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Oznámenie konania 2. kola PS 
29.4.2011 sa uskutočnilo 1. kolo zápisu do 1. ročníka pre všetky odbory našej školy.  

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa oznamuje všetkým ţiakom, ktorí 

neboli prijatí v 1. kole prijímacieho konania, ţe sa bude konať  

 

2. kolo prijímacích skúšok dňa 21. júna 2011 

 

Prijať môţeme ţiakov v týchto odboroch a počtoch: 

 

Študijný odbor: 

 

2697 4           mechanik elektrotechnik  - 14  ţiakov 

 

Alternatívy:  iinnffoorrmmaaččnnéé  tteecchhnnoollóóggiiee  

                                            ssppoottrreebbnnáá  tteecchhnniikkaa  

                                            ssiillnnoopprrúúddoovváá  tteecchhnniikkaa  

  

Učebné odbory: 

 

2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 10 ţiakov 

3355 2 00 stolár   9 ţiakov 

3678 2 00 inštalatér    8 ţiakov 

2487 2 01 autoopravár – mechanik  12 ţiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nadstavbové štúdium:  
 

Moţnosť získať maturitu v týchto odboroch:                 1 trieda            30 ţiakov 

 

3125 4 00 odevníctvo     

2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáţ a opravy prístrojov, strojov a zariadení 

3347 4 00 drevárska a nábytkárska výroba    

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 
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Rozlúčka s maturantami 
13.5.2011 sme sa rozlúčili s tohtoročnými štvrtákmi. Býva uţ zvykom, ţe pred akademickým týţdňom sa môţu 

poďakovať všetkým tým, ktorí im dopomohli k tomu, k úspešnému ukončeniu šúdia aspoň malou pozornosťou - 

kvetmi. Za všetkých vyslovil vďaku ţiak Pavelčák. 

Zvlášť by sme chceli poďakovať študentom, ktorí počas svojich štyroch rokov strávených na tejto škole 

reprezentovali našu školu.  Za reprezentáciu v športe sú to Kaleta Michal, Kuzmiak Mikuláš, Lichvar Ivan a 

Víra Ladislav.  Za účasť a reprezentáciu v matematických súťaţiach boli ocenení Patrik Ţivčák, Vladimír 

Bratičák a Milan Vasilík. Ţiak Hamborský sa  umiestnil na 3. mieste krajského kola literárnej súťaţe Cesty za 

poznaním minulosti. Ţiak Harčarík sa umiestnil na 5. mieste v súťaţi Powerpointových prezentácií s názvom 

10NAJ PSK a EÚ.  A špeciálne ocenenie patrilo ţiakom Marekovi Iľkovičovi a Lukášovi Murckovi, ktorí 

okrem reprezentácie školy vypomáhali v školskej rade. Obidve triedy majú svoje maturitné tablá, ktoré sú 

umiestnené v centre mesta. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                      
Gontkovič Vladimír III.B 

            

Projekt Vyčistíme si Slovensko!  

Pri príleţitosti Dňa zeme  pripravila organizácia Greenpeace, projekt 

zameraný na čierne skládky 

a znovuobnovenie stratenej 

krásy slovenskej prírody. 

Naši druháci sa odhodlali 

11.4.2011 vyčistiť okolie 

Ľubovnianskeho hradu. 

Vymenili perá, zošity, 

pájkovačky a šraubováky za 

fúriky, lopaty, pracovné 

rukavice a ďalšie potrebné veci k vyčisteniu nášho okolia. Zametali 

chodníky, odhrabávali lístie, zberali papiere a fľaše po neslušných 

turistoch. Zároveň sa postarali aj o okolie školy. 

Ich  primárnym cieľom bolo vyčistiť všetky prístupné priestory pri škole a parkovacie miesta na školskom dvore. 

