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Vedomostná súťaž o olympiáde 

Dňa 25.03.2014 sa uskutočnila v Prievidzi na pôde Olympijského 

centra vedomostná súťaž o olympiáde pre študentov stredných škôl 

z Trenčianskeho kraja. Družstvo SOŠ Pruské obsadilo 6. miesto. 

Školu reprezentovali: Klaudia Beláňová, Žaneta Šalamúnová a 

Katarína Čemešová –z III A triedy, ktoré študujú odbor podnikateľ 

pre rozvoj vidieka . 

Po písomnom teste naše žiačky absolvovali súťažné kolo, v ktorom 

preukázali dostatočné vedomosti v športe, čo ich posunulo na pekné 

3. miesto. Výtvarná časť súťaže však bola dôvodom, že dievčatá 

i napriek snahe klesli na 6. miesto. 

Za snahu 

a pekný 

výsledok 

v súťaži 

dievčatám 

ďakujeme 

a srdečne 

blahoželáme! 
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 Dňa 9. 4. 2014 sa žiaci SOŠ Pruské zúčastnili celoslovenskej súťaže 

stredných škôl vo výcviku psov v Ivánke pri Dunaji. Súťaž, ktorú 

usporiadala SOŠ Ivánka pri Dunaji, prebiehala podľa národného 

skúšobného poriadku, jej účasťou bola skúška doprovodného psa 

BH-SK a posudzovala ju medzinárodná rozhodkyňa p. Marta 

Majtasová. Súťaže sa okrem študentov našej školy a poriadajúcej 

SOŠ Ivánka p/D zúčastnili aj družstvá kynológov zo SOŠ 

veterinárnej z Nitry, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku zo 

Žiliny a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku z Trnavy SOŠ 

Pruské reprezentovali žiaci odboru agropodnikanie kynológia - 

 Denis Kučera III.M, Filip Pánik II.M, Dominika Jandzíková  zo 

IV.M a náhradníčkou bola Martina Uhláriková  zo IV.M   

   Študenti SOŠ Pruské predviedli so svojimi psami solídne výkony 

a v konkurencii 15 súťažaiacich sa Denis Kučera umiestnil na 4. 

mieste, Filip Pánik na 5. mieste a Dominika Jandzíková bola celkovo 

deviata. V rámci družstiev sa celkovým víťazom súťaže stalo 

družstvo domácej SOŠ z  Ivanky pri Dunaji, na druhom mieste boli 

žiaci z trnavskej školy a s nepatrnou bodovou stratou boli tretí 

študenti z Pruského. Na štvrtom mieste sa umiestnilo družstvo 

žilinských kynológov a poslední skončili nitrianski kynológovia.   

O výkonoch reprezentantov SOŠ Pruské sa skúsená rozhodkyňa p. 

Majtásová vyjadrila pochvalne, pričom isté bodové straty, ktoré ich 

odsunuli z prvých priečok pripísala mladému veku psíkov, možno až 

prílišnou snahou mladých psovodov spojenou s ich menšou 

skúsenosťou s pretekaním. Svoju úlohu zohrala aj skutočnosť, že 

reprezentanti SOŠ Pruské na preteky nastúpili bezprostredne po 

príchode na miesto konania súťaže, keď psy predtým museli 

absolvovať pomerne dlhú cestu  pre nich do istej miery  

vstresujúcom prostredí zatvorenej prepravky v aute. 

   Mladí pruštianski kynológovia však vyslovili presvedčenie, že 

vďaka už získaným skúsenostiam sa na ďalších takýchto podujatiach  

umiestnenia na vyšších priečkach , pretože práca so psami ich veľmi 

baví a chcú reprezentovať školu, či náš región ešte lepšie. 

 Z. Jurišicová, IV.  
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Deň ZEME v SOŠ Pruské 

Dňa 3.4.2014 sa uskutočnila v SOŠ 

Pruské zaujímavá akcia - Deň Zeme. 

