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          Naša milovaná škola 

 

Naša milovaná škola 

na brehu oravského mora 

stojí majestátne, pyšne, 

víta žiakov dobrej mysle. 

 

Miesto tu má každý, 

kto sa úprimne snaží. 

Na brehu priehrady, 

v objatí stromov, 

týči sa do diaľky 

náš druhý domov. 

 

Raz, vieme,  pominie 

jej  dohľad, istota. 

Však ver, škola naša, 

my  obstojíme 

v skúškach života. 

 

Budeme sa vracať 

ku tebe v spomienkach 

a prácou zúročíme, 

čo dalas᾿ nám  do vienka. 

 

Čo zaželať našej škole k dnešnému  sviatku? 

Snáď ešte raz tak dlhú  a úspešnú 60-ku. 

                                                                                    Sára Djobeková, 3.OB  
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Milá naša škola, 

ako ten čas rýchlo beží. Pred 60 rokmi sa prvý raz  otvorili 

tvoje brány, zaznelo prvé oficiálne zvonenie a ty si vpustila  

prvých študentov do svojich lavíc. Za ten čas sa v nich  

vystriedali stovky žiakov. Tvoje steny veľa toho počuli a 

videli, prežívali so žiakmi ich  šťastné chvíle radosti,  ale aj 

 stresy pred písomkami a testami . A  počúvajú aj teraz...!!! 

Vážení priatelia, 

60 rokov v dejinách je iba zlomok času.  

60 rokov v spoločnosti môže byť významným 

obdobím. 

60 rokov v živote človeka je obdobie, kedy 

bilancuje svoj život, hodnotí svoju múdrosť  

a získané skúsenosti. 

Škola však vekom nestarne, ale čerpá silu z tradícií 

a poznatkov, ktoré tu zanechali pedagógovia a stále noví žiaci ju robia mladou a neustále sa 

rozvíjajúcou. 

Naša škola stojí už 60 rokov na pevných základoch. Želám si, aby v duchu tradícií kráčala 

 k ďalším úspechom a výzvam. Výchova a vzdelávanie mladých ľudí patrí a vždy bude patriť 

k hlavným pilierom spoločnosti. J. A. Komenský povedal: „Aký väčší alebo lepší dar môžeme 

dať svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež?“S úctou a uznaním ďakujem všetkým 

bývalým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a študentom, ktorí písali stránky 

histórie našej školy. Moja úcta a poďakovanie patrí aj všetkým mojim kolegom, s ktorými sa 

v škole stretávam dnes. 

Ďakujem všetkým za podporu, spoluprácu a šírenie dobrého mena našej školy. Za vytváranie 

vhodných  podmienok na výchovu a vzdelávanie vyslovujem vďaku predovšetkým nášmu 

zriaďovateľovi EDUCO NO, s. r. o., všetkým rodičom, priaznivcom a partnerom našej školy. 

Na záver mi dovoľte zaželať nám všetkým veľa zdravia a úspechov do ďalších rokov a 

vysloviť nádej, že naša škola bude aj v budúcnosti vychovávať a formovať ďalšie a ďalšie 

generácie študentov kvalitne  pripravených na svoj budúci profesijný ale aj osobný život. 

                                                                                             Ing. Yvona Kenderová 

                                                                                            riaditeľka SSŠ EDUCO 
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Je to už 60 rokov, čo naša škola otvorila svoju 

náruč prvým žiakom. Bola svedkom mnohých 

životných príbehov, neopakovateľných zážitkov, 

jedinečných spomienok, originálnych myšlienok, 

vlastných rozhodnutí, nových skúseností a 

úprimných priateľstiev. Vzhliadam s obdivom, 

úctou a úprimnou vďakou ku všetkým 

pedagógom, ktorí zasvätili svoj život náročnému 

a ušľachtilému povolaniu. Poslaniu, ktoré 

modeluje, formuje a pripravuje mladú generáciu 

do života a napomáha jej v tom, ako sa stať  

človekom medzi ľuďmi. 

