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PÄiCYKLOPÁTRANípOSTUPNEPREDSTAVípREŠOVSKÝK~
Nenechajte si ujsť zážitky na bityldi!
Spoznajte prírodu a zaujímavosti Prešovského kraja na
bicykli. Krajskáorganizácia cestovného ruchu Severo-
východ Slovenska pripravila na leto 2015zábavno-sú-
ťažné Cyklopátrania Prešovským krajom.

Pre cyklistov všetkých ve-
kových kategórií pripravila
krajská organizácia cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska
päť Cyklopátraní. Zábavno-sú-
ťažné podujatia predstavia cyk-
listom krásy prírody a zaujíma-
vosti regiónov v okolí Medzila-
boriec, Bardejova, Levoče, Pie-
nin a Prešova. Cyklopátrania sú
jednodňovými aktivitami, pre-
biehať budú postupne od 20.
júna do 19.septembra.

Body na trasách budú zvo-
lené tak, aby si na svoje prišli
cyklisti každého stupňa nároč-
nosti a výkonnosti. Novinkou bu-
de program pre deti. Rodičia bu-

dú môcť pokojne bicyklovať, pre
deti bude pripravená detská trasa
a ďalší program.

"chceme cyklistom ukázať,
že v Prešovskom kraji sa na bi-
cykli dajú objaviť veľmi zau-
jímavé miesta. V minulom roku
sme mali na prvý ročník cyklo-
pátraní veľmi pozitívne ohlasy.
Verím, že v lete 2015 bude cyk-
listov ešte viac, že sa prídu zaba-
viť a spoznať krásy rôznych
oblastí Prešovského kraja," uvie-
dol Martin Janoško, riaditeľ
KOCRSeverovýchod Slovenska.

Ako Cyklopátranie
prebieha

Na štarte si cyklista zvolí
kategóriu, v ktorej chce prete-

PREŠOVSKÝ KRAl VYHWUJE SÚTAŽE ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV
Stredoškoláci súťaiia Podtatranský školák:
po treb1crát uzávierka súťaie

sablii!
Prešovský kraj vyhlasuje

tretí ročník krajskej sútaže
stredoškolských časopisov.

Šesťčlenná porota bude aj
v tomto roku opäť hodnotiť ob-
sah časopisov a ich prepojenie
so životom školy a regiónu. Za-
merajú sa však tiež na kreati-
vitu, grafiku, prácu s fotogra-
fiou, titulku, štylistiku a spra-
covanie tém. Krajskú súťaž
stredoškolských časopisov or-
ganizuje Prešovský samo-
správny kraj a krajská organi-
zácia Slovenského syndikátu
novinárov v Prešove.

Uzávierka prihlášok je 30.
júna. podrobnejšie informácie
sú uverejnené na webovej
stránke Prešovského kraja
www.po-kraj.sk.Prihlásiť sa
treba mailom na adresu hovor-

ca@vucpo.sk a časopis poslať
poštou na adresu: Úrad PSK,
Námestie mieru 2, 080 ol Pre-
šov s označením "Súťaž škol-
ských časopisov".

V minulom roku svoje ča-
sopisy poslalo spolu 19 škôl
z II okresov. Víťazom prvého
ročníka súťaže v roku 2013 sa
stal časopis Gymoš zo Spojenej
školy Juraja Henischa v Barde-
jove, minulý rok zviťazili v kra-
ji Gymploviny - časopis štu-
dentov Gymnázia Terézie Van-
sovej v Starej Ľubovni.

slávnostné vyhodnotenie
najlepších časopisov sa usku-
toční v jeseni v Knižnici Pavla
Országha Hviezdoslava v Pre-
šove a bude spojené s praktic-
kým seminárom o tvorbe žur-
nalistických materiálov.

kať (muži/ženy jednotlivci, žen-
ské/mužské dvojice, zmiešané
dvojice). Do rúk dostane cyklis-
ta mapu s vyznačenými bodmi,
na ktoré sa má počas 3 - 4 hodi-
nového limitu dopraviť na bi-
cykli a získať pečiatku s bodo-
vou hodnotou. čím vyšší počet
nazbieraných bodov, tým väčšia
šanca na viťazstvo. Každý cyk-
lista si podľa chuti a schopností
vyberie miesta, na ktoré sa vydá
na bicykli." To najdôležitejšie je
vidieť kus krásneho kraja a zau-
jímavé miesta z chrbta bicykla
v spojení so súťažením a zába-
vou, " doplnil Martin Janoško.
V cieli čaká cyklistov občerstve-
nie a vyhodnotenie súťaže.