Zúčastnili sa jej všetci študenti a 

pedagogickí zamestnanci školy. 

V tento slnečný deň sme nevideli 

rozdiel medzi študentmi a 

pedagógmi, pretože spolu tvorili 

jeden celok: Všetci sa  s chuťou a 

zodpovedne zapojili do úpravy areálu školy. Čím iným, ako svojím 

dielom si môžeme pripomenúť Deň Zeme?  

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

s entuziazmom pustil do práce svedčí aj pohľad na skrášlené okolie 

našej školy. To, že aj žiaci boli spokojní, dokazuje ich vyjadrenie, že 

takého akcie by mohli byť častejšie  -    za čo im ďakujeme. 
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Veľká noc v Pruskom 2014 

V duchu prichádzajúcich veľkonoč-

ných sviatkov sa niesol aj 2. ročník 

celoslovenskej súťaže s medziná-

rodnou účasťou. Konala sa j pod 

záštitou predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 9.4.2013 . 

Akcia bola spojená s návštevou  

mnohých významných ľudí. Najdôležitejšími aktérmi boli však žiaci  

zo stredných škôl so záhradníckym zameraním. Okrem domácich -  

zo Strednej odbornej školy v Pruskom sme  tu stretli aj  žiakov 

a pedagógov zo Strednej záhradníckej školy Gustáva Čejku v 

Malinove, zo Strednej odbornej školy v Kravanoch, zo Strednej 

odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach 

a zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku 

v Žiline. Medzinárodné zastúpenie zastrešili 2 sympatické a šikovné 

žiačky z Českej záhradníckej akadémie v Mělníku. Dohromady 

súťažilo 14 žiakov, z toho dvaja súťažiaci boli z našej školy a to 

Lucia Daňová a Peter Haviar. 

Súťažilo sa v troch kategóriách a to: Jarná darčeková kytica, 

Kvetinový zákusok a Prízdoba jarného črepníkového kvetu. 

Súťažné práce hodnotila odborná porota zložená zo známych 

a vyhľadávaných slovenských floristov, ktorí sa spolupodieľali na 

nedávno vzniknutom Slovenskom zväze kvetinárov. Tvorili ju Ing. 

Marek Spevák (Záhradné centrum Kulla  Bratislava), Ing. Michal 

Haut  (kvetinárstvo Orchidea Bratislava), Silvia Pavúrová (Kvety 

Silvia Považská Bystrica) a Andrea Hlavatá (kvetinárstvo Attrey 

Liptovský Mikuláš). 

Títo štyria členovia poroty vyhodnotili prvé miesto v jednotlivých 

kategóriách v nasledujúcom poradí: 

V 1. kategórii: Jarná darčeková kytica    a v 2. kategórii: Jarný 

kvetinový zákusok    získala prvé miesta Jaroslava Lenčešová – zo 

Strednej záhradníckej školy Gustáva Čejku v Malinove 

  3. Peter Haviar 

SOŠ Pruské 

 Víťazom 3. kate- 

górii:  Prízdoba 

črepníkového 

kvetu ozdobného 

kvetom sa stala 

 1.Miriam  

Bučková  SOŠ 

Žilina. 
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FLÓRA CUP Bratislava 

Dňa 1.5 2014 sa  19. ročníka súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov 

v Bratislave, na medzinárodnom veľtrhu kvetov, zúčastnila naša 

škola, v zastúpení  profesorkou Ing. A. Stopkovou a študentom 

Petrom Haviarom a 9 súťažiacich z iných škôl zameraných na 

viazanie a aranžovanie kvetín. 

Peter Haviar sa zúčastnil súťaže vo viazaní a aranžovaní. Jeho úlohou 

tento rok bola téma Vintagestyle 

Čo vlastne znamená Vintagestyle : Prenesený význam anglického 

slova vintage znamená niečo historické, výberové ale i klasické. 

