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Milí čitatelia! 

 
Je tu jeseň. Obdobie, kedy všade vonia zem 

a príroda sa zaodieva do najfarebnejších 

šiat. Obdobie, kedy dobrí záhradkári 

a poľnohospodári zbierajú v záhradách a na 

poliach plody svojej celoročnej práce 

a rekapitulujú, čo bolo a je dobré, prípadne 

čo by mali zlepšiť. A inak to nie je ani 

s našou školou. Nie však preto, že je jeseň, 

ale pre jeden nádherný dôvod.  

Naša škola má narodeniny. Už 70 rokov. 

Napriek svojmu veku je dámou v najlepších 

rokoch, v ktorej neustále naplno pulzuje 

život. Je plná mladého smiechu, 

zaujímavých zážitkov, aktivít, ale 

i povinností, ktoré jej nedovolia zostarnúť 

ani pokojne oddychovať. Takýto 

výnimočný život má naša škola, pretože je 

už sedemdesiat rokov plná mladých ľudí, 

ktorí jej neustále dodávajú energiu.                      

V súčasnosti je   obklopená tichom, zeleňou 

a očarene sleduje premeny Ľubovnianskeho 

hradu i vrcholkov tatranských štítov. 

Postupne výrazne zmenila svoju tvár a cíti 

sa spokojne, pretože prostredníctvom 

obetavých pedagógov ponúka študentom 

v modernom a príjemnom prostredí 

možnosti na sebarealizáciu a rozvoj 

v profesii, ktorú sa rozhodli študovať. 

Milí čitatelia, spolu so svojimi študentmi, 

redaktormi, sme prelistovali staré kroniky,      

pamätnice školy, oslovili sme bývalých                  

i súčasných zamestnancov, študentov, 

zástupcov mesta i regiónu, a tak Vám 

v časopise, ktorý držíte v rukách, 

ponúkame návrat v čase hlavne za pomoci 

spomienok tých, ktorí tu prežili časť svojho 

života ako študenti či zamestnanci, 

prítomnosť, ktorú prežívajú terajší študenti 

a všetci zamestnanci školy, i spomienky na 

tých, ktorí sa pričinili o to, aby meno našej 

školy úspešne rezonovalo nielen v našom     

regióne, kraji, na Slovensku, ale 

i v zahraničí.  

Mgr. Iveta Kuzárová 

učiteľka SJL-OBN  

vedúca  záujmového útvaru školský časopis ŠUM  
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Ty nestarneš, dušou si mladá, 

symbolom mladosti napriek veku si sa stala. 

V tebe je ukrytá prvá láska, túžba smelá, 

školská drina, aj trpká príchuť odriekania. 

Kto okúsi tvoj život školský 

nádherne zložitý, a predsa tak prostý, 

rád v mysli často zablúdi na tvoje chodby, triedy. 

Zabudne na chvíle nepríjemné, zlé, 

len s úsmevom na teba si spomenie. 

Stredná odborná škola, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni  
1949-2019  
70. výročie  

Stará Ľubovňa 2019 



Naša škola si v tomto období pripomína 70. výročie svojho zaloţenia. Genéza školy od roku 

1949 do roku 2004 je úzko spätá s históriou rozvoja poľnohospodárstva, ale aj s jeho 

postupnou stagnáciou a úpadkom. A tak prakticky od roku 2004 vzniká a začína sa napĺňať 

nová vízia a nové smerovanie školy. 
 
Víziou našej školy bolo, aby v budúcnosti v jej areáli a objektoch vzniklo kvalitné regionálne 

stredisko odborného vzdelávania, kultúry, osvety a športu, ktoré bude slúţiť širokej verejnosti 

nášho regiónu a bude ponúkať variabilnú sieť rôznych študijných a učebných odborov 

i vzdelávacích ciest s rozličnou úrovňou  poskytovanej kvalifikácie so zameraním na sluţby 

v cestovnom ruchu a remeslá. 
 
Doterajšia cesta vývoja našej školy k súčasnosti nebola jednoduchá. Škola počas svojej                    

70-ročnej histórie sídlila na viacerých miestach nášho regiónu a niekoľkokrát menila svoj 

názov. Napriek tejto strastiplnej ceste  je stále tu a v súčasnosti sa právom radí medzi stredné 

školy Prešovského samosprávneho kraja dosahujúce vynikajúce výsledky práce a vďaka 

realizácii niekoľkých projektov zo štrukturálnych fondov aj najmodernejšie  vybavené školy. 

Zároveň ako jedna z mála škôl v kraji zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces  pre ţiakov              

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pod vedením školského špeciálneho 

pedagóga a na Elokovanom pracovisku v obci Lomnička pomáha ţiakom z marginalizovanej 

komunity získať vzdelanie, čím im umoţňuje ľahšie sa uplatniť na trhu práce. 
 
Kvalita našej školy sa preukázala aj v audite Svetovej banky v rámci iniciatívy Slovakia 

Catching up Regions, ktorý vykonala na 73 stredných odborných školách, vrátane verejných, 

súkromných a cirkevných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Na základe výsledkov 

auditu Svetová banka identifikovala päť prioritných stredných odborných škôl, medzi ktoré  

nominovala aj našu školu, aby sa stali pilotnou vzdelávacou inštitúciou  pre oblasť sluţieb 

a remesiel kraja. 

Milí priatelia! 



Cieľom aktivít školy bude prostredníctvom pripravených investičných balíkov zo 

Štrukturálnych fondov Európskej únie v spolupráci s Odborom školstva Prešovského 

samosprávneho kraja vytvoriť vzdelávaciu inštitúciu 21. storočia prostredníctvom 

vybudovania centra kompetencií a excelentnosti pre sluţby v oblasti gastronómie, remesiel 

a cestovného ruchu, ktorej cieľom bude ponúknuť kvalitné, efektívne, inkluzívne a relevantné 

odborné vzdelávanie a prípravu. Škola sa stane inšpiráciou pre ostatných v regióne  

a otvorenou pre budúce vyhliadky a partnerov. 
 
Všetky tieto výsledky by nebolo moţné dosiahnuť bez predošlej 70-ročnej etapy vývoja školy, 

bez obetavej a zodpovednej práce bývalých riaditeľov  a nadšenej armády ľudí, 

pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí tvorili doterajšiu históriu školy. 
 
Som rád, ţe kaţdý učiteľ, majster odbornej výchovy, zamestnanec pristupujú ku kaţdodennej 

práci  so ţiakmi zodpovedne  a s láskou.  Tento prístup je základom našich doterajších 

úspechov, základom  vo vzťahu školy k našim ţiakom a ich rodičom i základom našej 

budúcnosti. 
 
Všetkým bývalým i súčasným zamestnancom školy, všetkým našim partnerom, priateľom školy 

i našim bývalým  a terajším ţiakom za to patrí veľká vďaka. Som presvedčený, ţe naša škola 

má v súčasnosti i do budúcnosti zabezpečené  preţitie v rámci stredných škôl nášho regiónu 

i v rámci Slovenska. 
 
Ţelám našej škole veľa ďalších úspešných rokov, kvalitných pedagógov, ostatných 

zamestnancov, partnerstiev, priateľov a predovšetkým ţiakov, aby sme i v ďalšej etape histórie 

školy mohli  rozdávať  mladej generácii svoj um a srdce. 

PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy 

ocenenie riaditeľa ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom 
za dlhoročnú riadiacu a pedagogickú prácu a výsledky dosiahnuté 
vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti odborného školstva 



Stredná odborná škola, Jarmočná 

108 v Starej Ľubovni vo svojich 

sedemdesiatich rokoch spĺňa pod 

mienky moderného vzdelávania. 

Pripravuje žiakov študijných 

odborov,  učebných odborov 

a  nadstavbového štúdia v učeb-

niach teoretického a praktického 

vyučovania vybavených naj-

modernejšou technikou,      kto-

rú nám môžu závidieť i mnohí 

profesionáli. Je školou,                

ktorej ponuka štúdia v  jednotli-

vých odboroch zameraných na 

hotelové služby a remeslá odráža 

potreby domáceho i zahraničného 

trhu práce a zvyčajne záujem 

uchádzačov o štúdium prevažuje 

možnosti určeného plánovaného 

počtu prijímaných žiakov. 

Zameranie školy však nebolo 

vždy rovnaké. Po prevrate v roku 

1948 vznikla v našom regióne 

potreba vychovávať pracovní-

kov pre poľnohospodársku prax,    

a tak v roku 1949 bola založená 

rozhodnutím bratislavského Po-

vereníctva poľnohospodárstva 

dvojročná roľnícka škola, 

ktorej zakladateľom a prvým 

riaditeľom bol pán                           

J. Firschtenceller. 

Vývoj školy je možné roz-                   

deliť do dvoch etáp. Prvú etapu,                                     

roky 1949 – 2005, tvorili 

počiatky a vývin poľno-

hospodárskej školy, ktorá v tom-

to období sídlila na viacerých 

miestach: V priestoroch súčasné-

ho Okresného úradu v Starej 

Ľubovni, v Novoľubovnianskych 

kúpeľoch, pod hradom Ľubovňa 

či v montovaných objektoch na 

Ulici duklianskych hrdinov, 

dnešnej Prešovskej ulici, aby  na-

koniec našla svoje miesto v areáli 

bývalého Štátneho majetku v Sta-

rej Ľubovni a postupne, rekon-

štrukciou starých priestorov 

spojenou s výstavbou nového 

areálu, nadobúdala novú 

Škola v premenách času 

26.5.'79, stretnutie prvých absolventov odboru včelár – ovocinár, šk.r. '65-'68 

1965, záber z odborného výcviku žiakov                
        

poľnohospodár mechanizátor 

prvá budova školy pod hradom Ľubovňa 



umožňuje ľahšie uplatnenie na 

trhu práce doma i v zahraničí.  
 
V ďalšej etape, od roku 2006,             

sa vývinová línia školy menila 

a z poľnohospodárskej sa po-

stupne stala škola zameraná na 

hotelové služby a remeslá. Táto 

zmena nebola jednoduchá. 

Museli sa vybudovať odborné 

učebne teoretického i praktického 

vyučovania, aby študenti,                

ktorí prejavili záujem študovať 

v nových odboroch, získavali 

teoretické vedomosti a praktické 

zručnosti v kvalitných pod-

mienkach. Pod dohľadom špe-

ciálneho pedagóga v našej škole 

začali získavať kvalitné vzde-

lanie i študenti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potre-

bami a so sociálne znevý-

hodneného prostredia. 
 
A práve v tomto období pod 

neúnavným vedením nášho 

súčasného riaditeľa Dr. Buvaliča 

sa škola začala postupne výrazne 

rozvíjať a meniť hlavne za pomo-

ci financií získaných z kvalitne 

vypracovaných projektov. Rea-

lizáciou projektu „Energetická 

hospodárnosť, rozširovanie, 

rekonštrukcia a modernizácia 

stavieb na SOŠ Jarmočná 108, 

Stará Ľubovňa“ sa znížila 

energetická náročnosť prevádzky 

objektov školy v Ľubovni,  

zlepšil sa technický stav budov,  

modernú podobu. Veľkú zásluhu 

na tejto premene mali Ing. M. 

Šidík, RsDr. Š. Pokrivčák             

a hlavne vtedajší dlhoročný ria-

diteľ už poľnohospodárskeho 

učilišťa a neskôr stredného 

odborného učilišťa poľno-

hospodárskeho Ing. P. Urda, 

ktorého sen o nových priestoroch 

školy sa naplnil v roku 1999 

ukončením nadstavby objektu 

teoretického vyučovania. Súčas-

ťou školy sa v tomto roku stalo 

Elokované pracovisko v Lom-

ničke, ktoré neustále pomáha 

žiakom rómskej komunity získať 

vzdelanie v dvojročných i troj-

ročných učebných odboroch 

murár, lesná výroba, praktická 

žena  a takýmto spôsobom im 

žiaci včelári počas odborného výcviku v školskej včelnici                    

v Novoľubovnianskych kúpeľoch,  majster OVY, p. Dragošek 

III.ročník, r. 1977, pri výsadbe lesných stromčekov v štátnych 

lesoch Stará Ľubovňa, majstri OVY, p. Dragošek, p. Lovacký 

1979, teoretické vyučovanie s p.Dulákom 

1980, p.Petija na odbornom výcviku poľnohospodár-mechanizátor 



zabezpečil sa bezbariérový pohyb 

v priestoroch školy, zrealizovala 

sa nadstavba stravovacieho 

zariadenia – vybudovali odborné 

učebne ekonomických pred-

metov, rekonštruovali sa prie-

story na odbornú učebňu a šatne 

cukrárov, natrela strecha telo-

cvične, zrekonštruovali miestne 

komunikácie školy, zateplili 

budovy, vymenili okná, zre-

alizovala sa plynofikácia – 

vznikli samostatné kotolne 

v budovách školy.  
 
Svoje odborné kompetencie 

v súlade s potrebami na trhu 

práce v oblasti cestovného ruchu 

študenti rozvíjajú prostred-

níctvom projektu „Hotelierstvo  

a gastronómia 3. tisícročia“                            

v cvičných kuchyniach, cvičnom 

bare, v modelovom hoteli                   

či stolovacej miestnosti. 
 
Projekt „Zvýšenie počtu žiakov 

Strednej odbornej školy, 

Jarmočná 108 v Starej 

Ľubovni na praktickom 

vyučovaní“ zlepšuje materiálno-

technické vybavenie a prie-

storové podmienky školy umož-

ňujúce zvýšiť nielen kvalitu 

odborného vzdelávania, prípravy, 

praktických zručností študentov, 

ale i kvalitu poskytovaného 

celoživotného vzdelávania pre 

potreby trhu práce. Svojpomocne 

sa vybudovali či rekonštruovali 

ďalšie odborné učebne i kader-

nícky salón pre odbor kaderník. 

Nezaháľalo sa ani v Lomničke, 

kde sa vzdelávajú rómski 

študenti. I tu sa realizovali 

projekty „Kvalitná odborná 

príprava rómskych žiakov – 

šanca pre Rómov“, „Učím sa, 

aby môj život bol krajší“, 

„Pomôžme žiakom z MRK 

postaviť sa na vlastné nohy“, 

ktoré nielen zlepšili pracovné 

podmienky študentom i peda-

gógom, ale aj podporujú osob-

nostný rozvoj študentov, zvyšujú 

ich kompetencie prostredníctvom 

vzdelávacieho procesu a tým im 

následne napomáhajú uplatniť sa 

na trhu práce. Dovybavili sa 

učebne interaktívnymi tabuľami, 

dataprojektormi, notebookmi,              

vizualizérom, v dielňach  praktic-

kého vyučovania dievčatá tkajú 

prestavba odbornej učebne kaderníčok 

naši murári v akcii 

odborná učebňa kaderníčok po ukončení prestavby 

učebňa stolovania č. 2 



zatepľovanie jednotlivých objektov školy 

Za školou, v jej areáli, bol 

postavený hangár, v ktorom 

študenti pracujú na kmeňovej 

pasovej píle a kladivkovom 

drviči. 
 