Pripravené sú miesta
s krásnymi yfhIadmi, histo-
rické a kultúrne pamiatky,
kIČmiČkYaj kostolíky, pestré ce-
ny a oblúbené medaily. okrem
toho je pripravená hlavná výhra
v podobe kvalitného bicykla, Za
každú účasť na cyklopátraní zís-
ka súťažiaci jeden lístok do ko-
nečného žrebovania o bicykel.
Žrebovanie sa uskutoční 19.sep-
tembra 2015 v Prešove po vy-
hlásení výsledkov prešovského
Cyklopátrania. čím viac cyklo-
pátraní súťažiaci absolvuje, tým
má vyššiu šancu na výhru.

Prešovský samosprávny
kraj a Podtatranská kniž-
nica v Poprade vyhlásili
l. ročník súťaže školských
časopisov Podtatranský
školák pre žiakov základ-
ných škôl Prešovského a
Košického samosprávne-
ho kraja. Jej ciel'om je
podporiť a rozvíjať tvo-
rive aktivity detí a
mládeže v oblasti literár-
nejtvorby.

Uzávierka súťaže je 30. júna
2015. Do súťaže je potrebné za-
slať školské časopisy vydané
v školskom roku 2014/2015.Kaž-

Cyklopátrania 2015:

I

20. jún - Medzilaborce - Cyklopátranie
krajom Andyho Warhola
ŠTART:penzión Driečna - Havaj

Doplňujúce informácie:
sútAžNt KATEGÓRIE:
1.Ženské dvojice:
súčet veku a) do 60 rokov, b) nad 60 rokov
2.Mužské dvojice:
súčet veku a) do 60 rokov, b) nad 60 rokov
3.Zmiešané dvojice:
súčet veku a) do 60 rokov, b) nad 60 rokov
4.Muži
5.Ženy

4. júl - Bardejova okolie
ŠTART:reštaurácia Srdiečko - Bardejovské Kúpe-
le
Ubytovanie: hotel Helios - Bardejovské Kúpele

I
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l. august - Pieniny
ŠTART:Goralský dvor - Haligovce

15. august - Levoča a Levočské vrchy
ŠTART:Autocamping Levoča

ŠTARTOvm:
Dospelí (vrátane detí nad 12rokov): 4 €
Deti: 2€
Rodinné štartovné (2 dospelí a 2 deti): 10€

19. september - Prešova okolie
ŠTART:Kolmanova záhrada - Prešov Cena zahŕňa mapu, pitný režim, a občerstvenie

v cieli (guláš + pečivo, nápoj). Na deti čaká aj
sladké prekvapenie.

REGISTRÁCIA účastníkov prebieha na adrese
marketing@severovychod.sk alebo na mieste
Cyklopátrania od 8.00 do 9.30 hod.

Súčasťou Cyklopátraní v Medzilaborciach a Bar-
dejove bude prezentačná výstava áut značky
ŠKODA.

viac informácií: www.severovychod.sk

Kňdlatúiby I
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dý účastník musí poslať mini-
málne 2 rôzne čísla v dvoch
vyhotoveniach. Prihlásiť časo-
pis je možné zaslaním prih-
lášky spoločne s časopismi ale-
bo odoslaním vyplnenej prih-
lášky na e-mailovú adresu
bibliografia@lmiznicapp.sk.
Prihláška a propozície k súťaži
sú zverejnené na webe knižni-
ce www.kniznicapp.sk.

tasopisy posielajte na
adresu knižnice:

Prešovský samosprávny
kraj vyhlásiiS. ročník re-
gionálnej súťaže v soci-
áinych službách Krídla
túžby. Jej ciel'omje nájsť
v sociálnych službách na
území PSK poskytovate-
ľa, zamestnanca a pri-

jímatel'a, ktorí kvalitou
poskytovaných sociái-
nych služieb, výnimoč-
nými úspechmi, inova-
tívnymi metódami prá-
ce a pod. môžu byť prí-
kladom dobrej praxe
v sociálnych službách. tlenovia komisie, ktoru

menoval predseda PSK, vybe-
ruv každej kategórii jeden zo
zaslaných návrhov.