Ako hovorí V. Brodský: „Veľkosť človeka sa 

nedá merať len v centimetroch. Je totiž 

trojrozmerná, pretože ju určuje: hĺbka duše, šírka 

srdca a výška intelektu.“ 

Dlhodobá tradícia vzdelávania SSŠ EDUCO v 

 oblasti hotelierstva, gastronómie, obchodu a 

služieb sa vyznačuje veľkou odbornou 

fundovanosťou. Počas svojej existencie naša škola vychovala elitných majstrov svojho 

remesla. Má vybudovaný kvalifikovaný pedagogický zbor s dlhoročnými odbornými 

skúsenosťami, zázemie spolupráce s odbornými školami v gastro sektore na Slovensku aj 

v zahraničí ako aj so zamestnávateľmi regiónu. Nenahraditeľnou a dôležitou súčasťou školy 

sú aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zárukou „dobre fungujúceho celku“.  

Spoločne sa nám podarilo vybudovať novú riaditeľňu, sekretariát, zborovňu, obnoviť šesť 

tried, školský bufet ako aj kancelárie. Inovácia sa postupne realizuje aj na internáte, 

v priestoroch  odborného výcviku a plánujeme v tom naďalej pokračovať. Hoci zub času bol  

nemilosrdný, mojou prioritou je modernizovať, rekonštruovať a vybudovať školu digitálnej 

excelencie – školu pre 21. storočie. 

Život plynie ako rieka, do ktorej som pred tromi rokmi vstúpila ako jej nová majiteľka - 

zriaďovateľka. Aj keď vody budú niekedy búrlivé, chcem byť pevným mostom, po ktorom 

všetci spoločne pôjdeme v ústrety krajšej budúcnosti. Prajem nám všetkým, nech nás pokojné 

vlny unášajú do ďalších rokov života. 

 

          Oľga Farská  

                                                                                        zriaďovateľka školy 
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Čo môžeš u nás študovať ... 

 

 

 

 

- Hotelová akadémia 

- Obchodná akadémia - bilingválne štúdium  

 

 

 

 

 

 

 

- Kuchár 

- Čašník, servírka 

- Obchodný pracovník 

 

 

 

 

- Kuchár 

- Čašník, servírka 

- Cukrár 

- Mäsiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Spoločné stravovanie 
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Naša autoškola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. októbra 2022 úspešne absolvovali záverečné skúšky v autoškole naši prví absolventi.  
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Čím žijeme a kam kráčame? 

 

 

 

  

Emócie v marketingu - workshop 

Finančná gramotnosť - prednáška 
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Aktivita na hodine 

Príbeh Anny Frankovej - interaktívna výstava 



 

Oslavujeme 60. výročie založenia našej školy 

1962 - 2022 

„Šikovné ruky“ našich žiakov 
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                                                    Odborná stáž Olomouc 
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                     Slávnostné prestieranie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň francúzskej kuchyne 
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Slávnostné prestieranie 
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Šikovné ruky našich cukrárov 
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Naši baristi a barmani pod vedením Mgr. Ľubomíra Petroviča 
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Deň americkej kuchyne 
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Ukážky z praktických maturitných skúšok



 

Oslavujeme 60. výročie založenia našej školy 

1962 - 2022 

  



 

Oslavujeme 60. výročie založenia našej školy 

1962 - 2022 



 

Oslavujeme 60. výročie založenia našej školy 

1962 - 2022 

  



 

Oslavujeme 60. výročie založenia našej školy 

1962 - 2022 

 

Danubius Gastro Cup 2016 - Bratislava   
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Kristián Plaskúr- náš prvý absolvent v odbore mäsiar 
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Malorca 
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Nemecko 

 

Francúzsko 
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Praha
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Exkurzie 

 

 

 

 

T

Viedeň 

Vínna cesta Tokaj 
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Slanický ostrov umenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jánošíkove diery 
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Lyžiarsky a snoubordingový výcvik  
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Deň mlieka 

 

Deň jablka 
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Naši obchodní pracovníci  
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12. ples Slaničiarov 

Slanická kvapka krvi 
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Šport na Slanici 

Turistický deň školy 
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ĆRIEPKY SPOMIENOK 

 

Interview s p. Ľubomírom Petrovičom,  
zástupcom riaditeľa školy pre odborný výcvik 
a bývalým študentom SOU  

 

1. Aké je to byť legendou na tejto 

škole? 

Slovíčko legenda predstavuje niečo, čo už 

bolo a ja som ešte stále tu.... Na tejto škole 

som začal študovať v roku 1976. Bolo to 

v období, keď na Slanici prebiehalo 

experimentálne štúdium pre  študijný odbor 

čašník. Povolanie by vás malo v prvom rade 

zaujať, je dôležité si vytvoriť k tejto práci 

vzťah. Je potrebné mať rád ľudí, byť k nim  

milý, príjemný a dokázať sa orientovať v 

odbore, ak chcete byť dobrý. Keď sa vám 

práca stane koníčkom, tak dosiahnete úspech, ale úspechy ihneď neprídu. Je potrebné tvrdo 

pracovať a  výsledky sa určite dostavia.  

