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1. Dobrovoľnícke dni 

 

     Pracovníci Mestského hospodárskeho strediska a špeditérska spoločnosť DeutschMann 

Internationale Spedition s.r.o., s pobočkou v Trebišove sa spoločne podujali skrášliť verejné 

priestranstvá v našom meste. Spolupracovali preto v mesiacoch apríl a máj 2017 na 

spoločných aktivitách, pri ktorých orezávali kríky, stromy, vysádzali kvety, pleli záhony, 

kosili priestory, či  hrabali trávnaté plochy. 

     Okrem niekoľkých ďalších materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Trebišov, 

upravili v apríli aj exteriér Materskej školy, Ul. Škultétyho a jej elokovaných pracovísk na   

Ul. Pri Polícii a  Ul.29.augusta. Práca im šla od ruky. Behom dopoludnia boli naše vonkajšie 

terasy a skalka ozdobené letničkami a trvalkami rôznych farieb,  chodníky vyzametané, 

detský dvor vyhrabaný a navyše okrášlený novovysadenými stromami.  

     Za nápad vymyslieť a zrealizovať takýto projekt ďakujeme všetkým, ktorí sa na tom 

spolupodieľali. 

 

       

      

 



2. Vzdelávanie učiteliek MŠ 

 

        Vzdelávanie je proces, v ktorom sa získavajú a rozvíjajú nové vedomosti, schopnosti, 

postoje a návyky. Cieľom vzdelávania zamestnancov je zabezpečiť vzdelaných, 

kvalifikovaných a schopných pracovníkov, ktorí dokážu spĺňať požiadavky a potreby 

organizácie. Predpokladom splnenia tohto cieľa je ochota a záujem zamestnancov 

o vzdelávanie a ich zodpovedný prístup. Tým sa zo vzdelávania stáva celoživotný proces.  

       Aj tohto roku sa preto zapojilo viacero učiteliek, a to nielen z našej materskej školy, do 

vzdelávania v oblasti IKT prostredníctvom vzdelávacej Spoločnosti Softimex Multimédiá. 

Vzdelávanie bolo organizované  našou MŠ, v jej priestoroch. Lektoroval  pán Ing. Stanislav 

Kmeť. Počas troch stretnutí sme sa zdokonalili v práci s interaktívnou tabuľou a oboznámili 

sa s novým programom Movie Maker, ktorý vo svojej práci s deťmi môžeme využiť a tým 

vylepšiť či oživiť vyučovací proces.  

       Vzdelávanie sme úspešne ukončili záverečnou skúškou a odovzdaním záverečných prác. 

 

 

     

           

 



 

3.Vyhodnotenie projektu „Eurorozprávky“ 

 

       Do projektu Eurorozprávky sme sa zapojili spoločne s deťmi vo veku 5 až 6 rokov už 

v minulom školskom roku. Realizátorkami projektu boli pani riaditeľka Mgr. S. Iľková a Bc. 

Z. Demková. Išlo o výtvarný projekt, v ktorom deti prezentovali maďarskú rozprávku Kráľ 

Korheľ cez kresbu, maľbu alebo priestorovým stvárnením. Po štyroch týždňoch plného 

nasadenia sme výtvarné práce detí  vo veľkej rozprávkovej škatuli zaniesli do Prešova, odkiaľ 

putovali na plánované výstavy. Prvá sa konala v Bruseli, druhá v Bratislave a tretia v Prešove 

vždy za účasti hlavných koordinátorov. Na výstave v galérii Slovenského rozhlasu v 

Bratislave sa za našu materskú školu zúčastnili – spolu realizátorka  projektu Bc. Z. Demková 

a pani zástupkyňa K. Kušnírová.  Po vystúpení Mira Jaroša s deťmi a predvedených 

powerpointových prezentáciách projektov niekoľkých vopred vybraných materských škôl sa 

pristúpilo k samotnému oceneniu. Diplom, prezentačné CD-čka a reklamné darčeky sme 

osobne prebrali z rúk koordinátorov projektu – samotnej autorky projektu, p. Márii 

Zusčinovej, spolukoordinátorky projektu PaedDr. Renáty Gumanovej, primátorky mesta 

Prešov, Ing. Andrey Turčanovej a  PhDr. Viery Hajdúkovej PhD. z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

      Posledná štvrtá výstava nášho projektu sa konala na prízemí budovy Mestského úradu 

v Trebišove od januára do 24.2.2017.  

