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65. výročie založenia SOŠ Pruské 

Deň otvorených dverí 

Spomienky 
 

Čas nielen uteká, čas priamo beží... 

Čas zaznie v spomienkach, čas v dlani leží.  

 

Skloniť sa treba práci,  

čo dáva ľuďom chlieb. 

Hlbšie sa však treba skloniť matkám, 

čo dali život deťom. 

 

Ale najhlbšie sa treba skloniť učiteľom,  

čo z bytostí vychovali človeka,  

lebo ľahšie vrch preniesť, rieku zahatať,  

prinútiť ju proti prúdu tiecť,  

ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou. 
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Dňa 16.10.2014 sa na Strednej odbornej škole v Pruské uskutočnil 

Deň otvorených dverí, ktorý bol spojený s oslavami 65. výročia 

školy. Pri tejto príležitosti sa v Dome kultúry Pruské konala 

slávnostná akadémia, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia 

zriaďovateľa – TSK, firiem, organizácií a partnerských škôl, 

s ktorými SOŠ spolupracuje. Počas akadémie predseda TSK pán 

Jaroslav Baška ocenil 13 zamestnancov školy ďakovným listom. 

     V areáli školy prebiehal DOD, ktorý je už tradične obohatený 

o množstvo akcií, ktoré zorganizovali študenti školy spolu so 

svojimi pedagógmi. Školu počas dňa navštívilo viac ako 1200 

návštevníkov. K už tradičným aktivitám patrili výstava ovocia 

a zeleniny pod názvom Jesenná záhrada, výstava zvierat, výstava 

malej mechanizácie, výstava cukrárskych výrobkov , prezentácia 

jednotlivých odborov, v ktorých sa vzdelávajú žiaci školy, ukážky 

viazania a aranžovania kvetín, ukážky kynologického výcviku 

psov, ukážky flambovania spojené s ochutnávkou, ochutnávka 

mlieka a mliečnych výrobkov, predaj farmárskych výrobkov, 

predaj cukrárskych výrobkov, aranžmánov. V priestoroch parku 

bola možnosť vyskúšať si jazdu na koni a na parkovisku jazdu na 

traktore. 

     Škola pod záštitou predsedu TSK organizovala druhý ročník 

celoslovenskej súťaže „Mladý poľnohospodár“ s medzinárodným 

zastúpením z Českej republiky a Poľska. Čestným predsedom 

súťaže bol pán profesor Dr.h.c. prof. Ing. Ján JECH, PhD., 

prezident združenia Agrion. Celkový počet súťažiacich bol 14 – 

vytvorili 7 súťažných družstiev. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnila 

SOŠ z Nového Mesta nad Váhom, Tvrdošína, Galanty 

a z Pruského, z Českej republiky to boli žiaci z SOU Valašské 

Klobouky a SOU Uherský Brod, z Poľska z partnerskej školy 

v Nysie. V celkovom poradí sa na 1. mieste umiestnil Daniel 

Gajdošík zo SOŠ Pruské, na 2. mieste Martin Prekop z SOŠ 

Pruské a na 3. mieste Maroš Štetiar zo SOŠ Tvrdošín. SOŠ Pruské 

obhájila minuloročný výsledok a ponechala si putovný pohár. 

 

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou , 

hostinou a rajom.“                                              J.A. Komenský 

 

Tieto slová nám zanechal J.A. Komenský – učiteľ národov a my sa 

po stáročia vraciame k jeho myšlienkam, vzdávame hold jednému 

z najušľachtilejších povolaní, povolaniu učiteľa, bez ktorého by 

nefungovala žiadna škola. 

Výročie vzniku školy – 1. september 1949 - nie je len nostalgickým 

obzretím sa do minulosti, je rovnako príležitosťou načerpať 

z pestrej histórie nové impulzy do budúcnosti, vzdať vďaku 

nadšeným a obetavým pedagogickým i  nepedagogickým 

zamestnancom školy a taktiež všetkým tým, ktorí sa podieľali 

a podieľajú  na chode tejto inštitúcie. 