2. Čo máte na svojej práci najradšej? 

Na svojej práci mám najradšej, keď môžem niekoho niečo nové naučiť. Osobitý vzťah som si 

vytvoril najmä k barmanstvu a baristike, moja srdcovka je aj naďalej stolovanie. Mal som 

česť lektorovať aj  učebnicu stolovania, čo ma znovu obohatilo o nové poznatky.  

3. Máte nejakú víziu, kam chcete,  aby sa naša škola posunula? 

Na svojej vízii sa snažím pracovať neustále.  „Slanickú školu“ navštevovali kedysi žiaci 

z celého Slovenska, ba aj zo zahraničia a v istom období tu  študovalo aj vyše 1000 žiakov. 

Bolo by super, keby sa to vrátilo.  

Ďalšia moja vízia je odovzdávať svoje skúsenosti mladej generácií a hlavne, aby sa Slanica 

vrátila do starých koľají, v ktorých bola pred koronou.  

4. Aké to bolo bývať na internáte a ako ste vnímali vtedy  túto školu ako žiak? 

 Ja som býval ako žiak v starých zruboch. Človeka to naučí samostatnosti. Vďaka internátu 

som sa naučil byť zodpovednejším človekom. Podmienky boli oveľa náročnejšie ako dnes. 

Slanica bola výnimočná v tom, že vytvárala žiakom možnosť zlepšovať sa nielen vo  svojom 

odbore ale aj možnosť odprezentovať sa na rôznych akciách a súťažiach. Na internáte to 

proste „žilo“, neustále sa niečo dialo, kto chcel, určite si to svoje našiel. Hrávali sa divadelné 

predstavenia, premietali filmy, tanečné večierky, spev, recitácia, športové súťaže a veľa 

ďalších akcií.  Nikdy nezabudnem na futbalové zápasy – majstri verzus učitelia... 
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5. Aký predmet ste mali najmenej rád? 

Najmenej rád som mal asi telocvik. Nedá sa však povedať, ktorý predmet som nemal rád, 

pretože niektoré predmety na seba nadväzovali a dopĺňali sa navzájom.  

6. Ktorého profesora/ku  ste mali najradšej? 

Nezabudnem na svoju triednu p. Sopilkovú. Bola výnimočná. Patrila k ľuďom, ktorí chceli 

a vedeli druhých niečo naučiť a darilo sa jej aj v tom, ako žiaka motivovať, aby sa učil. Ale 

takých tu bolo oveľa viac p. Murínová, p. Jagelková, p. Suľová, p. Biarinec, p. Erniholdová 

a tak by som mohol menovať ďalších. 

 

7. Kto bol vaším vzorom na tejto škole? 

Okrem učiteľov som mal šťastie aj na majstrov a nikdy nezabudnem na svojho prvého majstra 

p. Kuruca, ktorý mi odovzdal svoje skúsenosti a bol mojím vzorom, ale moje poďakovanie 

patrí p. Čajkovej, p. Černotovi, p. Cipovovi a mnohým ďalším, ktorí sa mi po čase stali 

kolegami a bolo mi cťou s nimi  spolupracovať. 

8. Máte nejaký školský zážitok,  na ktorý nezabudnete? 

Tých je veľmi veľa, niektoré zážitky sa opakujú a zlievajú do jedného. No nezabudnuteľné 

pocity mám z toho, keď naši žiaci vyhrali nejakú medzinárodnú prípadne národnú súťaž a „ja 

som bol pri tom“, na to sa nedá zabudnúť. To sa nedá ani opísať, to musí človek zažiť. 

A doprial by som to každému, je to ocenenie vašej práce, ktoré vás posúva ďalej. 

9. Mali ste niekedy ambície stať sa riaditeľom školy? 

Nemám, a ani som asi ani nikdy nemal, pokušenie mohlo byť... ale to je tak asi všetko. 

Funkcia riaditeľa si vyžaduje od človeka určité špecifiká a ja uprednostňujem radšej 

bezprostrednú manuálnu činnosť, to ma napĺňa omnoho viac...  

