


Talent ťa dostane vysoko, 
ale len charakter ťa tam udrží

Keď svet ťa zvádza výš a vpred
a talent srdce naplní, 

ty tvoríš krásy sôch a viet,
z tieňa tmy na výslní.

Keď sláva k výškam dvíha,
len si ver!

No uznanie ti zaručí
len pokora a charakter.

Keď talent do vienka od Boha dostaneš,
využiť ho chceš,

možno párkrát spadneš,
vďaka pádom profesionálom sa staneš!

Nebuď príliš veľký tupec, 
charakter si stráž,

ľudskosť je veľmi veľká vec,
tak ju všetkým ukáž!

Michaela Motýľová, IV.M



Karin Šprláková II.A
- ľudové tance, spev

Folklóru sa venujem od troch rokov, 
v kroji som bola oblečená, keď som mala pol roka. 

K folklóru ma viedli rodičia a starí rodičia. 
Som súčasťou folklórneho súboru GORAL v Hladovke. 

Zúčastnili sme sa mnohých súťaží: Oravský slávik, 
Spieva celá rodina, Oravské krpčeky, 

folklórny festival vo Východnej a v Zuberci, 
kde sme získali mnohé ocenenia. 
V súčasnosti spievam so súborom 

najmä na slávnostných svätých omšiach, 
na Vianoce a Veľkú noc.

„Malina z jagodom 
užraly za vodom 
neraz moje ocka 

požraly za tobom “



Sára Zemančíková III.B
- športová kynológia

Športová kynológia je šport, pri ktorom v psíkovi rozvíjate 
jeho vlohy a zároveň medzi vami a ním vzniká silné puto. 

Vystavovanie je o vzhľade, stavbe psa a prezentácii. 
Stopa, poslušnosť a obrana sú časťami športovej 
kynológie, ktorej sa venujeme niečo vyše roka. 

Cvičím s dobermankou menom Roxien.  😊
Najväčším doterajším úspechom je pre nás dokončený 

titul z výstav SLOVAKIA JUNIOR CHAMPION 
a úspešná skúška z poslušnosti BH-VT.

Najväčší zážitok pre mňa sú všetky tie dni - skúšky 
a výstavy, kde vidím, že to, čo robím, má zmysel. 



Simona Vidiečanová III.K 
– clogging – „stepovanie“

Profesionálnemu tancu – clogging
sa venujem už 10 rokov. 

K stepu ma priviedla kamarátka 
a pomohla mi aj v začiatkoch. 

Som súčasťou tanečného súboru Karolínka v Zuberci.  
Náš najväčší úspech 

bol v Pardubiciach (Pardubická ryengle),
kde sme ako súbor obsadili všetky 

3 miesta v jednej kategórii.
Najväčší zážitok mám, keď sme boli prvýkrát v Prahe 

na majstrovstvách Českej republiky a obsadili sme prvé 
miesto. 



Anton Nevedel II.M
- hra na gajdy a 

heligónku  
Môj talent je hra na hudobných nástrojoch: 

gajdy, heligónka a píšťala.
Momentálne pôsobím aj v Gajdošskej hudbe 

Beskýd z Oravskej Polhory.
Folklóru sa venujem už 9 rokov 

a priviedla ma k nemu pani učiteľka 
Machajdová na základnej škole.

Môj najväčší úspech bola celosvetová súťaž 
Gajdovačka, ktorá sa konala v našej obci. 

Na tejto súťaži som skončil na 2. mieste z 30 gajdošov, 
a to považujem za môj veľký úspech.

Mojím najväčším zážitkom bolo vystúpenie v talianskom 
mestečku Colliano a na veľkých podujatiach, 

ako Východná, Hrušov, Detva...



Richard Kasan IV.B 
– tvorba hudby

Už približne dva roky sa venujem organizovaniu 
spoločenských podujatí, ktoré sa zaoberajú prevažne 

hip hop komunitou a taktiež tvorím hudbu.
S hudbou som začal tak sám od seba, no veľkou 

inšpiráciou mi je napríklad Ego alebo Gleb. 
Mojím najväčším úspechom bolo zatiaľ zorganizovanie 

akcie, na ktorú prišlo asi 300 ľudí 
a taktiež vydanie pesničky OMG, 

ktorá má cez 27 tisíc zhliadnutí na YouTube.



R!CH!E – SOŠ PaS

SOŠ PaS
Let´s go!

Na Orave best of...
Máme všetko, čo potrebuješ ku vzdelaniu...

Poď!

Takže teraz všetci, keď tu sme už pri tom,
ukážem vám to tu s pýchou,
tak jak je to u nás zvykom.

Naša pani riaditeľka, 
patrí Vám tu teraz diplom. 

A ty, ak máš stále ten svoj bad hair day...,
príď ty k nám,

kaderníčky dodajú ti tu nádej.
Spoliehaj sa na mňa, 

Fakt man!
Lebo pekných dievčat u nás je tu habadej.