3 035 000 eur, ktoré budú 

preinvestované realizáciou 

projektu Európskej komisie, 

WORLD BANK GROUP, Úradu 

podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu a Pre-

šovského samosprávneho kraja 

„Stredná odborná škola ako 

poskytovateľ moderného 

odborného vzdelávania  a prí-

pravy pre gastronómiu, reme-

slá a služby v cestovnom ru-

chu“ umožnia vytvoriť inštitúciu 

21. storočia ako centra kom-

petencií a excelentnosti pre 

na tkáčskom stave, pracujú na 

kvalitnom vyšívacom, obnit-

kovacom a šijacom stroji. 

Do učebne varenia bola zakúpená 

nová nerezová kuchynská zo-

stava, umývačka skla, univer-

zálny mixér, elektrický sporák  

a iné potrebné  vybavenie. Do 

dielní, kde získavajú  praktické 

zručnosti študenti odborov  lesná 

a stavebná výroba, boli zakúpené 

strojové mechanizmy/píla s fré-

zou, zrovnávačka s hrúbkovač-

kou, briketovací lis, odsávacie 

zariadenie, štiepačka dreva, dla-

bačka, miešačky na maltu, vi-

bračný stôl, mechanizované 

ručné elektrické náradia - 

vŕtačka, krovinorezy, pôdne 

jamkovače, motorové píly a iné 

pracovné náradie/.                     

nadstavba nad stravovacím zariadením pred a po... 

služby v oblasti gastronómie, 

remesiel a cestovného ruchu, 

ktorá ponúkne kvalitné, 

efektívne, inkluzívne, relevantné 

odborné vzdelávanie a prípravu.  

Škola sa stane inšpiratívnou pre 

ostatných v regióne a otvorenou 

pre súčasné a budúce vyhliadky 

partnerov. 

Modernizáciou sa nezlepšovali 

len materiálne podmienky školy. 

Prostredníctvom projektov sa 

zvyšovala i odborná úroveň 

zamestnancov školy, aby si 

osvojili nové kompetencie pre 

prácu v modernej škole                        

21. storočia.  



správnu vec strhnúť všetkých 

zamestnancov školy, sa naša 

škola zaradila medzi najlepšie 

a najmodernejšie vybavené 

školy v PSK.  
  

Úsilie všetkých zamestnancov sa 

pretavuje i do výsledkov práce 

študentov   reprezentujúcich 

školu v rôznych súťažiach                  

i podujatiach nášho regiónu.      

Tí na profesionálnej úrovni 

zabezpečujú servis, pripravujú 

dobroty studenej i teplej 

kuchyne, na súťažiach pri-

pravujú pokrmy, miešané nápoje 

a cukrárske výrobky, ktoré oce-

ňujú i známi odborníci v oblasti 

gastronómie, vyrábajú kvalitné 

stolárske výrobky, dokážu 

využívať rôzne stavbárske 

technológie a pracovať s najmo-

dernejšími materiálmi a pomôc-

kami. Medzi najvýraznejšie 

úspechy patria víťazstvá a cena 

Slovenskej asociácie cestovných 

„Medzinárodný projekt 

ECVET TOUR II“,Erasmus + 

pre vzdelávanie a odbornú prí-

pravu, projekt „Pomôžme 

žiakom lepšie sa uplatniť na 

trhu práce", projekt 

„Partnerstvo na cezhraničnom 

trhu práce“ i projekt  „PoTrain 

- Tréning pozitívneho mysle-

nia“ umožnili študentom nad-

viazať partnerstvá v Českej 

republike, Rakúsku, Poľsku, 

spoznať na vlastnej koži ich 

systémy výučby či praxovať 

v reštauračných zariadeniach 

v Anglicku. 

Zároveň škola intenzívne pod-

poruje profesionálny rast svojich 

študentov a mnohí už absolvovali 

zahraničné stáže v Nemecku, 

Francúzsku, Taliansku, Poľsku, 

v Karibiku, na Cypre, Korzike             

či Sardínii. 

Práve vďaka súčasnému riadi-

teľovi, ktorý svojím entu-

ziazmom a akčnosťou dokáže pre 

Erazmus+ 2018, Portsmouth 
Veľká Británia  

TV Markíza na Celoštátnej prehliadke v stredoškolskej                                                         
a základnoškolskej činnosti a uvádzanie súťažiacich     

kancelárií na celoštátnych 

prezentačných výstavách stred-

ných odborných škôl a stredísk      

EUROCUP 2016  

MLADÝ TVORCA                        
2017, 2016, 2015, 2014,  

 
dve víťazstvá v on-line 

hlasovaní NAJ PRODUKT 
PSK v cestovnom ruchu, 

 
1. a 3. miesto v prestížnej 

súťaži SLOVAK BARISTA 
cup Junior 2018, 

praktického vyučovania   

popredné umiestnenia  

v národných i medzinárodných 

súťažiach mladých barmanov, 

cukrárov, kuchárov, baristov, 

murárov či stolárov, v krajských 

prehliadkach SOČ, významné 

ocenenia v literárnych súťažiach 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celoslovenská súťaž                                                                             
SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2018 

1. a 3. miesto 

úspešné tímy  -  Mladý tvorca  2014 a 2017 

J. Filičková, Mgr. H Hutníková a V. Valeková                                                                   

s oceneniami udelenými na Kávovom plese v Trnave  

medzinárodná súťaž 
SWEET CUP 2018 Prešov                                                                          

dve umiestnenia v zlatom pásme a 2. miesto 

či v tvorbe školských časopisov 

a množstve ďalších športových 

a iných súťaží. 

Za sedemdesiat rokov existencie 

bránami školy prešlo množstvo 

žiakov, vystriedali sa mnohí 

učitelia, majstri odbornej 

výchovy či pracovníci technicko-

ekonomického zamerania. Škola 

vychovala ľudí, ktorí našli 

výborné uplatnenie vo svojich 

odboroch doma či v zahraničí, 

mnohí vyštudovali vysoké školy 

a čo je veľmi dôležité, neustále 

prejavujú hrdosť na svoju „alma 

mater“, prichádzajú pozdraviť 

svojich pedagógov, zapísať na 

štúdium svoje deti, pochváliť sa 

životnými úspechmi či len tak 

zaspomínať... 

 



Sú chvíle, kedy častejšie spomíname na tých, ktorí sa nezmazateľne  zapísali do našich životov. 

A sedemdesiatnica našej školy je jednou z nich. Spomíname na riaditeľov školy, ktorí menili jej tvár, 

umožňovali mladým ľuďom nášho regiónu štúdium odborov potrebných pre náš región, zabezpečovali, aby 

študenti okrem štúdia prežívali voľný  čas športovaním, návštevami i prípravami rôznych kultúrnych 

podujatí, ale aj brigádami, kedy nielen zveľaďovali areál školy, mesto, sad, zbierali zemiaky..., ale i dostali 

nejaké vreckové navyše.  

