
 

  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 generácii. 

Predsedníčka ŽŠR 

Lucia Samcová 

E-mail: lucia115@azet.sk 

Telefón: 0902 300 802 

Záľuby: čítanie, tanec, turistika, organizovanie táborov 

a plesu  

Motto: „Daj každému dňu šancu, aby sa stal tým 

najkrajším dňom tvojho života.“ 

 

Podpredsedníčka ŽŠR 

Patrícia Fidesová 

E – mail: pfidesova.ll@gmail.com 

Telefón: 0907 477 949 

Záľuby: dychová hudba Lužňanka, flauta, hasičský 

šport, seriály, badminton  

Motto: „Nič neľutuj.“ 
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Medialistka 

Miroslava Jankolová 

E – mail: jankolova.mirka@gmail.com 

Telefón: 0915 459 179 

Záľuby: maľovanie, tanec, spev, knihy, hudba, šport  

Motto: „Počúvaj pred tým, ako prehovoríš. Zarob pred 

tým, ako minieš. Rozmýšľaj pred tým, ako napíšeš. 

Vyskúšaj pred tým, ako skončíš. Ži pred tým, ako 

umrieš.“ 

Medialistka 

Emília Anna Kováčová 

E- mail: emiliaannakovacova88@gmail.com 

Telefón: 0904 915 307 

Záľuby: tanec, kreslenie, fotenie, čítanie kníh  

Motto: „Nehodnoť knihu podľa obalu.“ 

Podpredsedníčka ŽŠR 

Alžbeta Mészárošová 

E – mail: alzbetam35@gmail.com 

Telefón: 0918 206 650 

Záľuby: Umenie, hudba, čas s priateľmi a rodinou, 

dejiny, zbieranie zážitkov a spomienok. 

Motto: „Nie si na svete na to, aby si bol nešťastný. 

Avšak šťastie je iba vnútorný pokoj. Nauč sa ho nájsť. 

Dokážeš to. Premôž sám seba a premôžeš svet.“ 

mailto:emiliaannakovacova88@gmail.com


 

  

Medialistka 

Kristína Kazárová 

E – mail: kristina5kazarova@gmail.com 

Telefón: 0905 776 429 

Záľuby: čítanie kníh, kreslenie, korčuľovanie, hra na 

flautu, matematika  

Motto: „Prekážky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš 

pozerať na svoj cieľ.“ 

Medialistka 

Alexandra Turoňová 

E – mail: alexandra.turonova13@gmail.com 

Telefón: 0949 152 307 

Záľuby: horská cyklistika, hasičský šport, klavír, beh  

Motto: „Tie najlepšie momenty prídu vtedy, keď to 

najmenej čakáš.“ 

Medialistka 

Aneta Duchoňová 

E – mail: adanetka@email.cz 

Telefón: 0949 468 875 

Záľuby: Čítanie kníh, plávanie, prekonávanie samej 

seba, filmy, písanie. 

Motto: „To, čo bude ľahké, dlho nevydrží. A to, čo dlho 

vydrží, nebude ľahké.“ 
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Technička 

Eva Zahatlanová 

E – mail: eva.zahatlanova@gmail.com 

Telefón: 0949 551 822 

Záľuby: hudba, šport, hra na hudobné nástroje, práca s 

PC  

Motto: „Chcem byť sama sebou, mať svoje myšlienky a 

svoj cieľ, ktorý chcem dosiahnuť.“ 

Finančníčka 

Bianka Kohútová 

E – mail: biba.kohutova04@gmail.com 

Telefón: 0918 261 599 

Záľuby: hra na klavír, hudba, čítanie  

Motto: „Keď o tom dokážeš snívať, dokážeš to aj 

uskutočniť.“ 

 

Medialistka 

Paulina Vajdová 

E – mail: paulina.vajdova2@gmail.com 

Telefón: 0905 706 740 

Záľuby: Hudba, husle, folklór, čítanie kníh, cestovanie, 

šport, varenie, pečenie. 

Motto: „Pred tým, než niečo vzdáš, si najskôr uvedom, 

prečo si s tým začala.“  
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Fotografka 

Natália Privarčáková 

E – mail: nataliaprivarcakova@gmail.com 

Telefón: 0948 082 522 

Záľuby: Milujem zachytávanie spomienok na fotkách, 

kresbu na papier aj v počítači a čítanie.  

Motto: „To že chceš ovečku je dôkazom toho, že naozaj 

existuješ“ 

Fotografka 

Liwia Weronia Balut 

E – mail: liwiaweronikabalut@gmail.com 

Telefón: 0909 200 135 

Záľuby: Som naozaj nadšenec fotenia portrétov, tiež 

som veľký fanúšik hokeja a takisto obľubujem aj 

tancovanie. 

Motto: „Žijem tu, teraz a naplno.“ 

Finančníčka 

Natália Halúsková 

E – mail: natihal11@gmail.com 

Telefón: 0949 159 633 

Záľuby: Veľmi som si obľúbila bicyklovanie, turistiku 

a celkovo cestovanie. A tiež ma veľmi bavia sociálne 

siete, fotenie a počúvanie hudby  

Motto: „Laugh as much as you breathe and love as 

long as you live.“ 
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