
Lucia Šoltisová 1.A 15 rokov  

Som na tejto škole prvý rok a môj odbor je škola podnikania. Snažím sa tráviť väčšinu 

svojho voľného času v prírode, rada počúvam hudbu a taktiež hrám na hudobné nástroje. 

Som rada, keď môžem vymýšľať niečo nové a kreatívne, no hlavne keď vidím, že 

môžem pomáhať ostatným. Preto si myslím, že by som mohla byť nápomocná v žiackej 

školskej rade. 

 

Eva Hudáková 1.A 15 rokov 

Na Strednej odbornej škole podnikania študujem prvý rok odbor škola podnikania. Vo 

svojom voľnom čase sa venujem tancu, zimným športom a tiež rada počúvam rôzne 

hudobné štýly ako napr. k-pop. V žiackej školskej rade by som mohla prispieť pomocou 

pri organizovaní rôznych podujatí. 

 

Miriam Čujová 1.A 15 rokov 

Na Strednej odbornej škole podnikania študujem prvý rok, môj odbor je škola 

podnikania. Veľmi rada komunikujem a aktivizujem sa v rôznych oblastiach. V každom 

kolektíve som „akýmsi“ hovorcom. V žiackej školskej rade vidím možnosti kreatívnej 

spolupráce medzi študentmi a vedením školy. Veľmi rada budem jej súčasťou, Chcela 

by som obhajovať potreby nás všetkých, ktorí sme tu. Škola je prvým krokom 

k presadzovaniu vlastných názorov s rešpektom a úctou. 

 

Veronika Závadská 1.B 15 rokov 

Na túto školu chodím prvý rok a študujem odbor manažment regionálneho cestovného 

ruchu. Vo svojom voľnom čase sa venujem najmä spevu, ktorý ma veľmi napĺňa. Medzi 

moje najkreatívnejšie koníčky patria: výroba mydiel a náramkov. Týmto činnostiam sa 

venujem už 2 roky. Rada by so sa zúčastnila nejakých dobrovoľníckych činností, 

pomáhala ľuďom a trávila čas s deťmi. Som energická, spoločenská, komunikatívna 

a mám rada prácu s ľuďmi. Bola by som rada, ak by som bola ja tá, ktorá bude zvolená 

medzi členov ŽŠR. 

 

Viktória Daráková 1.B 15 rokov 

Na tejto škole študujem prvý rok odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Vo 

voľnom čase rada čítam knihy a venujem sa hudbe. No, mojou pravidelnou činnosťou 

je práca s deťmi, mládežou a ich rodičmi. Rada chystám rôzne podujatia a pomáham aj 

pri ich realizácii. Preto by mi bolo cťou stať sa súčasťou našej žiackej školskej rady, kde 

by som rada pomohla, ďalej sa rozvíjala a naučila sa niečo nové. 

 
 

 



Július Štefánik                          1.B                 15 rokov 
 

Na tejto škole študujem zatiaľ prvý rok odbor manažment regionálneho cestovného 

ruchu. Vo svojom voľnom čase sa rád venujem futbalu už dlhšiu dobu a rád naberám 

nové znalosti a skúsenosti v rôznych oblastiach. Ak niečo chcem dostatočne vedieť, 

dokážem sa to veľmi rýchlo naučiť a preto si myslím, že som vhodným kandidátom na 

člena ŽŠR. 

 

 

Samuel Bak                               1.B                  16 rokov  
 

Na našej škole študujem prvý rok v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu. 

Vo svojom voľnom čase sa rád venujem hudbe a ďalším rôznym veciam. Taktiež rád 

pomáham ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Myslím si, že v žiackej školskej rade by 

som mohol pomôcť realizovať a pomáhať pri organizovaní rôznych podujatí na škole. 

 

Rebeka Hodošiová 2.A 16 rokov 

Som študentkou druhého ročníka, odbor dizajn interiéru. Rada sa venujem čítaniu kníh 

a taktiež podporujem ekológiu a zdravý životný štýl. Záleží mi na druhých, preto si 

vypočujem ich názory a problémy. Žiacka školská rada by mi mohla poskytnúť priestor 

na riešenie problémov nás školákov. Práve preto, by som rada pôsobila v žiackej 

školskej rade a pomáhala žiakom presadiť ich hlas. 

 

Anna Danková 2.B  16 rokov 

Na tejto škole študujem druhý rok. Môj odbor je škola podnikania. Medzi moje dobré 

stránky patrí to, že som flexibilná, pracovitá, vyjadrujem svoje názory a viem vypočuť 

aj názory iných. Rada pracujem v kolektíve a som komunikatívna. Vo svojom voľnom 

čase sa najradšej venujem priateľom. Veľmi rada pomáham ľuďom a skúšam nové veci. 

Na našej žiackej školskej rade sa mi páči to, že ak nastane problém, tak ho riešia spolu 

s učiteľmi. A aj preto by som sa chcela stať členkov žiackej školskej rady. 

