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                  9 / 3 – 2015 

Semifinále súťaže NAJ agro 

dievča, NAJ agro chlapec 

       SOŠ Pruské je školou s poľnohospodárskym  zameraním  a 

zapája sa aktívne do rôznych súťaží. Dôkazom toho je aj 3. ročník 

súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec, ktorej semifinále sa 

konalo 12. februára 2015 v Nitre, v priestoroch výstaviska 

Agrokomplex,  v hale B. 

Našu školu reprezentovala víťazka školského kola, Timea 

Rychtárechová  z triedy I. A ktorá študuje v  odbore podnikateľ 

pre rozvoj vidieka. 

V chlapčenskej kategórii súťažil Filip Pánik, z III.M triedy , 

odboru agropodnikanie- kynológia  a Mário Veber z triedy I. A 

 odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka. Organizátorom súťaže je 

časopis Slovenský chov. Moderátorom aj tento rok bol  Ing. Ján 

Huba, ktorý kládol fundovane otázky tak, aby mladých ľudí mohla 

hodnotiť  odborná komisia, ktorá bola zložená zo zástupcov médií, 

vysokej školy a stredoškolského pedagóga.  Súťažiacim  na 

začiatku boli  pridelené štartovacie čísla a  rozdelení  boli do 

štyroch skupín.  Mladí mali možnosť ukázať svoje vedomosti a 

zároveň prezentovať svoj vzťah k poľnohospodárstvu. 
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Súťažou sa  tiež chcú prezentovať stredné školy, ktoré 

vychovávajú  múdrych, pekných a sebavedomých mladých ľudí. 

V tejto súťaži nejde len o krásu, ale aj o hľadanie mladých ľudí, 

ktorí chcú robiť v agrobiznise, ktorí majú svoju predstavu, ako sa 

chcú v ňom realizovať. 

Do súťaže sa zapojilo 14. škôl s poľnohospodárskym zameraním 

 z celého Slovenska. Celkom súťažilo 24 dievčat a 22  chlapcov. 

Hoci naši študenti  do finále nepostúpili, získali aj týmto 

spôsobom nové  skúsenosti.                                       Filip III.M 

 

 

SOŠ Pruské na medzinárodnej súťaži v Malinove 

 

12. februára sa uskutočnil 7. ročník veľkej medzinárodnej súťaže, 

na ktorej sa stretlo 27 žiakov stredných škôl študujúcich odbory 

blízke viazaniu a aranžovaniu kvetín. Nechýbala  tu ani Stredná 

odborná škola Pruské. Žiaci súťažili v troch náročných 

disciplínach: 1. kvetinová bonboniéra, 2. valentínsky aranžmán so 

sviečkami na stôl, 3. závesná valentínska dekorácia. Odborná 

komisia, ktorú tvorili členovia SAKF mali nepochybne náročnú 

úlohu pri hodnotení, pretože tu vzniklo veľa krásnych 

a nápaditých prác, ktorými sa jednotlivé školy prezentovali. 

Ing. Stopková 

a p. majsterka 

Oborčoková 

pripravili tri 

žiačky: Sabinu 

Kohútovú 

z I.C, Eriku 

Mikolášovú 

z II.A a Petru 

Matuščinovú z III.A. Všetky tri veľmi vzorne reprezentovali  
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svoju  školu a v tvrdej konkurencii deviatich stredných škôl a 27 

žiakov  zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Francúzska obsadili 

veľmi pekné miesta. 

Tie najcennejšie miesta získala pre SOŠ Pruské Erika Mikolášová, 

v kategórii „kvetinová bonboniéra“  obsadila 1. miesto,  celkovo 

sa umiestnila na 2. mieste, Petra Matuščinová obsadila 3. pozíciu 

v kategórii „valentínsky svietnik“ a celkovo skončila na peknom 

7. mieste. Nenechala sa zahanbiť ani prváčka Sabina Kohútová, 

ktorá celkovo skončila 8. Dievčatám blahoželáme a už teraz sa 

tešíme na najbližšiu súťaž, ktorá bude tentokrát na pôde Strednej 

odbornej školy Pruské  26.marca a bude to už 3. ročník „Veľkej 

noci v Pruskom“. 

