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1. informácie o zreštaurovaní Groty, o návšteve Štrassburgu, 

myšlienky J.A.Komenského, 

2. projekty inštitútu mládeže - IUVENTA 

3. vlastnú tvorbu žiakov, výsledky súťaže vo vianočnom aranžovaní, v 

školskej olympiáde v cudzom jazyku, 

4. informácie o  ŽŠR  a rôzne iné zaujímavosti 

 

                                  7 / 2 – 2012    

OBNOVENIE A POSTAVENIE LURDSKEJ JASKYNE – 

GROTY V PRIESTOROCH SOŠ PRUSKÉ 

 

Dňa 23. septembra 2012 o 14:00 hod. sa v  parku SOŠ 

v Pruskom konala sv. omša pri príležitosti posvätenia Lurdskej 

jaskyne so sochou panny Márie. Sv. omšu celebroval správca fary, 

dôstojný pán Mgr. Ivan Kňaze. 

Tejto peknej slávnosti sa 

zúčastnilo cca 250 ľudí. Prišli aj 

rehoľné sestry sv. Vincenta de 

Paul a sestry Najsvätejšieho 

Spasiteľa, ktoré tu pôsobili 

v čase existencie kláštora pred 

viac ako 65 rokmi.   

Veľká vďaka za 

obnovenie patrí predovšetkým 

pani riaditeľke Ing. Janke 

Fedorovej a dôstojnému pánovi Mgr. Ivanovi Kňazemu, ako aj 

všetkým tým, ktorí sa podieľali na úprave okolia, znovuobnovenía 

jaskyne a jej financovaní.          

Chráňme si túto obnovenú kultúrnu pamiatku. Pristupujme 

k nej s úctou a v tichej modlitbe zotrvajme a hľadajme vnútornú 

vyrovnanosť a duševnú silu.                (Ing. Mgr.Iveta Bieliková) 
 

Grota 
je človekom vytvorená jaskyňa 

či výklenok, vybudovaný 

obvykle v renesančných 

a barokových záhradách, alebo 

v prízemných priestoroch 

zámkov, často zdobená 

kvapľovou omietkou, vsadený-

mi lastúrami a plastikami.   

         PhDr. Anna Polešenská 
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Základný Komenského odkaz je nasledovný: 

 

výchova je to najdôležitejšie na svete. Vzdelávať sa máme prakticky 

od narodenia až po smrť. 
 

„Zanedbávanie výchovy je skazou ľudí, rodín, ríš a celého sveta.“ 

 

„Naši učitelia nesmú byť podobní stĺpom pri ceste, ktoré len ukazujú, 

kadiaľ ísť, ale sami nejdú."  

 

 

Z našich aktivít 

Na blížiace sa Vianoce sme sa i my pripravovali: 

 Študenti III.M a III.A 

na nádvorí školy zhotovili 

adventný veniec pod 

vedením Ing. Zuzany 

Zajacovej. 

 

 

 

 

 

 13. decembra 2012 sa žiaci našej 

školy Lucia Daňová  Patrícia Marušincová, 

a Peter Haviar z III.A a Adriana Vicenová 

z I.A triedy zúčastnili predvianočného 

podujatia v Košiciach.   Naši žiaci si mohli  

zmerať sily v aranžovaní so žiakmi z iných 

záhradníckych škôl .  Súťažilo 7 družstiev 

z piatich škôl v rámci Slovenska Lucia 

Daňová získala špeciálnu cenu živnostenského úradu za kreatívny 

nápad v súťažnej kategórii „vianočný svietnik“, za čo jej srdečne 

gratulujeme. Ďalšími kategóriami boli „vianočná fantázia 

v košíku“ a „tajná práca“ .  

 

 20.12.2012 sa na našej  škole uskutočnil mini Deň 

otvorených dverí. Počas dňa sme si mohli pozrieť výstavu 

vianočných cukrárenských výrobkov a  tradičná súťaž vo 

vianočnom aranžovaní. Súťažilo 

sa vo dvoch kategóriách:  

1. vianočný svietnik  

2. vianočný stôl pre dvoch. 

Úprava vianočného stola bola 

novinka a tejto kategórie sa 

študenti zhostili prekvapivo 

veľmi dobre, čo ocenila aj 

hodnotiaca komisia. 