1949 - 1950   -   p. J. Firschtenceller 

1950 - 1950   -   p. V. Skurka 

1950 - 1953   -   p. J. Bodnár 

1953 - 1954   -   p. Michal Bielik 

1954 - 1957   -   p. Július Benko 

1957 - 1958   -   p. Juraj Okáľ 

1958 - 1958   -   Ing. Albín Lupták 

1959 - 1962   -   p. Ján Eštok 

1962 - 1964   -   p. Milan Novák 

1964 - 1964   -   p. František Krett 

1964 - 1969   -   Ing. Ľudevít Hric 

1969 - 1996   -   Ing. Peter Urda 

1996 - 1997   -   Ing. Michal Stašenko 

                           poverený riadením 

1997 - 2004  -     Ing. Štefan Mikuš 

Od roku 2004 je riaditeľom našej školy                  

PaedDr. Vladimír Buvalič.  

Pod jeho vedením naša škola výrazne 

zmenila svoju tvár. Stala sa modernou, 

kvalitne vybavenou inštitúciou, ktorá 

nám študentom umožňuje vzdelávať                 

a rozvíjať sa v moderných učebniach                

teoretického i praktického vyučovania, 

zdokonaľovať svoje zručnosti nielen       

u zamestnávateľov v našom regióne,                

ale i v zahraničí.  

Viacerí zo starších spolužiakov to využili 

na stážach v Nemecku, Francúzsku,               

Taliansku, Poľsku, Karibiku, Korzike, 

Sardínii, Cypre... A práve takéto                      

skúsenosti sú na nezaplatenie.                        
 1970, Ing. P. Urda pri odovzdávaní  cien  na športovej súťaži 

1980, riaditeľ Ing. P. Urda s neúplným kolektívom školy 

Písali históriu školy 

Riaditelia našej školy 



Váţený pán riaditeľ,  

váţené kolegyne, 

kolegovia,  študenti! 

 

Je čas spomínať a ja mám  

spomienok veľa. Spomínam na kolegov, s ktorými sa mi dobre  

pracovalo. Spomínam na študentov, mnohí úspešne študovali na vysokých školách. Spomínam  

na všetkých, ktorí sa uplatnili v dobrej práci a ja sa s nimi dodnes  stretávam. 

 Rada spomínam na stretnutie mojich študentov po 20-tich rokoch, na ktorom sa naše spomienky 

zhodovali a tvorili  peknú symbiózu „šťastnej školy“. Pohľad na nich mi prezrádzal, ţe naša škola ich 

dobre pripravila na cestu ţivotom a to ma úprimne hrialo na srdci. 

Mám radosť z pozitívnych premien a zvyšujúcej sa úrovne školy. Za to patrí vďaka súčasnému riaditeľovi, 

pánovi Vladimírovi  Buvaličovi, ktorý svojím entuziazmom nadviazal na prácu svojich predchodcov 

a pokračoval v utváraní významných zmien školy. 

 Ďakujem Ti, škola! Nikdy si nezaostala a dvíhala si svoju krásu tak, aby kaţdý kto prekročí Tvoj 

prah, obdivoval to, čo bolo zasiate s láskou. 

 Všetkým Vám prajem, stíšte sa do šumu školy a srdcom načúvajte, aby ste mohli raz spomínať. 

 

                                                                                             Zuzana Slatkovská, bývalá učiteľka SJL a OBN 

 Veľmi  rada si zaspomínam na Zuzku Slatkovskú a jej hodiny slovenčiny,                    

na triednu učiteľku Martu Bakošovú, na fešného inštruktora autoškoly Paľa Plutu, 

na Martu Abrahamovskú, ktorá nás učila, ţe prstoklad pri písaní na písacom stroji 

musí byť presnejší ako na klavíri.   

Vravím Zuzka, Marta, Paľo, Hanka..., pretoţe SOUP sa stalo mojou naozajstnou 

alma mater – školou, kde som maturovala, i školou, ktorá sa stala mojím prvým 

zamestnaním po skončení vysokej školy. 

Či mi škola niečo dala? Asi bez nej by som ďalej nepokračovala v štúdiu na SPU 

v Nitre. Štúdium na SOUP nám dávalo nielen teoretické vedomosti, ale hlavne 

praktické zručnosti v mnohých oblastiach. Úspešne sme reprezentovali školu                    

i v rôznych športových súťaţiach, vedeli sme pripraviť kultúrne podujatia. 

Stále sa teším na stretnutia so spoluţiačkami, keď spomíname na naše malé 

prehrešky voči školskému poriadku. Boli to veľmi pekné časy, ktoré sú, bohuţiaľ, 

neopakovateľné. 

Škole ţelám do ďalších rokov veľa úspechov, príjemných a uţitočných zmien, veľa 

pozitívnych reakcií od študentov i spokojných rodičov a zamestnancov. 

    Nech ţije naša jubilantka a nech sa Vám všetkým darí! 

 

                       Ing. Viera Štupáková, žiačka v rokoch 1995-1999 

 bývalá učiteľka odborných predmetov 

stretnutie absolventov  
po 20-tich rokoch 



PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy 

RNDr. Peter Petrík, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

Mgr. Ján Bondra, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie - odborné predmety                          

Ing. Mgr. Miroslav Knap, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 

PaedDr. Adriana Gergelyová, výchovný poradca 

Mgr. Dáša Senková, školský špeciálny pedagóg  

 Martina Kovalčíková, asistent riaditeľa školy 

 

       Pedagogickí  zamestananci                                      
– teoretické vyučovanie, Stará Ľubovňa 

 

     Ing. Helena Beňačková  

Ing. Eva Bizovská 

Mgr. Viera Buvaličová 

PaedDr. Dana Joštiaková 

Mgr. Ţofia Kolačkovská 

Ing. Daniel Koterba 

Mgr. Mária Kuľandová 

Mgr. Iveta Kuzárová 

Mgr. Antónia Merklová 

Ing. Zuzana Pekárová 

Ing. Petra Romanová 

Ing. Andrea Rychnavská 

Ing. Vincent Sokolák 

Ing. Dana Solovicová  

Ing. Viera Sroková 

Mgr. Silvia Škapurová Sabolová  

                Ing. Peter Štucka   

Mgr. Juliána Valigurská 

 Bc. Milena Poláková, pedagogický asistent 

Ľudmila Smreková, pedagogický asistent 

       Pedagogickí zamestnanci                                          
– praktické vyučovanie, Stará Ľubovňa  

 

   Mgr. Miroslav Mytník, hlavný majster OVY                

Mgr. Alžbeta Štefančíková, hlavná majsterka OVY 
 

          Bc. Dana Deverová      

    Bc. Eva Hanečáková       

     Bc. Gabriela Hanečáková                              

    Mgr. Helena Hutníková  

         Bc. Martin Leščinský    

                  Marta Mačíková    

      Bc. Patrícia Oravcová   

            Bc. Katarína Sedláková       

               Bc. Peter Štefančík    

         Štefan Šulian   

   Bc. Lýdia Vilčeková  

koniec šk. roka 2018/19, zamestnanci v Niedzici 

Súčasní zamestnanci školy 



Pedagogickí zamestnanci                                        
Elokované pracovisko v Lomničke  

Bc. Anna Kseňáková,                                                  

vedúca Elokovaného pracoviska v Lomničke 
   

 Bc. Helena Boďová  

 Ing. Jozef Čanda  

  Ing. Peter Duchnický 

Bc. Ján Dzedzina 

  Mgr. Martin Hains    

             PhDr. Mária Mytníková   

          Mgr. Milan Ondrej         

   Mgr. Milan Reľovský 

         Bc. Michal Varchoľ   

   Mgr. Daniela Zimová  

  Mgr. Peter Ţoldák         

Úsek technicko-ekonomických činností 

Mgr. Anna Štucková,                                                     

vedúca úseku technicko-ekonomických činností 
 

Katarína Mačugová 

Mgr.Mária Patorajová 

Mgr. Martin Petija 

Zuzana Petijová 

Bc.Alţbeta Štelmachová 

 