   4 
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65 rokov je obdobie, počas ktorého boli popísané nespočetné 

strany v živote a  osudoch učiteľov, majstrov, vychovávateľov, 

zamestnancov školy, ale hlavne žiakov, ktorí navštevovali školu 

a vzdelávali sa v rôznych odboroch štúdia. Škola je inštitúciou 

založenou na partnerstve  učiteľ- žiak- rodič, a preto bez tejto 

vzájomnej  interakcie, spolupráce a komunikácie, by nebolo možné 

fungovať a tvoriť nové hodnoty. Mnohí naši absolventi sa uplatnili 

a uplatňujú v náročných funkciách a rozvíjajú slovenské 

poľnohospodárstvo aj v tomto  období ako úspešní farmári, 

pestovatelia a  predsedovia družstiev. 

Škola počas  svojej existencie prežila svetlé obdobia, ale aj 

obdobia katastrofické, hroziace zánikom. Spolu tvoria akýsi 

vývojový oblúk, ktorý preklenoval rôzne obdobia od vzniku školy v 

roku 1949 až po súčasnosť. Každé z nich malo a má svoje 

osobitosti, zákonitosti a taktiež svoje čaro. 

V dnešnej zložitej dobe je nutné veľmi rýchlo a flexibilne sa 

prispôsobiť náročným podmienkam, a preto je veľmi dôležité, aby 

škola tvorila silný a jednotný celok. 

Počas posledných rokov sa škola zmenila po stránke vzdelávacej – 

pribudli nové odbory, ktoré ponúkajú vzdelanie v agrosektore, 

rozvoji vidieka, záhradníctve a potravinárstve. Priniesli sme 

vzdelávanie aj do ÚVOTS v Ilave a ÚVOTS v Dubnici nad Váhom.  

Od 1.9.2014 sme sa stali centrom pre odborné vzdelávanie 

a prípravu pod gesciou SPPK Bratislava pre zamerania 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rozvoj vidieka a kynológia. 

Rozšírili sme medzinárodnú spoluprácu- sme riadnym členom 

dvoch veľkých európskych  organizácií - FLORNET  a FlorCet, 

ktoré sa zaoberajú vzdelávaním v oblasti aranžovania a floristiky. 

Taktiež sme členom EUROPEA – SLOVAKIA, organizácie, ktorá 

združuje poľnohospodárske školy v rámci Európy. Rozšírili sme 

bilaterálnu spoluprácu a okrem partnerov v Českej republike 

máme partnerov v Rakúsku a  Poľsku. Všetky tieto partnerstvá 

smerujú k vzájomnej výmene žiakov,  spoznávaniu kultúr a hlavne 

rastu odbornej spôsobilosti žiakov a pedagógov 

školy. Realizujeme množstvo projektov, a to nielen na národnej, 

ale aj medzinárodnej úrovni. Zmenili sme sa aj po stránke 

materiálno- technického vybavenia, pribudli nám nové učebne, 

nová technika, bez ktorej sa už dnešná moderná škola nezaobíde. 

Pri príležitosti tohto jubilea chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, 

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili 

o dobré meno našej školy a o jej rozvoj. 

Jubilantke želám do ďalších rokov veľa dobrých a usilovných 

žiakov, zanietených pedagógov, dobré finančné zabezpečenie, 

pochopenie a pomoc kompetentných organizácií pri riešení 

problémov školy.    Ing. Janka Fedorová 

                                             riaditeľka školy 
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Škola 
 

 

Uprostred dediny v priestoroch parku, 

stojí naša škola, pri potočnom jarku. 

 

Navštevovať ju bol sen,  

ale teraz sa musíme učiť len. 

 

Vďaka za vedomosti zo školských lavíc, 

lebo tu nám detský sen končí a začíname žiť. 

 

Raz ale pominie dohľad tvoj, istota, 

uver nám, že obstojíme aj v skúškach života. 

 

Keď sa však vrátime, naša škola milá, 

budeš mať zas opäť rokov viac,  

ako teraz, čo si oslávila. 

Eurokids Camp Lobau 2014 

Prvý júnový týždeň sa Ildikó Sándorová, Barbora Blahuštiaková z 

II.M a  Miriam Grigová  z I.A triedy pod vedením Mgr. Tomáša 

Damašku   zúčastnili na projekte EuroKids v kempe Lobau pri 

Viedni v Rakúsku. Cieľom tohto kepmu je zbližovať mládež 

európskych krajín a zapájať ich do rôznych aktivít, ktoré sa tento 

rok týkali ochrany životného prostredia a žitia v súlade s prírodou. 