Téma vianočný svietnik:  

1. miesto: Petra Šlesaríková  I.A 

 2. miesto: Radka Chlebanová III.C 

 3.miesto: Natália Palmová III.A 

Téma vianočný stôl pre dvoch : 

 1. miesto: Martina Bognárová a Nikola Červená I.A 

 2. miesto: Natália Palmová a Lucia Daňová III.A 

 3. miesto: Dominika Hlaváčová, Angelika Gagová, Lucia 

Novosadová a Miriam 

Medňanská z triedy IV.Z. 

Do súťaže sa nezapojili všetci 

študenti z odboru viazanie -

aranžovanie, ale tí, ktorí sa 

zapojili ukázali, že sú 

v danom odbore dobrí. 

Všetkým gratulujeme.       

           (Peter Haviar III.A) 
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 Dňa 11.12.2012 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 

olympiády z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov. 

Víťazom sa stala žiačka III.M triedy Daniela Daňová, ktorá 

zároveň postúpila do obvodného kola, ktoré sa uskutoční v januári 

2013. Na 2.mieste sa umiestnil žiak III.M triedy René Pavlík a 

3.miesto získala Xénia Polaczyková zo IV.M triedy. Víťazom 

srdečne blahoželáme. 

                             ( Ing.Stanislav Bartek a Mgr.Mária Mazúrová) 

 Dňa 16. januára sa v Gymnáziu v Dubnici nad Váhom konalo 

oblastné kolo Olympiády z anglického jazyka 2013. Zmerali sme si 

sily so školami v okolí. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 

III.M triedy, Daniela Daňová, ktorá sa umiestnila na bronzovom 

treťom mieste v kategórii 2D. Blahoželáme jej k úspechu a všetkým 

vám prajem chuť do získavania vedomostí, aby sa angličtina stala 

pre vás bránou k novému poznaniu zaujímavých vecí.  

                                                               (Mgr. Mária Mazúrová) 

 Dňa 6.12.2012 sa v 

priestoroch školy konalo 

vyhodnotenie rozvojových 

projektov na propagáciu 

odborného vzdelávania a 

prípravy v nedostatkových 

odboroch vzdelávania na rok 

2012. Úspešný projekt SOŠ 

Pruské "Farmársky deň" 

prezentovala Ing.Lašová, 

zástupkyňa školy. Tento projekt podali Ing. Lašová, Ing. Luhová 

a Ing. Gézeová. Cieľom projektu  - propagácia odborného 

vzdelávania - bolo zviditeľniť a podporiť študijný odbor podnikateľ 

pre rozvoj vidieka, ktorý má široké možnosti uplatnenia v oblasti 

agroturistiky a podnikania na Slovensku i v zahraničí a 

zároveň oživiť staré tradície. Projekt sa realizoval v našej škole 

počas Dňa otvorených dverí  pod názvom „ Farmársky deň“. 

Medzi ďalšie školy, ktoré odprezentovali svoje projekty patrili 

odborné školy z Topoľčian, z Kysuckého Nového Mesta a Nitry. 

 Ing. Priesol z MŠVVŠ SR otvoril projekt a privítal všetkých 

zúčastnených . Projekty zároveň zhodnotili aj Ing.Galanová, 

Ing.Žatkovičová a Ing.Jankovičová zo ŠIOV-u. 

Pozvané boli aj neúspešné školy, ktoré mali možnosť diskutovať s 

vyhlasovateľmi súťaže ako aj so školami. Workshopu sa zúčastnila 

PhDr.Bartoňová, riaditeľka SOŠ Považská Bystrica. 

Výmena poznatkov na tému odborného vzdelávania bola veľkým 

prínosom pre všetkých účastníkov. Tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré 

nás čakajú.   

 

 
 

 Dňa 20.12.2012 sa v priestoroch školy uskutočnila súťaž o 

Naj agrochlapca a Naj agrodievča. Zúčastnilo sa jej 6 dievčat a 3 

chlapci. 1.miesto získali Barbora Letrichová z II.A a Denis Kučera z 

II.M.  Prvý ročník  zaujal 

svojou netradičnou súťažou, 

prezentovaním sa žiakov, 

vedomostným testom a pestrým 

kultúrnym programom. 

Víťazom gratulujeme, držíme 

im palce v krajskom kole 

v Nitre  a tešíme sa na ďalší 

ročník súťaže o Naj agro 

chlapca a dievča. 
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Rozhovor  s 1.finalistkou NAJ AGRODIEVČA Barborou 

Letrichovou: 

Prečo si sa prihlásila do súťaže NAJ AGRODIEVČA a NAJ 

AGROCHLAPEC? 

