Zoznam kandidátov:
1. Rebeka Hodošiová

I.A

15 rokov

Na SOŠP študujem prvý rok, odbor dizajn interiéru. Som milovníčkou dobrých filmov, horúcej
čokolády a kníh. Rada rozoberám politickú situáciu a dianie vo svete. Na žiackej školskej rade
sa mi páči ich charitatívna činnosť a možnosť, ktorú dávajú žiakom, aby vyjadrili svoj názor,
preto sa aj ja rada stanem jej súčasťou.

2. Klaudia Brabcová

I.B

15 rokov

Som študentkou prvého ročníka, odbor škola podnikania. Tento odbor aj školu som si vybrala
hlavne preto, lebo viem, že po jej ukončení sa budem môcť venovať ľuďom. To je pre mňa
veľmi podstatná vec, keďže vždy som sa chcela poberať práve týmto smerom. Rada spoznávam
nových ľudí, rada pracujem s ľuďmi, rada s nimi komunikujem, rada im pomáham. Vo svojom
voľnom čase sa venujem spevu, gitare, športu a študovaniu rôznych zaujímavých veci. Žiacka
školská rada je podľa mňa obrovským prínosom nie len pre školu. Veľmi sa mi páči, že škola
dáva práve žiakom také obrovské právo a možnosť byť jej súčasťou.

3. Patrícia Haboráková

I.B

15 rokov

Na SOŠP študujem prvý rok, odbor ekonomické lýceum. Rada spievam, počúvam hudbu,
starám sa o deti. Do žiackej školskej rady chcem ísť pretože som dosť komunikatívny človek,
rada riešim problémy a komunikujem s ostatnými ľuďmi. Viem si presadiť svoj názor, no rada
si vypočujem aj názor iných na danú situáciu. Rada by som pôsobila v žiackej školskej rade,
naučila sa niečo nové a riešila problémy.

4. Veronika Balážová

I.C

15 rokov

Ahojte, ja sa volám Veronika a mám 15 rokov. Teraz som prváčka. Keby som sa mala opísať,
tak som veľmi spoločenský typ, ale keď musím dokážem aj vybuchnúť. Veľmi rada
komunikujem, pomáham ľudom a som organizačný typ. Rada skúšam nové veci a na našej
škole sme nemali žiacku radu, takže by som si to rada vyskúšala a rada sa niečo nové priučím.
Na školskej rade sa mi páči, že akceptujú jeden druhého a každého zaujíma názor toho druhého.
Nájdu problém, dohodnú sa a vyriešia ho. Som si istá, že v žiackej rade by som bola nápomocná
a budem rada, keď budem súčasťou žiackej rady. Ďakujem.

5. Viktória Iľková

I.C

15 rokov

Na tejto škole som prvý rok v odbore MRCR. Som komunikatívny a organizačný typ. Mám
kladný vzťah k deťom a zvieratám. Som dôveryhodná, pomáham ľudom a rada sa zapájam do
rôznych akcií. Keďže som na základnej škole v žiackej školskej rade nebola rada sa niečo
priučím a budem jej súčasťou.

6. Emma Vitteková

II.A

16 rokov

Na SOŠP študujem druhý rok, môj odbor je dizajn interiéru. Rada plávam, počúvam hudbu
a chodím na prechádzky s deťmi. Na žiackej školskej rade sa mi najviac páči, že aktívne rieši
problémy žiakov prostredníctvom debatných klubov s pánom riaditeľom. Taktiež by som sa na
tom rada spolupodieľala a pôsobila v nej a naučila sa nové veci.

7. Jakub Trebuňák

II.B

16 rokov

Volám sa Jakub Trebuňák, mám 16 rokov, som žiakom triedy 2. B. Pochádzam z Vranova nad
Topľou. Snažím sa byť milým človekom, som flexibilný, komunikatívny typ človeka ktorý sa
nebojí výziev. V roku 2015 som ako diplomat reprezentoval Slovensko vo Washingtone D.C. .
Som členom strany mladých sociálnych demokratov (MSD).
Budem vďačný za každý jeden hlas.

8. Lívia Lengerová

II.C

16 rokov

Čaute! Som študentkou 2. ročníka odboru ekonomické lýceum. Medzi moje záľuby patrí najmä
fotografovanie, čítanie kníh, snowboarding a cestovanie. Chcela by som sa pokúsiť o splnenie
a zrealizovanie vašich nápadov. Prostredníctvom školskej rady by som chcela vyriešiť čo
najviac problémov a taktiež byť nápomocná všetkým navôkol.

9. Anna Jurkovičová

II.C

16 rokov

Študujem na SOŠP, odbor ekonomické lýceum. Mám rada zvieratá a šport. Venujem sa
cvičeniu psov, fotografovaniu a aktívne hrám volejbal. Som komunikatívna. V žiackej školskej
rade by som chcela byt nápomocná pri realizácii rôznych podujatí a akcií.