„Počas práce sa to pochopiteľne nezaobišlo bez srandy a všadeprítomnej dobrej nálady a samozrejme pocitu, ţe 

sme mali moţnosť spraviť niečo konkrétne a uţitočné pre prostredie, v ktorom študujeme.“      Študenti II.A a B 

 

ZBER ELEKTROODPADU 
Naša škola sa tieţ zúčastňuje na projekte recyklohry, tento projek je prepojený 

s projektom Vyčistím si Slovensko, aby staré práčky, chladničky a iná uţ nepotrebná 

elektronika neskončila na čiernych skládkach, ale v nato určených kontajneroch na 

ďalšie spracovanie a bezpečné sa zbavenie nebezpečných látok. Ţiaci majú moţnosť 

túto nepotrebnú elektroniku priniesť do školy, odovzdať ju na vrátnici, alebo 

hlavnému majstrovi odbornej výchovy na 2. poschodí časti pre odborný výcvik. 

Je to školský projekt, ktorý rozvíja vzťah detí a mladistvých k ţivotnému prostrediu 

formou hier. Za splnené súťaţné úlohy a zber drobných elektronických zariadení do 

pripravených nádob prináša školám body, ponúka katalóg s atraktívnými cenami, 

ktoré môţe škola získať. Ďalšie informácie na http://www.recyklohry.sk/. 

                                                      Murcko František III.A 

http://www.recyklohry.sk/
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Vynovený šat školy 
S príchodom jari aj naša škola dostala čiastočne nový šat. Vymaľovali sa steny 

vestibulu pred telocvičňou, vymenila dlaţba na pravom schodišti, ktoré bolo 

tieţ vymaľované. Dúfame, ţe to tak vydrţí čo najdlhšie.  

 V okolí školy boli osadené do betónu dve lavičky. Priestor pred 

školou nám skrášľujú ťahavé muškáty-pelargónie v hnedých plastových 

črepníkoch. Odkedy máme nové oplotenie školy je menej neporiadku pred 

našou školou. Aj naša jedáleň Palma zaznamenala pozitívne zmeny: výmena 

dlaţby, vymurovanie pódia pre hudbu alebo pre kapelu, keďţe sa v týchto 

priestoroch konajú aj rôzne oslavy, akcie a svadby. Aj jedálny lístok prešiel úpravou, bol doplnený o obsah 

alergénov v jednotlivých jedlách a máme moţnosť výberu z dvoch 

polievok. Jedálny lístok si môţeme prezrieťaj na webovej stránke: 

http://www.pizzapalma.sk/images/stories/menu.pdf. 

 Pán Majster Bc. Sivuľka Juraj so svojimi ţiakmi z III.C 

vyuţil vrchnáky z PET fliaš na vytvorenie nástenky s logom školy, 

ktorá zdobí chodbu 1. poschodia OV. Je to výborný nápad vyuţitia 

odpadov. 

 V podchode školy snímanom kamerovým systémom sa 

nachádza nový stojan na bicykle, kde si ich môţu ţiaci počas 

vyučovania odloţiť.   

 

Stredoškolská odborná činnosť 
Na SOŠ v Starej Ľubovni sa 1.4.2011 konalo Krajské kolo SOČ. Z našej školy sa ho zúčastnili 2 

pedagogickí pracovníci ako členovia komisií: pre odbor strojárstvo: Ing. Hudák a pre odbor informatika: Ing. 

Rúrová Denisa. Práce umiestnené na 1. aţ 3. mieste oslobodzujú ţiakov od vypracovania  praktickej časti 

maturinej skúšky. Mnohé práce praktickej časti maturitnej skúšky našich ţiakov by mohli konkurovať v tejto 

súťaţi. Mohli by sme sa zamyslieť nad našou účasťou v ďalších ročníkoch. Sú vyhlásené tieto súťaţné odbory: 

problematika voľného času, matematika, fyzika, chémia, potravinárstvo, biológia, geovedy, zdravotníctvo, 

pôdohospodárstvo, ţivotné prostredie, hoteliérstvo, cestovný ruch, strojárstvo, hutníctvo, doprava, stavebníctvo a 

interierový dizajn, informatika, elektronika, elektrotechnika, telekomunikácie, história, politológia, tvorba 

učebných pomôcok, didaktické technológie, ekonomika a riadenie, teória kultúry, umenie, umelecká, odevná 

tvorba, pedagogika, psychológia, sociológia. Bliţšie informácie: http://www.siov.sk/soc/. Ing. Rúrová Denisa                                                                 

 