,,Chcela som vyskúšať súťaž, ktorú som ešte neabsolvovala a aby 

som reprezentovala školu SOŠ Pruské.´´ 

Čo sa ti páčilo na súťaži? 

,,Boli dobre položené otázky, ktoré som ,,zložila“ mojimi správnymi 

odpoveďami a popritom sme sa ešte aj v príjemnej atmosfére 

zabávali na niektorých odpovediach druhých súťažiacich. 

Akú disciplínu by si zaradila do ďalšieho ročníka? 

,,Ochutnávanie a rozoznávanie druhov syrov, či už kravského, 

kozieho alebo ovčieho.´´ 

Ako, alebo čím by si získala 

ďalších súťažiacich do tejto 

súťaže? 
,,Sľúbením nejakých odmien, 

aspoň za účasť, prípadne by 

som ich odmenila známkou 

predmetu  z oblasti agropod-

nikania.´´ 

Vedela by si si predstaviť 

vlastnú disciplínu? 
,, Áno, vedela by som si predstaviť nejakú vlastnú disciplínu, ktorá by 

bola zameraná hlavne na chov zvierat.´´ 

Čo by si vedela povedať o škole? 
,,Naša škola SOŠ Pruské sídli v budove starého kaštieľa, ktorý bol 

kedysi kláštorom a je chránenou pamiatkou do dnešnej doby. Areál 

školy zdobia staré, chránené stromy, ovocné stromčeky, skleník, kde 

študenti pestujú zeleninu a rastliny, ďalej sa v areáli školy 

nachádzajú koterce, kde sú umiestnené psy našich študentov- 

kynológov a nakoniec ešte školský internát, kde som ubytovaná. 

Škola má široké zameranie odborov ako sú napríklad: AGP-

kynológia, rastlinná, živočíšna a potravinárska výroba. ´´ 

Tešíš sa na krajské kolo?   
,,Teším sa, pretože sa zúčastním súťaže, zažijem niečo nové 

a hlavne,  ako sa povie študentsky, ´´ULEJEM ´´sa zo školy,´´ 

dodala s úsmevom na tvári. 
                                       Rozhovor pripravila: Terézia Škanderová III.M 

 

 

Finále súťaže Euroscola v Štrasburgu 
 

SOŠ Pruské sa aktívne zapojila do súťaže Euroscola 2012, ktorá je 

určená pre všetky členské štáty Európskej únie. Svojím projektom 

na tému „Solidarita medzi generáciami“ sa zaradila medzi 8 

najúspešnejších škôl z celého Slovenska. Výhrou pre SOŠ Pruské 

bola účasť na veľkom finále v priestoroch Európskeho parlamentu 

v Štrasburgu. 

Ani sme sa nenazdali a nastal čas odchodu do Štrasburgu. Okrem 

súťaženia nám vedenie školy pripravilo aj zaujímavý sprievodný 

program. Na cesty sme vyrazili vo večerných hodinách 21.11.2012. 

Miestom prvých nezabudnuteľných zážitkov bol zámok 

Neuschwanstein v Nemecku. Naše ďalšie kroky viedli do mestečka 

Donauschingen a Triberg, kde sme obdivovali históriu i krásu 

alpskej prírody. Večer sme docestovali do Štrasburgu, kde nás 

čakalo ubytovanie a posledné prípravy na finále súťaže Euroscola.  

Ráno 23.11.2012  sme plní očakávaní vyrazili do budovy „LOUISE 

WEISS“ , do sídla Európskeho parlamentu. Po spoločných 
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parlamentných raňajkách nastalo zoznamovanie a predstavovanie 20 

európskych krajín a škôl. Našu školu, odbory a aktivity predstavila 

študentka Romana Rojková. Následne sme mali možnosť aktívne sa 

zapojiť do besedy s europoslancami. Popoludní nasledovala hra 

EUROGAME. Našou úlohou bolo vytvoriť viacjazyčné skupiny 

a riešiť test, ktorý pozostával z 25 otázok položených v rokovacích 

jazykoch. Táto súťaž bola vynikajúca, pretože nás hravou formou 

donútila komunikovať v cudzích jazykoch, spoznávať sa navzájom 

a snažiť sa o vzájomné porozumenie. Ďalej nasledovalo stretnutie 

pracovných skupín v sálach výborov. Diskutovali a vymieňali sme si 

názory na témy: migrácia a integrácia, solidarita medzi generáciami, 

životné prostredie a obnoviteľné zdroje energií, sloboda informácií, 

budúcnosť Európy. Tento skvelý deň bol ukončený odznením 

európskej hymny.  

