderník-vi-
zážista, kozmetik a manikér-pedikér najnovšie trendy, ktoré 
inšpirovali a za-
ujali veľkú účasť 
návštevníkov. Or-
ganizovaná bola 
aj súťaž v úprave 
a farbení obo-
čia a lepení rias. 
Zaujali nás nové 
techniky este-
tickej úpravy 
obočia – brow 
architecture – ar-
chitektúra obočia a dokonalé skicovanie obočia. Záver poduja-
tia sa niesol v udeľovaní ocenení najlepších prác našich žiakov 
kaderníkov, barberov, manikérov aj kozmetičiek. Získali sme 
popredné miesta v každej kategórie, na ktorej  žiaci  predvied-
li svoje zručnosti i nápaditú tvorivosť a kreativitu. Sprievodný 
program bol plný vizážistických súťaží, nových trendov, tém ur-
čených pre odborníkov, majiteľov salónov, najnovších produktov 
pre kaderníkov, manikérov a kozmetičiek. MOV Božena Ihnátová

ZLATÉ NOŽNICE 

V siedmom ročníku súťaže 
Zlaté Nožnice 2022 našu školu 
reprezentovalo šesť žiakov. 
Moderný pánsky strih precízne 
predviedli naši žiaci z II.BMP 
Samuel Čonka a Michal Pavlík. 
Svoje zručnosti v náročnej 
účesovej tvorbe na tému 
Svadobný komerčný účes 
predviedla Rebeca Dubská z III.
KVB. Na líčení témy Pin-up Girl 
svoju estetickú prácu predviedli 

až tri žiačky našej školy a to Mária Magdaléna Tisovská z 
I.KVA, Dominika Blahová z III.KO a Laura Paveleková zo IV.KVA. 
Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy predvedením 
krásnych súťažných prác, za preukázanú disciplínu pri nácviku, 
odhodlanie a odvahu sa zúčastniť tak veľkej celoslovenskej 
súťaže, mnohí v premiére po prvýkrát.    

6 MEDAILÍ INTERNATIONAL BEAUTY CHAMPIONSHIP NA INTERBEAUTY
Počas veľtrhu Interbeauty 2022 sa vyhodnocovala aj súťaž: International Beauty Championship. Konala sa v rôznych kategóriách do ktorých boli prihlásení aj naši žiaci so svojimi prácami a vynikajúcim 
umiestnením. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa do súťaže prihlásili, no nemali to šťastie umiestniť sa. Dúfame, že ich to však neodradí a držíme im palce do budúcna. 

TRETIE MIESTO VO FLORBALE...    
Športový župný deň stredoškolákov sa uskutočnil dňa 4. 10. 2022 
vo vonkajších priestoroch športového areálu Mladá garda. 
Dievčatá reprezentovali našu školu vo florbale, beach volejbale 
a atletických disciplínach. Vo florbale sme zožali veľký úspech 
a umiestnili sme sa na treťom mieste medzi družstvami dievčat 
celého BSK. Beachvolejbalistkám unikol postup zo skupiny iba 
o vlások, hrali veľmi dobre a nabudúce to bude určite postup 
do finálových zápasov. Na všetky reprezentantky sme veľmi hrdí 
a tešíme sa ďalšiu športovú akciu. Barbora Kritikos

TURNAJ V PING-PONGU
Dňa 24. 10. 2022 sa v priestoroch telocvične našej školy uskutoč-
nil ping-pongový turnaj. Táto akcia bola financovaná z prostried-
kov BSK v rámci projektu Otvorená škola. Turnaja sa zúčastnilo 
11 chlapcov a 28 dievčat, ktorí bojovali vo svojich kategóriách 
o medaile a o titul Majstra školy. Atmosféra bola fantastická. Žiaci 
súťažili v duchu fair-play a zároveň sme sa všetci dobre zabavili. 
O tom svedčia aj momentky z turnaja.