Naša škola sa pravidelne ako jediná zo Slovenska zúčastňuje tohto 

podujatia, na ktorom sme tento rok stretli základné a stredné školy 

z deviatich štátov, z Česka, Maďarska, Turecka, Švédska, 

Španielska, Talianska, Rakúska, Rumunska a Ukrajiny.  

Tento projekt sa od iných odlišuje tým, že jeho účastníci bývajú 

v tábore v stanoch, ktoré si sami postavia. Tábor bol rozdelený pre 

mladších a starších žiakov a každá skupina mala iný program.  

V pondelok sme pricestovali, postavili stan a po večeri každá 

výprava na javisku stručne predstavila seba a svoju školu, resp. 

krajinu. Večer žiaci sedeli pri táborovom ohni, hrali na gitare 

a spievali pesničky. Od jedenástej večer do siedmej ráno sa 

dodržoval nočný pokoj. 

V utorok sme na prechádzke po národnom parku na čele so 

sprievodcom hľadali a lovili vodné zvieratá v rybníkoch a mŕtvych 

ramenách Dunaja. Opisovali sme ich a taktiež sme pozorovali 

žaby, bociany a divé kačice ďalekohľadom. Popoludní sme v lese 

z prírodných materiálov stavali praveké chatrče. Každá výprava 

postavila svoj príbytok, ktoré potom vybraný žiak predstavil 

ostatným. Večer na pódiu sme prezentovali fotografie z celého 

dňa. 
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V stredu sme boli na celodennom asi pätnásťkilometrovom safari 

v národnom parku. Sprievodca nám vysvetľoval mnohé prírodné 

javy, ukázal nám bobrie hrádze, zbierali sme hmyz, mali sme 

piknik pri rieke Európy, pri Dunaji. Večer nám organizátori 

zahrali predstavenie Ekocirkus. 

Vo štvrtok žiaci pozorovali drobnú faunu a flóru pod 

mikroskopom. Dostali sme fotoaparáty a úlohu nafotiť mimikry, 

(zvieratá, ktoré sa tvária väčšie, aby odlákali nepriateľa) a mimézy 

(zvieratá, ktoré sa maskujú s okolím, aby boli v bezpečí). Po 

obede sme sa rozlúčili, vymenili kontakty so žiakmi a učiteľmi zo 

zahraničia a cestovali sme domov. Komunikovali sme 

v anglickom 

jazyku a tábor 

bol pre nás 

dobrou lekciou 

do života.  

Mgr. Tomáš 

Damaška    

 

 

„Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života 

je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čo 

chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som "šťastný". Povedala mi, 

že som nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie 

životu.“                                                                      John Lennon 

Športovo - olympijský deň 

 Dňa 12.6.2014 sme privítali  

našu družobnú školu 

z Valaských Klobúkov 

s netradičnými športovými 

aktivitami. 

Vybrané družstvá z obidvoch 

škôl súťažili v týchto 

disciplínach: v hode 

medicinbalom, hode na kôš 

 a cez koleso,  prekonávali 

prekážkové pole, a ďalšie 

disciplíny boli a odvoz na  

fúrikoch, vytiahnutie vreca 

 na strom,  ťahanie 

pneumatiky,  šplhanie na 

lane, hod 

granátom na cieľ, 

prehodenie  lopty 

cez sieť, plazenie 

pod prekážkou, 

hod kruhom na 

kolík a  streľba 

na bránku - 11 m 

kop. 

Najatraktívnejšou 

a zároveň 
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najpohodlnejšou disciplínou bol odvoz na fúriku, ktorý všetci 

absolvovali s veľkou radosťou po náročných fit krosových 

a loptových súťažiach. 

Celkovm súťažilo 60 účastníkov rozdelených do desiatich 

družstiev. Prvenstvo 

obhájilo družstvo 

dievčat a chlapcov 

z Valaských Klobúk 

a na  druhom mieste 

sa umiestnilo 

družstvo dievčat 

a chlapcov z  našej 

školy.               (red) 

 

         Športový deň SOŠ Pruské 

 „Žiaci žiakom“ 

Členovia ŽŠR pri SOŠ Pruské usporiadali dňa 25.6.2014 Športový 

deň „Žiaci  žiakom“. 