 

     



4.Deň materských škôl                                      

       Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal 

4.november 1829, keď vznikla prvá detská opatrovňa detí v Banskej Bystrici. Založila ju 

grófka Mária Terézia Brunswická, ktorá sa o výučbe detí  predškolského veku vyjadrila veľmi 

výstižne: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si 

myslia, že sa len hrali.“ 4.november sa stal  pamätným dňom a z iniciatívy Slovenského 

výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) ho v našom štáte 

nazývame Dňom materských škôl. 

       V tomto dni sme si aj my našu MŠ, Ul. Škultétyho v Trebišove ozdobili detskými 

kresbami a maľbami a na podnet p. riaditeľky  Mgr. S. Iľkovej sme zorganizovali pre deti 

zábavné dopoludnie v MsKS, kde sme sa stretli spolu s deťmi z elokovaných pracovísk, Ul. 

Pri Polícii a Ul. 29.augusta.  Úlohou každej školy bolo zabaviť ostatných svojou súťažou. Tak  

sme sa spoločne zapojili do troch súťaží, v ktorých sme skladali dlhé reťaze z gaštanov, 

zbierali sme štipcami farebné PET vrchnáky a čo najrýchlejšie sme sa pokúsili prejsť 

stanovenú trasu po novinových papieroch tak, že sme si ich museli neustále predkladať pred 

nohy. Hnacím motorom nebola len snaha o prvenstvo, ale hlavne sľúbená odmena pre 

všetkých v podobe drobných darčekov. Každá trieda odmenila inú triedu a tak nik neodišiel 

naprázdno.  

     Veríme, že oslavou tohto dňa a zapojením sa do aktivít sa nám podarí zvýšiť status 

materských škôl v našej spoločnosti a Slovensko sa stane príkladom pre iné krajiny, ktoré 

podporujú a hrdia sa touto  inštitúciou.  

                                 

                    



5.Karneval 

 

       A opäť sme sa stretli – víly, princezné, kovboji, piráti a rôzne iné  postavičky z rozprávok 

privítali karnevalový deň slávnostným predvádzaním masiek v estrádnej sále MsKS.  

        Do farebne vyzdobenej siene vstupovali deti v sprievode svojich pani učiteliek a  trieda 

za triedou  sa  zvŕtali v kruhu za potlesku svojich rodičov.  Nasledoval spoločný tanec a po 

ňom  už prevzal karnevalovú zábavu do rúk  ujo Ľubo so svojimi pesničkami. Tancovali  

a spievali nielen deti ale aj ich rodičia a po malom občerstvení, ktorý zabezpečila školská 

jedáleň, nasledovala súťaž v podávaní klobúkov. Výherca získal tričko a CD-čko uja Ľuba, 

ostatní sladké farebné cukríky. A ako to už na karnevale býva, nechýbala ani tombola so 

zaujímavými cenami.  

          Každý domov odchádzal spokojný a plný karnevalovej nálady. 

 

 

    

  

 



 

6.Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ  

       

      Naše školy prešli od roku 1989 mnohými zmenami nielen v obsahu učiva a spôsobe vzdelávania,  

ale aj v oblasti vedenia školy. Kedysi riaditeľ zabezpečoval predovšetkým pedagogické a ideologické 

ciele, ale demokracia priniesla do škôl nové možnosti, z dôvodu ktorých sa z riaditeľov stali doslova 

bojovníci pri získavaní financií, detí či vhodných  priestorov na vzdelávanie. Zrazu to už nie sú len 

riaditelia, ale odborníci na všetko, od ktorých sa v prvom rade očakáva pedagogická odbornosť na 

vysokej úrovni, pretože zodpovedajú za vyučovanie a kontrolujú ho, ale aj schopnosť zvládnuť 

vedenie ľudí, zabezpečovať chod inštitúcie, učiť a ešte aj sledovať zmeny v zákonoch, čo si vyžaduje 

kvalitné manažérske schopnosti.  