Už tradične sa v predveľkonočnom období v Strednej odbornej 

škole v Pruskom šírila omamná vôňa jarných kvetov, ktoré si 

priniesli súťaženia chtiví žiaci zo šiestich slovenských a dvoch 

zahraničných škôl. Spolu 22 žiakov „čarovalo s kvetmi“ a ich 

diela hodnotila porota v zložení Silvia Pavúrová, Andrea Hlavatá 

a Andrej Sopko. Práca tejto odbornej komisie nebola závidenia- 

hodná, pretože museli objektívne zhodnotiť všetky prác, ktorých 

bolo spolu 66. Samozrejme, všetky aranžmány mali aj svoje 

„chybičky krásy“- a podľa vyjadrenia poroty bol najčastejším 

problémom fakt, že dané súťažné propozície neboli účastníkmi 

dostatočne preštudované alebo rešpektované. Napriek uvedenému 

faktu sa viacerí kompetentní zúčastnení zhodli v tom, že aj keď ide 

len o tretí ročník súťaže, jeho úroveň rastie a oproti prvému 

ročníku sa študenti zlepšili hlavne pri viazaní kytíc. 

     Riaditeľka SOŠ Pruské a zároveň čerstvo zvolená 

viceprezidentka SAKF  Ing. Janka Fedorová   pripravila 

v spolupráci so SAKF pre sprevádzajúcich  pedagógov  špeciálny 

program. Počas tohto programu predstavila pani riaditeľka 

Slovenskú asociáciu kvetinárov a floristov Slovenska, jej hlavné 

ciele a program na tento kalendárny rok.  Druhým bodom 

programu bolo priblíženie nového systému hodnotenia vo 

6 
5 



floristike, o ktoré sa postarala Ing. Milota Murčová. Na záver sa 

ujala slova opäť pani Ing. Janka Fedorová a nezasväteným 

účastníkom prednášky vysvetlila fungovanie, význam a možnosti 

využitia FlorCert organizácie, ktorej je SOŠ Pruské členom. 

26. marec 2015 bol úspešným len pre niektorých študentov , ktorí 

sa zúčastnili súťaže „Veľká noc v Pruskom“ a pre tých ostatných 

bol, pevne verím, hybným motorom a motiváciou do ďalšej práce 

v snahe „byť nabudúce lepším“ a v snahe o pretavenie „čarovania 

s kvetmi“ na umenie, ktoré poskytne slasť širokému okruhu 

milovníkov kvetov.  

20. ročník súťaže vo viazaní a 
aranžovaní – Floral Fiesta 

Bratislavská Incheba sa 30. apríla opäť rozžiarila záplavou kvetov, 

ktoré sa pod rukami šikovných žiakov a profesionálnych floristov 

menili na prekrásne a nápadité  aranžmány.  SOŠ Pruské 

reprezentoval Peter Haviar, žiak I.P, ktorý sa umiestnil  na 

celkovom 5. mieste a žiačka Erika Mikolášová z triedy II.A, ktorá 

 skončila celkovo na 7. priečke.  Okrem našej školy sa súťaže 

zúčastnilo ďalších 5 škôl, ktorých študenti súťažili v kategórii 

junior . Súťaž prebiehala v troch disciplínach – 1. Závesný 

aranžmán v štýle Provence, 2.  Zosadzovaná úprava do nádoby 

s názvom „Vôňa byliniek“, 3. Kytica „Bella Italia“. 

Okrem súťaže sme mali v Bratislave k dispozícii aj výstavnú 

plochu. Expozícia SOŠ Pruské vyrástla pod vedením majsterky 

Evy Záhorákovej a veľmi zaujala širokú verejnosť svojím 

netypickým a kreatívnym obsahom. 

Z účasti sa tešila aj pani riaditeľka Ing. Janka Fedorová, ktorá  

bola na výstavisku v stánku SAKF  ako viceprezidentka asociácie. 

