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 Ponúkame vám informácie zo života našich škôl.  
 Čo sa plánuje i to, čo sa už odohralo. 
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Exkurzia Závodie a Trnové 
 

Bol zimný februárový 
utorok, keď sme 
nastupovali do autobusu. 
Aj keď veľmi mrzlo, deň 
sa nám zdal byť veľmi 
krásny, pretože sme 
smerovali do Závodia, kde 
sme mali navštíviť drevený 
kostolík (obrázok vľavo, zdroj: 

www.zavodie.fara.sk). V autobuse 
sme si veselo pospevovali. 

Zastali sme pre kostolom, pri ktorom bol aj cintorín. V kostole bola veľká zima. Posadili sme sa 
a počúvali históriu o kostole. Čas sme si spríjemnili spevom. Po skončení výkladu sme sa 
autobusom presunuli do Trnového, kde stál pred nami veľký kostol (kostol na obrázku vpravo, zdroj: 

www.trnove.fara.sk). Vnútri, po jeho stenách boli krásne maľby. Znova sme si vypočuli jeho históriu. 
Potom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval vdp. Čuntala Igor a ktorá bola bodkou za pekne 
stráveným dňom.                                                                                                                    Stela Kováčová, I. ZA  

Duchovná obnova  I. ZA 
 

V dňoch 21.-22. 2. 2013 sa študentky I. ZA zúčastnili duchovnej obnovy 
pod vedením vdp. Igora Čuntalu a Bc. Martiny Kontríkovej. V úvode  si 
vypočuli prednášky: ,,Most  Bohu“ a ,, Pane, nauč nás modliť sa“.  
Hlbokým zážitkom  bola  večerná adorácia, ktorá sa konala v kostole sv. 
Anny pri zažatých viečkach. Počas duchovných cvičení sa žiačky zúčastnili 
sv. omše, krížovej cesty  a mali  možnosť pristúpiť k svätej spovedi. 
Duchovná obnova upevnila aj vzťahy v kolektíve.  

 

Školské kolo SOČ 
 

Dňa 22. 2. 2013 sa na našej škole konalo školské kolo SˇOČ. Súťažilo medzi sebou 6 študentov so 4 
prácami v odbore 06 – Zdravotníctvo. Výsledné hodnotenie: 
 1. miesto: Móda a zdravie – Janešíková, Gavláková II. ZA 
 2. miesto: Zdravie a alkohol – Labáková III. ZA 
 3. miesto: Zdravie a obezita – Dubovická III. ZA, Spánok – Kristeková, Slazeníková II. ZA 

 
Do okresného kola postúpili práce: Móda a zdravie a Zdravie a alkohol. 

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa koná 8. 3. 2013. 
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Okresné kolo SOČ 
 

Dňa 6. marca 2013 sa uskutočnilo okresné kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Súťaž sa konala 
na pôde OA Dušana Metoda Janotu v Čadci. Zúčastnilo sa na nej veľa študentov z rôznych škôl. Vo 
svojich písomných práca a v ich obhajobe v rôznych odboroch,  žiaci preukázali tvorivé myslenie, 
odborné vedomosti, skúsenosti a talent. V odbore 06 Zdravotníctvo a farmakologia Miroslava 
Labáková, žiačka III. ZA, získala 3. miesto s prácou na  tému Alkohol a zdravie. Spolu s 
konzultantkou práce Mgr. Martou Liptákovou v nej rozoberali základné poznatky o alkohole a jeho 
škodlivom vplyve  na ľudský organizmus. 

Mirka Labáková, III. ZA 
 
 

Lyžovačka na Veľkej Rači 
 

 
Lyžovanie je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, osnov telesnej a športovej výchovy v 
rámci vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. Z tohto dôvodu sa žiaci našej školy  v dňoch  4. - 8. 3. 
2013 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Veľká Rača. Podmienky na lyžovanie 

boli veľmi dobré – svah vždy upravený, ranné hmly 
striedalo  slnečné počasie. Mnohé  žiačky už vedeli 
lyžovať, boli však  i také,  čo museli prejsť tvrdým 
výcvikom od základných prvkov -  prvých  oblúčikov, 
prvých jázd na vleku až po zjazd bez pádu. V rámci 
programu realizovali aj  turistickú vychádzku na Veľkú 
Raču. Večery vyplnené zábavou ale i odbornými 
výkladmi  pána chatára ukončila večierka o desiatej 
hodine. Týždeň ubehol ako voda a v piatok sa žiaci 
i pedagógovia rozlúčili s pánom chatárom, kamarátkami, 
lyžami a snehom. Aj vďaka tomuto kurzu žiaci spoznali 
krásy lyžovania a zimnej prírody.  