A ty, baby!
Chceš mať ty ten pretty face?

Prídi k nám!
Kozmetičky dodajú hotovú vec.

Chceš vyzerať ako Kylie Jenner alebo Billie Eillish,
pekná a stylish?

No a keď máš z toho motýle v bruchu, 
tak sa pridaj do cestovného ruchu. 

Všetko funguje rýchlo hneď, 
keď vám správca počítačových sietí

robí net. 

Potom dobehne tu MOVka, 
práca v JA Slovensko je pre nich ako škôlka.



Úspešní absolventi našej školy
Katka Bubláková

Všetko to začalo, ešte keď som bola dieťa. 
Veľmi som obdivovala svoju tetu, ktorá bola krajčírkou. 

Často mi šila šaty z látok, ktoré som si mohla sama vybrať. 
Mojím snom bolo preto naučiť sa šiť. 

Po skončení základnej školy som v roku 2009 začala študovať 
strednú školu odbor operátor odevnej výroby. 

Tu som sa naučila základy šitia, správne technologické postupy, 
strihy, zloženie materiálov. Jednoducho všetky užitočné veci, 

ktoré mi boli prínosom aj po skončení strednej školy 
ukončenej maturitnou skúškou v roku 2013. 

Moje ďalšie kroky viedli na vysokú školu Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií 

v Púchove, odbor  Textilná technológia a návrhárstvo. Tam som 
strávila ďalšie tri roky, ktoré mi pomohli nájsť sa vo svete módy. 

Bol to začiatok cesty, v ktorej pokračujem aj dnes 
a plním si svoj sen z detstva. 

Momentálne mám otvorený salón KB - spoločenské šaty 
v Rabčiciach, kde mojím zákazníčkam šijem a požičiavam 

svadobné a spoločenské šaty, a tak plním ich sny 
o vysnívaných šatách.

odbor operátor odevnej výroby



Úspešní absolventi našej školy
Matúš Vojtašák - Vojty studio

Strednú školu som úspešne ukončil v roku 2019, 
študoval som odbor správca počítačovej siete. 

Aj keď má počítače bavili (a stále aj bavia), nevedel 
som presne, akým smerom sa uberať. 

Po skončení školy ma raz jedna kamarátka poprosila, 
či by som jej dokázal urobiť svadobné oznámenia. 
Zistil som, že toto je práve to, čo ma najviac baví. 
Odvtedy sa to začalo pomaličky kopiť a zbierali sa 

nejaké ponuky. Momentálne mám na "konte" svadobné 
oznámenia, pozvánky, kalendáre a nejaké spolupráce 
s firmami. Jedným z mojich najväčších úspechov je, 

keď ma práve "Makyta" oslovila na tvorbu študentských 
preukazov na tento školský rok. 

Chcel by som odkázať žiakom, aby určite nekašľali na 
školu a aj keď ich možno práve nebaví to, čo sa učia, 

vždy sa dá z toho vyťažiť niečo, čo sa im 
v budúcnosti určite zíde. 

Zároveň by som chcel ešte poďakovať p. R. Mikytovej
a D. Joštiakovej za to nakopnutie. 

odbor správca počítačovej siete



Úspešní absolventi našej školy
Dajana Chlustinová

Moja profesia bola vždy mojím koníčkom. 
Študovať odbor kaderník v Námestove bolo 

skvelé rozhodnutie. 
Zúčastňovala som sa každej jednej 

kaderníckej súťaže. 
Už ako študentka som bola veľmi 
ambiciózna a chcela som niečo 

vo svojej profesii dokázať. 
V roku 2011 som vyhrala súťaž Rolandov 

hrebeň v Bardejove. 
Na majstrovstvách sveta OMC som bola 

najmladšou účastníčkou, 
vyhrala som krásne 6. miesto. 

Neverila som, že sa vôbec dostanem
do prvej desiatky. 

Po návrate domov som začala česať na 
rôzne prehliadky a šou. 

Úspešne som dokončila školu, otvorila som 
svoj vlastný salón s názvom Kaderníctvo 

Holičstvo Dajana. Vrátila som sa k česaniu 
akcií, napríklad Bratislavské módne dni, 
Slovenka Roka, či World cup v Jasnej. 

Som veľmi vďačná za každú skúsenosť, 
ktorou som prešla. 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať 
všetkým vyučujúcim, mojej triednej pani 

učiteľke, majsterkám 
za vynikajúce základy, ktoré som v tejto 

škole získala a hlavne pani riaditeľke, ktorá 
ma vždy podporovala v účasti na súťažiach.

odbor kaderník



Úspešní absolventi našej školy
Michaela Heretíková

Mať vlastný kozmetický salón bol vždy môj sen. 
Vyštudovala som odbor kozmetik.