Tohtoročná  Flora v Bratislave opäť nesklamala, strávili sme tu 

veľmi pekný deň a už teraz sa tešíme na budúci 21.ročník výstavy. 

                                                                                         Erika II.A 
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VESELO V ŠKOLE 

 

 

Charakterizujte pohlavné rozmnožovanie? 

...pohlavne sa rozmnožujú svine a ľudia... 

 

 

Komunikácia môže byť:  

 

... ústna, písomná, ručná 

 

 

Čo zistíme z komunikácie s človekom? 

 

...či je to žena alebo muž. 

 

Alkohol sa používa ako umŕtvenie.  

 

 

ŽŠR  

V tomto školskom roku triedy súťažili v dvoch kategóriách  

a výsledky sú nasledovné: 

Súťaž-o najlepšiu dochádzku vyhrala trieda II.B, druhá bola 

trieda I.A a na treťom mieste skončila trieda I.C 

V   súťaži  Najkrajšia trieda sa  najlepšie sa umiestnila trieda 

III.V, za ňou skončila trieda   III.A a tretie miesto obsadila trieda 

II.P.   Blahoželáme a žiaci získajú  hodnotné ceny, ktoré si 

prevezmú od riaditeľky školy. 

 

Deň Zeme – opäť  v SOŠ Pruské 

 

Dňa 22.4.2015  sme sa už druhýkrát   zapojili do akcie - Deň 

Zeme.  

Čím iným, ako svojím dielom, si môžeme pripomenúť Deň Zeme? 

Všetci sa s chuťou a zodpovedne zapojili do úpravy areálu školy.  

O tom , že akcia bola veľmi dobre pripravená a každý sa s 

entuziazmom pustil do práce svedčí aj pohľad na skrášlené okolie 

našej školy. 

V tento deň sa konala v našej škole aj druhá akcia venovaná 

žiakom ZŠ z blízkeho okolia. Učitelia a majstri OV pripravili pre 

žiakov 7. a 8. ročníka zaujímavé aktivity na tému ekológia 

a životné prostredie  (liečivé rastliny, ukážky aranžovania, tvorivé 

dielne – využitie odpadového materiálu, ukážky výcviku psov, rez 

ovocných stromov, likvidácia odpadu a ďalšie). 

O danú akciu prejavili záujem školy z Dubnice nad Váhom,  Ilavy, 

Ladiec,  Pruského a z Púchova. Celkovo nás navštívilo 134 

žiakov. Jednotlivé školy medzi sebou súťažili a víťazná škola 

okrem sladkej odmeny mohla vytvoriť pomocou sprejov obraz na 

tému – Ako vnímaš Deň Zeme. Táto odmena mala medzi žiakmi 

veľký úspech. Každý žiak si domov mohol odniesť vlastnoručne 

dotvorenú knižku o jednotlivých študijných a učebných odboroch. 
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Veríme, že aj v budúcom školskom roku o podobnú akciu bude 

záujem.                                                                    red 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladý Európan 

 

Dňa 28. 4. sme sa zúčastnili vedomostnej súťaže regionálneho 

významu. Súťaž sa volala Mladý Európan. Išlo o desiaty ročník 

a SOŠ Pruské sa na ňom predstavilo po prvý raz. Kvíz sa týkal 

vedomostí  o Európskej únii, preverili i nadobudli sme vedomosti 

z geografie, histórie, politiky, ekonomiky únie, získali sme 

prehľad o jej osobnostiach a symboloch. Súťaže, konanej  

v budove TSK Trenčín pod záštitou Europe Direct, sa zúčastnilo 

15 stredných škôl z Trenčianskeho kraja. Aj keď sa nám 

nepodarilo postúpiť na národné kolo do Bratislavy, vzorne sme 

reprezentovali našu školu a získali ceny a propagačné materiály 

o Európskej únii. 