občan. Návrhy na ocenenie,
podpísané navrhovateľom,
v rozsahu maximálne jednej
strany A4 s označením Krídla
túžby, treba poslať do 31. au-
gusta 2015 na adresu:

Úrad PSK
sociálny odbor
Námestie mieru 2
080 Ol Prešov
alebo e-mailom
na adresu:
sylvia.dugasova@vucpo.sk

V súťaži môže byť ocene-
ný poskytovateľ sociálnych
služieb, prijímateľ sociálnych
služieb a zamestnanec u po-
skytovateľa sociálnych služi-
eb. Návrh na ocenenie môže
predložiť poskytovateľ sociál-
nych služieb, zriaďovateľ, aj

Ocenenia budú slávnost-
ne odovzdané 15. okt6bra na
koncerte bez bariér Krídla
túžby v Divadle Jonáša Zábor-
ského v Prešove.

Podtatranská knižnica
v Poprade
Podtatranská 1548/1
OS8 01 Poprad
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NAJÚSPEŠNEJší PREVZALI PLAKE1Y SOPHISYA PRO REGlONE A LUX MENYIUM
V Prešovskom samosprávnom kraji sa 15.júna konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príle-
žitosti samosprávny kraj po siedmykrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stred-
ných škôl v pôsobnosti PSK.

Spolu 20 peda~ógov z celého kraja získalo plaketu jána Ámosa Komenského - Sophista pro regione - učitel' múdrosti pre región, Návrhy na oce-
nenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady, O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zá-
stupcov odboru školstva PSK, Spolu 20 študentov ocenili plaketou Lux Mentium - Svetlo poznania,
Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, Lux mentiumje zase názov di-
ela prešovského rodáka jána Bayera, takmer-zakladatel'a evanjelického kolégia,

OCENENí PEDAGÓGOVIA:

I
I

ING. ZDENEK sNtm. - zástupca
riaditelky Strednej priemysel-
nej školy v Snine. Spoluzaklada-
teľ zváračskej školy a vedúci
podnikateľskej činnosti. Je ma-
nažérom aktivít v projektoch
Európskeho sociálneho fondu,
cezhraničnej spolupráce a pro-
jektov v rámci programu Eraz-
mus+.

I

RNDR. AIJCA ŠOLTÝSOVÁ -
učiteľka chémie, fyziky a ang-
lického jazyka na Strednej prie-
myselnej škole v Poprade. Po-
dieľa sa na realizácii medzi-
národných projektov a pod jej
vedením sa žiaci školy zapojili
do projektu Euroscola a nav-
štívili Európsky parlament
v Štrasburgu.

v rôznych celoslovenských
súťažiach. V tomto roku to bolo
4. miesto na olympiáde Mladý
účtovník a 2. miesto vo Fi-
nančnej olympiáde.

PAEDDR. MÁRIA NOVOSADO-
VÁ - učiteľka na Gymnáziu
Jána Adama Raymana v Prešo-
ve. Venuje sa práci s talentova-
nými žiakmi v ruskom jazyku,
kde žiaci pod jej vedením v celo-
slovenskej súťaži Ruské slovo
dosiahli 2. a 3.miesto.

RNDR. MARIÁN HAMRÁK - zá-
stupca riaditeľa školy na Gym-
náziu arm. gen. L. Svobodu v
Humennom. Koordinátor za-
vádzania elektronického testo-
vania žiakov, tvorca prvého
školského vzdelávacieho pro-

PAEDDR. LUCIA MATIŠINOVÁ gramu Krok do budúcnosti.
- učí na Gymnáziu Terézie Van-
sovej v Starej Ľubovni. Už ôsmy
rok pripravuje so žiakmi škol-
ský časopis Gymploviny, ktorý
získal mnohé ocenenie v celo-
slovenských súťažiach škol-
ských časopisov ako Sila slova
či Štúrovo pero.

ING. ERIKASOPKOVÁ - pracuje
na Strednej odbornej škole Maj-
stra Pavla v Levoči ako majster-
ka odbornej výchovy v učeb-
nom odbore cukrár.