Naša cesta smerovala do ďalšieho európskeho centra, do mesta 

Brusel, kde nás v dopoludňajších hodinách čakala Mgr.Beáta 

Balková, ktorá zastupuje Trenčiansky samosprávny kraj v Bruseli. 

Predstavila nám hlavné atraktivity mesta, navštívili sme kanceláriu 

TSK a deň sme zavŕšili návštevou Parlamentária, kde sme sa veľmi 

interaktívnym spôsobom dozvedeli o histórii, vzniku a fungovaní 

Európskej únie. Táto návšteva bola pre 

nás veľkým prínosom, pretože sme si 

utvrdili vedomosti z predchádzajúceho 

dňa, ktorý sme prežili v Štrasburgu.  

Posledný piaty deň nás cestou domov 

čakalo ešte jedno zastavanie a to 

v stovežatej Prahe. Navštívili sme 

Hradčany, Malomestské námestie, Karlov 

most, Orloj, Václavské námestie. 

V podvečer sme docestovali do Pruského, 

kde na nás už netrpezlivo čakali naši 

rodičia. 

V mene všetkých 24 žiakov sa chcem 

úprimne poďakovať pani profesorkám 

Ing. Terézii Luhovej a Mgr. Márii Mazúrovej, ako aj vedeniu školy, 

pani riaditeľke Janke Fedorovej a pani zástupkyni Ľubici Lašovej za 

možnosť zúčastniť sa tohto nezabudnuteľného výletu. Uvedomili 

sme si potrebu ovládania cudzích jazykov, pretože sme si na vlastnej 

koži overili už staré známe „koľko jazykov vieš, toľko krát si 

človekom“.  

Snáď sa do Európskeho parlamentu znova vrátime a možno niektorí 

z nás aj v pozícii europoslancov. 

                                                                    Peter Haviar, III.A 

Stáž v Taliansku 
 

V novembri sme sa zúčastnili na výmennom pobyte v Neapole 

v rámci projektu Comenius. Bývali sme v rodinách žiakov strednej 

školy, ktorých sme predtým hostili my počas ich pobytu na 

Slovensku.  

Prileteli sme do Ríma, kde sme si pozreli najznámejšie historické 

pamiatky vrátane Námestia sv. Petra vo Vatikáne, Fontánu di Trevi, 

ForumRomanum, ale najviac nás očarilo Koloseum.  Vlakom sme 

cestovali do Neapola, kde 

sme mali zaujímavý 

program. Navštívili sme 

významné prírodovedné 

múzeum, historickú časť 

mesta a ostrovný hrad 

Castelo del´Ovo. Najkrajšie 

zážitky sme mali na 

spoločnom výlete 

autobusom do Pompejí. 

Pompeje sú obrovské 

archeologické nálezisko – pred dvetisíc rokmi to bolo prekvitajúce 

mesto, ktoré zasypala láva po výbuchu sopky Vezuv.  Videli sme aj 

turistické letovisko Sorrento.  Posledný deň sme v škole zasadili 

strom priateľstva, no návšteva školy mala zvláštnu atmosféru, 
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pretože študenti tu štrajkovali za lepšie podmienky v talianskom 

školstve a celý týždeň neprebiehala výučba.  

Stretli sme sa aj s odvrátenou stránkou mesta – s chudobou. 

V Neapole je draho a na ulici žobre veľa nezamestnaných ľudí, 

najmä imigrantov. Na druhej strane nás potešilo, že najobľúbenejší 

futbalista je tu náš Marek Hamšík. Na stáži sa nám páčilo 

a z Talianska sme si doniesli prevažne pekné zážitky. 

                  (Lea Orgoníková z III. M a Angelika Gagová zo IV. Z) 
 

     Mladý ekofarmár 

 
23.1.2013 sa v priestoroch školy konala súťaž 

Mladý ekofarmár. Súťaže sa zúčastnili žiaci III.A 

triedy Patrik Trnka a Andrej Šedivý, z III.M triedy 

Zuzana Jurišicová a z II.M triedy Marek Gago. 

Súťaž mala tieto časti: 1.vedomostný test 

 2.vlastné dojenie  

3.hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky  

4.laboratórne skúšky surového kravského mlieka. 

