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Učiteľské noviny, č. 35 1990 „Exkurzie dôležité súčasti výchovno–vzdelávacieho procesu“ 

Mladé rozlety, júl 1992 „Študijný odbor vinohradníctvo“ 

Roľnícke noviny, 16. 1. 1993 „A škola vonia vínom“ 

Vinohrad, 2/93, str. 17 „Vinárska škola a súčasnosť“ 

Pravda 30. 5. 1993, „ako chutí ročník 1975“ 

Národná obroda, jún 1993, „V Modre maturujú kráľovné vína, ale kto nasľuboval nech sa 

ozve“ 

Záhradníctvo, 6I1993 „Ovocinárstvo na SVOŠ v Modre“ 

Smena, 4. 2. 1994, str. 6 „Ožije vinohradníctvo?“ 

Vinohrad, 4I1994, str. 74 „Aby bol absolvent hodný školy“ 

Modranské zvesti, 4/1994, str. 5 „SVOŠ v súčasnosti“ 

Modranské zvesti, 7/1994, str. 4 „Stodesaťročná SVOŠ“ 

Zostavenie almanachu k 110 výročiu založenia školy 

Smena, 9/1994 „Dorast nebude chýbať“ 

Národná obroda, 31. 12. 1994 „SVOŠ má 110 rokov“ 

Rodina škola, 12/1994, č. 10 „Hotelierstvo vo vinárskej oblasti“ 

Učiteľské noviny, 8. 12. 1994 „Stará škola nové zameranie“ 

Vinohrad 1994 „Ing. Otakar Bláha 90 ročný“ 

Modranské zvesti, 10/1995, str. 5 „Vzácna chvíľa školy“ 

Slovenská republika, 3. 11. 1995 „Vinárčina je tiež veda“ 

Modranské zvesti, 2/1996, str. 7 „Stretnutie slovenských ovocinárov“ 

Hlas ľudu, 14. 3. 1996 „Kráľovná vína miluje hudbu“ 

Roľnícke noviny, 24. 4. 1996 „Fórum str. 4 „Starajú sa o budúcnosť poľnohospodárstva“ 

Hlas ľudu, 9. 11. 1998 „O víne aj na strednej škole po novom“ 

Nový čas, 8. 3. 1999, str. 5 „Kráľovná vina sa zatiaľ neopila“ 

Spektrum, 12. 3. 1999, str. 18 „Gabriela navštevuje školu, a ktorej sa na hodinách občas 

popíja“ 

Učiteľské noviny, 18. 3. 1999 „Užitočný príspevok“ 

Modranské zvesti, 9/1999, str. 9 „Stredná vinársko–ovocinárska škola“ 

Podhorie, 1/2000, str. 8 „Poľnohospodár pozerá dopredu“ 

Vinohrad, 3/2000, str. 11 „pred stretnutím absolventov na prelome tisícročia“ 

Modranské zvesti, 4/2000, str. 10 „O kráľovnej vína trochu inak“ 

Slovenský výber, 4/2000, str. 28 „Modranská kráľovná“ 

Rodinné spoločenstvo, 5/2000, str. 4 „Škola s vôňou hrozna“ 

Technológia vzdelávania, 5/2000, str. 1 „Dobré meno školy je veľká devíza“ 

Príprava almanachu k 120 výročiu školy, jún 2004 

Učiteľské noviny, 24/2004 „História strednej vinársko-ovocinárskej školy“ 

Pezinčan, 11. 4. 2000, „O kráľovnej vína a bútľavej vŕbe“ 

Zemnědelská a poľnohospodárska škola 2005-2006, č. 7, str. 15 „Stredná vinársko-

ovocinárska škola“ 

Modranské zvesti, 9/2005 „Život na školách sa opäť začal“ 

Hospodárske noviny, 4. 5. 2006 „Aby sa talenty nestratili v dave“ 

Hospodárske noviny, 18. 5. 2006 „Maturita by mala vystihovať študijný odbor 

Bulletin Celoslovenskej prehliadky, 28. Ročník SOČ, 26 – 28. apríl 2006 Modra 

Modranské zvesti, 1/2007 „Naši absolventi nachádzajú uplatnenie aj v zahraničí“ 

Televízia JOJ, 30. 6. 2007 „Šot o ukončovaní školského roku“ 



Vitis aurea – príhovor do katalógu 

Stretnutie žúp v Maďarsku, Šopron, júl 2008 – prednáška „História a súčasnosť 

malokarpatského vinohradníctva“ 

Slovenský rozhlas, marec 2009, rozhovor „Dni otvorenej školskej pivnice“ 

STV2, Farmárska revue, apríl 2009 „Život školy“ 

Sady a vínice, 5-6/2012 „Súčasná situácia v odbornom školstve na Slovensku a perspektíva 

v tomto odvetví z hľadiska uplatnenia v praxi“ 

Učiteľské noviny, 13/2013 „Vychovávame vinárske osobnosti“ 

Učiteľské noviny, 19/2013, str. 5 „Historické poučenia (o kríze)“ 

Tvorba almanachu k 130 výročiu vzniku školy 

Televízne šoty do STV2, Farmárska revue k 130 výročiu školy, jún 2014 

TV Markíza, Dámsky klub, súťaž o interaktívnu tabulu, november 2016 

Príhovor k odchodu Ing. Pavelku z funkcie predsedu Malokarpatskej vinnej cesty, televízny 

šot, marec 2017  

Príhovory do katalógov pre degustáciu vín školskej firmy „Vinárka“ 

Príhovory k stužkovým slávnostiam - 24 

Príhovory k otvoreniam školských rokov - 25 

Viacero rozhlasových a televíznych šotov v relácii Dobré ráno TV Markíza.  

 

 