I
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PAEDDR. MELÁNIA PAVÚKO-
VÁ - učiteľka matematiky a ge-
ografie na Obchodnej akadémii
v Poprade. Organizátor ka mate-
matických a prírodovedných
súťaží ako Klokan či Deň zdra-
vej výživy. Koordinuje domácu i
zahraničnú prax žiakov v odbo-
re služby v cestovnom ruchu.

I

MGR. ANDREA PETRÁŠKOVÁ -
vedúca školského časopisu
Stretnutia na Gymnáziu Pavla
Országha Hviezdoslava v Kež-
marku. V minulom školskom
roku získal časopis Zlaté Štúro-
vo pero a v tomto školskom ro-
ku v tej istej súťaži obsadil 3.
miesto.

PHDR.MARTASABOWVÁ- ria-
ditelka Strednej odbornej školy
v Kežmarku. Pod jej vedením sa
začali vyučovať nové odbory,
ktoré prispeli k zvýšeniu atrak-
tívnosti školy.

I
I

ING. DANA GBUROVÁ - učiteľ-
ka odborných ekonomických
predmetov Obchodnej akadé-
mie v Starej Ľubovni. Jej žiaci
dosahujú vynikajúce výsledky

I

MGR. JÁN MATOŠ - riaditeľ
SOŠ technickej v Humennom.
Pod jeho vedením sa škola zme-
nila na modernú strednú od-
bornú školu, v ktorej žiaci dosa-
hujú vynikajúce výsledky hlav-
ne v odborných súťažiach.

ING. JOZEF KlÚDLA - učiteľ od-
borných elektrotechnických
predmetov na SOŠtechnickej v
Humennom. Tvorca mnohých
učebných pomôcok a textov.
Vsúťaži Enersol jeho žiaci v mi-
nulom a v tomto školskom ro-
ku postúpili na medzinárodné
kolo.

ING. ANTÓNIA KOLENKOVÁ -
učiteľka odborných ekonomic-
kých predmetov na Hotelovej
akadémii v Prešove a zároveň
zástupkyňa riaditeľa školy. Po-
dieľala sa na tvorbe a úpravách
základných pedagogických do-
kumentov pre študijný odbor
hotelová akadémia

PAEDDR. MIRIAM STERCZOVÁ
- učiteľka na Strednej odbornej
škole vo Svite. Úspešne sa po-
dieľala na realizácii projektu
Rozdiely nás spájajú v rámci
programu Comenius, či získa-
nie 2. miesta v rámci Projektu
EUROSCOLA a účasť žiakov na
rokovacom dni v EP v Štrasbur-
gu.

ING. JANA DRÁBOVÁ - učí na
Spojenej škole vo Svidníku od-
borné ekonomické predmety.
K jej úspechom patrí príprava
žiakov na olympiádu Mladý
účtovník, v ktorej jej žiak na re-
gionálnom kole získal I. miesto

OCENENí ŽiACI:
4.miesto.
a na celoštátnom kole získal DOMINIK KOIRJT - žiak Stred- NATÁUA ICUPčfKOVÁ - žiačka

ING. VLASTAIVANČOVÁ- zás-
tupkyňa riaditeľa Strednej od-
bornej školy vo Vranove nad
Topľou. Aktívna je jej práca na
rôznych projektoch, ktoré posu-
nuli školu dopredu. Organizuje
účasť žiakov na rôznych súťa-
žiach s celoštátnou aj medzi-
národnou účasťou, čo prispieva
k propagácii školy.

PHDR. DANIELA HERMANOV-
SKÁ - učiteľka na Strednej od-
bornej škole v Prešove. Úspešne
zapája žiakov do charitatívnych
podujatí Červené stužky a spo-
lupracuje s občianskym združe-
ním Liga proti rakovine.

nej priemyselnej školy v Snine.
V súťaži Strojár - inovátor sa
umiestnil na 2.mieste. Je spolu-
tvorcom HHO generátora, s kto-
rým uspel na Strojárskej olym-
piáde a poukázal na problemati-
ku využitia alternatívnych dru-
hov palív spaľovacích motorov.

TOMÁŠ ORoLfN - žiak Strednej
priemyselnej školy v Poprade.
V celoslovenskej súťaži Innova-
tion&Creativity Camp získal 1.
miesto za návrh stratégie na vy-
lepšených 3D simulátoroch. 3.
miesto získal v česko-slovenskej
súťaži Innovation Camp v Brne.