Prax mimo školy 
Ţiaci 3-tieho ročníka odboru mechanik elektrotechnik SOŠT v Starej Ľubovni majú moţnosť praxovať 

nielen v škole, ale aj externe - vo firmách s technickým zameraním, napr.elektro predajniach-TAMATEX-ţiak 

Dufala, ELEKTRO ALICA-ţiak Mačuga, PC predajniach-BROSS, Essel media-ţiak Podolský, či montáţach 

internetu v prešovskej firme Presnet-ţiak Krafčík. Výhodou je, ţe uţ popri štúdiu na škole ţiaci získajú nielen 

vedomosti, ale majú moţnosť prilepšiť si aj finančne. V prípade, ţe zamestnávatelia budú s nimi spokojní, majú 

veľkú šancu, ţe tam ostanú pracovať aj po ukončení štúdia. Napr. absolvent našej školy Marek Hanečák uţ 

pracuje vo firme TAMATEX.                                                        Štellmach Tomáš III.B

   

  

  

 

 

  

  

 

http://www.pizzapalma.sk/images/stories/menu.pdf
http://www.siov.sk/soc/
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                         Deň narcisov 

Liga proti rakovine ďakuje za Vašu aktívnu pomoc a účasť na akcii konanej 

15.4.2011 pod názvom DEŇ NARCISOV. Finančné prostriedky získané 

verejnou zbierkou budú rozdelené vedením Ligy proti rakovine SR na 

programy zamerané na osvetu, výskum a pomoc onkologickým pacientom. 

Celý ţivot je vo vašich rukách, sú však dni, keď potrebujete cítiť pomocnú 

ruku iných. Deň narcisov 15. apríl 2011. 

Liga proti rakovine Vám ďakuje! 

Modrý gombík 
Kaţdý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku Týţdeň     

modrého gombíka. Aj ţiaci III.A našej školy Murcko, Huba, Mačuga, 

Fečišín, Podolský F., Dufala sa dňa 18.5.2011 pripojili k dobrovoľníkom na 

celom Slovensku a vyberali príspevky. Nositelia tohto symbolu zemegule, 

detstva a spájania sa tým dávajú najavo, ţe im záleţí na deťoch a 

podmienkach, v ktorých ţijú. 

Výnos z celej zbierky je určený vţdy na konkrétnu pomoc ohrozeným 

deťom v niektorej krajine (napr. na vzdelávanie a zabezpečenie pitnej vody, 

zabezpečenie základných sanitačných a sociálnych zariadení či očkovanie).  

 

Spojme svoje sily na pomoc týmto deťom. Kaţdý príspevok sa stane 

schodíkom k ich lepšiemu ţivotu.                                                   UNICEF 
 

Rozhovory pod lampou 
Pracovníčky Ľubovnianskej kniţnice nás pozvali na rozhovory pod lampou zamerané na druhákov na 

problematiku riešenia drogovej závislosti a závislosti na alkohole a na  tretiakov s témou Pohlavné choroby a 

obchod s bielym mäsom. Počas mesiaca apríla sa tam vystriedali všetci druháci a tretiaci našej školy. Cyklus 

prednášok viedol tím odborníkov: riaditeľka kniţnice, príslušník  Policajného zboru a psychológovia. Po 

prednáške nasledovala diskusia o danej téme. „Doteraz som si myslel, ţe sa daný problém v mojom okolí 

nevyskytol, ale mýlil som sa. Vyskytol sa prípad, kde bol mladý chlapec vyuţívaný k prostitúcii. Koniec koncov 

tento prípad by mal byť pre nás ponaučením, ţe nemáme veriť nikomu cudziemu. V škole sa tejto problematike 

venuje Mgr. Balintová a Mgr. Barlíková a výchovný poradca Mgr. Kuzár, ktorí Vám určite pomôţu, ak sa na 

nich s problémami obrátite.               Gladiš Daniel III.A 

           