                                                                                                                  Ďakujeme za rozhovor 
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PhDr. Peter Huľo, PhD. - odborník na 

gastronómiu a hotelierstvo, v súčasnosti pôsobí ako 

pedagóg v  Strednej odbornej škole obchodu a služieb 

(SOŠ OS) v Martine, je autorom viacerých  odborných 

textov a učebníc  ako napr. Hotelový a gastronomický 

manažment ako aj recenzentom a tiež  lektorom, kde 

vedie odborné semináre. V minulosti zastával post 

riaditeľa hotela Turiec v MT, hotela Park v DK, 

hotela Kultúra v RK a v spomienkach sa veľmi rád 

vracia na Slanickú osadu, kde študoval a začal svoju 

profesionálnu kariéru. 

 

Na hodnotách, ktoré do mňa vložila táto škola, 

som mohol a dodnes môžem  stavať svoju 

úspešnú profesionálnu kariéru. Tu som sa 

naučil silnému estetickému cíteniu, rétorike , gestikulácii, dostal základy morálky a etiky, 

základy jazykových a ekonomických znalostí. Všetci pracovníci SOU boli pre mňa osobnosti, 

spomínam na nich veľmi rád a  neuvediem  žiadne mená, aby som nikoho neurazil. 

Na Slanici mi bolo dané  ešte niečo navyše a to vzťah k práci. Svoj odbor  považujem stále  

 za svoje hobby.  

Rád spomínam na starú drevenú školu, v ktorej sme si sami kúrili a cez škáry stien sme si 

počas vyučovania vymieňali lístočky so žiakmi susednej triedy. Nezabudnuteľné sú pre mňa  

chvíle strávené mimo SOU, keď nám bolo umožnené v rámci odbornej praxe pracovať 

v takých luxusných hoteloch ako hotel Patria vo Vysokých Tatrách či v bulharskej reštaurácii 

Sofia v Prahe na Václavskom námestí.  

Všetkým pracovníkom, ktorí zabezpečujú chod tejto školy, učiteľom, majstrom a žiakom 

prajem z celého srdca hodne zdravia, šťastia a úspechov do ďalších rokov. 

PhDr. Peter Huľo, PhD. 

   bývalý žiak 
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Spomínam rada 

 

Nastúpila som 1. septembra 1968, v zvláštnom období, keď namiesto socializmu s ľudskou 

tvárou k nám zavítali cudzí vojaci. Začala som učiť chémiu a predmet potraviny a nápoje. 

Riaditeľom školy bol vtedy pán Roman Jagelek. Pracovali sme vo veľmi skromných 

podmienkach. Učili sme v starej drevenej škole (neskôr bol z nej sklad), odborný výcvik 

prebiehal v hlavnej budove, v ktorej bolo aj administratívne oddelenie a internát. Ku škole 

patrila aj reštaurácia. Žiaci, hlavne chlapci, boli ubytovaní aj v zruboch. Náročné to v škole 

mali aj týždenníci. Pred vyučovaním bolo treba zakúriť v piecke a prikladať do piecky  počas 

celého dňa, po vyučovaní sme museli  upratať triedu, vyčistiť pec, prichystať kurivo a   

na konci týždňa vydrhnúť a napastovať podlahu. 

Cyklus vyučovania bol štvortýždňový, učilo sa aj v sobotu a potom nasledovalo 5-dňové 

voľno (štvrtok až utorok), aby mohli ísť domov aj tí z väčšej diaľky. Prváci boli v škole celý 

1. ročník. Druháci boli v škole 6 mesiacov, potom odchádzali na ročnú prax do prevádzok 

Tretiaci prišli na posledné 4 mesiace vymenili druhákov a štúdium zakončili záverečnou 

skúškou. 

Spomínam si na  školský rok 1968/69, keď som sa  stala triednou učiteľkou 1. A. Mala som 

28 žiakov a hneď prvé dni  som zistila, že dvaja žiaci:  Magda a Lázslo poznajú  po slovensky 

len dve slová: dobrý deň a ďakujem.  

Bola som len o málo staršia ako moji žiaci a rovnako ako oni, som o fungovaní tejto školy 

vedela len máličko. Pod krídla si ma vzala Vierka Činčurová, mne vekovo najbližšia.  

Len čo sme odštartovali školský rok, prišli na rad zemiakové brigády. Vďaka nim som 

postupne čoraz viac spoznávala hornú Oravu. 