V tento slnečný deň si zasúťažili žiaci na športoviskách v  areáli 

školy  v disciplínach:  minifutbal, vybíjaná, bedminton 

a netradičné disciplíny (hod kruhom na kôl, hod  cez kolo). Žiaci z 

odboru kynológia si pripravili zaujímavé ukážky nielen pre našich 

žiakov, ale pripravili nezabudnuteľný zážitok pre najmenšie deti 

z MŠ v Pruskom. 

Za organizáciu tohto podujatia boli zodpovední Polák  Šimon II.C, 

Štefánková Simona II.C, Michalíková Simona I.A, Balajová 

Gabika I.M a Biľová Eliška  z III.M.   Víťazmi sa nestali tí 

najlepší, ale všetci, 

ktorí si zasúťažili. 

Ing. Gézeová Oľga  

koordinátorka ŽŠR 
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Odborná škola v Pruskom sa 

zobúdza. Firmy budú pomáhať pri 

vzdelávaní... 

30. júna bolo podpísané 

memorandum  medzi SOŠ 

Pruské, Trenčianskym 

samosprávnym krajom a 23 

zamestnávateľmi Trenčianskeho 

regiónu. Zamestnávatelia sa 

týmto podpisom zaviazali, že budú zabezpečovať študentom 

plnohodnotnú odbornú prax, ktorú po absolvovaní štúdia využijú 

vo svojom zamestnaní. Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je 

cieľom memoranda vytvoriť podmienky na prípravu žiadaných a 

potrebných odborníkov zo strany  subjektov a podnikateľov, ktorí 

žiakom zabezpečia materiálno-technickú podporu, odborne ich 

pripravia a neskôr zamestnajú vo svojich firmách. Spoločne sa 

budú tieto subjekty podieľať na  identifikácii vzdelávacích 

programov, nových študijných odborov podľa požiadaviek a 

potrieb zamestnávateľov, ako aj nábore žiakov základných škôl. 

„Memorandum dáva dobrý základ na to, aby finančné prostriedky, 

ktoré idú zo štátneho rozpočtu, ale i zo zdrojov TSK do 

vzdelávania, boli minuté na tie správne účely s cieľom znížiť 

nezamestnanosť v našom kraji.“  

Ako povedala riaditeľka SOŠ Pruské Janka Fedorová, podpísanie 

memoranda je pre školu dôležitým posunom smerom  

k zamestnávateľom. „S väčšinou firiem sme už spolupracovali, 

máme výborné výsledky a stabilne prijímajú našich študentov na 

odborný výcvik.“  

„Každý rok dostane u nás trvalý pracovný pomer  niekoľko 

absolventov SOŠ Pruské. Počítame s nimi aj do budúcnosti, 

nakoľko je tu generačná obmena, priemerný vek zamestnanca sa 

zvyšuje a pre málokoho je poľnohospodárstvo atraktívne. Treba 

získavať ľudí, ktorí k nemu majú vzťah a majú aj odborné 

vedomosti. Nie je jednoduché dať do rúk komukoľvek traktor, 

ktorý má hodnotu 100-tisíc eur, alebo dať komukoľvek do 

starostlivosti zvieratá, či už dojnice, alebo ovce,“ podotkol 

predseda PD Mestečko Ing. Peter Ježo. 

 

„ Prečo som na svete rád “ 

V júni 2014 bol vyhlásený celoslovenský protidrogový  výtvarný 

projekt  do ktorého sa zapojili žiačky Bognárová Martina II.A, 

Pagáčová Sára z I.M  a z II.M triedy   Uríčková Dana.  
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Floristický festival Romantica 2014 v Bugnare 

 

V dňoch  30.7. – 4.8.2014 so sa spolu s  Petrom Haviarom 

zúčastnila na 9. Medzinárodnom floristickom festivale v talianskej 

Bugnare. Boli tam aj floristi z Maďarska, Talianska, Holandska, 

Fínska, Belgicka, Švédska, Chorvátska a Slovenska.  Súťažili sme 

v kategóriách:  

1. Kvetinový zákusok–vyžrebovali sme si svadobnú tortu, ktorú 

sme vyzdobili a  aj kvetinový koláč, ktorý mal prezentovať OASIS 

ktorý dodala táto  firma. Súťaž trvala 3 hodiny. 

2. Taliansky sen – ten sa konal priamo v meste na mieste, ktoré si 

tím vyžreboval.  