Zahŕňa v podstate všetko, od nábytku, cez oblečenie, doplnky až po 

šperky či veci dennej spotreby. Predmety z kvalitných tradičných 

materiálov, ako sú drevo, kov, sklo či porcelán a keramika 

charakterizuje patina. Rôzne praskliny či hrdza sú dokonca povýšené 

na dekoračnú úroveň. Podľa nich je totiž hneď na prvý pohľad jasné, 

že predmet má už čo to za sebou, má vlastnú históriu a vlastného 

ducha. A presne to sa cení. Pripravujú sa práve do nádob s patinou. 

Dôležité je farebne zladiť nádobu a kvety s celkovým interiérom. Aj 

výber kvetov a rastlín sa inšpiruje obdobím starých zámkov a záhrad. 

Tie „naj“ sú ruže, pivonky, hortenzie, orgovány, ale i tulipány, 

konvalinky či lúčne kvety. Ako doplnky sa používajú rôzne stuhy, 

čipky a bobule. Výsledný efekt potom zvyčajne nesie v sebe prvky 

romantiky až zasnenosti. Ideálne sa hodia do vidieckych 

a rustikálnych interiérov, ale s kúskom citu sa dajú použiť i v 

modernom vnútrajšku. 

Súťažiaci mali zhotoviť v prvej kategórii -  Svadobnú kyticu na 

tému Vintagestyle,  

v druhej kategórii – Zosadzovanú nádobu na terasu, 

v tretej kategórii – Konferenčný stolík, 

štvrtou kategóriou bola Tajná úloha. 

 

Tajnou úlohou súťažiacich bolo vytvoriť aranžmán v anglickom 

štýle ,,matiné“ – posedenie pri víne. Súťažiaci dostali 6 vínových 
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fliaš, 6 pohárov na víno, 1 tácku, 1 klbko špagátu a živé kvety ako 

napr. Calla, Ruže, Ľalie, Lisianthus a Fresiu. Na vypracovanie úlohy 

mali súťažiaci 45 minúT.  

Práce po vyhotovení hodnotila odborná komisia.  

 

Náš súťažiaci sa umiestnil z celkového počtu súťažiacich, ktorých  

bolo 10.  Iba v DRUHEJ  kategórií Zosadzovaná nádoba,  tam 

obsadil prvé miesto, z ostatných kategórií obsadil už len nižšie 

miesta.  

Peter Haviar : Som veľmi rád, že si ma pani profesorka vybrala do 

tejto súťaže, usmerňovala ma  a pomáhala mi. Týmto sa jej chcem aj 

poďakovať. Na súťaži vládla veľmi dobrá atmosféra a okoloidúci 

ľudia boli unesení z výtvorov, ktoré sa dajú urobiť pomocou kvetín. 

Konkurencia bola veľmi veľká, pretože na túto súťaž idú len tí 

najlepší, ako mi bolo povedané. Bol som veľmi prekvapený, keď, 

som videl, že sa moja nádoba porote veľmi páčila, že som s ňou 

vyhral prvé miesto. A v celkovom  hodnotení som sa umiestnil na 5. 

Mieste, čomu som bol veľmi rád.   

Zo súťaže si beriem veľa nových inšpirácií a poznatkov do života.                                           

Peter IV.A 

 

Mladý Tvorca Nitra 2014 

V dňoch 29.-30.4.2014 sa Stredná odborná škola v Pruskom už 

tradične zúčastnila na výstave Mladý Tvorca 2014 v Nitre. 

Zámerom výstavy Mladý tvorca je inšpirovať žiakov základných 

škôl pri výbere budúceho povolania a propagovať odbornú činnosť 

stredných škôl, ktorá je previazaná s podnikateľským prostredím a 

trhom práce.        

Mladý tvorca je najväčšia výstava stredoškolského vzdelávania na 

Slovensku. Tohto ročníka sa zúčastnilo 148 vystavovateľov 

a spoluvystavovateľov, z toho 136 stredných škôl zo Slovenska, ale i 

z Čiech, ktoré sa na ploche 4 000 m2 prezentovali svoju činnosťou . 
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Našu školu vzorne reprezentovali žiačky Janka Záhorcová, Michaela 

Červenková a Erika Pecháčková pod  vedením Mgr. Eriky Staňovej. 