Žiaci Martina Bognárová III. A, Filip Pánik a Daniel Pagáč III. M 
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Krátky vedomostný kvíz o Európskej únii 
 

Otestuj sa aj Ty: 

 
1. Koľko členských štátov má v súčasnosti EÚ? 

a) 27                b)  28            c)  29 

2. Ktorý členský štát bol prijatý ako posledný, v roku 2013? 

a) Bulharsko      b) Chorvátsko      c) Turecko 

3. Ktorý dátum sa označuje ako Deň Európy? 

a) 1. máj       b) 9. máj     c) 1. september    

4. Ako sa volá hymna Európskej únie? 

a) Beethovenova  9. symfónia     b) Verdiho opera AIDA     c) 

Čajkovského Labutie jazero 

5. Kto je predsedom Europarlamentu? 

a) Donald  Tusk     b) José Manuel Barroso    c) Martin Schulz 

6. Kde sú sídla inštitúcií EU? 

a) Brusel, Luxemburg a Štrasburg      b) Paríž a Londýn      c) 

Amsterdam a Brusel 

7. Ktorý štát únie má najviac obyvateľov? 

a) Nemecko    b) Rusko    c) Španielsko 

8. Kedy sa Slovenská republika stala členom únie? 

a) 1993   b) 2004  c) 2008 

9. Kedy SR prijala euro? 

a) 1999 b) 2004 c) 2009 

10. Ktorý štát nie je členom EÚ? 

a) Švajčiarsko       b) Rumunsko     c) Malta 

Ak si vedel aspoň 7 otázok, máš prehľad o Európskej únii. 

Správne odpovede na strane 22. 

 

                                           Vypracoval: Mgr. Tomáš Damaška 

Dňa 30.04.2015 v Lednických Rovniach  na pôde Základnej školy 

Eduarda Schreibera sa uskutočnila súťaž  s názvom ,, Beh 

oslobodenia obce Lednické  Rovne“. Všetkých súťažiacich bolo 

250. Naše dievčatá súťažili  v kategórii  dorastenky do 18 rokov 

 dĺžka  trate bola 1000 m. Erik Mihálik súťažil v kategórii 

 dorastenci do 18 rokov,  dĺžka  trate bola 1500 m. 

Najlepšie miesto    5. obsadila  Majdiaková Eliška. Za snahu 

a pekný výsledok v súťaži žiakom ďakujeme a srdečne 

blahoželáme! 
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Súťaž Mladý ekofarmár 

        Mladí študenti zo stredných odborných škôl s poľnohospo-

dárskym 

zameraním 

vedia, že 

mliečna výživa 

je prospešná 

pre ľudský 

organizmus. 

Poznajú kvalitu 

mlieka a všetky 

jeho 

najdôležitejšie zložky, vedia rešpektovať fyziológiu  ejekcie 

mlieka a nevyhnutné hygienické požiadavky pri spôsobe 

získavania mlieka dojením. Tieto a mnohé ďalšie vedomosti si 

prišli overiť súťažiaci z ôsmich SOŠ na súťaži Mladý ekofarmár 

(Súťaž o mlieku). 

 

Tento rok sa súťaž konala 04. – 06. mája 2015 na Strednej 

odbornej škole v Pruskom, ktorá bola spoluorganizátorom 16. 

ročníka celoštátnej súťaže a ktorú vyhlásilo Ministerstvo 

školstva vedy, výskumu a športu SR. Odborným, metodickým a 

finančným gestorom podujatia je Štátny inštitút odborného 

vzdelávania. Realizátorom spolu so SOŠ Pruské bolo aj 

Poľnohospodárske družstvo Vršatec a farma Bohunice, kde sa 

konala druhá časť súťaže- vlastné dojenie. 

      Súťaž prebiehala podľa schváleného programu, mala 

teoretickú a praktickú časť.  Na jednotlivé časti súťaže dozerala 

odborná komisia. Tvorili ju tieto časti: 

1. časť- test o mlieku 

2. časť- vlastné dojenie 

3. časť- hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky 

4. časť- laboratórne skúšky surového kravského mlieka 

5. časť- krmovinárstvo 

      Našu školu reprezentovali študenti z II. A triedy - Simona 

Michalíková a Marián Monček, ktorí postúpili zo školského kola. 

Štartovacia listina 16. ročníka mala 18 súťažiacich. Z nich 

odborná komisia ocenila  študentov na prvých piatich miestach. 