3. Kvetinové šaty 

pre modelku – 

každý tím dostal 

svoju modelku, 

ktorá na festivale 

previedla šaty. Na 

túto prácu sme 

mali 5 hodín. 

Všetky súťažné 

práce boli vystavené v meste. My Slováci sme sa umiestnili na 8. 

mieste, čo bol pre nás veľký úspech. Súťažili sme medzi 

profesionálmi. Garantom celej medzinárodnej súťaže bol pán 

Mauro, ktorému patrí veľké ďakujem a podobne ako aj ostatným 

členom jeho skupiny. Taktiež patrí veľké ďakujem aj profesorom, 

ktorí ma odporučili na takúto perfektnú súťaž, lebo som si 

odniesla z nej tak veľmi veľa. V týchto dňoch som zažila veľa 

krásnych chvíľ s perfektnými ľuďmi, ako sú pani riaditeľka – Ing. 

Janka Fedorová, Peter Haviar a iní. 

Vďaka tejto skvelej súťaži som získala veľa nových nápadov 

a skúseností.. Taliansko je veľmi krásna a očarujúca krajina so 

skvelými ľuďmi. Určite by som sa chcela zúčastniť aj nabudúce. 

                                                                   Erika Mikolášová II.A   

Adaptačné dni – novinka v SOŠ Pruské 

V dňoch 9. – 10.9.2014 sa v našej škole prvýkrát v histórii 

uskutočnili adaptačné dni, ktorých sa zúčastnili študentky 

a študenti prvých ročníkov so svojimi triednymi učiteľmi. 

 

Cieľom tohto dvojdňového podujatia bolo spoznať sa navzájom, 

nadviazať priateľstvá a oboznámiť sa s prostredím a fungovaním 

školy. Boli realizované rozličné športové aktivity, programy 

v skupinách na zoznámenie sa, vychádzka do okolia. 
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Victoria regia 2014  

Už po 21- krát  sa v Piešťanoch 

konala národná súťaž  vo viazaní 

a aranžovaní kvetov s názvom 

„Viktoria regia 2014“.  Túto veľkolepú súťaž, ktorá prebiehala 

17.9. , organizovala Stredná záhradnícka škola Piešťany  spolu 

s mestom Piešťany a s novovzniknutou Slovenskou asociáciou 

kvetinárov a floristov. Zišla sa tu floristická elita zo Slovenska, ale 

aj z Čiech a  za Strednú odbornú školu Pruské  zabojovali 

žiaciPeter Haviar a Martina Bognárová.  

Tentokrát bola vyhlásená ústredná téma „ Rodina ako záhrada“. 

Dohromady 19 žiakov z jednotlivých stredných škôl so 

záhradníckym zameraním zo Slovenska, ale aj z Čiech  súperilo 

v štyroch náročných 

kategóriách, ktoré im 

dali zabrať a riadne 

sa museli popasovať 

hlavne s časom, 

ktorý bol neúprosný 

a pridával na 

nervozite, pričom 

niektorí súťažiaci 

nestihli svoje práce 

ani len  dokončiť.  

Prvou témou bol spomienkový veniec plný vôní jesennej záhrady, 

druhou bola svadobná kytica, tretia práca bola tajná – kytica pre 

matku z pripraveného materiálu a štvrtou bola vonkajšia 

kompozícia – Oslava v prírode. Najlepšie umiestnenie našich 

žiakov sme zaznamenali v kategórii spomienkový veniec, kde 

Peter Haviar získal pekné 5. miesto. 

Práce mohli vidieť návštevníci mesta až do nedele 21.9., pretože 

boli vystavené v kultúrno- spoločenskom centre Fontána. Výstava 

bola súčasťou bohatého programu, ktorý už tradične patrí k mestu 

Piešťany počas 3. septembrového víkendu.      (Peter Haviar I.V) 

Ako ide život na internáte?  
 

Letné prázdniny sú už dávno preč a my sme sa po prázdninách 

opäť vrátili do internátu, ktorí teraz prichýlil 56 študentov. Ako 

každý rok, aj tento rok k nám pribudli prváčikovia. Ich prvé kroky 

viedli do Trenčína, kde sa zoznámili s históriou Trenčianskeho 

hradu.  