Exkurzia v kniţnici 
Ţiakov III. ročníka p. Jančišinová, pracovníčka kniţnice oboznámila so spôsobmi vyhľadávania kníh pomocou 

menného či autorského katalógu. Po tejto sprievodnej ukáţke uţ  vyhľadávanie kníh je pre nás veľmi 

jednoduché. Stačí si nájsť regál (kaţdý regál je označený) príslušným literárnym ţánrom a potom treba hľadať 

podľa začiatočného písmena autora príslušného diela. Ale ak aj napriek tomu nevieme  nájsť knihu, ktorú 

potrebujeme, tak nám môţu pomôcť pracovníčky kniţnice. Vyhľadávať sa dá aj z pohodlia domova - cez 

internet. Ich oficiálna stránka je http://www.kniznicasl.sk/ a na nej si vyberieme ponuku On-line Katalóg. Na 

zápisné do kniţnice môţeme vyuţiť aj kultúrne poukazy. V súčasnosti je v kniţnici Burza kníh, kde si môţeme 

zakúpiť knihy za symbolickú cenu 20 centov.                             ţiaci III. ročníka               

 

Predstavenie Mastný hrniec 
Študenti  Strednej odbornej školy technickej v Starej Ľubovni zúčastnili činohry 

Mastný hrniec  v Košickom štátnom divadle.  Je to tradičná veselohra z pera 

slovenského klasika o ctibaţnosti a prázdnom kariérizme. Keď rozhlas omylom 

vyhlási za ministra financií stredoškolského profesora botaniky v malom meste, 

strhne sa okolo neho pätolízačská hystéria. Kaţdý z popredných mešťanov sa snaţí 

zapáčiť sa dovtedy prehliadanému profesorovi Babíkovi s nádejou, ţe si niečo 

uchmatnú z "mastného hrnca", ku ktorému sa profesor dostal. Satira na malomestskú 

morálku, ktorej jedinou hodnotou je honba za majetkom a spoločenskou prestíţou, 

neomylne ukazuje na malosť pomerov, kde sa za prácou pre národ skrýva snaha o 

vlastné obohatenie.  Po predstavení  sme boli v nákupnom centre Optima, kde sme sa 

naobedovali a po krásnom dni s mnohými super záţitkami sme sa vrátili domov. 

                      Peter Sekelský III.A                                                                                     

http://www.kniznicasl.sk/
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Deň učiteľov 
12.4.2011 mali ţiaci našej školy riaditeľské voľno. 

Pedagogickí pracovníci vymenili pobyt v školských 

triedach za stoličky Košického národného divadla 

a pozreli si predstavenie Chrobák v hlave. Takýmto 

spôsobom oslávili sviatok Deň učiteľov. 

 

Anglické divadlo 
V rámci rozšírenia našich jazykových zručností sme 

navštívili predstavenie Jack and Joe v anglickom jazyku. 

Stručný obsah a preklad ţiaka Hubu Patrika z III.A : „Išlo 

tam o 2 bratov, ktorí šli na halucinogénne hubky do liša 

hej, jeden z bratov jednú brutálne fajnu hubičku zoţral 

a mu prišlo plano, tak jeho druhý bratmmm hej, šiel 

hľadať pomoc do najbliţších miest. Prešiel asi 4 mestá a ani v jednom mu nechceli pomôcť hej, ale v jednom 

mestečku mu jeden chlopik pomohol, hej. Prišli zachrániť bratmmma do liša a ţili šťastne, aţ kým zase nepoţrali 

halucinogénne hubky a toť še hej. “  

 

International village project 
Vedúcou projektu je učiteľka anglického jazyka Mgr. Boratková Iveta. 

O čo tam ide? „Ta ani o nič, len ţeby sme vedeli ´´komunikovať 

s cudzincami´´ a ţeby sme spoználi ´´nových kamarááátov´´,  ktorých uţ 

nikdy v ţivote neuvidímmme... 

Prídu tu sami mladí ľudia z made in MAĎARSKO, CHORVÁTSKO, 

POĽAKINDEL, KANADIS, USA a LONDINČANIIIIIII....A lektori z VB, 

USA a Kanady. 

Bude to pekných a dlhých pár zimných dni, hej, ale ta ţe moţe to byť dobre 

no... Budeme tam zhruba asi das 50 ľudíí ktorí budú dakííí čudáci,  ale ta ţe 

má byť dobre.... 