    A práve tie sa odzrkadľujú aj v návrhu koncepcie rozvoja školy, podľa ktorého sa, okrem odbornej 

a pedagogickej spôsobilosti a viac ako päťročnej praxe,  posudzujú kvality budúceho riaditeľa školy 

vo výberovom konaní každé štyri roky. V tomto roku si svoj návrh pred Radou školy, vedúcou 

oddelenia školstva na Mestskom úrade v Trebišove Mgr. Danicou Gajdošovou a referentom oddelenia 

školstva Mgr. Michalom Juskom, opäť obhájila naša p. riaditeľka Mgr. Slavka Iľková a my sme na ňu 

právom pyšní. 

      Je pre nás dobrou riaditeľkou, manažérkou a ekonómkou. Dokáže nám poradiť v metodickej 

oblasti, pretože nikdy neodmietne možnosť vzdelávať sa v potrebných oblastiach a osobnostne rásť. 

Vie sa vcítiť do detí všetkých vekových kategórií a učiť ich tak, ako by im len plnila ich detské sny. Je 

flexibilná. Má fantáziu, umelecký vkus a dobrý kultúrno-spoločenský rozhľad nesmierne dôležitý pri 

príprave kultúrnych podujatí a organizovaní rôznych školských akcií. Dokáže predvídať veci a vidieť 

neviditeľné. Neuteká od problémov. Disponuje nemalou dávkou asertivity, rieši a vie sa rozhodnúť. Je 

zbehlá v obrovskom množstve profesií, pretože sa s tým všetkým vo svojej každodennej práci stretáva. 

Je úradníčkou, spisovateľkou, IT-čkárkou, policajtkou, bezpečnostným technikom, sudcom, 

zdravotníčkou, psychologičkou, sociálnou pracovníčkou, výchovnou poradkyňou, diplomatkou atď. 

ale hlavne je dobrým človekom, ktorý za nami stojí a vedie nás aj v tých najťažších chvíľach. Jej 

riaditeľovanie je pre ňu skôr poslaním ako zamestnaním a my si to na nej nesmierne vážime. 

     Za obetavú prácu a zodpovedný prístup patrí našej p. riaditeľke obrovské ĎAKUJEME.  



7. Deň detí – Pirátske dobrodružstvo 

     Deň detí sa v tomto roku niesol v duchu pirátov. Každý pirát, ktorý sa chcel plaviť v  

šírych moriach, prekonávať nebezpečenstvá a objavovať poklady, musel poznať pirátske 

zákony a vymyslieť pirátsky pozdrav. Až potom mohol voľne vstúpiť na palubu pirátskej lode 

a plávať od stanovišťa k stanovišťu.  

     Hneď pri prvom museli deti navliecť na kruhy všetky kľúče z pirátskych truhlíc, aby 

získali ten správny – zlatý a dorobiť chobotniciam chýbajúce chápadlá vykladaním PET 

vrchnákov. Ak chceli prejsť ďalším stanovišťom, museli ozdobiť farbičkami šaty morskej 

panny a ozdobiť si vlastnú pirátsku vlajku. Na treťom stanovišti museli do lode poprinášať 

delové gule, vydrhnúť podlahy a vyleštiť loď. Štvrté stanovište im ukázalo cestu plnú 

krokodílov, ktorá viedla na ostrov pokladov. Keďže loď stroskotala, museli si na piatom 

stanovišti sami zhotoviť novú z polystyrénu, paličiek a mikroténových sáčkov. Na šiestom 

stanovišti sa stretli z hladným pirátom Jackom, ktorému, aby ich z ostrova pustil, museli zo 

sietí povyťahovať čo najviac rýb a upiecť ich na ohni a na poslednom stanovišti mali 

nalovenými rybami naplniť prázdne vedrá.  

       Že to bolo náročné a ťažké? Vôbec nie. Naši piráti to hravo zvládli. A odmenu za odvahu 

a šikovnosť pri prekonávaní prekážok  si každý pirát odniesol domov.  