16 

17 18 



No a čo my starší? Ani na nás sa nezabudlo.   Keďže tento rok 

naša školička oslavuje svoje 65. narodeniny,  tak aj nás pani 

vychovávateľky poprosili o pomoc pri príprave programu ku Dňu 

otvorených dverí. Dievčatá s pani vychovávateľkou Stuhlovou 

vyrábajú ekomodely na ekomódu. Ďalšie dve dievčatá spolu s pani 

vychovávateľkou Stranovskou nacvičujú dogdancing so svojimi 

šikovnými psíkmi.  Iné dievčatá nacvičujú spolu s pani 

vychovávateľkou Hrdlicovou ľudové piesne za doprovodu 

harmoniky a huslí a pripravujú aj historickú scénku. Tento rok 

bude program naozaj pestrý.  

Tešiť sa môžete aj na vlastnoručne vyrábané mydielka, ktoré 

vyrábame s pani vychovávateľkou Stranovskou a ktoré si budete 

môcť aj zakúpiť. Samozrejme, že aj my kynológovia máme svoje 

aktivity. Najstaršie žiačky nám prichystali na konci októbra pretek 

– Skúška ovládateľnosti psa, na ktorý sa pripravujeme  a taktiež 

im ďakujeme za vynikajúci nápad a snahu.   

Naši najmladší spolužiaci sa môžu tešiť na imatrikulácie, ktoré ich 

onedlho čakajú. No a aby sa nezabudlo na chalanov, tí sa 

zúčastnili futbalového turnaja. Na prvom mieste sa umiestnili 

štvrtáci. Na druhom mieste skončili tretiaci a tretie miesto obsadili 

prváci. Ako vidíte, na internáte máme stále kopu práce, takže nuda 

tu nehrozí.   

Dúfame, že naši najmladší, noví spolužiaci si tu pomaly zvykli, že 

sa im tu páči a prajeme im len veľa pekných zážitkov. 

Dňa 4. 11. sa žiaci zo školského internátu zúčastnili akcie 101 

výstupov na hrady a zámky. Počas turistickej vychádzky z  

Pruského na Vršatec sme obdivovali krásu jesennej prírody. Za 

výstup na hrad Vršatec sme dostali účastnícky list. Po výstupe sme 

obdivovali nádherný výhľad na Biele Karpaty.  

     Katarína Horčičková III. M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Biela pastelka  

Biela pastelka sa koná pod záštitou 

herca Mariána Geišberga. Jej cieľom je 

pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým 

postihnutím viesť samostatný život. 

Trinásty ročník verejnej zbierky Biela pastelka organizuje Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do zbierky sa zapojila aj 

naša škola. Aj vďaka nášmu príspevku 80 eur sme troška pomohli  

slabozrakým pri výbere pomôcok. Aj vďaka vášmu príspevku 

môžeme zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými 

zmyslami. Biele pastelky v uliciach Pruské rozdávali študenti III. 

M triedy.                                             (Katka Horčičková  III.M) 
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Grant Nadácie RZ - Obnov si 

jedáleň alebo kuchyňu - SOŠ Pruské 

Naša škola sídli v historickom kaštieli z 

druhej polovice 16. storočia a má 65-ročnú 

tradíciu. Školská jedáleň poskytuje svojim 

žiakom celodennú stravu a zamestnancom obedy. Prostredníctvom 

"Nadácie Renáty Zmajkovičovej" si chceme zmodernizovať 

jedáleň zakúpením jedálenských stolov a stoličiek, pretože 

používame školské stoly, ktoré sú zastaralé. Do kuchyne 

potrebujeme zabudovať odsávače pary, ktorá spôsobuje vlhkosť 

a plesne, a tak znehodnocuje historickú budovu. Tým by sme 

prispeli k ochrane zdravia pracovníkov ŠJ a stravníkov, a 

samozrejme by sa zachoval historický ráz týchto priestorov. 

Modernizáciou školskej jedálne a kuchyne chceme naším 

stravníkov spríjemniť prostredie školského stravovania. 

Vyzývame všetkých o pomoc formou daru vo výške najmenej 1 €. 

Čím vás bude viac, tým máme väčšiu šancu na výhru. Ďakujeme.  

Úspešní kynológovia SOŠ Pruské 

V dňoch 17.-19.10.2014 sa náš študent Denis Kučera /IV.M/ 

 zúčastnil na otvorených majstrovstvách belgických ovčiakov, 

dobermanov a rotwajlerov. 