 

 

Úsek školského stravovania 
 

Mgr. Alena Roľková,                                                

vedúca školskej kuchyne a školskej jedálne 
  

Zuzana Kruková, hlavný kuchár 

                      Katarína Hubová   

Iveta Starosundecká  

 

 

 

Úsek správy budov 

Milan Kovalčík,                                                      

vedúci správy budov,                                       

bezpečnostný technik,                                         

pracovník pre zdravotnú sluţbu,                              

technik civilnej a poţiarnej ochrany,                                                                

dopravný technik 
  

Mária Budziňáková  

Viera Fröhlichová 

Alena Iľkovičová  

Anna Kaletová  

Vladimír Katruk  

Katarína Kmečová  

Zuzana Leščinská 

Ján Starosundecký  

Zlatica Šulianová  

koniec šk. roka 2016/17, zamestnanci vo Vysokých  Tatrách 

...už počas preverovania kondičky, jún 2017 



Hotelová akadémia - 6323 K 
študijný odbor 

maturitné vysvedčenie, výučný list 
Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                                                                                                                                         

Absolvent nájde uplatnenie v cestovnom ruchu,                      

hotelierstve,                                                                                                                              

gastronómii, alebo sa môže uplatniť                                      

ako samostatný podnikateľ. 

Murár - 3661 H 
učebný odbor 

výučný list 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                                                                                                                                           

Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník  

môže uplatniť                                                                                                                   

v jednotlivých stavebných profesiách                           

zaoberajúcich sa výrobou, montážou,                                                                                              

údržbou alebo obnovou stavieb,                                               

v štátnych a súkromných firmách                                                                                                                    

a neskôr aj ako živnostník v danom odbore. 

Možnosti štúdia v Starej Ľubovni 

Cukrár - 2964 H 
učebný odbor  

výučný list  

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                                                                                                                                                  

Cukrár pracuje v prevádzkach cukrárskej               

veľkovýroby                                                                                                                                      

i v zariadeniach malovýrobných cukrární.  



Hostinský, hostinská - 6489 H 
učebný odbor  

výučný list  

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                                                                                                                                               

Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách                              

čašník, servírka, hlavný čašník,                                                                                                                 

kuchár,  barman, prevádzkar,                                                                                                                               

vedúci závodu spoločného stravovania,                             

súkromný podnikateľ v oblasti                                                                                                      

cestovného ruchu a spoločného stravovania. 

Stolár - 3355 H 
učebný odbor  

výučný list  

Dĺžka štúdia:3 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                                                                                                                                              

Absolvent je odborne kvalifikovaný pracovník 

zaoberajúci sa spracúvaním dreva,                                                                                  

výrobou, montážou alebo obnovou nábytku,                

stavebno-stolárskych výrobkov v štátnych                                                                                     

alebo súkromných firmách, ako poskytovateľ   

služieb v danom odbore a neskôr                                          

aj ako živnostník. 

Kaderník - 6456 H 
učebný odbor  

výučný list  

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                                                                                                                                                 

V službách ako zamestnanec kaderníctva v malých 

a stredných firmách, ako zamestnanec 

firiem  zaoberajúci sa výrobkami vlasovej 

kozmetiky, ako súkromný podnikateľ v oblasti 

kaderníctva a  ako živnostník.  

Kuchár - 6445 H 
učebný odbor  

výučný list  

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                                                                                                                                               

Kuchár pracuje prevažne v kuchynských                                  

prevádzkach hotelov,  nemocníc,                                                                                                              

školského a závodného stravovania.                                                                                                                                    

Požaduje sa obratnosť prstov a rúk, chuťové                          

a čuchové rozlišovacie schopnosti. 



Možnosti štúdia v Lomničke 

Murár - 3661 H  
učebný odbor 

výučný list 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                        

Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník 

môže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiách 

zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo 

obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmách                        

a neskôr aj ako živnostník v danom odbore.   

Poľnohospodár - 4561 H 
učebný odbor 

výučný list 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:             

Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych, 

družstevných a súkromných podnikoch,                     

samostatný podnikateľ v poľnohospodárskej               

výrobe, v rôznych službách súvisiacich                                  

s výrobou, so životným prostredím                                       

a rozvojom vidieka. 

Lesná výroba - 4579 F 
učebný odbor 

vysvedčenie o záverečnej skúške 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                                   

Ako zaučení pracovníci na výkon základných                  

manuálnych pracovných činností v štátnych,                  

družstevných a súkromných podnikoch, v lesnej 

výrobe, v rôznych službách súvisiacich                                 

so životným prostredím, ochranou a tvorbou                 

krajiny, s výrobou a rozvojom vidieka. 

Stavebná výroba - 3686 F 
učebný odbor 

vysvedčenie o záverečnej skúške 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:              

Výkon jednoduchých a pomocných                                   

kvalifikovaných prác s uplatnením vo veľkých, 

stredne veľkých aj malých firmách v textilnom, 

odevnom priemysle, špeciálnej výrobe a v oblasti 

stredných alebo drobných prevádzok, služieb,                      

v oblasti stravovacích služieb, poľnohospodárskej 

výroby a sociálnych zariadení. 



Praktická žena - 3161 F 
učebný odbor 

vysvedčenie o záverečnej skúške 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                              

Výkon jednoduchých a pomocných                          

kvalifikovaných prác s uplatnením vo veľkých, 

stredne veľkých aj malých firmách v textilnom, 

odevnom priemysle, špeciálnej výrobe a v oblasti 

stredných alebo drobných prevádzok, služieb,          

v oblasti stravovacích služieb, poľnohospodárskej  

výroby    a sociálnych              

zariadení. 

Možnosti nadstavbového štúdia v Starej Ľubovni 

Stavebníctvo - 3659 L 
maturitné vysvedčenie 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                               

Absolventi študijného odboru stavebníctvo                            

sú kvalifikovaní odborní technickí pracovníci                         

v stavebníctve - technickí manažéri pre oblasť          

stavebníctva, stavbyvedúci, majstri, stavebný              

dozor, dispečeri, kontrolóri kvality, rozpočtári, 

projektanti ai. Uplatňujú sa v stavebníctve                            

v malých prevádzkach, aj vo veľkých stavebných 

podnikoch, môžu aj súkromne podnikať. 

Spoločné stravovanie - 6421 L 
maturitné vysvedčenie 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                                            

Absolventi študijného odboru spoločné stravovanie                  

sú pripravení na samostatný výkon v zariadeniach               

spoločného stravovania,  nájdu uplatnenie                   

v hotelových a reštauračných službách ako radoví 

pracovníci, manažéri strednej úrovne alebo              

sa môžu uplatniť aj ako samostatní podnikatelia. 

Kvalifikovane organizujú a riadia prevádzku         

v zariadeniach spoločného stravovania                                

a účelového spoločného stravovania.  

Vlasová kozmetika - 6426 L 
maturitné vysvedčenie 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:                     

Absolventi študijného odboru vlasová kozmetika                        

sú pripravení na samostatný výkon                                      

v kaderníckych a kozmetických salónoch                    

ako radoví pracovníci, riadiaci pracovníci strednej 

úrovne alebo sa môžu uplatniť ako súkromní                

podnikatelia v menších firmách atď.     