BIBLIOTÉKA PEDAGOGIKA 
V novembri sa uskutočnil knižný veľtrh Bibliotéka Pedagogika 
2022 v Bratislavskej Inchebe, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci 
druhého ročníka. Veľtrh sa niesol v znamení knižiek a mladí čita-
telia si mohli vybrať z obrovského množstva kníh rôznych žánrov 
a z vydavateľstiev za výhodné ceny. Veľtrh bol sprevádzaný aj 
besedami a rozhovormi s autormi kníh. Študenti ukončili týždeň 
o niečo bohatší a vášniví čitatelia sa nemôžu dočkať ďalšej čita-
teľskej akcie. 

Dňa 30. 11. 2022 sa triedy I.KO, I.KVA a II.KO zúčastnili divadelné-
ho predstavenia s názvom Počúvaj ma! alebo ako nestratiť hlavu 
v mobile. Predstavenie sa konalo v Dome kultúry Zrkadlový háj 
v Petržalke a zameriavalo sa na boj proti násiliu a kyberšikane. 
Šikane hovoríme na našej škole jednoznačné nie! Kafúnová

Otestovali sme si svoje vedomosti v anglickom jazyku na škol-
skom kole olympiády. Prvé miesto zo žiakov prvého a druhého 
ročníka získala Viktória Labudová z II.KVB a prvé miesto zo žia-
kov tretieho a štvrtého ročníka získala Anita Martnkovičová 
z III.KO. Víťazkám srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov 
v ďalších kolách olympiády. 

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU HALLOWEENSKÚ MASKU
Koniec novembra patril i k súťaži o najkrajšiu halloweenskú mas-
ku, túto akciu organizovala študentská rada na čele s pani učiteľ-
kou Leou Jonášovou. Učitelia, majsterky aj žiaci mali možnosť hla-
sovať a určiť, kto získa prvenstvo a vyhrá cenu o najkrajšiu masku. 
Bodovalo sa pomocou hlasovacích lístkov a tak naše modelky 
nevynechali ani jednu triedu, aby sa mohli v plnej kráse, či hrôze 
ukázať celej škole. Hoci všetky masky boli precízne a jedinečné, 
tou víťaznou sa mohla stať iba jedna. Najväčší úspech zožala Vlád-
kyňa zla, na ktorej pracovali Michaela Folková, Jarmila Galbová 
z 3.KVA a Adrián Kántor z 1.KVB. 
Blahoželáme víťazom a všetkým 
zúčastneným ďakujeme za účasť. 
Tešíme sa na ďalšie podobné akcie. 

V novembri sa žiaci tried 1.KO, 1.KVB, 3.KO, 4.KVB zúčastni-
li výstavy v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu 
v bratslavskom Dome športu. Mali sme možnosť vidieť  špor-
tové úbory známych slovenských olympionikov, ako aj špor-
tové pomôcky ako hokejky, kajaky, lyže, pamätné predmety 
a veľa ďalších. Pomocou interaktívnych obrazoviek sme sa 
mohli presunúť v čase na miesta Olympijských hier a zažiť je-
dinečnú atmosféru tohto svetového podujatia. Počas výstavy 
bola možnosť zúčastniť sa kvízu pomocou naskenovania QR 
kódu, žiaci ktorí mali minimálne 8 z 10 bodov si mohli za od-
menu zahrať stolný hokej a bola to veru dobrá zábava.  

KOMIKS ČI BÁSEŇ V ANGLIČTINE  
V mesiaci november prebiehala u nás v škole Súťaž v písaní 
v anglickom jazyku, kde mali žiaci a žiačky možnosť zapojiť sa do 
jednej z dvoch kategórií: vytvoriť krátky komiks, alebo napísať 
takzvaný akrostich, báseň, kde začiatočné písmená jednotlivých 
veršov spolu tvoria jedno slovo. Zapojili sa najmä žiaci a žiačky 
prvých ročníkov. Pani učiteľky anglického jazyka spoločne vybrali 
najlepšiu prácu z každej kategórie. V kategórii báseň nás zaujala 
práca Márie Kenderovej z I.KVB a v kategórií komiks práca Hany 
Skokánkovej z I.KVA. Víťazkám gratulujeme a prajeme veľa úspe-
chov v ďalšej kreatívnej tvorbe.  B. Kafúnová

Daydreaming
Riding a unicorn
Enchanting forest
A bloom
Magnificent fairy
Luminous rainbows
Avoiding reality
Nostalgia
Divine lights…