 

 Vyhodnotenie súťaže bolo 

nasledovné:  

1.miesto: Zuzana Jurišicová 

2.miesto: Patrik Trnka 

3.miesto: Andrej Šedivý 

4.miesto: Marek Gago 

Všetkým gratulujeme a 

držíme palce Zuzke aj 

Patrikovi v národnom kole 

súťaže, ktoré sa uskutoční v 

marci v Kežmarku. 

 To, že máme v škole talentovaných študentov dokazuje aj, že 

zapojenie sa do súťaže  ZODPOVEDNE .sk. Cieľom súťaže je 

zvyšovať povedomie, šíriť osvetu o zodpovednom používaní 

internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií. Súťažnou 

úlohou bolo vypracovať projekt alebo vytvoriť leták, plagát alebo 

prezentáciu na vypísané témy. Súťaž koordinovali PhDr. Anna 

Polešenská a Ing. Oľga Gézeová. Do súťaže sa zapojili: 

    Daniela Uríčková I.M „Zviazaní sme internetom“ 

 Petra Matuščinová I.A „Drogy a fajčenie 

 Monika Pagáčová II.M „ Virtuálny Rómeo a Júlia“ 

(Súťažné práce si môžete prezrieť na zadnej strane časopisu) 

     

Viete,že... 

 

- 1. januára 1993 Slovenský rozhlas 

priniesol úvahu spisovateľa Ladislava 

Ťažkého? Začínala sa slovami: "Buď 

pozdravené novorodeniatko, Slovensko 

naše! Dobré ráno! Vitaj medzi štátmi 

sveta! Predstav sa im!" 

- 1.januára 1993 vznikla Slovenská republika, po rozdelení ČSFR? 

- poslanci NR SR zvolili vo februári 1993 za prezidenta SR 

Michala Kováča? 

- 13. marca 1939 vznikol prvý samostatný štát Slovákov? (1939 – 

1945). 

-  prezidentom prvej SR bol Jozef Tiso? 
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Veselo v škole  

... keby sme sa neučili, tak by sme boli hlúpi. 

Sfinga  - bola nejaký suvenír faraóna. 

Pyramídy – boli to obrovské sochy. 

Sarkofág -  pozostatky tela faraóna. 

Prečo sa učíme?  

Aby sme nadobudli vedomosti, ktoré v živote 

potrebujeme a nepotrebujeme. 

Čo je hygiena? 

Je pre človeka, keď si chce vydýchnuť, teda pospať. 

Mníchovský diktát ?  

To je to, že prišli mnísi. 

 

PoradŇa pre Absolventov  

 
Jeden z najnavštevovanejších portálov budúcich 

maturantov je  portál http://zmaturuj.zones.sk/. Sú tu 

sprístupnené maturitné témy zo slovenského jazyka, 

vypracované maturitné témy z cudzích jazykov 

(nemecký a anglický), gramatika, učebné poznámky, 

referáty. Takže milí maturanti, sadnite si za počítač 

a s chuťou do učenia! 

Určite viete, že človek využíva len 10 percent svojho mozgu. 

Predstavte si, čo všetko by ste mohli v živote dosiahnuť, keby ste si 

osvojili zopár trikov na zlepšenie svojej koncentrácie. Základom 

sú vyvážené raňajky, prestávky v učení, upokojujúca hudba a 

občas pomôže aj studená sprcha, aby schladila vašu prehnanú 

túžbu po vedomostiach. (toto je rada od študenta).           (VP) 

 

 

Stretnutie členov ŽŠR sa nieslo v dobrej atmosfére. Na zasadnutí 

12.12.2012 bola Ing. Janka Fedorová, riaditeľka školy. 

Koordinátorka ŽŠR Ing. Gézeová informovala prítomných  

o prebiehajúcich akciách. V 6.12. 2012 sa uskutočnil 3. ročník 

Mikulášskeho bazára, kde sa vyzbieralo 36€ . Nepredané veci boli 

odovzdané na charitu do Púchova. Všetkým zainteresovaným 

vyjadrujeme veľkú vďaku za pomoc a zrealizovanie akcie. Peniaze 

boli odovzdané žiakom na ŠI. Stále prebieha súťaž o najlepšiu 

dochádzku a najkrajšiu triedu, priebežné vyhodnotenie je na 

nástenke ŽŠR v budove A. Žiaci boli oboznámení s pripravovanou 

akciou -1. ročníkom súťaže Agrodievča a Agrochlapec 20.12.2012. 

