
           

  
KOORDINÁTORKA ŽŠR 

Mgr. Natália Zajacová 

E – mail:  nataliavanda@gmail.com 

Záľuby: cestovanie, jazyky, turistika, lyžovanie, korčuľovanie, 

divadlo, kino, výtvarné umenie a literatúra, fotenie 

Motto: „Zameraj sa na cieľ, nie na prekážky! “ 

Práca s mladými ľuďmi 

ma napĺňa a inšpiruje. 

Oplatí sa venovať čas, 

silu a energiu 

perspektívnej a nadanej 

mladej generácii. 

PREDSEDA ŽŠR 

Miriam Forgáčová 

Telefón: 0908 363 675 

E – mail: miriam.forgacova@gmail.com 

Záľuby: hra na priečnu flautu, tanec, MMP 

Motto: „Hriech je, keď sa neradujete zo života.“  
 

PODPREDSEDA ŽŠR 

Andrea Graňáková 

Telefón: 0909 128 939 

E – mail: andrea.granakova@gmail.com 

Záľuby: pozeranie filmov a seriálov, spoločenské tance 

Motto: „Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať.“  



MEDIALISTA 

Natália Očkajáková 

Telefón: 0948 322 565 

E – mail:  ockajokovanatalia@azet.sk 

Záľuby: herectvo,spev,tanec 

Motto: „Prijmi to, čo je. Nechaj odísť to, čo bolo. Ver v to, čo bude.“ 

 

  

MEDIALISTA 

Soňa Tomašáková 

Telefón: 0908 051 662 

E – mail: s.tomasakova123@gmail.com 

Záľuby: folklórny tanec, čítanie, spevokol 

Motto: „Dobre vidíme iba srdcom,to hlavné je očami neviditeľné.“  

ROZHLASOVÉ VYSIELANIE 

Katarína Hubčíková 

 Telefón:0919 318 552 

E – mail: katka.hubcikova8@gmail.com 

Záľuby: hra na husle, lukostreľba, jazda na koni  

Motto: „Láska-to je nadanie pre pokoru a odpúšťanie.“ 

 

 



  

EKONÓMKA 

Michaela Zavoďančíková 

                                Telefón: 0944 431 704 

E – mail: zavodancikovamichaela@gmail.com 

Záľuby: šport, pečenie, prechádzky v prírode 

Motto: „Že nedostanete vždy, čo chcete, je občas obrovské šťastie“ 

 

TECHNIČKA 

Katarína Kormaňáková 

                                Telefón: 0911 959 173 

E – mail: katarina.kormanakoova@gmail.com 

Záľuby: volejbal, hudba, čítanie kníh 

Motto: „Pýcha svedectvom chudoby ducha dýcha.“ 
  

ROZHLASOVÉ VYSIELANIE 

Veronika Kuchťákovaá 

Telefón: 0911 864 163 

E – mail: Veronika_Kuchtakova@azet.sk 

Záľuby: hra na husle,spev, čítanie 

   Motto: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZÁSTUPCA ZA 1.ROČNÍK  

Natália Duchajová 

Telefón:0910 366 440 

E – mail: natalka00812@gmail.com 

Záľuby: šport,spev 

Motto: „Narodila som sa preto, aby som bola skutočná, nie dokonalá.“ 

 

ZÁSTUPCA ZA 2.ROČNÍK 

Natália Duchajová 

Telefón: 0910 366 440 

E – mail: natalka00812@gmail.com 

Záľuby: šport, spev 

Motto:“ Narodila som sa, aby som bola skutočná, nie dokonalá

.“ 

ZÁSTUPCA ZA 4.ROČNÍK 

Natália Chmelanová 

Telefón: 0902 330 901 

E – mail: natalia.chmelanova@gmail.com 

Záľuby: hranie na klavíri, basketbal, tanec 

Motto: „Nikdy nesúď niekoho, v koho šľapajách si nikdy nešiel.“ 

ZÁSTUPCA ZA 3. ROČNÍK 

Milan Bukovský 

Telefón: 0918 744 223 

E – mail:  milangaga2386@azet.sk 

Záľuby: hranie na klavíri, čítanie, písanie piesní, smiech 

Motto:„You can't play on broken strings.“ 

 

 

 

. ZÁSTUPCA ZA 1.ROČNÍK 

Jarmila Peldová 

Telefón: 0917 581 999 

E – mail: jarkapeldova@gmail.com 

Záľuby: hra na husle,spev, čítanie 

Motto: „Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a má vás rovnako rád.“ 

m 

   Motto: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ 

 