Musím skonštatovať, že sa mi darilo napriek mladému veku udržať si u žiakov autoritu, na 

hodinách som nemala vážnejšie problémy. Postupne som sa učila ako učiť, ako vzbudiť 

záujem žiakov, ako ich prinútiť myslieť.  

Tak som sa v tejto  škole zabývala, že som tu nakoniec prežila krásnych a zmysluplných 39 

rokov. Škola sa menila, rozvíjala niekedy rýchlejším, inokedy pomalším tempom, výrazne sa 

zlepšovali podmienky, pribúdali žiaci, odbory, ďalšie školy. Noví kolegovia pribúdali, iní 

odchádzali, žiaľ, niektorí aj tam, odkiaľ niet návratu. 

Teší ma, že som k úspechu tejto školy mohla svojou troškou prispieť aj ja. Pomáhala som pri 

nácviku na recitačné súťaže, dlhé roky som robila pokladníčku ROH, 9 rokov som pracovala 

ako zástupkyňa riaditeľa školy. Na prvom mieste bola  však vždy práca so  žiakmi ako aj 

s vynikajúcim pracovným kolektívom Slaničiarov, ku ktorým sa vždy rada vraciam. 

Prajem tejto škole veľa úspešných  rokov, nech sa rozrastajú rady spokojných Slaničiarov 

a nech sa všetci tak radi vracajú do svojej školy ako ja.  

          Katarína Murínová 

                                                              bývalá učiteľka a zástupkyňa školy 
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Školička na kopci 

 

Písal sa rok 1970. Uprostred leta som sa oficiálne stala členkou  pedagogického tímu 

Stredného odborného učilišťa na Slanickej osade. Do pracovného pomeru ma prijímal p. 

Roman Jagelek – zakladateľ a  riaditeľ školy. Od prvého momentu bol pre mňa prirodzenou 

autoritou človeka náročného, prísneho a zároveň spravodlivého. Prvý školský rok som dostala 

ponuku na pozíciu majsterky  odborného výcviku s perspektívou v ďalšom roku prejsť do 

pozície učiteľa odborných predmetov. Uvedomila som si, že to nebude prechádzka ružovou 

záhradou, vzhľadom na môj vek, ktorý  nebol oveľa vyšší ako vek končiacich študentov.  

Našťastie som to zvládla, myslím, nad vlastne očakávanie dobre. Ako učiteľka odborných 

predmetov  som pôsobila na Slanici až do svojho odchodu do dôchodku. 

Priestory školy ma vtedy trochu zaskočili. Škola bola  skromná drevená budova so šiestimi 

učebňami, zborovňou a kanceláriou zástupcu riaditeľa. V zimných mesiacoch si museli žiaci 

sami kúriť v piecke. Veľmi rýchlo som si však  školu obľúbila. Všetko v nej bolo skromné, 

ale zároveň prijateľné a útulné.  

Nezabudnem, ako som s malou dušou vstupovala do svojej prevej  triedy, kde som mala byť 

triedna. Bola to však  obojstranná láska na prvý pohľad. Postupne prichádzali   ďalší a ďalší  

žiaci, ktorí boli môjmu srdcu rovnako blízki.  Naši žiaci sa stávali postupne uznávaní v  

súťažiach odborných zručnosti, ale aj športu či  kultúry.  Žiaci sa neustále menili, citové 

prepojenia prehlbovali. Každý školský rok poskytol príbehy, ktoré by boli obsahom veľmi 

objemných kníh. Môj život nadobudol nové podoby, ale to podstatné - láska k práci, ktorú 

som vykonávala, sa nezmenilo.  Dnes som na zaslúžilom odpočinku a veľmi rada spomínam 

na školičku na kopci, kam  som každé ráno s radosťou a hrdosťou  kráčala. 

Ďakujem osudu, že bol ku mne taký prajný.  

Mária Súľová       

                                                bývala učiteľka odborných  predmetov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oslavujeme 60. výročie založenia našej školy 

1962 - 2022 

Škola je základ života  

Mgr. Jozefína Zaukolcová začala svoju 

profesionálnu kariéru ako žiačka v odbore  

cukrár na Slanici.  Práci cukrárky sa 

venuje 29 rokov a 25 rokov  vzdeláva 

v tomto odbore mladú generáciu. Najskôr 

pôsobila ako majsterka OV v SOŠ 

obchodu a služieb v Púchove, postupne 

vyštudovala vysokú školu Univerzity 

Komenského – Cyrilo - metodskú 

bohosloveckú fakultu v Nitre, avšak 

odboru cukrár zostala  verná dodnes.  