Každý účastník získal certifikát o účasti na tejto súťaži. Aj keď 

sme neobsadili popredné miesta, už teraz sa tešíme, že si budeme 

môcť zmerať vedomosti a zručnosti na 17. ročníku tejto náročnej 

súťaže. Bude sa  konať na SOŠ veterinárnej v Nitre, ktorej naša 

pani riaditeľka Ing. Janka Fedorová odovzdala putovný pohár. 

      V tomto ročníku  okrem kategórie SOŠ bola súťaž rozšírená aj 

o kategóriu ZŠ v zmiešaných tímoch so žiakmi SOŠ. 6. mája 2015 

v tých istých priestoroch sa konala aktivita Národného projektu 

,,Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej  výchovy zameranej na 

rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ , do ktorej sa 

zapojilo 11 základných škôl. Súťažné propozície boli zamerané na 

teoretickú a praktickú časť súťaže. Žiaci ZŠ v prvej časti 

samostatne riešili vedomostný test z učiva biológie, chémie 

a ekológie. V spoločných tímoch so žiakmi SOŠ degustovali 
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mlieko a syry. Prakticky vykonali laboratórne skúšky zamerané na  

kyslosť mlieka a  dôkaz cudzorodých látok v mlieku. 

Trenčiansky kraj reprezentovali nasledovní  súťažiaci: 

-        ZŠ a MŠ Centrum I. Dubnica nad Váhom  Michaela 

Galková a SOŠ Pruské Dominik Holba (II. M) 

-        ZŠ Hugolína Gavloviča s MŠ Pruské Filip Remšík a SOŠ 

Pruské Timea Rychtárechová (I. Ap) 

-        ZŠ Hugolína Gavloviča s MŠ Pruské Monika Krajčiová 

a Adam Klvaňa,(I. Ap) 

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Súťažiaci na 

prvých troch miestach boli ocenení. Každý účastník získal 

certifikát. 

Aj táto súťaž prispieva k bližšiemu prepojeniu školy so životom, 

pomáha aktualizovať obsah učiva na základe odporúčania 

odborníkov z praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabúdaj...   

To, čo práve prežívaš nevie nikto,  

no nezabúdaj, že vždy je tu pre teba niekto. 

Nezabúdaj na dôvody, pre ktoré sa usmievaš,  

lebo ani netušíš, akú veľkú radosť svojím úsmevom 

rozsievaš.  

Nezabúdaj na ľudí, vďaka ktorým je krajší svet,  

ale ani na to, že ty si toho sveta kvet.  

Vďaka tebe je totižto svet nádherný. 

Nie si ako každý iný.  

Výnimočnosť,  ktorú v sebe máš je vzácna!  

Presne tak...  

a preto si tak krásna!  

Výnimočné a krásne srdce máš! 

Si jedinečná.  

Tak si samú seba váž!  

Pamätaj na tieto slová  

a v ťažkých chvíľach si spomeň znova. 

 

                                        Simona II.M 
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 The SCHOOL DANCE 

 

The SCHOOL DANCE je veľká tanečná súťaž pre materské, 

základné a stredné školy, ktorú už štvrtýkrát prináša Nezisková 

organizácia EDULAB a tanečná akadémia Petra Modrovského a 

Jána Ďurovčíka DANSOVIA. 

Ceny v súťaži sú lákavé. Na víťazov čaká hlavná cena, ktorou je 

vstup na simulátor voľného pádu spojený s výletom do Tatralandie 

a finančná odmena pre školu vo výške 1000 eur. Nad celou 

súťažou prevzal záštitu digitálny líder Peter Pellegrini, nad 

kategóriou MOVIE DANCE režisér a choreograf Ján Ďurovčík a 

nad kategóriou LOCAL DANCE Slovenský ľudový umelecký 

kolektív (SĽUK). 