Za tie dníí máme navštíviť AQUA park POPRAD, 10 jazykových 

workshopov, medzinárodné športové aktvity, ochutnajte mojú krajinu (varenie 

národných jedál), DISCO INFERNO, DOMINO DEŇ, KARAOKE VÝLET, 

BLIND DATE - zoznamte sa prosím, FIRST AID - kurz prvej pomoci, I AM 

EUROPEAN-súťaţ o najlepšie vedomosti o euru a ďalšie.. uţ vecej sa mi 

nechce pisať bo me bola perstičky hejjj... a stojí to 60€ či jak to asi cca... “ 

                                                                                                Huba Patrik III.A 

Exkurzia – elektráreň Vojany  
Začiatok vystavby elektrárne, ktorú sme 

navštívili,  bol v roku 1 961. V roku 2004 

závod obdrţal certifikát systému 

environmentálného manaţérstva. Závod 

Elektrárne Vojany je tepelná kondenzačná 

elektráreň a pozostáva z dvoch energetických 

výrobní  EVO I  a EVO II. Cieľom tejto 

exkurzie  bolo oboznámiť študentov 

s technológiou výroby elektrickej energie. 

             Mgr. Barlíková Mária  MOV 

 

 

 

Exkurzia – vysielač Kotnik 
 Ţiaci III. ročníka navštívili vysielač Kotnik, kde sa 

oboznámili   so spôsobom prijímania, spracovania a vysielania 

televízneho signálu. V súčasnosti je analógové vysielanie uţ 

vypnuté,  prešlo sa úplne na digitálny spôsob vysielania aj v našom 

okrese Stará Ľubovňa.                                                    Bc. Motýľ                  
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Exkurzia MVO Sulín 

Dňa 25.-26.5.2011 sa uskutočnila 

exkurzia na MOV Sulín ţiakov II. a 

III.ročníkov odboru mechanik 

elektrotechnik. 

Exkurziou na Malej vodnej elektrárni 

Sulín nás 1. deň sprevádzal náš 

bývalý študent Ladislav Mýtnik, syn 

spolumajiteľa. Po úvodnej prednáške 

pred budovou a mapkou nás 

informoval o počiatkoch vzniku 

MVO aţ po jej dokončenie. 

V ďalšom nás zoznámil 

s jednotlivými blokmi technológie 

výroby a rozvodu elektrickej energie 

vyuţívajúcej kinetickú energiu vody. 

Tento objekt je v rámci Slovenska aj 

Poľska jedinečný aj svojím 

ekologickým významom, funguje na 

podobnom princípe ako čistička vody. V objekte elektrárne sme si 

prezreli jednotlivé zariadenia na výrobu a rozvod el. energie. 

Nasledujúci deň nás sprevádzal spolumajiteľ MVO Ladislav Mýtnik 

starší, ktorý nás oboznámil s problémami sprevádzajúcimi výstavbu 

elektrárne. Chceli by sme poďakovať za veľmi milé prijatie a vyčerpávajúce informácie z odboru 

elektrotechnika, ktoré našich študentov zaujali, mnohí ani netušili, akú raritu máme tu, v našom okrese.  

                              Ing. Rúrová, Bc. Motýľ                  

                                                                               

Športová činnosť našej školy 
              Tohto roku sa na našej škole uskutočnili okresné a krajské kolá basketbalu pre ţiačky  stredných škôl 

a volejbalu pre ţiakov stredných škôl, ktoré vyvrcholili majstrovstvami Slovenskej republiky vo volejbale. 
 

MSR vo volejbale ţiakov SŠ  
 9. - 10.  Mája  2011 bola naša škola poctená spoluúčasťou pri organizácii  majstrovstiev Slovenska vo volejbale 

ţiakov  stredných škôl. V spolupráci so Strednou odbornou  školou na Jarmočnej ulioci, kde bolo slávnostné 

otvorenie MSR a odohrali sa úvodné zápasy. Súťaţe sa zúčastnilo  7 muţstiev s takouto výsledkovou listinou:   

 1. Športové gymnázium Nitra 

 2. SOŠT Humenné 

 3. Gymnázium, Bilíkova ul., Bratislava  

 4. Gymnázium Myjava 

 5. SPŠ dopravná, Zvolen 

 6. Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo 

 7. Gymnázium Sobrance 

 

Druţstvá na prvých troch miestach získali poháre a diplomy a na ostatných miestach len diplomy. Víťazné 

druţstvo získalo titul „ Školský majster Slovenska „. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulého roku prebehla rekonštrukcia našej telocvične, upravili sa parkety, vymenili sa drevené okná za 

plastové a maľba stien sa obnovila.V posilňovni sa dokúpil beţiaci pás. 

