
Keď talent nemá prázdniny.  

Už piaty mesiac sú brány škôl zatvorené 

pre pandémiu. Vyučovanie a všetky 

aktivity však pokračujú. Kto má silu 

a chuť, dokáže aj v tejto situácii prejaviť 

silnú vôľu a odhodlanie pracovať. Ešte 

v septembri, na začiatku školského roku, 

sme prijali výzvu zúčastniť sa tretieho  

ročníka súťaže pre stredné školy, 

organizovanej spoločnosťou Garden 

Semmelrock. Náš tím tvorili: Adela 

Mešková – III.BO, Samuel Kyzek – 

III.A, Lujza Klocáňová - III.A, Emma 

Köplová - III.BP a Lenka Brisudová - 

III.DP. 

Tvoriť a konzultovať v online priestore 

nebolo jednoduché. Po skončení 

vyučovania sme všetci potrebovali prestávku od obrazovky počítača. Náš tím však dal všetky sily do 

zhotovenia projektov do súťaže. Neodradila ich ani choroba, ani časový stres a vytvorili diela, ktoré 

boli patrične ocenené. Po zhliadnutí súťažných projektov som bola veľmi milo prekvapená a hrdá na 

našich žiakov. Čakali sme na výsledky do 23. marca 2021, kedy porota vyhlásila víťazov. Z desiatich 

škôl a 30 projektov boli štyri projekty ocenené. Z týchto štyroch ocenení naša škola získala 3 ceny. 

Z internetovej stránky Garden Semmelrock: 

Výhercovia 3. ročníka súťaže Garden Semmelrock: 

V kategórii: Penzión – získali  1. miesto Samuel Kyzek a Lujza Klocáňová - SPŠ stavebná, Žilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V kategórii: Bytový dom (štvorbytovka) - získala 1. miesto – Lenka Brisudová SPŠ stavebná, Žilina 



Špeciálna cena (kreatívny nápad) – Lenka Brisudová  - SPŠ stavebná, Žilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujem celému tímu za spoluprácu, za ich tvorivé nápady a ochotu venovať čas pri tvorbe  

projektov. Výhercom gratulujem a ďakujem za úžasnú propagáciu našej školy SPŠ stavebnej 

v Žiline v navrhovaní záhrad a okolia objektov, ktoré slúžia na bývanie. Ďakujem aj kolegom, ktorí 

poskytli žiakom cenné rady. Už tretíkrát sme zvíťazili v tejto súťaži, čo svedčí o tom, že máme 

šikovných a talentovaných žiakov. Hlavne v tomto období oceníme pekné okolie našich príbytkov, 

keď potrebujeme čerpať silu a energiu pre naše zdravie. Veď aj čínske príslovie hovorí: „Záhrady sú 

stvorené ako potrava srdca.“  

V Žiline 29.03.2021                                                  Ing. Dagmar Vankušová 

                                                                        Koordinátor a konzultant súťažných prác 