Prezentovali sme sa prácou aranžérky, cukrárky a príjemným 

oživením bola práca žiačky na hrnčiarskom kruhu. Prácu na 

hnčiarskom  kruhu  si viacerí návštevníci aj sami skúsili. Počas 

výstavy náš stánok navštívili aj zástupcovia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Prezentačný stánok školy  navštívil aj minister 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek.  Teší nás, 

že ho zaujal náš stánok v duchu vidieckej klasiky. 

    SOŠ Pruské  sa zapojila aj do súťaže o TOP VÝROBOK –

„Pečieme so Značkou kvality SK“  v  kategórii cukrársky výrobok 

– slávnostná torta, kde žiačka Erika Pecháčková pod vedením 

majsterky  OV  Bc. Janky Cíbikovej  pripravila gratulačnú tortu. 

V uvedenej súťaži sa hodnotili vzhľad, chuť, kvalita použitých 

surovín, rovnomernosť  jednotlivých častí torty na reze, celková 

kreativita a prezentácia. Po minuloročnom  druhom mieste sme sa 

tento rok nenechali zahanbiť a získali sme krásne prvé miesto, za čo 

patrí uznanie žiačke Erike Pecháčkovej a majsterke OV  Bc. Janke 

Cíbikovej..
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poradňa pre absolventov                                 

VIDIECKA TURISTIKA 

POMATURITNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR 

získanie titulu diplomovaný špecialista    DiŠ 

Podmienky prijatia:  úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou 

 

Charakteristika odboru 

 dĺžka vzdelania – 3 roky,                                 

 podmienky prijatia – ukončenie strednej školy maturitou,              

 spôsob ukončenie vzdelania – absolventská skúška,                        

 doklad o dosiahnutom vzdelaní – absolventský diplom,                          

získanie titulu diplomovaný špecialista,                                

 nadväzná odborná príprava  - ďalšie vzdelanie na vysokej škole, 

 odborná prax v zahraničí 

 

Absolvent počas štúdia študuje : 
- dva svetové jazyky s potrebnou slovnou zásobou a vyjadrovacou 

schopnosťou 

- právne úpravy organizačných foriem podnikania, podnikateľskej 

legislatívy a zákonov súvisiacich s cestovným ruchom 

- základy a princípy manažmentu a marketingu a ich aplikáciu pri 

tvorbe produktov 

- dejiny slovenského národa a kultúry Slovenska  

- dejiny kultúry regiónov, regionálneho národopisu, využitie 

umeleckých remesiel, zvykov, tradícií, osobitosti stravovania, 

historických a kultúrnych pamiatok 

- základy informatiky a techniky administratívy, identifikáciu 

zvláštností flóry a fauny 

- základy  spoločenského styku a rétoriky pre potreby verejného 

vystupovania 

- základy zo sociológie, sociálnej psychológie, psychológie 

osobnosti a podnikania 

- základy prípravy jedál, stolovania, kultúry a bezpečnosti 

ubytovania, dopravy  

 

Pracovné uplatnenie: 

 riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch 

 podnikanie v službách vidieckeho cestovného ruchu 

 manažér združení vidieckeho cestovného ruchu 

 práca na pozíciách v turistických informačných kanceláriách 

 uplatnenie sa v oblasti vidieckej turistiky, agroturistiky, 

cestovného ruchu ako technickí alebo prevádzkoví 

pracovníci 

Termín podávania prihlášok: I. kolo – do 31.5.2014 

              II. kolo - do 31.7.2014 

 

Zisťujete, aká práca sa k vám hodí?  

Na  nasledovných web stránkach sa študenti  môžu  oboznámiť  

s užitočnými informáciami. 