KATARfNA SEMANIŠINOVÁ -

Strednej odbornej školy v Lipa-
noch v odbore cukrár. získala 1.
miesto v kategórii junior v súťa-
ži Koláč rádia Regina, 3. miesto
v celoslovenskej súťaži Top cuk-
rár v žiline. V medzinárodnej
súťaži SWEETCUP 2015 získala
striebornú medailu za originál-
nu tortu pre 21.storočie.

žANETA BUBEROV Á - žiačka
Strednej odbornej školy Andyho
Warhola v Medzilaborciach. šéf-
redaktorka školského časopisu
La Borec, riešiteľka súťaží Mate-
matický klokan, Genius mate-
maticus či Expert genialita
show. Na veľtrhu cvičných fi-
riem v Bratislave získala s fir-

žiačka Hotelovej akadémie Jána mouAndyTours 2.miesto.
Andraščíka v Bardejove. Získala

MGR.ALžBETAŠTEFANČÍKOVÁ 1.miesto v celoslovenskom kole PATRÍCIA VAIJCHNÁČOVÁ -
- pôsobí na Strednej odbornej
škole v Starej Ľubovni.Angažuje
sa v projekte Hotelierstvo a gas-
tronómia 3.tisícročia. Pod jej ve-
dením žiaci získavajú popredné
umiestnenia v národných aj
medzinárodných súťažiach
Mladý tvorca, Varenie bez hra-
níc, EUROCUP, SWEETCUP či
Tatranský kuchár.

ING. GABRIELA LAZOlÚKOVÁ-
uči telka matematiky a chémie
na Gymnáziu v Lipanoch. Au-
torka didaktických a metodic-
kých materiálov z chémie a
ekológie. Velkým prínosom pre
školu je zapojenie do programu
Zelená škola, ktorý koordinuje
od roku 2010 a pod jej vedením
získala medzinárodný certifikát
a vlajku Zelenej školy v roku
2012a 2014.

ING. ANNA CHOMANIČOVÁ,
CSC. - učitelka anglického jazy-
ka na Strednej odbornej škole
v Snine. Je lektorkou Štátneho
inštitútu odborného vzdeláva-
nia pre projekt Externé testova-
nie v oblasti vzdelávania. Zria-
dila knižnicu jazykovej lite-
ratúry vydavateľstva Oxford
Univerzity Press pre anglický
jazyk.

súťaže Môj nápad pre región,
1.miesto v krajskom kole SOČ-
tvorba učebných pomôcok, di-
daktické technológie a Cenu de-
kana prírodovedeckej fakulty
v Košiciach za súťažnú prácu
v celoštátnom kole SOČ.

KATARfNA ŠČlGULINsKA - žiač-
ka Gymnázia Terézie Vansovej
v Starej Ľubovni. Šéfredaktorka
študentského časopisu Gymplo-
viny. Pod jej vedením časopis
získal 3. miesto v súťaži škol-
ských časopisov Sila slova,
3. miesto v súťaži Štúrovo pero,
Cenu televízie Markíza 1.stupňa
a 1.miesto v súťaži školských ča-
sopisov PSK.

DÁVID KOVAI.čfK - žiak Gym-
názia Antona Prídavka v Sabino-
ve. Pravidelne reprezentuje ško-
lu na olympiáde v anglickom ja-
zyku. V súťaži Angličtinár roka
2014, kde bolo 8 118 účastníkov,
sa umiestnil na 2.mieste v rámci
Slovenska a na 4.mieste v rámci
Česka a Slovenska

MARTIN RUSNÁK - žiak Gym-
názia v Snine. Finalista esejistic-
kej súťaže Sofia 2014a viťaz ese-
jistickej súťaže o týždenný pobyt
v EP v Bruseli. V krajskom kole
dejepisnej olympiády získal
2.miesto.

KRImNA GREGOVÁ žiačka
Strednej zdravotníckej školyv Pre-
šove. V stredoškolskej odbornej
činnosti s prácou Komunikácia
pomocou bazálnej stimulácie zís-
kala v krajskom kole 1.miesto a
postúpila do celoslovenského ko-
la. Pomáha postihnutým deťom
z Detského domova v Prešove.