         Mala som 25 rokov, manţela, dve deti a nastupovala som do nového kolektívu učiteľov na POU 

v Starej Ľubovni. Mojich 45 kíl, dlhé vlasy,  60 cm v páse spôsobilo, ţe si ma ţiaci často mýlili so svojimi 

spoluţiačkami. Dnes, keď si na to spomínam, sa mi zdá, ţe to bolo iba včera, ale čas je neúprosný, svoju 

pečať zanecháva na ľuďoch a veciach, všetko sa mení a včera uţ nie je dnes. 

       Keď je človek mladý, hľadí na ţivot a svet 

okolo seba  s istou dávkou ľahkosti, 

bezstarostnosti a optimizmu. Tak to bolo aj so 

mnou. Zdá sa mi, ţe sme sa v kolektíve i  triede 

viac smiali, všímali sme si radosti a starosti 

toho druhého, trávili sme so sebou viac času, 

lepšie sme sa navzájom poznali. Moţno práve 

preto sú moje spomienky na dávno minulé roky 

preţité na SOUP také príjemné a veselé 

a s mnohými kolegami i ţiakmi, ktorí uţ v škole 

dnes nepôsobia udrţiavam priateľské kontakty 

dodnes. 

        Počas môjho pôsobenia v škole som zaţila 

taktovku štyroch riaditeľov a musím povedať, 

ţe na kaţdého z nich mám len tie najlepšie                

spomienky. Boli to riaditelia, ktorí dokázali 

pochopiť osobné problémy učiteľov i ţiakov, 

vychádzali nám aj im v ústrety v maximálnej moţnej miere. Svojou obetavou prácou dokázali stále posúvať 

školu dopredu  materiálne aj hodnotovo a to sa im vskutku aj podarilo. 

        Som hrdá, keď stretávam svojich bývalých študentov, ktorí sa ku mne hlásia, spýtajú sa, ako sa mám 

a ja mám radosť z ich úspechov. Mnohí si vybudovali kariéru v zahraničí, niektorí skončili vysoké školy, iní 

sa pustili do podnikania. Vidím v nich kus svojho úsilia odovzdať im to najlepšie nielen v oblasti                          

vzdelávania, ale aj v oblasti ľudskej, citovej. Veď to boli všetko moje deti. 

 
Mgr. Anna Kaletová, učiteľka 1982 -2019 

Matematický klokan 2017 

 
 Boli to najkrajšie, veľmi búrlivé roky plné zmien. Ako som sa menil a dospieval ja, menila sa                   

aj škola. Zo stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho sa stalo SOU Jarmočná 108. Vznikli nové 

odbory, niektoré, poľnohospodárske, zanikli. To všetko ale prispelo k spestreniu môjho kaţdodenného                                 

i beţného študentského „ľubovnianskeho“ ţivota. Boli dni dobré aj zlé, ale koniec koncov si spomínam len 

na tie lepšie. Na strednej som si uţil zakázané fajčenie za telocvičnou, brigády, vodičák a  mnoţstvo,                            

mnoţstvo zábavy.  

Čo mi škola dala? V prvom rade som sa naučil samostatnosti. Ráno vstať a cestovať do susedného mesta, 

kupovať si  cestovný týţdenník a mnoho nových povinností typických pre dospelákov. Výučbou som sa         

dôstojne pripravil na ďalšie štúdium na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Celkovo ma pripravila                        

na ţivot. 
 

Ing. Michal Akuratný 

bývalý študent SOUP, absolvent TU v Košiciach 

 



 Kto si rád nespomenie na roky strávené v školských laviciach, na šibalstvá, ktoré stváral so 

spoluţiakmi a obzvlášť na stredoškolské časy? Aj my sme občas neprišli do školy, napr. pre písomku 

z matematiky či nemeckého jazyka. Veru, aj mne sa to podarilo. Nebolo to však pre učiteľov, ale z obavy zo 

známky. Ešte aj teraz sa niekedy prebúdzam s tým, ţe ma z matematiky či nemčiny čaká písomka! A verte či 

nie, po zobudení som rada, ţe to bol opäť len sen.  

Myslím si, ţe sme boli veľmi „schopní“, keď sme si dokázali vybaviť ospravedlnenky,  aby sme napr. 

nemuseli ísť na zemiakovú brigádu. Ale určite sa to nedá porovnať s dnešnými ţiakmi, ktorí sú v tomto 

smere určite zručnejší, šikovnejší a hlavne vynaliezavejší. Musím priznať, ţe sa v tomto smere častokrát 

učíme  my od nich. S  odstupom času,  môţem skonštatovať, ţe aj taká zemiaková brigáda mala niečo do 

seba. Práve na nej sme sa stmelili ako kolektív,  zaţili veľa zábavy a lepšie spoznali vyučujúcich. To sme 

preţívali aj na výmenných pobytoch so ţiakmi z Čiech, ktoré škola niekedy organizovala. I preto dnes 

ţiakom neraz hovorím, ţe práve školské obdobie si majú uţiť, lebo je jedným  z najkrajších 

a najbezstarostnejších ţivotných období, no zvyčajne si to kaţdý z nás uvedomí aţ neskôr.  

Keď som pred trinástimi rokmi do svojej alma mater  nastúpila ako učiteľka, tešila som sa i na takéto 

akcie, ale bohuţiaľ, zameranie školy i doba sa zmenili a skončili nielen zemiakové, ale akékoľvek  brigády.  

Rada spomínam na chvíle smiechu, na  učiteľov, ktorí nám vštepovali lásku k učeniu i ţivotu. Dodnes k nim 

pociťujem veľký rešpekt a úctu. Hovorí sa, ţe ak človek strávi na jednom pracovisku desať rokov,  je to dosť 

dlhá doba. Ja tu pôsobím uţ trinásť a musím povedať, ţe sa zmenilo všetko. Zamestnanci, študijné a učebné 

odbory i vzhľad školy. No vţdy ma veľmi poteší, keď stretnem bývalých ţiakov, ktorí sa pozdravia, prehodia 

zopár slov, povedia,  ako sa im darí, pochvália, ţe sú z nich vysokoškoláci, absolventi škôl alebo rodičia. 

A čo môţe napísať naozaj len ten najlepší scenárista sám ţivot? Na začiatku minulého školského roka som 

vstúpila do prváckej triedy a okamţite sa môj pohľad stretol s pohľadom jednej dievčiny. Učila sa  presne 

v tej triede ako jej mama, sedela presne na tom istom mieste ako ona a  neskutočne sa na svoju mamu, moju 

spoluţiačku, podobala. Vrátila som sa o niekoľko rokov späť a okamţite sa mi vybavili krásne študentské 

časy. 

            I ja uţ musím konštatovať, ţe čas plynie neúprosne, mení nás i všetkých a všetko, čo nás obklopuje,               

ale to patrí ku kolobehu ţivota. My to neovplyvníme. Myslím, ţe kaţdá zmena mala svoje opodstatnenie 

a pozitívne sa odzrkadlila aj na našej škole. A teraz si môţeme pripomenúť uţ jej 70. výročie.  

 

PhDr. Mária Mytníková, žiačka v rokoch 1997-2001, učiteľka od roku 2006 
 

  
 

školské kolo SOČ  2013, hodnotiaca komisia,  
zľava  Mgr. I. Kuzárová, Ing. A. Krejsová, PhDr. M. Mytníková                                                    



Naplno prežívame narodeniny našej školy, listujeme v jej živote,                                                                           

ktorý ako farebnú mozaiku skladali bývalí riaditelia,                                                          

pedagógovia i ostatní zamestnanci školy.  