Pracovné  pozície : 

www.istp.sk 

www.sustavapovolani.sk 
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Poradenstvo na internete: 

www.uplatnisa.sk 

www.poddomov.sk 

www.chcempracu.sk 

www.icm.sk 

www.profesia.sk 

www.naseprveplaty.sk 

Poradenstvo tvárou v tvár 

www.upsvar.sk 

osobne  v iformačno-poradenských strediskách  (IPS). V IPS máte 

bezplatný prístup  k počítačom s internetom a tlačiarňou.  Taktiež tu 

nájdete veľké množstvo  informácií o trhu práce (v tlačenej aj  

elektronickej forme), vzory a návody ako písať životopis, žiadosť, 

motivačný  list. Poradcovia úradov práce (prípadne  externí 

dodávatelia) taktiež poskytujú individuálne alebo skupinové odborné  

poradenské služby občanom, ktorí si  hľadajú zamestnanie a majú 

problémy  s uplatnením na trhu práce. 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA:  na internete 

www.profesia.sk 

www.topjobs.sk 

www.kariera.sk 

www.upsvar.sk 

v sekcii „Voľné pracovné miesta“ 

v tlači: Avízo, týždenník Profesia 

Pre podnikanie: 

www.akopodnikat.sk 

www.e-zeny.sk 

www.nadsme.sk 

www.zzz.sk 

 

                                                                           (výchovný poradca) 

 

 

“Intuícia je posvätný dar a racionálna myseľ je verný 

sluha. Vytvorili  sme spoločnosť, ktorá ctí sluhu 

a zabudla na svoj dar.”  

„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“      Albert Einstein  

 

„Jednaj tak, akoby si na konci svojho života listoval vo 

svojom vlastnom životopise a narazil by si práve na tú 

kapitolu, ktorá jedná o súčasnom životnom úseku. 

Budúcu kapitolu knihy ešte môžeš zmeniť.“   Viktor Frankl 

 

„Aj krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný 

život.“                                                         Marcus Tullius Cicero 
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Branný pretek „ ARMSPORT“ 2014 

 

Dňa 28.5.2014 sme sa zúčastnili preteku brannej všestrannosti 

pre stredné školy v Trenčianskom samosprávnom  kraji, ktorý 

organizovala Regrutačná skupina Trenčín. V konkurencii 12 škôl  sa 

naše družstvá „A“ a „B“  umiestnili na 7. a 8. mieste. 

Preverili sme si naše 

kondičné schopnosti na  

Fit kross dráhe, strelecké 

zručnosti a hod graná-

tom na cieľ, ako aj 

prenos zraneného v ply-

novej maske cez 

zamorený priestor. 

Najnapínavejšia časť nás 

čakala v úvode preteku. 

Na šesťmiestnom člne 

sme úspešne absolvovali 

splav po Váhu. Nikto z nás nezostal suchý, síce do vody sme sa 

s člnom neprevrhli, ale tričká sme mali mokré od veslovania 

a úvodného strachu. Dalo nám to poriadne zabrať, ale bolo to úžasné. 

Počasie sme mali krásne,  takže sa nám súťaž vydarila. Na rok 

pôjdeme znova, ale s cieľom preteky vyhrať ! 

Na obrázkoch nás vidíte v akcii:  Rado Sadecký, Ondrej Trška II.C, 

Juraj Žiačik  III.B, Filip 

Kováč, Lucia Belková,  

Eliška Majdiaková, Petra 

Račková z I.M, Marian 

Monček, Kevin Janco, 

Ivan Kozový, Dominik 

Mrocek, Nikola Revúca 

a Nikoleta Mičianová z 

I.A.                                                             

Športu zdar ! 

Vlastná tvorba  

 

Pohľad 

 

Pozerám na naše fotky zas a znova, 

prichádza na mňa tá istá zloba. 

Utápam sa vo svojich pocitoch a myšlienkach, 

bez teba neviem, ako myslieť mám, 

bez teba neviem cítiť lásku, 

bez teba počítam každý deň novú vrásku spôsobenú tým, 

že som ťa nechal ísť zrovna, 

keď sme mali na vlásku. 