Aktívne pracuje v SZKC ako lektorka, organizuje kurzy a semináre, je držiteľkou veľkého 

množstva medailí v domácich a medzinárodných súťažiach ako Grand Prix, je autorkou 

viacerých úspešných kníh o pečení. 

Získala štátne vyznamenanie Malú medailu sv. Gorazda a medailu sv. Vavrinca  za rozvoj 

odborného školstva a môžeme ju  vidieť aj v televíznych reláciách, napr.  ako 

nekompromisnú, ale láskavú porotkyňu  v úspešnej šou   Pečie celé Slovensko. V súčasnosti 

je to jedna z top  slovenských profesionálnych  cukrárok. Svoju prácu vníma ako dar, preto sa 

jej venuje s láskou už dlhé roky. 

V myšlienkach sa rada  vracia do minulosti, keď bola žiačkou SOU na Slanickej osade. 

Moje spomienky na školu  sú veľmi emotívne, už v 1. ročníku som vedela, že som sa rozhodla dobre. Môj 

triedny p. Š. Medvecký, večne usmiaty, ma hneď navrhol za predsedníčku triedy. P. Knapová – učiteľka 

cukrárskej technológie, bola mierne prísna, ale s dobrým srdcom. Majster OV p. F. Smržík  pôsobil trochu 

mrzuto, no práve jemu som vďačná za základy cukrárskeho umenia a dlhé roky som ho po skončení školy aj 

navštevovala. Tešil sa z mojich úspechov a povzbudzoval ma. Do pamätníka mi napísal slová: „.......to, čo 

ste vy teraz, to sme my boli kedysi, to, čo sme my, to budete raz vy...“ 

Veľmi rada pripravujem žiakov na súťaže a stretávam sa s pedagógmi zo školy, ktorá je pre mňa naozaj 

srdcovkou. Vždy sa privítame, akoby som zo Slanice ani neodišla....Naozaj platí, že škola je základ 

života...tak nech sa jej darí  do ďalších dní. 

Mgr. Jozefína Zaukolcová, rodená Šebáková 

                            bývalá žiačka odboru cukrár 
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História školy v skratke 

 

26. 11. 1962 – bolo založené Odborné učilište kuchár- čašník  s počtom žiakov 109 v 4. 

triedach v prenajatých objektoch Jednoty Trstená v bývalom hoteli Priehrada.  

Od šk. roku 1963/64 sa odborné učilište presťahovalo na Slanickú osadu, kde sa nachádza  

dodnes.  

Od roku 1969 prešlo učilište pod riadenie Slovenského zväzu spotrebných družstiev ako  

účelové zariadenie.  

Od 01. 09. 1973 dochádza na Slovensku k overovaniu 4-ročného experimentálneho učebného  

odboru čašník s maturitou. Pre toto overovanie bolo vybrané ako jedno zo 4 učilíšť na  

Slovensku aj SOU na Slanickej osade. 

V šk. roku 1977/78 bol zavedený nový 4-ročný študijný odbor čašník- servírka končiaci  

 maturitou a výučným listom. 

V šk. roku 1983/84 pribudol nový učebný odbor predavač rozličného tovaru. 

10. 06. 1991 – bol otvorený Hotel Slanica ako stredisko praktického vyučovania. 

V šk. roku 1991/92 bola zriadená DOŠ so zameraním na obchod a podnikanie, ktorá  

ukončila svoje pôsobenie od šk. r. 2001/2002. 

V šk. roku 1994/95 bola zriadená HA s 5-ročným štúdiom so zameraním na hotelový  

a gastronomický manažment. 

V šk. roku 1999/2000 bola zriadená OA. 

V šk. roku 2007/2008 vznikla Spojená škola po zrušení HA a OA. 

Do 01. 09. 2016 pôsobili na Slanickej osade tri samostatné školy: 

1. SŠ s organizačnými zložkami HA a OA v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

2. SSOŠ EDUCO v zriaďovateľskej pôsobnosti spoločnosti EDUCO NO s. r. o. 

3. Súkromná škola podnikania v zriaďovateľskej pôsobnosti spoločnosti EDUCO NO s. r. o. 

01. 01. 2017 vznikla Súkromná Spojená škola EDUCO s organizačnými zložkami HA a OA v 

zriaďovateľskej pôsobnosti spoločnosti EDUCO NO, s. r. o. 