Mia Turner, I.KVA

Door to fantasy
Ready for a new story
Everyone´s journey is special
Awakening is the end of the story
Makes you happy or sad
Looking for something spacial
All things can be bright and beautiful
Nothing is impossible
Do what makes you happy…

Mária Kenderová, I.KVA

PREHLIADKA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE
Prvý školský týždeň sme sa prechádzali po uliciach Bratislavy. 
Práve na jednej z nich sa nachádza aj Univerzitná knižnica v Bra-
tislave (UKB). Je to najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slo-
venskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity 
Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila 
do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzni-
ku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia 
Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou 
slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná 
knižnica, pretože vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu 
i používateľského zázemia; pod týmto názvom sa stala známou 
v zahraničí. Z klasickej knižnice sa postupne pretvorila na mo-
dernú knižnično-informačnú inštitúciu.
Vo vnútri bola knižnica naozaj veľká. Točité schody starú budovu 
obkolesovali v strede, kde bola recepcia a iní zamestnávatelia. 
Najprv sme šli do knižnice, kde nám sprevádzajúca pani poroz-
právala o sektoroch. Dole, hneď na prízemí, sa nachádzali knihy 
odbornej literatúry, napríklad aj anatómia tela. Po presune na 
prvé poschodie nás uvítalo hrobové ticho. Knižnica bola úplne 
tichá, pani rozprávala veľmi jemno, rešpektovala pokojnú atmo-
sféru. Nachádzala sa tam študijná sála, v ktorej nám pani sprie-
vodkyňa poradila v budúcnosti písať si tu napríklad bakalárske 
práce. Nezdržali sme sa dlho a šli sme na druhú stranu, kde sa 
nachádzala odborná literatúra v cudzích jazykov. Ako prvá nás 
uvítala nemčina. Našli sme tam aj literatúru našich odborov, 
dermatológiu. No bola v angličtine. Bola tam matematika, ché-
mia, biológia a veľa zdravotníckych tém. Každý si vedel prísť na 
svoje. Vyšli sme hlbšie dovnútra, kde bola fonetika a slovníky 
anglického, ale aj slovenského jazyka. Pani nám ukázala veľkú 
Bibliu, ktorá mala pozlátené okraje a vnútri obsahovala obrázky. 
Priestor bol naozaj krásny, vyzeralo to, ako malá rokovacia sála. 

Na druhom poschodí sa nachádzali staré filmy, ktoré ukazovali 
noviny aj z pred 100 rokov! Všimli sme si, že doba bola úplne iná 
a noviny boli omnoho jednoduchšie než tie súčasné. Nakoniec 
nám ukázala vonkajšie prostredie - úžasnú terasu s pokojom 
a výhľadom na Bratislavský hrad. Všetci sme si spravili fotky na 
pamiatku a vyrazili do školy po učebnice.
Lucia Zemanová IV.KO

ŠKOLSKÉ KOLO 
NA INTERBEAUTY 
JESEŇ 2022

Accel Sugihara
2. miesto /Fantady 
Image Hair junior

Kathryn Jakubíková
1. miesto /Evening Hair 

style junior

Mária Magdaléna 
Tisovaká

2. miesto /Poster salon 
nails junior

Michal Pavlík
1. miesto /Genlemen 

Look junior

Samuel Čonka
1. miesto /Hair Man 
Avantgarde junior

Viktóriía Chyzhová
1. miesto /Tip Box gel 

Painting

Zaujímavosť:
Knižnica obsahuje asi 

5 miliónov kníh.
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BRATISLAVSKÉ MÓDNE DNI    
V historickej budove Národnej rady SR na Župnom ná-
mestí v Bratislave sa konali v dňoch 7. 9 a 8. 9. 2022 tra-
dičné Bratislavské módne dni. Na tejto akcii sa zúčastnili 
aj žiačky zo školského internátu: Vanesa Toráčová, Paulína 
Chochlíková, Dominika Glembová, ktoré pracovali v tíme 
pod vedením známeho kaderníka Lukáša Bielku. Dievčatá 
získali nové praktické ale aj sociálno- komunikačné zruč-
nosti v študijnom odbore kaderník a vizážista.