žiačka Strednej odbornej školy
technickej v Humennom. Re-
prezentovala školu v tvorbe a
konštrukcii funkčných modelov
elektrotechnických zariadení,
kde obsadila 1. miesto, v celo-
štátnom kole súťaže ENERSOL
SKv Senici v tvorivej kategórii
obsadila 3.miesto.

JAKUB ADZIMA - žiak Spojenej
školy na ulici Ľudmily Podjavo-
rinskej v Prešove. K jeho naj-
výraznejším úspechom patrí ni-
ekolkonásobná účasť v súťaži
ZENITa následný postup na ce-
loštátne kolo tejto súťaže.
V súťaži Strojár - inovátor získal
cenu verejnosti.

PATRIK HNÁT - žiak Spojenej
školy vo Svidníku. V regionál-
nom kole olympiády Mladý
účtovník získal I. miesto, v celo-
štátnom kole 4.miesto a zaradil
sa medzi TOP mladých účtov-
níkov Slovenska Aktívne pracu-
je aj v cvičnej firme Car Perfor-
mence, s ktorou na medzi-
národnej prehliadke cvičných
firiem získal I. miesto v kategó-
rii Najlepší katalóg.

nácia s projektom Srdce a krv
Pienin, v roku 2015svoje ocene-
nie obhájil projektom Podpis
minulosti venovaným hradu
Ľubovňa

PETER nOMKA - žiak Gym-
názia v Lipanoch. Pracuje v re-
dakcii školského časopisu Vzlet,
ako herec v divadelnom krúžku
SLOVO,jeho družstvo v celoštát -
nej súťaži Kľúč od pevnosti zís-
kalo 2.miesto. V roku 2014sa stal
absolútnym víťazom celoštátnej
súťaže Hodžova esej a v tomto
roku získal 3.miesto v esejistic-
kej súťaži Sofia.

ALEXANDRA VASIIOVÁ - žiač-
ka Strednej umeleckej školy
v Prešove. Zapája sa do projek-
tov školy ako 7 nástenných ma-
lieb v prešovskej nemocnici, ku-
lisy k 10.výročiu dobrovoľníctva
v Prešove či kulisy k predstave-
niu Šmolkovia pre Detský do-
mov v Prešove.

KATAlÚNAHUDAČKOVÁ - žiač-
ka Gymnázia Leonarda stôckela
v Bardejove. Získala dve strie-
borné medaily v celosloven-
skom kole biologickej olympi-
ády a postup na medzinárodnú
olympiádu v Gruzínsku, kde zís-
kala v celosvetovej konkurencii
zlatú medailu. Je v užšom výbe-
re na medzinárodnú súťaž envi-
romentálnych projektov INEPO
2016.

MAREK ICUClITA- žiak Strednej
zdravotníckej školy v Poprade.
Člen redakčnej rady školského
časopisu Fonendoskop, ktorý
získal ocenenia na súťažiach
Štúrovo pero, Žurnálový steto-
skop či regionálnych súťažiach.

PATRIK DžAVORONOK - žiak
Gymnázia duklianskych hrdi-
nov vo Svidníku. Organizoval
semináre v rámci projektu
Mladí bez nenávisti. Pracuje
v Mládežníckom parlamente
mesta Svidník. Pôsobí ako am-

LADISLAV HUDÁK - žiak Stred - basádor Masarykovej univerzity
nej odbornej školy technickej v Brne a Slovenskej technickej
v Humennom. V celoštátnom univerzity v Bratislave.
kole súťaže ENERSOLSKobsadil
3.miesto a bol členom reprezen-
tácie Slovenskej republiky na
medzinárodnej prehliadke v Ji-
hlave.

JURAJ KONKOt - žiak Strednej
odbornej školy v Starej Ľubovni.
V súťaži Mladý tvorca 2014 zís-
kal cenu ministra a 1. miesto
v sekcii TOP turistická desti-

ANDREAHABURAJOVÁ - žiačka
Strednej odbornej školy v Hu-
mennom. V súťažiach zamera-
ných na vizáž získala 1. miesto
v celoslovenskej súťaži Interbe-
auty Trophy v Bratislave, 1.mies-
to v medzinárodnej súťaži kra-
jín V4 v Rimavskej Sobote a 3.
miesto v medzinárodnej súťaži
Mladý módny tvorca v Jihlave.
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