 
 

Literárno-dejepisná exkurzia na Orave 
 

 
Dňa 13. 3. 2013 sa  žiaci I. ZA a II. ZA  navštívili  Oravský hrad a rodný dom Pavla Orzsága 
Hviezdoslava v Dolnom Kubín. Žiakom sa táto literárno-dejepisná exkurzia veľmi páčila. Odniesli 
si z nej veľmi veľa pekných zážitkov a nových informácií.           Martina Gavláková, II. ZA 
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MY AWAY / gehen nach Ausland 

(MOJA CESTA  /  smeruje do zahraničia) 
 
 

"Život Nám dáva presne to, čo od neho očakávame.  
Nesnažme sa preto prekonať ostatných, ale samých seba. " 

 (Cicero)  

 
Každý z Nás sa môže stať veľkou osobnosťou. Nemusíme byť bezchybnými ľuďmi, aby sme 
dokázali urobiť veľké veci. Ale naopak, stať sa osobami, ktoré si v spoločnosti vážia pre naše 
vedomosti, správny prístup k ľudom a srdcom plného lásky vykonávať povolanie, ktoré nás robí 
šťastným.   
 
Mám 24 rokov.  Pôsobím v zahraničí ako opatrovateľka 93-ročného pána.  Popri mojej práci 
študujem druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, ale aj Strednú zdravotnícku školu na SZŠ sv. 
Františka z Assisi v Čadci, ktorá sa mi stala  veľkým poslaním a motiváciou  v živote i v  
práci. Zároveň touto školou si dokážem zvýšiť kvalifikáciu nielen v oblasti vedomostí, ale aj 
kariérneho rastu, ktorý mi zabezpečí lepšiu budúcnosť v zahraničí, spoločenskú prestíž, ale hlavne 
pracovať pre tých, ktorí to najviac potrebujú a ich zdravotný stav si vyžaduje 24-hodinovú 
opateru.           
                           
Od môjho 18. roku  som začínala cestovať  a spoznávať nové krajiny, kultúru rôznych národností  s 
cieľom naučiť sa cudzí jazyk  a vyformovať si  svoju osobnosť. Pracovala som vždy v rovnošate 
ako chyžná, pretože moje znalosti z jazyka nemali vysokú úroveň. Začínala som krajinách ako bolo 
Grécko, neskôr nasledovala Veľká Británia.  A napokon, po zvládnutí komunikatívnej úrovni 
anglického jazyka, som sa rozhodla z hľadiska lepších finančných podmienok vycestovať práve  za 
prácou do nemecky hovoriacich krajín ako bolo Švajčiarsko, Rakúsko a  Nemecko. Začiatky boli 
veľmi ťažké, pretože nemčina ako jazyk mi bol úplne cudzí, ale s odstupom času som sa ju 
dokázala naučiť a prekonať samu seba. Dnes som  hrdá na to, že z rovnošaty chyžnej som sa 
vypracovala na opatrovateľku,  kde sú už potrebné veľmi dobré znalosti z daného  jazyka, ale aj 
skúsenosti s touto prácou.   
 
Moje predošlé zamestnanie bolo orientované  skôr na fyzickú záťaž, kým opatrovateľstvo je 
náročnejšie  po psychickej stránke. No napriek tomu ma moja práca konečne nápĺňa štastím, ale 
rozhodla som sa nezastaviť a pokračovať o krok ďalej a to práve za štúdiom zdravotníckeho 
asistenta. 
 