Stredná škola mi dala skvelé základy a poskytla 
možnosti rôznych kurzov a vzdelávaní. 

Práci kozmetičky sa venujem už od 17 rokoch. 
Pred 5 rokmi som si otvoria kozmetický salón v Rabči. 
Venujem sa nechtovému dizajnu, starostlivosti o pleť  

a profesionálnemu make – upu.
Zažila som veľa úspechov, ale aj neúspechov, 

no posúvajú ma stále vpred moje spokojné zákazníčky.

odbor kozmetik



Úspešní absolventi našej školy
Veronika Poláčiková

Mojej malej firme sa venujem ešte len necelý rok. 
E-shop www.lau.sk sme spúšťali 14. 2., v Deň všetkých 

zaľúbených, pretože naše produkty sú o láske, o láske k sebe 
samej, ku kráse a starostlivosti o seba. 

Vyrábame produkty z hodvábu, ktoré šijeme ručne na Orave 
v Liesku. V škole som sa naučila veľa o skladovom hospodárstve, 
účtovníctve, marketingu, praxou získavam skúsenosti o správe e-

shopu a mnoho iných vecí, ktoré ma posunuli ďalej a 
zmenili pohľad na malých podnikateľov.

Ešte nemáme obrovské úspechy, však fungujeme iba rok. Pre nás 
je úspech každá žena, ktorá sa poteší a používa naše produkty. 

Pár takýchto krásnych žien si nás všimlo a oslovilo nás v časopise 
NOIZZ, kde vyšiel o nás článok. Ďakujeme aj moderátorkám v 

dámskom klube, ktoré nám poskytli priestor v TV.

Odporučila by som každému žiakovi robiť veci s láskou, pretože to 
ostatní vidia a cítia, či to, čo predávate, aj 

sami používate, alebo chcete na tom iba zarobiť. 

Odbor manažment regionálneho 
cestovného ruchu



Jessica Triebeľová
- profesionálny box

K boxu ma priviedol môj otec, keď som mala 9 rokov. 
Trénovala som spoločne s mojím mladším bratom 

Alexom. Mojím prvým trénerom bol môj otec. 
Musím sa priznať, že zo začiatku sa mi veľmi do toho 

nechcelo, ale po prvých úspechoch ma box začal 
veľmi napĺňať a baviť. 

Mala som trénerov najmä z Ukrajiny a Ruska, kde je box 
na tej  najlepšej úrovni. 

To mi dalo veľa skúsenosti a dobrý základ techniky. 
Na box mám talent, nie som veľmi silový športovec, to 

bola vždy moja slabá stránka. Rovnako ako aj kondícia -
na tom som musela veľa pracovať. 

Ale technika a rýchle učenie nových kombinácií i metód 
boxu mi boli vždy bližšie.



Mojimi najväčšími úspechmi sú, že som sa stala trikrát 
majsterkou Európy po sebe (2017-2019) 

a piate miesto v majstrovstvách sveta (2019).
Zúčastnila som sa na Mládežníckych olympijských hrách 

v Argentíne Buenos- Aires (2019).
Tiež som vyhrala prestížny turnaj Golden Girl

a bola som vyhlásená za najlepšiu boxerku turnaja, 
a to som mala len 17 rokov.

Momentálne už nesúťažím aktívne na súťažiach,
mojím posledným zápasom bol nominačný turnaj 

na olympijské hry do Tokya (jún 2021), ktorý nevyšiel podľa 
očakávaní. Trénujem už len pre seba. 

Časom uvidím, ako sa rozhodnem a či budem v mojej 
aktívnej kariére ešte naďalej pokračovať, nechávam to stále 

otvorené a uvidím časom. 
Box je stále naďalej mojou veľkou záľubou.

Počas mojej športovej kariéry som nemala čas chodiť každý 
deň do školy, tak som študovala celé štyri ročníky 

individuálne. To mi veľmi vyhovovalo, všetci učitelia boli 
veľmi ochotní prispôsobiť sa mi a pomôcť mi s výučbou, za 

čo som im veľmi vďačná. 
Momentálne študujem na univerzite v Kanade v meste 

Vancouver študijný program, 
ktorý je zameraný na manažment. 



Maskot školy

Predstavujeme vám 
MASKOTA ŠKOLY:

- jeho farebnosť 
symbolizuje 
rôznorodosť 

každého jedného 
z nás, pretože spolu 
tvoríme našu školu,

- hovorí slovensky, 
anglicky a aj 

nemecky, uplatní sa 
v cestovnom ruchu, 

a to nielen v tom 
regionálnom,

- má dokonalý účes, 
manikúru aj 

pedikúru - veď je 
súčasťou tímu 

skvelých 
kaderníkov, 

kaderníčok a 
kozmetičiek,

- IT technológie –
jeho najväčší 

koníček.