 

                       

                       

 



8.Za dverami našej škôlky 

Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som                    

SEPTEMBER 

       

             Protipožiarne cvičenie            Jesenná turistická prechádzka          Deň dobrovoľníctva – hviezdičky 

                                                             OKTÓBER 

       

  Vystúpenie hviezdičiek na ZRPŠ             Rozprávka s ujom Ľubom                                         Deň chôdze 

                                                                                                                             NOVEMBER 

       

 Tvorivé dielne a noc hviezdičiek v MŠ                            Zvieratkovo                                   Soľ nad zlato 

                                                                      DECEMBER 

      

                                       Katarína         Vianočná  besiedka – Medvedíky              Vianočná besiedka- Srdiečka 



          

                               Mikuláš v MŠ                       Vianoce s Kulišiakom               Vianočná besiedka – Kvapky 

 

                                                            JANUÁR   

         

Tvoríme s rodičmi – Slniečka            Divad.predstavenie Hrnček, var!                   Zimná besiedka – Slniečka 

 

FEBRUÁR                                                                                MAREC 

          

                                          Karneval           Zimná turistická prechádzka                      Hviezdna rozprávka                                   

       

           Zimná besiedka-Hviezdičky                                           Morena                                Návšteva múzea 

                                                                                                   



        

                        Návšteva knižnice                                          Návšteva ZŠ                                  Projekt –Zúbky  

APRÍL                                         MÁJ 

        

  Vesmír očami detí-vyhodnotenie                                     Sadenie mája            Div.predstavenie – Žabiak Žofré 

          JÚN 

      

                                       Deň Zeme                    Jarná turistická prechádzka                          Športová olympiády 

      

                      Evička nám ochorela                                         Vojaci v MŠ                 Letná turistická vychádzka 

 

 

 

 



Hrám sa a spoznávam svet kedysi a dnes. „ Dzeci, hrajme še...“ 

SEPTEMBER                                                                              OKTÓBER 

       

                Deň dobrovoľníctva                                  Jabĺčková pani                 Jesenná turistická vychádzka                                

       

     Návšteva polície                                   Policajtka v MŠ                                                       S ujom Ľubom 

NOVEMBER 

     

                      Deň MŠ                                 Dyňové popoludnie                                                    Priadky 

DECEMBER 

     

                         Kračúnsky jarmok                                          Na Luciu                                   Mikuláš v MŠ 

 



                                                  FEBRUÁR 

      

           Vianoce s Mášou a Mišom                         Návšteva hvezdárne                                              Karneval                                                                                                                          

                                                                                                                         MAREC 

      

                      Pochovávanie basy                Zimná turistická vychádzka                           Zvieratkovo – divadlo  

                                                                                                                          APRÍL 

      

                           Návšteva knižnice                                         Návšteva ZŠ                                Projekt – Zúbky                                               

                                                

                                                                                                     MÁJ 

     

                                     Deň Zeme                              Vynášanie Moreny                                          Deň rodiny 



                                                               JÚN 

       

                         Na peršoho mája                                                   MDD                      Evička nám ochorela 

 

 

Škôlka pod zeleným smrekom 

SEPTEMBER                                                                                   NOVEMBER 

   

                          Jabĺčková pani                                    Certifikát – odpad                                  Ježkovia už spia 

DECEMBER 

      

    Návšteva ZŠ Gorkého                              Návšteva detí zo ZŠ Gorkého                     Mikuláš v MŠ 

       

          Charita – vianočné vystúpenie                       Vianočná besiedka                              Vianočné pečenie 



                                                     JANUÁR 

       

 Zdobenie vian.stromčeka v TESCU             Zimná turistická prechádzka                                     Zimné cvičenie 

 

FEBRUÁR                                                                                       MAREC 

   

                           Karneval                   Zvieratkovo                          Návšteva hvezdárne                     

    

            Návšteva mestskej knižnice                                 Projekt – Zúbky                                            Deň vody  

 

                                                      APRÍL                                     MÁJ 

        

                           Návšteva Mičurinky                               Deň Zeme                                         Deň matiek      

                                        



                                                          JÚN 

    

                         Stavanie mája                                                       MDD                           Športová olympiáda 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Úspechy našich detí 

Výtvarné súťaže – účasť a umiestnenie 

 

Vesmír očami detí  
 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

  Elok.prac.,Ul. Pri Polícii 

 