Práca v zahraničí je náročná, ale lepší sociálny program a ekonomický rast v  nemeckých krajinách  
je na omnoho vyššej úrovni ako na Slovensku. Nemocnice a ďalšie zdravotnícke  zariadenia, 
inštiúcie, pracujú  s lepšími materiálnými i zdravotníckymi  prostriedkami, ktoré napomáhajú 
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zdravotníckemu personálu ľahšiu prácu s pacientami, lepšiu klímu prostredia.  Jedným  z 
najhlavnejších dôvodov  pre nás Auslanderov je vyššia motivácia z hľadiska finančného 
ohodnotenia, ktoré sa so Slovenským zdravotníctvom nedá ani porovnať, no pre rečovú bariéru sa 
bojíme ťažkých začiatkov, avšak pokiaľ si niečo zaumienime, tak to aj dokážeme.  Treba len 
zahodiť všetky predsudky a prebúrať práve ten múr, s ktorým sa stretneme na ceste za našim 
úspechom. Dorábam si druhú maturitu, pretože som sa v živote nesprávne rozhodla pri výbere 
strednej školy.  V zahraničí nám zdravotnícka  škola zabezpečí lepšiu prácu, motiváciu vzdelávať 
sa, ďalej pre lepšiu kvalifikáciu s výborným penažným ohodnotením  a podstatne veľkou výhodou 
sa stáva už len jedna vec, že sme členským  štátom EÚ a nepotrebujeme  žiadne pracovné 
povolenia. Vyštudované vzdelanie nám uznajú bez problémov, bez akýchkoľvek rekvalifikačných 
kurzov. Teraz si  uvedomujem, aké je správne rozhodnúť sa  a možno počúvnuť našich rodičov, 
ktorí nám dávajú dobré rady  a usmernenia do života. No nikdy nie je príliš neskoro na to, aby sme 
sa správne rozhodli a žili tam, kde sa budeme mať o niečo lepšie.  
 
Musíme si uvedomiť,  že práve život zdravotníka je veľkým poslaním v našom živote. Istým zlatým 
pierkom, ktorý dokáže vyčariť úsmevy pacientov, ktorí sú bezvládne  pripútaní na nemocničné 
lôžka a potrebujú našu pomoc. Vnímajme preto každodennú starostlivosť o ich telo nie s odporom  
a nechuťou, ale s láskou a nehou, pretože stačí jeden deň a môže tam byť každý z nás.  
  
  

Bc. Barbora Lalinská 
obrázok, zdroj: www.fineartamerica.com 

 
 
 

Dekanátne kolo Biblickej olympiády 
 

 
Dňa 19. marca 2013 sa na pôde našej školy uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády za 
čadčiansky  dekanát. Tohto biblického zápolenia sa  zúčastnila PaSA sv. Márie Goretti. Sily si 
zmeralo 5 trojčlenných družstiev v kategórii stredná škola a  8 družstiev v kategórii základná škola.  
Témami Biblickej olympiády boli: Kniha kráľov, Kniha Rúth, Evanjelium podľa Matúša 

V kategórii SŠ získala  3. miesto  trojica žiakov našej školy: 
Kafúnová a Adámková z III. UVA, Kučerová z I. UVA 

 
Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme. Postupujúcim z prvej pozície držíme 
prsty a prajeme veľa Božích milosti na diecéznom kole, ktoré sa uskutoční 17. apríla 2013 v Žiline.  
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Výtvarná súťaž  Biblia očami detí a mládeže 
 
 
Dňa 21. marca 2013 sa vybraní žiaci oboch škôl 
pod vedení Mgr. Evky Ponechalovej a PaedDr. 
Janky Strýčkovej zúčastnili školského kola 
výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“. 
Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie a jej 
miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva 
z pohľadu spoznávania Svätého písma 
v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a 
mladého človeka. Témy:  
Kniha kráľov, Kniha Rúth, Evanjelium podľa 
Marka 

 
V tvrdej konkurencii do diecézneho kola postúpili víťazné práce: 

 

 
           1. miesto   2. miesto           3. miesto 
   Barborka Holjenková      Martinka Kafúnová           Veronika Gavláková 
 
 