Hlasujte za naše tanečné hviezdy :-))))) 

http://www.schooldance.sk/videa/stvornohe-baletky.html 

http://www.schooldance.sk/videa/mazoretka.html 
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ovocie 

   

je najdôležitejším zdrojom vitamínov. 

obsahuje až 80% vody a iba 20% 

sušiny. V sušine sa nachádzajú hlavne 

sacharidy, celulóza (nestráviteľná 

buničina), ktorá je prítomná aj  

v šupke a priaznivo vplýva na pohyby čriev), pektíny , kyseliny, 

minerálne látky – Ca, Na, Mg a ďalšie, vitamíny A,C,B...  

Konzumovať by sme mali hlavne domáce ovocie ako sú čerešne, 

jahody, slivky, hrušky a jablká. Za najzdravšie sa považujú jablká. 

Dovážané ovocie by sme mali konzumovať iba v zime, keď je 

nedostatok domáceho ovocia aj preto, lebo spôsobuje alergiu. 

Za bohatý zdroj vitamínu C sa považujú šípky, tiež sa im hovorí aj 

pomaranče severu. Nesmieme ich však dlho variť, lebo tak 

zničíme vitamín C.  

 

Môžeme si pripraviť diétny, chutný, rýchly nepečený zákusok. 

Recept: 

1 balíček piškót, 1 kg jabĺk, 2 ks vanilkového pudingu, ½ vody, 

0,20 dkg cukru, 0,20 dkg várovej čokolády, 0,05 dkg stuženého 

tuku. 

Postup: stredne veľkú misku alebo tortovú formu vyložíme 

mikroténom, naň navrstvíme 

piškóty, potrieme kašou 

uvarenou z nastrúhaných jabĺk, 

vody a cukru a postup 

opakujeme. poslednú vrstvu 

tvoria piškóty. Necháme asi 2 

hod. stuhnúť a vychladnúť. 

Potom prevrátime na tanier a  

polejeme čokoládovou polevou. 

Pred konzumovaním pokrájame nožom. Môžeme ozdobiť 

šľahačkou a ovocím. Dobrú chuť! 

 

Správne odpovede: 

1)b,   2) b,  3) b,   4) a,   5) c,   6) a,   7) a,    8) b,    9) c,   10 a) 

Poradňa pre absolventov                                 

Kam po maturite? 

Naši študenti majú možnosť pokračovať v štúdiu na 

SPU Nitra. Podrobné informácie získali priamo od 

vyučujúcich z tejto školy, ktorí prišli medzi našich 

absolventov a oboznámili ich s možnosťami štúdia 

na SPU v Nitre, o podmienkach prijatia, študijných odboroch ... 

Zaujímavé informácie si vypočuli i tí žiaci končiacich ročníkov, 

ktorí absolvovali prednášku s pracovníkmi UPSVaR dňa 22.3. 

2015. Končia štúdium na škole a užitočné informácie im pomôžu 

zorientovať sa pri rozhodovaní a hľadaní budúceho zamestnania. 
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Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a základné 

právne predpisy pre rozvoj vidieka boli hlavnou témou, pre 

študentov, ktorí študujú odbor podnikateľ pre  rozvoj vidieka 

a vidiecku turistiku. K tejto téme sa vyjadril Ing. Ján Baršváry zo 

SPaPK.  Informovali účastníkov o nových legislatívnych 

opatreniach, o nových možnostiach v oblasti podnikania  a rozvoja 

vidieka. V tomto článku si môžete nájsť informácie, ktoré odzneli, 

ale nie je na škodu si ich pripomenúť 

.Na Slovensku bola schválená legislatíva EU a základné právne 

predpisy pre rozvoj vidieka.  

Základné právne predpisy sú:   

1. Schválená legislatíva EU 

Nariadenie EP a Rady č. 1305/2013 o rozvoji vidieka, 

Delegované nariadenie EK č. 807/2014 dopĺňajúce nariadenie č 

1305/2013. 

Implementačné nariadenie EK č. 808/2014 stanovujúce pravidlá 

uplatňovania nariadenia 1305/2013. 

2. Program rozvoja vidieka 2014-2020 

Schválený vládou SR dňa 14.mája 2014 a následne predložený do 

Bruselu na schvaľovací proces a v auguste 2014 MPRV SR. 

Dostalo z Bruselu 366 pripomienok, mnohé zásadného charakteru 

PRV schválené EK 13.februára 2015. 