Staré čierno-biele fotografie rozprávajú príbehy.                                       

Zvečnili okamihy, ktoré prežívali naši predchodcovia.  

Je to zvláštne, ale práve nad fotografiami sme si uvedomili,                                               

aký rýchly život prežívame, ako sa zmenila doba, ako sa zmenili ľudia,                            

ako sa žilo, obliekalo v uplynulých desaťročiach, 

ako sa zmenila Stará Ľubovňa.                   

Uvedomili sme si i to, aký je čas neúprosný.                                                                      

Do tvárí vrýva všetky prežité roky i bolesti, uberá na sile.  

Mnohé tváre zo starých fotografií už nie sú medzi nami.                                                      

Zradil ich vek, zaútočila zákerná choroba.                                

Odišli potichu, niektorí nečakane,                                                                                 

no navždy majú svoje miesto                                                                                                 

v srdciach a spomienkach blízkych, kolegov, žiakov.  

 

Ďakujeme Vám,  

milí riaditelia, pedagógovia i ostatní zamestnanci školy,                          

ktorí už nie ste medzi nami.                                                                                                   

Písali ste bohatú históriu našej školy,                                                                                   

vychovávali a vzdelávali našich rodičov, starých i prastarých rodičov,                                                       

obetovali ste škole svoj voľný čas, niekedy aj zdravie.                                                            

Bez Vás by škola nikdy nebol takou, akou je dnes. 

  

Spomíname na Vás s úctou a nikdy nezabudneme. 

 

 

 

 

Ing. Peter Urda, † 1996, P. Petija, † 2007 , Ing. Mgr. Štefan Grivalský, † 2011,  Mgr. Štefan Popovič, † 2013,   

Ing. Ján Štefančík, † 2013,  Ing. Peter Kseňák, † 2019, J. Zima, † 2019                                                                                      

           

 

                          Česť Vašej pamiatke! 



Moje spomienky na jubilujúcu strednú odbornú školu v minulosti prevaţne                  

zameranú na poľnohospodárske odbory začínajú v sedemdesiatych rokoch minulého                

storočia, keď škola sídlila v priestoroch IBV v blízkosti Gurlexu. Vtedy sa nachádzala 

v montovaných blokoch, kde sme ako bývalí gymnazisti chodievali na študentské večierky 

a stretnutia s jej vtedajšími študentmi. 

No nedá mi nespomenúť aj to, ţe moja nebohá mamka bola jej absolventkou                                 

od  päťdesiatych rokov minulého storočia, v časoch, keď ešte škola sídlila v podhradí 

nášho krásneho hradu. 

 Veľmi ţivé a mnohé veselé spomienky mám aj na osemdesiate a deväťdesiate             

roky, keď študenti a pedagógovia na čele s vynikajúcim človekom, pánom riaditeľom, 

dnes uţ nebohým, Ing. Petrom Urdom chodievali na zemiakové brigády na JRD Plavnica 

a potom RD Jarabina, kde som pôsobil ako vedúci úseku rastlinnej výroby. 

I v súčasnosti som v kontakte s vedením školy a jej zamestnancami, keďţe uţ druhé           

desaťročie zastupujem zriaďovateľa, PSK, v rade školy a citlivo vnímam všetky radosti                   

aj strasti, ktoré škola preţíva. Obrovské modernizačné a štrukturálne zmeny, za ktorými     

stojí súčasný riaditeľ Dr. Vladimír Buvalič a jeho tímy súčasných i bývalých                              

zamestnancov, zaradili našu školu medzi najlepšie a najkvalitnejšie vybavené školy 

v pôsobnosti PSK.  

 Prajem jubilujúcej škole, jej pedagógom a zamestnancom veľa úspechov                      

pri výchove mladej generácie a taktieţ mnoţstvo pracovných úspechov do ďalších rokov. 
 

Ing. Peter Sokol 

predseda rady školy, prednosta OÚ v Starej Ľubovni, poslanec PSK 

Open Day                                                                                                                     

Tak chutí Slovensko, tak chutí Prešovský kraj,                                                   

Ing. P. Sokol (vľavo)                     

Vláda SR na pôde našej školy v roku 2010 



 Hovorí sa, ţe na dobré veci treba vţdy spomínať. Je to tak aj v mojom prípade. Svoju školu som 

navštevoval v rokoch 1996 – 2001  a rád sa vraciam do spomienok, ktoré som v nej strávil  so spoluţiakmi 

a v dobrom spomínam aj na vyučujúcich. 

Počas piatich rokov na škole som zaţil veľa pekných chvíľ s vyučujúcou Ing. Zlaticou Šipošovou, ktorá nás 

naučila nielen drţať ceruzu v ruke, ale aj rysovať a kresliť pauzáky, ktoré neraz okomentovala.                             

Na odbornom výcviku nám pridelili ako majstra – nováčika Mgr. Miroslava Mytníka, ktorý  nás  naučil 

skladať tehličky na sucho, či ukončiť a previazať murivo. Spomínam na telesnú s PaedDr. Vladimírom 

Buvaličom, ktorý si na hodinách telesnej výchovy  potrpel na presnom nástupe, podaní hlásenia 

a nasledovala poriadna rozcvička. Na konci kaţdej hodiny si neodpustil  pripomienku,“ umyte sa, aby ste 

nesmrdeli“. 

Boli to pekné časy, ktoré som uţ nezaţil na vysokých školách. Preto sa rád vraciam do spomienok                         

a ak mám moţnosť, rád ju navštívim. Prajem svojej škole, aby sa jej darilo a vyprosujem jej veľa úspechov        

a poţehnania. 

PaedDr. Mgr. František Bebko, PhD. 

 Naša škola oslavuje sedemdesiat rokov. Za tie roky jej bránami dennodenne prechádzalo mnoţstvo 

študentov, pedagógov a tých, ktorí sa starali, aby všetci mali príjemné pracovné prostredie.                               

Všetky zmeny  a premeny školy môţeme prirovnať ku škále farieb, ktorých spojením vznikne krásne farebné 

spektrum. Presne také pestré, aký škola preţila svoj doterajší ţivot.  

Ako končiaci študent môţem povedať, ţe len počas môjho päťročného štúdia bolo všetkých akcií i aktivít 

naozaj neúrekom. A to uţ nehovorím o minulých časoch, kedy tu mnohí 

študenti preţívali svoj čarovný študentský ţivot. Môţem úprimne a hrdo 

povedať, ţe som veľmi vďačná za všetko. Moţnosti, ktoré mi škola ponúkla, 

záţitky a spomienky, ktoré som si navţdy uloţila v pamäti. Som hrdá, ţe 

mám tú česť byť jej študentkou.  

Veľká vďaka patrí minulým i súčasným pedagógom, ţe nás študentov stále 

vedeli a vedia usmerniť, poradiť, ţe to nikdy nevzdali, ani v tých horších, 

ťaţších časoch. A veru, zamračených dní, kedy sa nám nechcelo, čokoľvek 

sme odmietali, nebolo málo. 

Malcolm Forbes povedal, ţe „účelom vzdelania je vymeniť prázdnu myseľ 

za otvorenú“. A práve otvorená myseľ kaţdému z nás pomáha nájsť si 

svoje miesto v ţivote. Ďakujem!   