Týždeň mozgu 
 

Od 11. do 17. marca je vyhlásený v Slovenskej republike ,,TÝŽDEŇ MOZGU“. Túto aktivitu 
iniciuje Centrum Memory a Nadácia Memory. Centrum Memory je nezisková organizácia 
poskytujúca služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Je jediným zariadením 
svojho drhu na Slovensku. Týždeň mozgu sa uskutočňuje  už od roku 1996, vďaka spoločnej 
iniciatíve dvoch organizácií – medzinárodnej odbornej organizácie ,,Society for neuroscience“ a 
neziskovej organizácie ,,The Dana Alliance for Brain Initiatives“, ktorá združuje viac ako 265 
významných vedcov a je zameraná na podporu verejného povedomiao pokroku a výskume mozgu. 
 Akcia sa postupne rozšírila do celého sveta a v súčasnosti sa na nej podieľa množstvo 
partnerských organizácií. V rámci SR túto akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť 
v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou Memory a Centrom memory. Aj naša 
škola sa tento rok zapojila do akcie ,,Týždňa mozgu“. Triedy I. SAN tréningom pamäti  zameraným 

na zapamätávanie tvári, mien, osôb, pod názvom 
,,Aj tento pán nás včera stretol“ a III. VS tréningom 
pamäti a prednáškou na tému ,, A vy, ktorú 
prežívate“, ktorá zameraná na činnosť a využívanie 
mozgových hemisfér. 
                                           PhDr. Mária Kuljovská  
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Svedomie je kompas duše 
 

 
Často počujeme rozhovory, kde sa hodnotí človek ako svedomitý, alebo nesvedomitý, človek bez 
svedomia alebo človek s citlivým svedomím. Každý má vlastné svedomie. Svedomie je tajomstvo 
človeka, je skryté v nás, je zrkadlom nášho správania, je poslom Božieho želania. Svedomie je 
vrodenou danosťou, dá sa však v priebehu života formovať. Aj v priebehu ľudských dejín. 
Svedomie je stav, kedy sa hlbina hlbine ozýva, je to priepastná hlbina ľudského vnútra (sv. 
Augustín). Svedomie je strážcom nášho konania, je to námaha v myslení, vnútorné svetlo, je to 
kompas v nás. Svedomie pomáha k premene, k obráteniu pomocou pôsobenia Božieho ducha. Duch 
oživuje, očisťuje svedomie od mŕtvych skutkov a vedie k zmene myslenia (metanoia-gr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ilustračný obrázok, zdroj: www.beyoga.ca 
 

Svedomie môže vyniesť správny alebo chybný úsudok. Pritom je človek sám zodpovedný za chyby 
vo svedomí. Úsudok usmerňuje svedomie ku správnosti konania. Za hluchotu svedomia zodpovedá 
človek, ktorý dostatočne nenačúva svedomiu, čo mu ono hovorí a ignoruje ho. Božie svetlo pomáha 
k morálnemu úsudku svedomia (KKC). 
 
Výchova formuje svedomie, ale mnohé životné okolnosti sťažujú cestu k správnemu rozhodnutiu. 
Dobrý cieľ nemôže ospravedlniť zlé konanie. Falošné heslo je, že cieľ prostriedky posväcuje. Veď 
konanie zla nikdy nevedie k dobru. Ak  si položíme otázku, či by som chcel aby mi iní robili to, čo 
im ja robím, dostal by som vo svedomí správnu odpoveď ústami sv. Matúša: Všetko čo chcete, aby 
robili vám, robte vy iným (Matúš 7,12). Vo všetkom našom úsudku, rozhodovaní a konaní musí 
prevládať pokorná láska v počúvaní úsudku rozumu (indicium rationalis) ako nás počuje sv. Cirkev. 
Poznáme rozličné kvality vo svedomí. Tieto kvality môžu byť pevné, správne, citlivé ale aj 
nedostatočné, urazené, hluché a pod. Ľudí bez svedomia sprevádza Zlý. II. Vatikánsky koncil nás 
učí, že zákon mravného svedomia je Božím darom, vrodenou vlastnosťou, ukrytou v hĺbke duše 
a my sme povinní ho počúvať. 
 