NV pre neprojektové opatrenia 

Hodnotiace kritériá na notifikácii v Bruseli 

1.modifikácia  PRV 

Opatrenie 6.1 – Mladí poľnohospodári (1) 

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti mladému 

poľnohospodárovi v oblasti ŽV a špecializovanej RV 

Mladý poľnohospodár je: 

- FO alebo PO (mikropodnik alebo malý podnik), 

- poľnohospodárstvo hlavným zdrojom príjmu, 

- nemá 40 rokov v čase podania ŽoNFP, 

- má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti 

- prvý krát zakladá poľnoh. podnik ako jediný predstaviteľ 

- prvé založenie poľnohospodárskeho podniku (jedna 

z podmienok musí byť splnená pred založením ŽoNFP) – 

proces založenia je ukončený po splnení týchto 

podmienok: 

- registrácia podniku najskôr v deň vyhlásenia výzvy 

- absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu do 24 

mesiacov od podpisu zmluvy 

- začatie poberania priamych podpôr. 
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Opatrenie 6.3 – Malí poľnohospodári (1)  
Podpora vo forme paušálnej platby na rozvoj podnikateľskej  

činnosti malému poľnohospodárovi v oblasti ŽV a špec. RV 

Malý poľnohospodár : 

- SHR (mikropodnik), ktorého hodnota štandardného 

výstupu je  4 000 – 9 900€ 

- výška podpory je 15 000€ na 1 podnik v 2 splátkach počas 

max. 5 rokov 

1. splátka 50% po podpise zmluvy 

2. splátka 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu 

- komodity RV a ŽV, ktoré musia byť predmetom 

podnikateľského plánu sú stanovené v Programe rozvoja 

vidieka SR 2014-2020 (tie isté  platia aj pre opatrenie 6.1) 

- podmienky oprávnenosti: 

Predloženie podnikateľského plánu 

- preukázanie poľnohospodárskej činnosti podniku 

minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania ŽoNFP. 

Absolventi  SOŠ Pruské sa po skončení štúdia  môžu zamestnať, 

pokračovať v pomaturitnom štúdiu alebo študovať na  VŠ. Mnohí 

uvažujú, že začnú podnikať. Preto je dôležité sa oboznámiť 

s legislatívou, pripraviť si podnikateľský plán, prostredníctvom 

ktorého  vedia získať na rozbeh podnikania kapitál.               /red/ 

Ktoré farby sa ti hodia ?- test na voľný čas 
 
1. Akú farbu majú tvoje oči? 

A/ žiarivo modrú alebo teplú zelenohnedú 

B/ je to zmes modrej a šedej alebo zelenej a modrej 

C/ zelené, hnedé, modré alebo jantárové 

D/ tmavošedé, jasnozelené alebo jasnohnedé 

2. Ako vyzerá tvoja pleť v zime? 

A/ pôsobí akoby „priesvitne“ a má ľahko žltkastý nádych 

B/ pripomína porcelán a v mrazivom počasí má modrastý nádych 

C/ aj v zime je bronzová s jemným medeným podtónom 

D/ je snehobiela až slabulinko olivová 

3. Máš pehy? 

A/ celkom dosť, no zvyčajne sa mi vyhodia len cez leto 

B/ nejaká sa sem-tam objaví 

C/ jasne, a nie iba v lete, ale počas celého roka 

D/ nie, nikdy som to nemal/a a snáď ani nebudem mať 

4. Akú si mal/a farbu vlasov ako dieťa? 

A/ svetlú blonďavú 

B/ neviem... ale skôr svetlú než tmavú 

C/ išlo to k hrdzavej 

D/ ako dnes, tmavohnedé alebo čierne 

5. A aká je dnes tvoja prirodzená farba vlasov? 

A/ tmavá alebo blond s temným medovým nádychom 

B/ niečo medzi popolavou blond a hnedou 

C/ ryšavá alebo tmavohnedá blond s nádychom hrdzavej alebo 

gaštanová 

D/ tmavohnedá, čierna alebo hrdzavá s modrastým leskom 

6. Ak sa ti stane niečo veľmi trápne, poznať to na tvojej tvári? 

A/ vôbec 
B/ okamžite mi naskočia červené fľaky 
C/ v takej chvíli totálne očerveniem a pripadám si ako rajčina 
D/ červenám sa, ale len keď je to faaaaakt riadny trapas 