 

Riaditelia školy: 

od roku 1962 do 1985 prvý riaditeľ p. Roman Jagelek, 

od roku 1985 do 2005 riaditeľ p. Rudolf Černota, 

od roku 2005 do 2017 riaditeľ p. Karol Kanovský – SOU SD Jednota, 

od roku 2008 do 2013 riaditeľka p. Katarína Rabčanová – Spojená škola, 

od roku 2013 do 2016 riaditeľka  p. Anna Kozáková – Spojená škola, 

od roku 2017 do 2020 riaditeľ p. Karol Kanovský –Súkromná  Spojená škola EDUCO, 

od roku 2020 do 2022 riaditeľka  p. Anna Kozáková - SSŠ EDUCO s org. zl. HA a OA, 

od roku 2022 pôsobí ako riaditeľka p. Yvona Kenderová - SSŠ EDUCO s org. zl. HA a OA. 

 

Zaujímavosť:  

Najviac žiakov mala škola v šk. roku 1987/88 – v počte 1111 žiakov. 
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Pedagogickí zamestnanci 

 

Majstri odbornej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oslavujeme 60. výročie založenia našej školy 

1962 - 2022 

Nepedagogickí zamestnanci 
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Zoznam zamestnancov Súkromnej Spojenej školy EDUCO v šk. roku 2022/2023 

Mgr.  Adamčíková Miriama 

 

Babinský Milan 

Ing.  Bakošová Viera 

 

Baleková Jarmila 

 

Bandíková Anna 

Mgr.  Baránková Helena 

PhDr.  Berešová Eva 

Mgr.  Bernoláková Lucia 

Mgr.  Ďuroňová Daniela 

 

Farská Oľga 

Bc. Farský Peter 

Bc. Ferancová Miriam 

 

Fidriková Štefánia 

Bc. Franeková Viera 

Bc. Gablovičová Mária 

 

Grižáková Marta 

Mgr.  Grobarčíková Veronika 

PhDr.  Hasidlo Peter 

Mgr.  Hrkľová Augusta 

Mgr.  Iskerková Daniela 

 

Ivanova Daniela 

Ing.  Jandurová Lenka 

 

Jurčáková Antónia 

 

Jurčáková Klára 

Ing.  Juritková Jana 

Bc. Kanderová Jana 

Mgr.  Karasová Eva 

Ing.  Kenderová Yvona 

Mgr.  Klinovská Daniela 

Ing.  Košútová Mária 

 

Kováčová Andrea 

Ing.  Kozáková Anna 

 

Kresťanová Marta 

Mgr.  Krivanková Ivana 

 

Kurtulíková Dana 

Ing.  Lofajová Mária 

Bc. Lovasová Marianna 

 

Madleňák Martin 

 

Madleňáková Jana 

 

Metesová Alžbeta 

Mgr.  Metesová Darina 

Mgr.  Michalčíková Iveta 

Ing.  Micháliková Marianna 

Mgr.  Miková Katarína 

 

Mravcová Anna 

Bc. Novotný Jindřich 

Bc. Očkaják Milan 

Ing.  Parižová Andrea 

Ing.  Pavlíková Alena 

Mgr.  Petrovič Ľubomír 

Mgr.  Pilarčíková Bibiána 

 

Pindiak Stanislav 

Mgr.  Pindjaková Soňa 

Bc. Pindjáková Janka 

Mgr.  Romanová Alžbeta 

 

Rypáková Oľga 

PhDr.  Sivčáková Ľubomíra 

Ing.  Sivoňová Veronika 

PaedDr.  Skorušová Martina 

Mgr.  Slovíková Jana 

 

Škapec Tomáš 

Mgr.  Števanková Zuzana 

Mgr.  Tokarčík Juraj 

Ing.  Trojanová Tatiana 

 

Turacová Lenka 

Bc. Turčáková Martina 

Ing.  Urbániková Mária 

PaedDr.  Vaseková Terézia 

PhDr.  Volčeková Alena 

 

Zboroňová Janka 

Mgr.  Znak Marián 

PaedDr.  Žatkuliaková Martina 

Ing.  Žofajová Livia 

Mgr.  Žofajová Marcela 

Ing.  Žofčík Matej 

Bc. Žuffová Daniela 

 