Našu lásku už nezachráni nik ani čas, 

lebo viem, že som len ja ten, kto by ju chcel zas. 

A preto už nebojujem o teba, 

lebo už máš iného Rómea, s ktorým teraz budeš žiť to, 

čo sme si naplánovali spolu. 

Preto držím vám palce, nech vám to vydrží, 

nie kvôli nemu ale kvôli tebe, 

lebo ja som mal smolu, no on ju mať nemusí, 

lebo stále mi záleží na tom, nech si šťastná. 

A pokiaľ to má byť s ním, tak je to tá cesta správna.... 

                                                                             René IV.M 
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 ŽŠR  na svojom stretnutí zhodnotila 

doterajšie aktivity. Ing. Gézeová ocenila 

záujem zapojiť sa do projektu KomPrax. 

Simona Michalíková a Jakub Rolín  z I.A a    

Gabriela Balajová z I.M sa zapojili do 

celonárodného projektu IUVENTY - pod 

názvom KomPrax ( Kompetencie pre prax). 

Projekt je zameraný na navrhnutie, získanie financií a prezentáciu 

vlastného projektu. Je  rozdelený do troch víkendových stretnutí v 

Hornej Maríkovej v Horskom hoteli Eva Mária, kde sa už po dvoch 

víkendoch naši žiaci naučili, ako projekt navrhnúť a vedieť ho 

zrealizovať.  

Žiaci z 1.A realizujú detské ihrisko v obci Ladce a Červený Kameň  

a žiačka z I.M Agillity súťaž. 

Účasťou na projekte žiaci získajú zručnosti ako narábať aj s väčším 

množstvom peňazí a hlavne sa naučia odprezentovať svoje projekty 

aj  na verejnosti . Po treťom záverečnom školení získajú certifikát - 

Kompetencia pre prax.  

Držíme im palce, aby úspešne dotiahli svoje projekty k záveru a 

veríme, že  to bola inšpirácia  pre ostatných žiakov. 

V šk. roku 2013/2014 sa uskutočnila súťaž o najlepšiu 

dochádzku. Vyhrala trieda II.P, na ďalších miestach sa 

umiestnili triedy IV.M a I.A. Víťazi si prevzali od riaditeľky 

odmenu - USB kľúče 

   Ako nemrhať čas na Facebooku  

 
Ja viem, ja viem, Facebook a produktivita sú 

slová, ktoré nepatria spolu do jednej vety. Skôr si 

myslím, že v mnohých prípadoch sú tieto dve 

slová skôr antonymá. Presne tak ako deň a noc. 

Samozrejme, závisí to aj toho, ako Facebook 

vnímate. Áno je to sociálna sieť robená primárne pre zábavu, a pre 

to, aby ste boli stále v obraze. Ale na Facebooku existuje oveľa viac, 

ako len komentovanie statusov vašich kamarátov. Je to informačné 

nebo. A keď neviete, ako ho využívať produktívne, je to presne, ako 

niektorí hovoria: Strata času. 

 

Praktické tipy, pre zvýšenie vašej produktivity, ktoré by ste mali 

implementovať pri pripojení sa na túto sieť: 

Vyhraďte si i každodenný čas na Facebook (ak ho využívate každý 

deň). Môže to byť pokojne aj niekoľko časových intervalov denne. 

Povedzme pätnásť až dvadsať minút denne, prípade pol hodinu, 

alebo len jedno nahliadnutie za hodinu alebo dve. Jednoducho si 

vyhraďte čas a umiestnite si ho aj do vášho denného rozvrhu.  

Postupne uvidíte, koľko času vám zrazu zostane nazvyš.  

                                                                                       Lenka III.C 
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Súťaž -  10. rokov vstupu SR do EU vyhlásila Monika Beňová. 

Ako vstup do EU vidia naši študenti? 
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