Dôstojnosť svedomia je zakotvená v pravde. Cesta k Pravde nie je jednoduchá a len v čistom srdci 
a vo viere ju objavíme. Ak sa človek nestará o hľadanie Pravdy, dôjde ku slepote svedomia 
(Gaudium et spes). Ak dôjde ku omylom, ich náprava je v etickom konaní. Len tak dosiahneme 
pokoj srdca. 
 
Tam kde je duša, tam je i svedomie a morálka (V. Korotič). Svoje svedomie každý najlepšie počuje 
v tichu, v ozvene vzťahov medzi človekom a večnosťou. Studňa svedomia nikdy nevyschne. 
Mnohý však dbajú skôr o svoju povesť ako o svedomie. Inventúru vlastného svedomia treba 
vykonávať každý deň, veď „Boh sa na nás z neba pozerá.“  
 

                                                                                  MUDr. Vladimír Pavlík, CSc. 
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Týždeň slovenských knižníc 

 
V týždni od 18. - 23. marca 2013 sa 
uskutočnil 14. ročník tradičného 
celoslovenského podujatia Týždeň 
slovenských knižníc 2013 
s tradičným aktuálnym mottom 
,,Knižnice pre všetkých“. 
Z tradičnej slovanskej literatúry 
vybraným študentom našej školy 
čítali vzácni hostia:  R. Kardera, S. 
Brtoš, M.I.. Chovan, M. Bartoš, I. 
Kloptová, A. Bajaja aj. Kovanda. 
 

zdroj ilustračných obrázkov: http://blueprintlearning.wordpress.com 
                                                 

Celonočná adorácia 
 

 
Tretí ročník celonočnej adorácie sa niesol pod 
názvom ,,ŽIVOT S BOHOM". Skvelí 
organizátori Peťka Pavlíková a Simonka 
Vráblová nás počas tohto veľkonočného obdobia 
priblížili k Bohu nielen prostredníctvom 
modlitby a sv. omše, ale aj pomocou chvál z 
Taizé. Program sa začal prednáškou vdp. Dušana 
Mončeka, ktorý rozprával nielen o sile modlitby, 
ale obzvlášť o svojich skúsenostiach s 
nadprirodzenými bytosťami - anjelmi. 
Nezabudol tiež spomenúť mnoho vtipných 
zážitkov, ktoré, ako cestovateľ, zažil v rôznych 
krajinách.  
 
Po prednáške nasledovalo vkladanie rúk, kde 
mohli zúčastnení prosiť o všetko, čo nosíme vo 
svojom srdci. O 19.00 sa konala sv. omša, ktorú 
cerebroval vdp. Igor Čuntala.  
 
Chvály spestrili žiačky IV. UVB triedy spolu s 
ostatnými dievčatami nádhernými skladbami od 
gospelových interpretov a prezentáciami, ktoré 
nám približovali Ježiša. Ohlasy na celonočnú 
adoráciu od žiakov a učiteľov boli kladné, preto 
dúfam, že ďalší ročník osloví viac mladých ľudí 
našej školy a oživí náš život s Bohom. 
 

Katarína Polečová, IV. ZA 
 
 

http://blueprintlearning.wordpress.com/
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Etika zomierajúceho človeka s ThLic. Radovanom Petrekom 

 
,,Láska k sebe je základom lásky k druhému človeku. To tvorí dôstojnosť aj zomierania“ 

 
ThLic. Radovan Petrek 

 
Dňa 13. marca 2013 navštívil našu 
školu ThLic. Radovan Petrek  - 
odborník na bioetiku. Vo svojej 
prednáške,  ktorej sa zúčastnili 
študenti tretích ročníkov  sa venoval 
otázkam eutanázie, eschatológie a 
starostlivosti o zomierajúcich 
pacientov po všetkých stránkach.  
 