VARÍME V ŠKOLSKOM INTERNÁTE        
Študentky Zlata Kvak, Ľubov Gašparovičová 
a Shaviak Solomonia na krúžku, varíme v škol-
skom internáte, uvarili tri druhy jedla, ktoré sa 
podávajú 6. januára v deň Vianoc na Ukrajine. 
Plnený kapustný list s ryžou, mrkvou,  huba-
mi, smažená cibuľa, cesnak, paradajka, čierne 
korenie a soľ. Na sladko varili „kuťu“ pšenicu 
s medom, vanilkovým cukrom a škoricou. Ná-
pojom boli varené jabĺčka s medom a škori-

cou. V deň Vianoc sa dodržiava na Ukrajine 
silný pôst, varí sa 12. druhov jedla podľa me-
siacov v roku. Jedlo nesmie obsahovať nič čo 
je živočíšneho pôvodu. Všetky ingrediencie 
kúpila mamička Gašparovičová, ktorá nám 
poskytla veľa informácií. Dievčatá čerpali zo 
skúseností svojich mám a babičiek. Všetkým 
patrí vrúcne poďakovanie. Foto: T. Skronková

ADVENTNÝ VENIEC
Príprava k vianočnému 

večierku. Linda Bujalko-
vá a Laura Bencsicsová 

si vyrobili aj svoj vlastný 
vianočný venček spolu 

s vychovávateľkou 
L. Švirecovou. Srdce 

lásky z prírodného
materiálu dievčatá 

vyrábali v rámci krúžku 
interiérový dizajn.

Foto: I. Sekerová

KRABIČKY PLNÉ LÁSKY 

Aj tento rok sa naša škola zapojila do zbierky 
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. 
Pod organizačným vedením pani učiteľky Ing. 
A. Krutilovej žiaci aj pedagógovia vytvorili 37 
krabičiek naplnených s láskou niečím sladkým, 
slaným, teplým i pre potešenie. Krabičky boli 
7. 12. 2022odovzdané pani riaditeľke a popu-
tovali k seniorom do zariadení sociálnych slu-
žieb. Všetkým, ktorí zo srdiečka prispeli, veľmi 
ďakujeme.

Sťahovanie kvetov s. r. o. v škole zaznamenalo veľký úspech. S. r. o. rozšírilo a skvalitnilo 
svoje služby, keď namiesto jedného - dvoch kvetináčov sa začalo logicky a plánovane sústre-
ďovať na rozmiestnenie kvetov naraz vo väčšom množstve k čomu využíva aj výťah školy. 
V dočasnej dobe poprosíme o pomoc zamestnancov úspešnej s. r. o-čky pri presádzaní kve-
tov a iných zmysluplných prác.

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA 
ŠIESTEHO DECEMBRA 
Aj tento rok zavítal do našej školy Mikuláš so 
svojimi pomocníkmi. V každej triede, na praxi 
i v zborovni zavinšovali k nadchádzajúcemu 
vianočnému obdobiu. Neobišli ani pani riadi-
teľku a ostatných zamestnancov školy. Všetkým 
(keďže poslúchali) rozdali sladkú odmenu v po-
dobe cukríkov. Za ich pozvanie ďakujeme pani 
učiteľke Mgr. L. Jonášovej. Mikuláš s čertíkom 
a anjelikom priniesli radostnú vianočnú náladu 
a my sa tešíme na ich návrat v budúcom roku. 

BEÁTA 
JANOTKOVÁ
Vedúca 
školského
internátu

Pani Janotková nastúpila pracovať do našej 
školy ako vychovávateľka v roku 1984 a pra-
cuje dodnes. Keď to sčítame, odčítame, ná-
sobíme tak je tomu skutočne štyridsať rokov. 
Po maturite študovala v Nitre na inšttúte 
pedagogiky a po jeho ukončení začala pra-
covať v školskom internáte, v tom čase tex-
tlného učilišťa, ktoré sa stalo domovom pre  
študentky pradiarne. Pri príležitost jej život-
ného jubilea sme si spoločne zaspomínali na 
doby minulé, ale i te dnešné.