Žiaci navrhovali nosiť  rovnošaty v škole, bude však potrebné urobiť 

referendum o tomto návrhu. V diskusii sa preberala otázka stravy 

žiaci pozitívne hodnotili pravidelné zasadanie stravnej komisie, 

ktorá rieši pripomienky operatívne. Žiaci, ktorí majú vlastné koterce 

musia mať zmluvu o prenájme.  Taktiež sa hovorilo aj o neustálom 

poškodzovaní majetku školy, čo 

kritizovala aj pani riaditeľka  

a informovala, že v škole bude 

kamerový systém. Ďalej sa bude 

riešiť  na ŠI aj Wifi pripojenie. 

Žiaci sa dohodli, že navrhnú 

plagátik o zásadách hygieny 

v priestoroch WC, aby sa 

neznehodnocovala sanita a nepoš-

kodzoval sa majetok školy.             

P.Haviar predseda ŽŠR)
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Vlastná tvorba 

 

                        MAMI 
 

Keď som bol malý,  s mamou sme sa spolu hrali. 

No čas rýchlo bežal a choroby mi ju už zobrali. 

Bola to veľká strata, no bol som ešte moc malý, 

na to, aby som si uvedomil, čo som vlastne stratil. 

No ako roky plynuli, bolelo to viac a viac. 

Čím dlhšia doba to bola ,tým sa mi chcelo plakať viac. 

 

Teraz je už tomu viac než 10 rokov. 

Za ten čas  spravil som pár podlezov a aj pár skokov. 

A ja dúfam, že pozeráš sa na mňa z hora 

plná lásky a pyšná na svojho synátora. 

Ja sa týmto chcem poďakovať za všetku tvoju lásku, 

ktorú si mi dávala, aj keď si mala už na vlásku. 

Všetkým chýba tvoja láska, ktorú si rozdávala, 

no naoplátku ti ju posielame MY do neba. 

A odkazujeme ti, že nám hrozne chýbaš, 

ale veď ty vieš,že v našich srdciach už navždy bývaš. 

Stále nie je pre mňa ľahké o tom takto hovoriť,  

no už viac nechcem bojovať, musím päste povoliť. 

 

Chcem to povedať a trochu sa konečne uvoľniť,  

v tichosti dať tento text a boha poprosiť. 

Prosím ťa ,Bože  o to, aby sa tam dobre mala, 

aby iba v tvojom náručí vždy sladko zaspávala, 

aby si tam mami na mňa v kľude počkala 

a aby si ma zase, zase silno objala. 

Dal by som všetko za to, aby som ťa mal pri sebe, 

no to nejde a občas mi z toho dobre  nie je.... 

Prepáč mi za to, ako sa teraz vyjadrujem, 

no robí to tá bolesť, ktorú v srdci  pociťujem 

Chýbaš mi a nedá sa to ničím zastaviť, 

niekedy sa idem v tej bolesti až utopiť. 

No bohužiaľ sa s tým pocitom musím zmieriť 

a iba pokoj tvoje duše môžem zdeliť. 

 

Ja viem, že navždy budeš so mnou aj keď si tu neni, 

stále cítim pri sebe dotyk tvojej materskej nehy 

Stále cítim, ako mi do ucha hovoríš, 

že som tvoje dieťa a to navždy ľúbiš. 

Nikdy nezabudnem na teba a na tvoj dotyk, 

lebo taký dotyk ako ty, už proste nemá nik, 

lebo tvoj dotyk ma priviedol na tento svet, 

svet plný lží a poloprávd, kde už teba niet...  

                                                                 (René III.M) 
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 Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“  

 

Ako študent som nevynikal...  

Už na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený 

na kariéru murára a to sa so mnou ťahalo až do deviatky. Bol 

som...Ako to vraví moja dcéra? „Looser?“... Lenže, prešlo pár rokov 

a je zo mňa celkom iný človek. Ľudia si ma vážia, volajú ma na 

konferencie, píšem do rôznych odborných i laických časopisov, 

robím speakera, prednášam, hodnotím projekty, s priateľmi zakladám 

vlastnú školu a dokonca mi čochvíľa vyjde rozprávková knižka. 

Predstavte si tú absurditu. Triedny hlupák a „outsider“ sa stane 

uznávaným, váženým a úspešným človekom.  

Zrejme sa pýtate...  