 Elok.prac.,Ul. 29.augusta 

1.miesto-Chiara Lučanská 

2.miesto-Samuel Janok 

1.miesto v celoslov.kole -

Simona Maňková 

 

 

Filip Guman - účasť 

Damián Rusnák - účasť 

Jakub Maďar - účasť 

Ivana Kiššová – účasť na 

celoslovenskom kole 

 

 

Deň Zeme 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

  Elok.prac., Ul. Pri Polícii 

 

 Elok.prac., Ul. 29.augusta 

Sofia Rácová  - postup n 

celoslovenské kolo 

1.miesto –Filip Guman 

Účasť: Nela Balážová  

            Filip Maženský 

            Damián Rusnák 

            Jakub Maďar 

            Zuzana Hatalovská 

            Karin Kypicová 

            Tamara Poľacká 

 

 

Účasť na výtvarných súťažiach: 

Marťankovia, škola z Marsu: ocenená Kristína Majovská 

Svet okolo nás – Elok.prac., Ul. Pri Polícii : Filip Guman, Damián Rusnák 

 Žitnoostrovské pastelky – Elok.prac., Ul. Pri Polícii : Jakub Maďar, Filip Maženský 

 

Účasť detí  na prehliadkach:  

Zdravotno – výchovnej hry - Evička nám ochorela 

Enviroment.výchovy – Projekt Zelená škola – elokované pracovisko, Ul. 29.augusta 

 



10.Športová olympiáda v našej MŠ              

         Každoročne sa v našom meste koncom školského roka organizuje Olympiáda 

materských škôl o putovný pohár primátora mesta. Ide o olympiádu, v ktorej si svoje sily 

v troch športových disciplínach zmerajú práve tí najmladší. Súťaží sa v behu, v skoku do 

diaľky a v hode loptou. Do súťaže sú zapojení len tí najlepší, ktorých si spomedzi ostatných 

detí v danej kategórii vybrali pani učiteľky. A tak na olympiádu prichádzajú z každej 

zapojenej MŠ dve družstvá – mladšie a staršie deti, v ktorých sú dvaja chlapci a dve dievčatá 

pripravené súťažiť. 

         V tomto roku sa uskutočnil už 21. ročník tejto športovej olympiády a organizovala ju 

práve naša materská škola na Ul. Škultétyho v spolupráci s Centrom voľného času. 

Prípravu na túto udalosť sme začali už tri týždne vopred úpravou školského dvora. Vymenili 

sa dosky na lavičkách, vymaľovali preliezačky a dopravné značky, stromom a kríkom sa 

urobil letný strih a zem pod nimi sa vysypala kamením. Tým sa ale naša príprava neskončila. 

Práve naopak. V radoch nastúpené deti na školskom dvore na povel vybiehali zo štartu 

a snažili sa predbehnúť súpera v behu, aby sa dostali do olympijského družstva. Takto sme 

prechádzali aj skokom do diaľky a hodom loptou. Onedlho sme mali vytvorené tímy, ktoré 

každý deň neúnavne trénovali.  

Deň „D“ nastal v stredu, 14.6.2017, keď sa na čerstvo pokosenom trávniku začali 

zhromažďovať súťažné tímy zapojených materských škôl. Pozvanie prijali primátor mesta 

Trebišov Mgr. Marek Čižmár, Mgr. Danica Gajdošová, Mgr. Michal Jusko, Mgr. Andrea 

Demková, p. riad. Irena Sotáková a Mgr. Jozef Mačuga, riaditeľ CVČ, s ostatnými členmi 

športovej komisie.  

Po zapálení olympijského ohňa, vztýčení vlajky a prednesení sľubu olympionikov nás p . 

riaditeľka Mgr. Slavka Iľková a pán primátor vo svojich príhovoroch privítali a povzbudili 

k súťaživosti a podávaniu tých najlepších výkonov.   