 
 

zdroj ilustračného obrázku: www.povesteata.com 
 

Metodický deň pedagogických pracovníkov  
katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení Žilinskej diecézy 

 
         
Dňa 3. apríla  2013 sa na pôde mestského úradu v Žiline uskutočnil 2. 
ročník Metodického dňa učiteľov katolíckych škôl a katolíckych 
školských zariadení. Zišlo sa tu veľa učiteľov zo všetkých typov škôl. 
Cieľom je aj vzájomná výmena osobných skúseností.  Počas dňa sa 
v rámci programu vystriedali rečníci: vdp. Slavomír Trnka , ktorý sa vo 
svojej prednáške venoval  modlitbe vo vyučovacom procese.  Neverbála 
kounikácia bola témou prednášky   Mgr. Lehenová, PhD.  V druhej  časti 
programu boli ocenení pedagógovia. R rúk Mons. Tomáša Galisa si 
prevzala ocenenie  bývalá riaditeľka našej školy  Monika Lichnerová. 
Celý program sa zakončil slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval Mons. 
Tomáš Galis.  
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Tajnička 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A                               

B                               

C                               

D                               

E                               

F                               

G                               

H                               

I                               

J                               

K                               

L                               

M                               

N                               
 
Legenda krížovky vodorovne: 
A. 1.časť tajničky – sekunda  B. jód – rastlina vhodná na čaj – Dávidov syn – vápnik C. opica – 
revolver – smrť po nemecky – poprašok na kvetoch D. rénium – francúzsky šľachtic – opilci E. 
4.časť tajničky – opak záporu – 5. časť tajničky F. vôkol – osada pri Jordáne – ad acta – kyslík G. 
ronenie – ruský súhlas – zväz po anglicky – kus (skr.) H. kilopond – protestné hnutie – skratka pre 
recept – plť česky I. Rakúsko – demokratická strana – mužské meno (10.9.) – ženské meno J. veľká 
miestnosť – hebrejský kmeň – kráčam K. ruské ženské meno – Mohamedov radca – arzén L. ruská 
rieka – magnetohydrodynamika (skr.) – ruské sídlo – obchodný dom M. molybdén – zborovo (hud.) 
– dcéra kráľa Euryta – päť v Ríme N. jód – 2.časť tajničky 
Legenda krížovky zvisle: 
1. grécka predložka pre vzťah k životu – domáce zviera – Tomáš (domácky) 2. kyslík – mužské 
meno – krátky kabát  3. hemoglobín (skr.) – súostrovie Južnej Kórey  - seriózna pani – 
1.samohláska                          4. tibetský horský dobytok  - hliník – brúsny kameň –amerícium (zn.) 
5. starogrécky bájkar – oddelenie (skr.) – vysokohodnotné kvalitné železo 6. anjel po hebrejsky – 
alebo – ad honorem Jesu (pozdrav mladých) 7. písmeno latinskej abecedy – Matilda (domácky) – 
Olympia – drhne 8. ego – 3.časť tajničky – obvodný úrad 9. úrad po nemecky – ruská rieka – 
Genovéva – tona 10.zväzok obilia – orbitálna stanica – rozum po latinsky 11. soľ kyseliny 
jodovodíkovej – starý otec po nemecky – preskoč 12. Lukáš Norbert – Ján v Španielsku – 501 
v Ríme – arabské mužské meno 13. prvá hláska abecedy – pastva – súhrn poznatkov – české mesto 
14. hodnota – súčasť auta – Tibor 15. pili – značka žiaroviek – číslovka  
Pomôcky: B. amnon F. adom M. acoro 3. ejon 5. armco 6. malak 10. ratio    

               Autor: MUDr. Vladimír Pavlík, CSc. 
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Oslava sviatku Dňa učiteľov 

 
 
Deň učiteľov si každoročne pripomíname na Sviatok  
Jána Krstiteľa de la Salle.  
 
Tento sviatok sme začali slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval vdp. 
Igor Čuntala. Po je skončení učiteľov ale i všetkých zamestnancov 
pozdravili študenti krátkym, ale zato úprimným kultúrnym 
programom, ktorí sa žiaci pripravili pod vedením Mgr. Mišky Bírovej. 
Program pokračoval duchovnou obnovou. Bodkou za týmto 
slávnostným dňom bol obed  a sladký zákusok, o  ktorý sa postarla 
PhDr. Mária Kuljovská. 
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