Ţiaci pracujú v rôznych krúţkoch: futbalovom a volejbalovom.                                             Duch Peter III.A 
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Výlet do Osvienčinu 
Mgr. Balintová zorganizovala výlet pre ţiakov II. ročníka zameraný 

na prehliadku koncentračného tábora z čias 2. svetovej vojny.  Ţiaci si tak uctili  

pamiatku obetí holocaustu. Mnohí boli otrasení rasistickým počínaním fašistov. 

Veríme, ţe sa  história  v tomto prípade uţ nikdy nezopakuje.  

 

Vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov v oblasti 

kultúry a vzdelávania za rok 2010 
Dňa 25.2.2011 komisia pre kultúru a vzdelávanie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Starej Ľubovni  udelila 6 ocenení talent roka, 6 ocenení najúspešnejší 

reprezentant mesta, 4 zvláštne ceny a 16 ďakovných listov, pričom medzi ocenenými boli aj naši štyria ţiaci. 

Podrobnejšie informácie si prečítate kliknutím na tento odkaz http://www.staralubovna.sk/item/pozvanka-na-0/ 

 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT V OBLASTI VZDELÁVANIA - MARTIN VALIGURSKÝ 

Zvykli sme si uţ, ţe z oceňovania najúspešnejších reprezentantov mesta v oblasti vzdelávania si pravidelne 

odnášajú ceny študenti Strednej odbornej školy technickej na Levočskej ulici. Nebude tomu inak ani dnes. Cena 

je pripravená pre absolventa učebného odboru autoopravár - mechanik, pre ktorého sa príprava na budúce 

povolanie stala aj jeho koníčkom. V minulom roku reprezentoval svoju školu na súťaţi AUTOOPRAVÁR - 

JUNIOR, ktorú pravidelne organizuje Cech predajcov automobilov CASTROL. Na oblastnom kole v Prešove 

zvíťazil a z celoslovenského kola v Bratislave, kde súťaţilo 12 finalistov, si odniesol pekné 4. miesto. K úspechu 

ho priviedli: učiteľ Pavel Saxa a majster odbornej výchovy Peter Tholt. 

 

POĎAKOVANIE 

Pre finalistu súťaţe Miesta, ktoré rozhodne musíte vidieť v PSK a EÚ TOMÁŠA HARČARIKA zo Strednej 

odbornej školy technickej je pripravené ďalšie poďakovanie. Viedla ho učiteľka Iveta Boratková. 

A v Strednej odbornej škole technickej ešte zostaneme. Aj ostatné dve poďakovania si prevezmú ţiaci tejto 

školy. Absolventi odboru stolár, ktorých viedol majster odbornej výchovy Jozef Borbély, za úspechy v súťaţi 

Mladý remeselník:  

PETER NOSÁĽ 

      a 

 JOZEF GUĽAŠI. 

Návšteva bývalého ministra školstva 
 

Dňa 13.6.2011 k nám zavítal  Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD. - poslanec 

Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda KDH a bývalý 

minister školstva Slovenskej 

republiky. Veľmi otvorene diskutoval 

o problémoch stredného školstva na 

Slovensku: zvýšenej administratíve 

zaťaţujúcej pedagógov, výuke 

jazykov na technických školách na 

úkor odbornosti, podpore rozvoja kľúčových kompetencií  ţiakov i o 

obmezených  moţnostiach finančného rozpočtu Ministerstva školstva SR.  

Diskusie sa zúčastnili nielen ţiaci, ale aj pedagógovia.      Ing. Rúrová                                                                               

 

Spracovali:  Ing. Rúrová Denisa, Gladiš Daniel III.A, Mgr. Malastová Alica, 

fotografie dodal: Bc. Motýľ Ľubomír 
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