10. Zuzana Majcherová

III.A

17 rokov

Na SOŠP študujem dizajn interiéru a študujem ho tretí rok. Mam rada hasičský šport
a všeobecne šport každého druhu. Rada komunikujem s ľuďmi a viem si presadiť svoj názor.
V rámci žiackej školskej rady sa rada spolupodieľam na realizácii rôznych akcií a pomôžem
každému, kto potrebuje.

11. Stella Szentpétery

III.B

17 rokov

Do našej školy chodí veľa jedinečných ľudí. Každý z nich je svojím spôsobom zaujímavý.
A to som aj ja. Chodím do 3.B triedy. Milujem svoj odbor (škola podnikania), je veľmi
zaujímavý a nikdy sa nenudíme. Máme veľa aktivít, ktoré pre nás vytvára škola alebo školstvo.
Za zmienku stoja napríklad výmenné pobyty, výlety, celoškolská súťaž "Nápad predáva" alebo

SOČ. Som veľmi rada, že som mohla prísť na túto školu a študovať tu. Veľmi rada fotím
a upravujem fotografie. Najlepšie sa mi fotia budovy a ľudia. Milujem pomáhať ľuďom, preto
som členka slovenského červeného kríža. Veľmi rada sa učím nové veci. Na žiackej rade sa mi
páči, že pomáhame iným ľuďom alebo deťom. Robíme dobré veci, čoho následkom sú výborne
a milé zážitky.

12. Beáta Chovancová

III.C

17 rokov

Na tejto škole študujem už 3. rok odbor ekonomické lýceum. Vo svojom voľnom čase rada
čítam knihy, pozerám filmy a venujem sa priateľom. Na žiackej školskej rade sa mi páči, že
riešia rôzne problémy týkajúce sa žiakov a snažia sa o ich odstránenie.

13. Adrian Čapo

IV.B

18 rokov

Na našej škole študujem odbor škola podnikania. Vo svojom voľnom čase sa rád venujem
športu, čítaniu, písaniu vlastnej knihy alebo samo štúdiu histórie a rôznych oblastí psychológie.
V našej školskej rade som členom od prvého ročníka. Momentálne zastávam pozíciu predsedu.
Počas tohto pôsobenia som sa toho množstvo naučil a zlepšil sa v mnohých schopnostiach. Od
komunikácie, cez organizáciu a realizáciu rôznych podujatí na škole i mimo nej, až po
vystupovanie pred ľuďmi. V školskej rade sa snažím aplikovať poznatky, ktoré som nadobudol
na rôznych konferenciách a tým sa snažím posúvať ju na vyšší level. Pracuje sa mi tu veľmi
príjemne aj vďaka kolektívu šikovných ľudí, ktorí tu pracujú so mnou. Rád by som v tejto práci
pokračoval aj naďalej.

14. Patrik Jurečko

IV.B

18 rokov

Som žiakom 4.B triedy študijného odboru škola podnikania. Tento odbor má trošku prepojiť
moje hobby a prácu. Rád fotografujem a natáčam. Moje hobby sa pomaly stáva mojou prácou.
V žiackej školskej rade pôsobím od prvého ročníka ako mediálny manažér školy. Táto funkcia
mi pomáha zdokonaľovať sa v komunikácií s ľuďmi a v práci s médiami. Rád prijímam výzvy.
Som toho názoru, že ak je chuť a možnosť pracovať, všetko sa dá. Kolektív ŽŠR je priateľský
a pracovitý. Veľmi dobre sa mi tam pracuje. Počas môjho pôsobenia som sa podieľal na
množstve akcií. Od vnútro školských až po celoslovenské. Svoju prácu robím s láskou. Rád by
som v tejto činnosti pokračoval prijímal nové a nové výzvy a bol nápomocný ŽŠR.

15. Marek Tančák

IV.C

18 rokov

Túto školu navštevujem už štvrtý rok, konkrétne sa venujem odboru Ekonomické lýceum.
Medzi moje záľuby patria šport, hra na saxofón ale aj rôzne iné aktivity ako mojich rovesníkov.
Počas predošlých rokov som v žiackej školskej rade zastával pozíciu zástupcu pre Kultúru
a šport a venoval som sa týmto podujatiam ako počas školy tak aj na internáte. Som
komunikatívny, spoľahlivý a pracovitý. Som veľmi priateľský a na tejto škole ma pozná takmer

každý, nechýba mi ochota a stále rád pomôžem. Cudzia mi nie je ani rýchlosť a zodpovednosť,
preto si myslím, že som vhodným kandidátom do ŽŠR ako váš zástupca.