Miestom konania súťaže bolo výcvikové stredisko Z 

POLYTANU. Pretekalo sa v kategóriách BH, SVV1, IPO1, IPO3. 

Svojou účasťou Denis rozšíril kategóriu SVV1. Z celkového počtu 

9 súťažiacich sa umiestnil na 4.mieste a v celkovom hodnotení a 

na 2. mieste v kategórii  plemena Belgický ovčiak. Získal titul 

1.vicemajstra Slovenskej republiky na rok 2014. 

Taktiež získal ocenenie za najlepšiu poslušnosť a najlepšiu obranu 

v kategórii SVV1. 

       Pripomeňme si: 

1.decembra si každoročne pripomíname svetový deň boja 

proti AIDS.  

Hlavným zameraním Svetového dňa boja 

proti AIDS je viac informovať verejnosť o 

spôsoboch šírenia vírusu imunitnej 

nedostatočnosti človeka (HIV), ktorý 

vyvoláva syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), 

o ochrane pred nákazou i o podpore prevencie. 
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V tomto školskom roku  vedenie 

školy a ŽŠR  opäť vyhlasujú súťaž 

o najkrajšiu triedu a súťaž o najlepšiu 

dochádzku. Hodnotiť  bude každý 

mesiac komisia v zložení Ing. 

Geregová, Ing. Kuricová, Ing. 

Kodajová,  člen ŽŠR a pani 

upratovačka. Výsledky budú zverejňované na nástenke ŽŠR a na 

nástenke Oznamy RŠ. 

1.X.2014 sa žiaci zo IV.M a III.M  zúčastnili prvého ročníka DOD 

na TSK v Trenčíne. Návštevu za žiakov hodnotila E. Biľová 

kladne, žiakov zaujali sprievodné aktivity a stretnutie s predsedom 

TSK, Ing. Jaroslavom Baškom. 

5.12.2014 pripravujú žiaci z  I. A a zo IV.M. 6. ročník 

Mikulášskeho bazára . V tento deň III.M  pripravila „Mikulášsku 

nádielku“ s prianím  a darčekmi pre žiakov a učiteľov. 

Žiakom ŽŠR Pruské bola ponúknutá účasť na projekte Fiktívna 

krajina, ktorú realizuje SUSŠ 27. -30.11.2014.. Účastníci si 

vyskúšajú, aké je to prezentovať politickú stranu v praxi.  

Mgr. Pavlačková poskytla žiakom možnosť zapojiť sa do projektu 

KomPrax, kde sa prihlásili žiačky z I.A triedy. Prvé školenie sa 

má uskutočniť v Belušských Slatinách. 

V škole sa začala kampaň Obnovme si svoju jedáleň. Do nej sa 

môžu zapojiť žiaci a hlavne rodičia, ktorí môžu finančne prispieť 

a podporiť obnovu jedálne. 

Filip Pánik informoval o dotazníku pre žiakov ubytovaných na ŠI 

ohľadne stravy, navrhuje stretnutie s členmi stravnej komisie aj 

s riaditeľkou školy, Ing. Jankou Fedorovou. 

                                                             (Pánik Filip predseda  ŽŠR) 

Talianska svadobná 

floristika v SOŠ Pruské 

V dňoch 7. – 10.11. sme na našej škole  hostili zaujímavú 

návštevu z Talianska.  Podarilo sa nám zorganizovať workshop s  

pánom Maurom  Margiottim – je to florista, ktorý vlastní 

súkromnú floristickú školu v talianskej  Bugnare - European 

Atheaenum of floral art.    Bola to úžasná, podnetná a  odborne 

zaujímavá aktivita Zaujala nás prednáška o farbách, ktoré sú jeho 

najobľúbenejšou témou a následne sme zabsolvovali workshop  na 

tému – svadobné viazanie. 

 Prednáška bola určená pre žiakov našej školy z odboru viazač 

aranžér a záhradníctvo so zameraním na viazačstvo a aranžérstvo 

a pre všetkých odborných učiteľov a majstrov, vyučujúcich  
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predmety blízke viazačstvu a aranžérstvu. Workshop bol určený 

taktiež pre študentov, učiteľov, majstrov všetkých škôl s blízkym 

odborom a pre floristov a  kvetinárov z praxe v blízkom okolí.  