Ako fungoval školský internát 
v deväťdesiatych rokoch?
Študentky boli ubytované na tri a pól poscho-
diach. Bunkový systém bol rovnaký, len tam 
kde sú dnes v izbe tri študentky vtedy boli šty-
ri. Dievčatá mali o 7. hod. rozcvičku, postupne 
po poschodiach na dvore školy aj v zime. Po 
rozcvičke išli na raňajky, kde dostali aj desiatu 
a odišli do školy, alebo do pradiarne na prax. 
Okrem obeda mali i olovrant a večeru. Štu-
dentky finančne podporovala textilná fabrika, 
ktorá si školila a vychovávala budúce pracov-
níčky z celého Slovenska. Domov chodili raz 
za dva týždne. Mali sme mesačnú finančnú 
podporu a tak sme so študentkami mohli cho-
diť často do kina, divadla, na koncerty. Zúčast-

ňovali sme sa zemiakových brigád, zbierali sme 
ovocie v sadoch a podobne. V internáte v tom 
čase pracovalo dvanásť vychovávateliek.
Aký bol ďalší vývoj?
Po roku 1991 klesol záujem o textilné profesie 
a škola sa začala zameriavať na služby. V roku 
1995 došlo k zmene zo SOU-textilného na 
SOU so zameraním na služby. V roku 2008 sa 
zmenil názov na Strednú odbornú školu a boli 
otvorené nové 4-ročné odbory kaderník-vizá-
žista. V roku 2016 si škola zmenila názov na 
SOŠ kaderníctva a vizážistiky a plne sa venu-
je až dodnes beauty službám. To znamenalo, 
že došlo postupne k úplnej reorganizácii. Na 
prízemí je dnes jedáleň a telocvičňa. Škola je 
na prvom poschodí, prax na druhom, vedenie 
školy sa delí so školou o tretie poschodie a in-
ternát sa so školou delí o štvrté a piate po-
schodie. Dnes máme 132 miest na ubytovanie 
pre našich vlastných žiakov, študenti chodia 
na prax a do školy v papučkách.
Sme my študent dnes iní?
Študenti boli vždy jednakí. Prichádzate k nám 
ako deti a odchádzate ako dospelé dámy a páni. 
Najskôr sa zoznamujeme, vzájomne sa ovplyv-
ňujeme, spoločne riešime vaše prvé lásky a skla-
mania, túžby a sny. Vy sa socializujete a tak ste 
omnoho skôr pripravení na pracovné kolektívy. 
Keď sa s vami lúčime je nám smutno, ale vždy 
sa môžete zastaviť, zavolať. Ja tu už mám aj deti 
detí ktoré, k nám chodili a to je to najkrajšie oce-
nenie, že vaše mamy nám dôverujú.
V mene nás študentov ubytovaných v škol-
skom internáte prajeme k vášmu životnému 
jubileu ešte veľa síl a pevné zdravie. Ďakuje-
me za trpezlivosť a empatiu. Ďakujeme hlavne 
za osobný prístup, ktorý neraz vyhľadávame. 
Rady a usmernenia profesionála, ale i ľudský 
prístup. Ďakujem za rozhovor.
Terézia Sarah Beňová

1989Momentky z nahrávania približujú atmosféru 
štúdia počas verejného nahrávania s pánom 
Danielom Hevierom. Na pozvanie SPŠE Hálová 
sme sa 7. novembra 2022 zúčastnili produkcie 
debaty „November 89 po 33. rokoch“ ktorú 
realizovali žiaci 2. ročníka, odbor multimédiá.

VIANOČNÝ VEČIEROK

STARÁME SA 
O NAŠICH STARKÝCH
Študenti školy pravidelne navštevujú seniorov 
v domovoch sociálnych služieb kde s láskou 
a trpezlivosťou poskytujú služby kaderníkov, 
barberov ale i manikérov a pedikérov. V sú-
časnosti naše služby poskytujeme už siedmim 
domovom - Rehabilitačné zariadenie Gaudea-
mus, DSS Geria Záhorská Bystrica, DSS Jeseň 
života, DSS Archa, DSS Pažítková, DSS Bagaro-
va, DSS Inklúzia a mienime ich naďalej rozši-
rovať.

ROZHOVOR