 

Patrícia Haboráková 2.B 16 rokov 

Na našej škole už druhý rok študujem odbor ekonomické lýceum. Vo svojom voľnom 

čase sa rada venujem hudbe, cestovaniu, spevu a študovaniu rôznych zaujímavých vecí. 

V žiackej školskej rade som doposiaľ nepôsobila, no som odhodlaná zmeniť to. Veľmi 

sa mi páči, že škola dáva aj žiakom obrovské právo a možnosť byť jej súčasťou 

a vyjadriť svoj názor na danú situáciu. Verím, že moje pôsobenie v žiackej školskej 

rade, by mohlo byť veľkým prínosom nie len pre mňa, ale aj pre školu. 

 

 

 



Viktória Iľková 2.C 16 rokov 

Na tejto škole študujem už druhý rok v odbore manažment regionálneho cestovného 

ruchu. Som komunikatívny a organizačný typ. Mám kladný vzťah k deťom a zvieratám. 

Som dôveryhodná, pomáham ľudom a rada sa zapájam do rôznych akcií. Keďže som na 

základnej škole v žiackej školskej rade nebola rada sa niečo priučím a budem jej 

súčasťou. 

 

Veronika Balážová 2.C 16 rokov 

Ahojte, ja sa volám Veronika a mám 16 rokov.  Teraz študujem druhý rok odbor 

manažment regionálneho cestovného ruchu. Keby som sa mala opísať, tak som veľmi 

spoločenský typ, ale keď musím dokážem aj vybuchnúť. Veľmi rada komunikujem, 

pomáham ľudom a som organizačný typ. Rada skúšam nové veci a na našej škole sme 

nemali žiacku radu, takže by som si to rada vyskúšala a rada sa niečo nové priučím. Na 

školskej rade sa mi páči, že akceptujú jeden druhého a každého zaujíma názor toho 

druhého. Nájdu problém, dohodnú sa a vyriešia ho.  Som si istá, že v žiackej rade by 

som bola nápomocná a budem rada, keď budem súčasťou žiackej rady. Ďakujem.  

 

Daniela Stanková 3.A 17 rokov 

Na Strednej odbornej škole podnikania študujem už tretí rok dizajn interiéru. Vo svojom 

voľnom čase rada počúvam hudbu, stretávam sa s množstvom ľudí a veľa svojho času 

venujem kresleniu. Rada sa podieľam na realizovaní nových nápadov a dovedením ich 

k zrealizovaniu. 

 

Erika Mikluščáková                3.C                17 rokov 
 

Na našej škole študujem odbor ekonomické lýceum už tretí rok. Vo svojom voľnom 

čase rada čítam knihy a sledujem seriály. Chcela by som byť nápomocná ako v 

realizovaní rôznych akcii tak aj v riešení problémov. 

 

Anna Jurkovičová 3.C 17 rokov 

Študujem na Strednej odbornej škole podnikania tretí rok odbor ekonomické lýceum. 

Mám rada zvieratá a šport. Venujem sa cvičeniu psov, fotografovaniu a aktívne hrám 

volejbal. Som komunikatívna. V žiackej školskej rade by som chcela byť nápomocná 

pri realizácii rôznych podujatí a akcií. 

 

Lívia Lengerová 3.C 17 rokov 

Čaute! Som študentkou 3. ročníka odboru ekonomické lýceum. Medzi moje záľuby patrí 

najmä fotografovanie, čítanie kníh, snowboarding a cestovanie. Chcela by som sa 

pokúsiť o splnenie a zrealizovanie vašich nápadov. Prostredníctvom školskej rady by 

som chcela vyriešiť čo najviac problémov a taktiež byť nápomocná všetkým navôkol. 



Zuzana Majcherová 4.A 18 rokov 

Na Strednej odbornej škole podnikania študujem dizajn interiéru a študujem ho štvrtý 

rok. Mam rada hasičský šport a všeobecne šport každého druhu. Rada komunikujem s 

ľuďmi a viem si presadiť svoj názor. V rámci žiackej školskej rady sa rada 

spolupodieľam na realizácii rôznych akcií a pomôžem každému, kto potrebuje. 

 

Stella Szentpetéry 4.B 19 rokov 

Do našej školy chodí veľa jedinečných ľudí. Každý z nich je svojím spôsobom 

zaujímavý. A to som aj ja. Chodím do 4.B triedy. Milujem svoj odbor (škola 

podnikania), je veľmi zaujímavý a nikdy sa nenudíme. Máme veľa aktivít, ktoré pre nás 

vytvára škola alebo školstvo. Za zmienku stoja napríklad výmenné pobyty, výlety, 

celoškolská súťaž "Nápad predáva" alebo SOČ. Som veľmi rada, že som mohla prísť na 

túto školu a študovať tu. Veľmi rada fotím a upravujem fotografie. Najlepšie sa mi fotia 

budovy a ľudia. Milujem pomáhať ľuďom, preto som členka slovenského červeného 

kríža. Veľmi rada sa učím nové veci. Na žiackej rade sa mi páči, že pomáhame iným 

ľuďom alebo deťom. Robíme dobré veci, čoho následkom sú výborne a milé zážitky.  

 

 