Sme veľmi radi, že sa nám túto akciu podarilo uskutočniť,  hoci 

sme očakávali väčší záujem zo strany floristickej a kvetinárskej 

odbornej verejnosti.   Celodenný sobotňajší workshop pozostával  

z troch častí – boli to svadobné kytice: 1. Kytica tradičná, 

vypichovaná do  držiaka, ktorá sa možno na prvý pohľad zdá 

bežná, jednoduchá a nezaujímavá, ale išlo pri nej skôr o techniku, 

ktorú má dlhoročnou 

praxou pán Mauro 

vycibrenú, pretože okrem 

školy je aj spolu 

s manželkou vlastníkom 

krásneho kvetinárstva 

v starovekom meste 

Sulmona. Druhou prácou 

bola svadobná dekorácia 

pre nevestu menej 

tradičného charakteru, 

pretože išlo o kabelku, vyrobenú zaujímavým, nápaditým 

spôsobom. Poslednou prácou bola kytica, ktorá sa dá využiť aj ako 

svadobná, ale u nás je to skôr komerčná kytica, ktorej techniku 

využijú bežne kvetinári v kvetinárstvach.  

 Všetci účastníci si vyskúšali aranžovanie jednotlivých kytíc 

a workshop bol ukončený odovzdávaním certifikátov,  ktoré 

zvýšia kredit odborníkov, aj študentov, v ich ďalšom pôsobení. 

Organizátori tejto akcie veria, že pri budúcoročnom workshope sa 

podarí prilákať k nám viac záujemcov. Je naozaj dôležité pre 

všetkých kvetinárov a floristov pracovať na rozvoji svojej 

profesie, rozširovať si vedomosti a kreativitu práve týmto 

spôsobom ...a to hlavne teraz, keď sa otvárame svetu a nechávame 

k nám preniknúť všeličo zaujímavé aj z talianskej floristiky..   

                                                                       (floristický krúžok) 

Zahraničná prax v Grécku 

 

Som študentka 3. V triedy. Tento rok som absolvovala zahraničnú 

prax v Grécku presnejšie na najväčšom ostrove Grécka, na Kréte 

v meste Ierapetra, ktoré je najjužnejším miestom Európy a je 

vzdialené cca 300 km od afrického pobrežia. Toto mesto je 

najslnečnejším a najteplejším miestom na Kréte a keďže je to 

rodinné mesto,  je veľmi pokojné. Nachádza sa tam veľmi veľké 

množstvo skleníkov s banánovníkmi a rajčiakmi.  
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                          Hotel Petra Mare **** s plážou 

Praxovala som vo 4*-kovom hoteli Petra Mare na pozícii chyžná 

Túto pozíciu som si vybrala hlavne kvôli veľmi štedrým 

„tringeltom“ a pracovnému času.  

Môj voľný čas som trávila väčšinou na pláži alebo v mori, sem 

tam som išla aj na nejaký výletík. More bolo veľmi čisté, teplé, len 

občas boli veľké vlny, pre ktoré sa nedalo ani kúpať. Táto prax mi 

dala určite veľa do života. Spoznala som veľa nových ľudí, ako to 

chodí v hotelierstve, určite som si zlepšila anglický jazyk a taktiež 

som sa naučila aj niečo po grécky.  

Ako mladý človek s partiou by som sem na dovolenku nešla, ale 

ak by som mala rodinu s deťmi, tak určite by som zvolila práve 

tento hotel, lebo pre deti je ako stvorený.  

A taktiež by som takúto zahraničnú prax odporúčala všetkým 

študentom, veď kde inde by nabrali tak veľa skúseností do života 

ako práve v Grécku alebo na Cypre.                      Natália III.V  

 

                                            Pohľad z lietadla 

 

 

 

Mikulášsky bazár(6.ročník) 
Kedy?  

5.12.2014 

Kde? Vežička 

budova A Ako 

sa zapojiť?  

 Ide o symbolický 

predaj čistých 

zánovných vecí 

(oblečenie, hračky, 

funkčná elektronika, 

knihy ). Prispieť 

môžu všetci žiaci i zamestnanci vecami, ktoré prinesú do 

4.12.2014 do zborovne, ako i kúpou 5.12.2014.   Veci 

prevezmú:   a PhDr. Polešenská, Ing. Bieliková, Ing. Gézeová. 

Garantmi  akcie za ŽŠR sú I.A  s IV.M. 

Výťažok je určený sociálne slabším študentom 

na našej škole. 
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