7. Ako rýchlo sa opáliš? 

 

25 26 



A/ síce to chvíľu trvá, ale potom mám krásnu zlatohnedú farbu pleti 

B/ musím si dávať veľký pozor, aby som sa nespálil/a 

C/ mám citlivú pleť, takže sa alergii zo slnka nevyhnem 

D/ rýchlo a bez problémov a bronz mi aj dlho vydrží 

NAJVIAC ODPOVEDÍ „A“ 
Neskutočne ti pristanú nežné svetlé farby, ale báť sa nemusíš ani 

výraznej červenej, ktorá skvelo podčiarkne u báb mejkap, u chalanov 

schopnosť zaujať, byť extravagantný a vedieť sa predať. Baby si 

nemusia robiť starosti s mejkapom, stačí si len namaľovať ústa 

broskyňovo-ružovým leskom. A ak si zvýrazníš oči zlatistými odtieňmi, 

tvoj pohľad bude viac než perfektný! 

 

NAJVIAC ODPOVEDÍ „B“ 

Si neskutočne vydarená záležitosť. Slušia ti modré tóny, džínsy a všetko 

s nimi spojené a, samozrejme, vo všetkých modrých odtieňoch. Navyše 

máš prirodzene sviežu farbu pleti! Chalani, vy sa nebojte 

experimentovať! Môžete si dovoliť dať na seba  napríklad aj 

svetloružovú. V žiadnom prípade však na seba nedávajte farby s 

nádychom oranžovej alebo žltej! 

 

NAJVIAC ODPOVEDÍ „C“ 

Hodí sa ti zelená, hnedá a teplé červené odtiene, čo ti môžu ostatní dosť 

závidieť. Tieto farby sa totiž nehodia každému, ale len tebe, dodajú ti ten 

správny šmrnc! So šperkmi si nerob žiadne starosti, hodí sa k tebe 

akýkoľvek druh kovu! Baby, pri líčení sa držte zelenej alebo odtieňov 

mede a bronzu. Naopak, decká, vyhýbajte sa modrej! 

 

NAJVIAC ODPOVEDÍ „D“ 

Kontrast bielej a čiernej alebo krikľavo ružová... to sú tvoje farby! 

Môžeš si pokojne dovoliť experimentovať v obliekaní, nezabudni pritom 

využiť ani výstredné farby! Máš na ne! Baby, v líčení dávajte prednosť 

tmavej. Čierna riasenka, sýtočervený rúž a ide sa žiť! 

                                                                                  Kristína I.A 

 

Ing. Zuzana Zajacová a Mg. Monika Vániková reprezentovali 

školu 31.3.-3.4.2015 na Medzinárodnej špeciálnej výstave 

krajinárskej architektúry, záhradnej výsadby a dizajnu s názvom 

GARDEN BUILD v Moskve. Súťaže sa zúčastnilo 6 ruských škôl, 

zo zahraničia  bolo 

pozvané len Slovensko 

a Litovsko. 

Zdobenie stánku 

prebiehalo počas výstavy 

a návštevníci si tak mohli 

naživo pozrieť zakladanie 

sadovníckej úpravy 

a aranžovanie zástupcov 

jednotlivých škôl. 

Pre našu školu je to 

veľký úspech, že 

mala možnosť 

zúčastniť sa takejto 

medzinárodnej 

výstavy 

a prezentovať 

Slovensko. 

 

 

Vydala redakčná rada novinárskeho krúžku. 

Vedúci krúžku:  Ing.Oľga Gézeová 

                 Jazykový redaktor: Mgr. Margita Košútová 

Šéfredaktor: Simona Michalíková II.A 

Redaktor:  Lenka Ďurdíková I.P 

Foto: archív SOŠ Pruské 

máj 2015 

27 