A potom už nasledovala 1.disciplína – beh na 20m. Vystriedali sa všetky deti v oboch 

kategóriách podľa poradových čísel, ktoré im boli pridelené. Po malom občerstvení (croissant,  

voda a banán) pokračovali deti v 2. a 3.disciplíne, kde súťažili na striedačku chlapci 

a dievčatá. Skákali do piesku a hádzali loptou zo všetkých síl, len aby sa umiestnili na čo 

najvyššej priečke. Bojovali za seba i za celý tím. Ich výborné výkony a ešte lepšia príprava 

pod vedením p. učiteliek priniesli zaujímavé výsledky. 



1. miesto: MŠ, Ul. Hviezdoslavova 

2. miesto: MŠ, Ul. Pri Polícii 

3. miesto: MŠ, Ul. 1. decembra 

4. miesto: MŠ, Ul. Komenského 

5. miesto: MŠ, Ul. Škultétyho 

6. miesto: MŠ, Ul. 29.augusta 

Beh na 20 m 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

1.miesto-Róbert Holečka 

1.miesto-Viktória Hoľanová 

3.miesto-Viktória Naďová 

1.miesto-Viktória Ďurišinová 

2.miesto-Tamara Danková 

2.miesto-Marino Puci 

2.miesto-Jakub Maďar 

3.miesto-Matúš Eštok 

3.miesto-Juliana Bobiková 

 

Skok do diaľky 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

1.miesto-Róbert Holečka 

2.miesto-Martin  

3.miesto-Viktória Hoľanová 

1.miesto-Viktória Ďurišinová 

1.miesto-Sára Poľacká 

2.miesto-Tamara Danková 

2.miesto-Matúš Eštok 

2.miesto-Juliana Bobiková 

 

Hod loptou  

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

1.miesto-Viktória Hoľanová 

2.miesto-Viktória Naďová 

1.miesto-Jakub Maďar 

3.miesto-Tamara Danková 

 

 

   

   



11.Rozlúčka s predškolákmi 

      Jún prináša so sebou veľa zmien. Je predzvesťou leta, konca školského roka a pre mnohé 

deti rozlúčkou s materskou školou. Budúci školáci sa už nemôžu dočkať prázdnin, lebo ako 

im to hovoria všetci dospelí, hneď po prázdninách idú do školy. V ich nových školských 

taškách už teraz majú pripravené ceruzky, perá, pravítka a gumy. Chýba už len desiata.  

      Na rozlúčkovú slávnosť s MŠ s radosťou pozývajú svojich rodičov, aby im predviedli 

svoje „posledné“ vystúpenie, v ktorom sa básňami, piesňami či tancom spoločne rozlúčia 

s kamarátmi, pani učiteľkami a ostatnými zamestnancami MŠ. 

      A na záver zazvoní zvonec, ktorý všetkým oznámi, že hier a detského šantenia je koniec.                          

Milé deti, prajeme Vám, aby vo Vašich žiackych knižkách vždy žiarili len samé jednotky 

a aby ste na materskú školu vždy s láskou spomínali. 

 

 

          

  

 

 



12.Poďakovanie za prácu 

 

 

       Veľa rokov zo svojho života zasvätila naša pani učiteľka Vierka Štefaňáková deťom, 

ktoré okrem výchovy a vzdelávania potrebovali nehu, porozumenie a materinskú lásku. 

Vytvárala a často im nahrádzala domov.  Trpezlivo a oddane si hľadala cestu ku každému 

dieťaťu, prijala ich do svojho srdca aj napriek tomu, že to mnohokrát nebolo najľahšie. Nikdy 

nestratila vôľu a chuť neprestajne, bez zaváhania vkladať svoju lásku do detských srdiečok.  

Stala sa pevným pilierom v ich ďalšom vývoji a nezabudnuteľnou časťou ich života.  

 

Za jej dlhoročnú prácu jej patrí nielen obdiv, ale aj vďaka. Obrovská vďaka, ktorá by mala 

zaznieť z úst tých, ktorých osudy  ovplyvňovala. Dnes, keď sa ocitá  na ceste za zaslúženým 

odpočinkom, ju môžeme ubezpečiť, že jej profesijná odbornosť, ale tiež  ľudské počiny budú 

pre nás nielen príkladom, ale aj výzvou do našej skutočne ťažkej práce - práce učiteliek. 

 

 

Milá Vierka, prajeme Ti veľa zdravia a šťastia na zaslúženom odpočinku. 
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