Paula Begalová, študentka V.HOA 

Tatranský kuchár 
okresné kolo v cezpoľnom behu, 2018 

ŠUM v Bruseli 



 Stále sme triedou  agropodnikateľ 1994-1998. Divokou, šikovnou, zábavnou, nezbednou a pre  

akúkoľvek školu určite veľkou skupinou tínedžerov náročnou na sformovanie do niečoho stabilného,                  

odhodlaného a úspešného. 

Naše stredné odborné učilište poľnohospodárske to však zvládlo na výbornú. Aj škola ako inštitúcia,                  

aj jednotlivci pedagogického tímu. Všetci za to máte náš nekonečný, najhlbší obdiv a rešpekt.                                    

Ak by existoval nejaký odznak príslušnosti k tejto škole, my, bývalí žiaci, by sme ho určite hrdo nosili. 

 

Ďakujeme Vám, milí pedagógovia, i tí, ktorí si dnes uţ uţívate zaslúţený dôchodok, za Vašu odhodlanosť, 

trpezlivosť, nadšenie, ale i za usmernenie a vyžadovanie disciplíny, aj keď práve to posledné sa nám                      

v školských časoch nie vždy páčilo.  

Ďakujeme za vytvorenie prostredia pre efektívne učenie, pre poskytnutie inkluzívneho priestoru rozvoja 

osobnosti, za poskytnutie bezpečného priestoru, keď sme robili chyby. Nikdy sme sa necítili ako súdení.  

Máme večné a vzrušujúce spomienky na študentské časy, ktoré, samozrejme, nebudeme verejne zdieľať, 

veď predsa nedáme našim vlastným deťom príležitosť na ospravedlnenie ich hlúpostí a vyvádzania.  

 

Blahoželáme Ti, naša škola, k nádherným sedemdesiatym narodeninám. 

 

                                     Za 4. AP 1994 – 1998 Bcs (Hons) Katarína Culham(Gemzová)LLB  

Návrat k milým spomienkam ... 

Priznám sa, ţe spomienky na časy preţité so SOŠ-kou – jubilantkou, patria 

v rámci môjho profesijného ţivota k najkrajším. Naše cesty sa skríţili v septembri 1996, 

keď som po skončení vysokej školy nastúpila v tom čase na Stredné odborné učilište 

poľnohospodárske ako pedagóg a od roku 2004 som pôsobila v pozícii zástupkyne 

riaditeľa pre teoretické vyučovanie.  

Tou najcennejšou súčasťou spomienok sú určite ľudia – moji kolegovia, 

študenti, ktorí svojím potenciálom významne prispeli k vybudovaniu školy                                   

aţ do podoby, ako ju poznáme dnes a na akú môţeme byť všetci právom hrdí. 

Škola prešla počnúc rokom 2005 výraznou a zároveň významnou premenou 

štruktúry študijných a učebných odborov, premenou technického a materiálneho 

vybavenia. Všetko sa udialo vďaka kvalitnému manaţmentu pod vedením doktora 

Vladimíra Buvaliča a kolektívu pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

študentov a v neposlednom rade v súčinnosti s poslancami PSK a vedením VÚC.                

Dnes je SOŠ Jarmočná v Starej Ľubovni jednou z najmodernejších a najkrajších škôl 

v regióne. Chcem vysloviť presvedčenie, ţe i napriek prebiehajúcim transformačným 

procesom v oblasti stredného školstva v kraji bude naša jubilantka základným pilierom 

stredného odborného školstva v okrese i kraji. Pri príleţitosti 70. výročia vzniku školy 

ţelám všetkým zamestnancom, študentom i rodičom mnoho zdravia a úspechov. 

             

              PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. 



 Aj keď som bola donedávna Vašou študentkou, vybaviť si niektoré okamihy spred piatich rokov              

je pre mňa zrazu náročnejšie, ako by som si bola myslela. Celý môj „pobyt“ na škole bol, akoby som 

skladala puzzle, no nemala som predstavu, čo by malo byť na výslednom obrázku. A to bolo zo všetkého      

asi to najlepšie, čo ma mohlo postihnúť.  
 
Moja stredná škola. Stredná odborná škola, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni. Na túto inštitúciu nikdy 

nezabudnem. V nej som dostala priestor, kopec priestoru a moţností na sebarealizáciu, ktorú nám 

pedagógovia ponúkali. Moţnosti. To dnes láka mladých ľudí. Hlavne ľudí ako som ja. Hyperaktívnych, 

ambicióznych, ochotných zdokonaľovať sa, no bez vízie. Úprimne, nemala som predstavu, čím chcem byť 

ani keď som sa prihlásila na strednú školu. A to asi bolo moje šťastie, veď nemoţné je naplniť uţ plný 

pohár. Moje puzzle nikdy nedávali zmysel. Akoby som ich sledovala potme a nevedela som nájsť svetlo. 

A zrazu som ho zbadala. To svetlo som však nedrţala ja. To svetlo drţalo viacero rúk. Rúk, ktoré sa nás 

mladých snaţia vytiahnuť z tmy, v ktorej tápeme. Učitelia, majstri, všetci, ktorí sa podieľajú na výchove 

a vzdelávaní mladých ľudí. Neviem, či budeme niekedy schopní doceniť, čo všetko sú pre nás títo ľudia 

ochotní obetovať. Svoj voľný čas, víkendy, dovolenky... Čas, ktorý mohli stráviť so svojimi blízkymi,                   

s rodinou.   

No škola mi neponúkla len moţnosti a informácie. Dala mi toho omnoho viac. Spoznala som mnoţstvo ľudí 

a zaţila s nimi nejednu skvelú akciu. Spomienky z tých momentov si budem prehrávať vo svojej hlave                 

aj keď budem stará.  

Kaţdú prestávku sme sa ponáhľali do bufetu a neznášali sme ľudí, čo si objednávali párky v roţku.                

A keď sme nakoniec prišli na rad my, no čo iné by sme si objednali ako práve tie párky v roţku?!  

Milovala som svoj piaty ročník. Uznajte, začať pondelok ráno voľnou hodinou v kaviarni s cappuccinom 

v ruke je sen kaţdého maturanta.  

Mnoho zábavných momentov sme zaţili aj na výletoch 

a súťaţiach. Hrali sme twister o 11-tej večer pod pouličnou 

lampou a o pár hodín neskôr som na obal od čokolády 

písala info o našom časopise. Odvtedy mi ţiadny twsiter 

nepripadal taký zábavný.  

Alebo sme si balili baristický inventár na súťaţe                             

a aj pri všetkej precíznosti sa nám vţdy podarilo niečo 

zabudnúť. Našťastie nás kreativita vţdy zachránila.      

A práve vďaka týmto momentom som našla samú seba 

a zistila, čo chcem v ţivote robiť a dosiahnuť.                         

Myslím, ţe by zo mňa nikdy nebol človek, akým som dnes, 

ak by som sa prihlásila na inú školu. 

 

Ţelám Vám, milí moji učitelia a majstri, školu, ktorá bude 

stále ţiť s Vami a Vašimi ţiakmi, školu, ktorá vţdy dokáţe 

ponúknuť mladým ľuďom moţnosti na sebarealizáciu, 

moţnosti, ktoré mnohé slovenské školy nedokáţu svojim 

študentom ponúknuť.  

                 

 

   Valéria Valeková, bývalá študentka hotelovej akadémie v rokoch 2014 – 2019      



Ďakujeme všetkým sponzorom za materiálnu a finančnú pomoc.                                                                                  

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepresnosti pre nedostupnosť niektorých dokumentov.  