„Ako je to možné?“ Stalo sa to celkom náhodou a neplánovane. Vo 

svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové a kultúrne 

podujatia, realizoval som s deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal 

cesty, ako decká zaujať netradičnými prejavmi počas vyučovania i 

mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané aktivity rozvíjali moje 

komunikačné a prezentačné schopnosti, tiež ma nútili efektívne 

pracovať s ľuďmi a organizovať ich prácu, aby sme všetko stihli 

(čo sa nám prirodzene nie vždy podarilo :), oprášil som svoju detskú 

fantáziu a prezliekol ju do odevu s názvom kreativita, no a napokon 

to hlavné, naučil som sa motivovať seba i druhých, aby sme ako 

tím, v konečnom dôsledku podali nadľudské výkony. A dnes som 

tým, kým som ;)  

Prečo vám toto všetko rozprávam(píšem)?  

Pravdepodobne tajne dúfam, že vás 

môj príbeh bude inšpirovať...Držím 

vám všetkým palce...  

(Sem si dopíšte svoj vlastný príbeh)  

adios  

Mgr. Dávid Králik  

Autor pôsobí v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže, ktorý 

podporuje mladých ľudí aby poznali, vedeli a mohli využívať 

príležitosti pre kvalitnejší život vprojekte KomPrax – Kompetencie 

pre prax  

A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia!  
„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať 

príležitosti pre kvalitnejší život.“  

 

Misia IUVENTY  

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia priamo 

riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Svojmu modernému smerovaniu vďačí v mnohom Európskej únii. 

Venuje sa predovšetkým práci s mládežou mimo školského a 

rodinného prostredia a snaží sa o výchovu aktívnej mládeže, ktorá 

bude raz schopná uplatniť sa v budúcom živote. Svojimi 

programami dáva množstvo rôznych príležitostí pre mládež 

talentovanú, cestovania chtivú alebo štúdia žiaducu. Jednoducho 

povedané: IUVENTA sa zaujíma o to, čo mladí ľudia potrebujú a 

následne pracuje na tom, aby vedeli o možnostiach ako to 

dosiahnuť. Cieľovou skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku 

od 13 do 30 rokov  

IUVENTA je jedinou štátnou inštitúciou v našej krajine, ktorá sa 

venuje práci s mládežou. Samozrejme spolupracuje s centrami 

voľného času a mimovládnymi organizáciami a oslovuje v 

niektorých programoch a projektoch priamo aj školy. Do povedomia 

študentov sme by chceli dostať tri hlavné projekty, ktoré 

zastrešujeme a do ktorých sa môžu zapojiť aj Vaši študenti.  

Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax (Kompetencie pre prax) sa 

snaží zlepšiť kompetencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas 

školskej dochádzky. Mladí ľudia priamo tvoria a organizujú malé 

projekty, v ktorých si precvičia svoje schopnosti, mnoho sa naučia a 

robia niečo prospešné pre svoje okolie. Tým sa môžu výrazne 

posunúť ďalej aj pri hľadaní si zamestnania a vôbec pri uplatnení sa 

na trhu práce. Všetky bližšie informácie nájdete na 
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www.komprax.sk alebo na interaktívnej FB stránke: 

http://www.facebook.com/komprax.  

Asi „najeurópskejším“ zo všetkých programov či akcií je práve 

Mládež v akcii. Bol zriadený Európskou komisiou, Európskym 

parlamentom a členskými štátmi Európskej únie a je určený mládeži 

od 13 – 30 rokov, predovšetkým však mladým ľuďom vo veku od 15 

do 28 rokov a zameriava sa na podporu aktívneho občianstva 

mladých ľudí, povzbudenie tolerancie medzi mladými ľuďmi, 

podporenie vzájomného porozumenia mladých ľudí atď. Na stránke 

www.mladezvakcii.sk si nájdete všetky informácie o tomto projekte 

a v prípade záujmu Vám veľmi radi poradíme aj na FB stránke 

http://www.facebook.com/mladezvakcii.  

Posledný projekt, ktorý spomenieme v tomto úvodnom článku o 

našej inštitúcii je Eurodesk - európska informačná sieť, ktorá 

poskytuje nielen informácie, ale aj rady pre mladých ľudí a tých, 

ktorí sa mladým venujú. Eurodesk poskytuje informácie o 

možnostiach získania finančných prostriedkov na vzdelávacie, voľno 

časové aktivity či stáže. Informuje o aktuálnych výzvach, súťažiach, 

návodoch ako sa k týmto aktivitám dostanete. A ako sa dostanete k 

Eurodesku? Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe 

telefonickej, písomnej alebo elektronickej žiadosti. Niektoré z 

informácií môžete nájsť priamo na www.eurodesk.sk alebo na 

www.eurodesk.eu.  

IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeže skrýva v sebe 

obrovský potenciál. Potenciál 

organizácie, ktorá je tu 

predovšetkým pre mladých 

ľudí a tých, ktorí s nimi 

pracujú. V maximálnej 

možnej miere pracuje na tom, 

aby mládež poznala svoje 

možnosti a efektívne ich 

vedela využiť. Zastrešuje projekty, programy, pomáha mladým 

cestovať za poznaním, získavať zručnosti potrebné pre prax a teda aj 

ich neskoršie uplatnenie na trhu práce a nevynecháva ani skupinu 

talentovaných ľudí 

 

14.február je deň zaľúbených 

Naša redakcia želá všetkým čitateľom, 

aby v tento deň prežili veľa 

nezabudnuteľných zážitkov v kruhu 

svojich priateliek, priateľov i svojich 

najbližších a nezabudli ich v tento deň 

obdarovať . Niekedy stačí milý úsmev, 

pekné slovo alebo aj malý darček. My 

máme pre Vás báseň od Evy G. z I.M 

 

Mohol si ma strážiť... 

 

Mohol si ma strážiť, aj ma mať rád, 

Prečo si sa ma teda snažil oklamať? 

Len preto, že som dala najavo svoje city? 

Ale ja som nemohla za to, že moje srdce k tebe niečo cíti. 

Bolelo ma veľmi, keď si na mňa zvýšil tvoj krásny hlas,  

Ktorý bol pre mňa najkrajší zo všetkých krás. 

Keby si dal čas, našej láske, 

možno by sa v tvojich očiach zjavilo niečo krásne, 

a môjmu srdiečku tiež by bolo všetko jasné. 
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Ako sa správame... 

Aj správanie sa na verejnosti má svoje pravidlá, aj keď si to ani 

veľmi neuvedomujeme. Niektoré z nich dodržiavame celkom 

prirodzene. Napr. na ulici (nesprávame sa hlučne, nevykrikujeme, 

odpadky hádžeme do odpadkových košov, na ulici nepľujeme, ale 

použijeme vreckovku, pri výklade sa postavíme tak, aby sme 

ostatným nezavadzali a pod.) 

Ak sme v prírode, tiež zachováme kľud, nevykrikujeme a pod. 

V dopravnom prostriedku dávame automaticky prednosť starším. 

 

V škole tiež platia pravidlá slušného správania sa. V škole sa pritom 

vyžaduje spoločenské chovanie s rešpektovaním jeho zásad. 

V škole treba dodržiavať dochvíľnosť, slušnosť a zdvorilosť, 

zdraviť všetkých učiteľov aj všetky dospelé osoby, ktoré študent 

stretne. Treba byť ohľaduplný voči ostatným, snažiť sa pomôcť 

slabším, byť priateľský k spolužiakom. 

Umením je skromne vyhrávať a s úsmevom vedieť prehrávať. 

 

Vonku je zima, dni sú krátke a  večery dlhé. Pre tých, ktorí radi 

čítajú,  ponúkame dva typy, ktoré stoja za prečítanie: 

 

„Uah sa narodila s nebom v srdci a silu odolávať spoločnosti, ktorá 

sa ju snažila deformovať, čerpala zo svoje prirodzenej lásky k svetu. . 

Ako som mal mojim známym vysvetliť, že s ňou túžim v tom nebi žiť, 

ochraňovať ho, skrášľovať a dotvárať?j 

Pavel“Hirax“Baričák  -Sekundu pred zbláznením 

Janette Maziniová  - Cigánka 

Skutočný príbeh slovenskej cigánky 

...pre Rómov príliš biela svojim správaním, pre bielych zase príliš 

čierna farbou pokožky. Ukecaná a bláznivá, blogerka a mama  dvoch 

detí“ 

Radíme záhradkárom 

 
Február je pre záhradníkov a pestovateľov 

najdôležitejšie obdobie na začatie 

pestovania, pretože sa začínajú vysievať 

semená papriky a paradajok. Začíname 

okolo 15.februára, aby mali čas vyklíčiť 

a vyrásť na vhodnú veľkosť  pre 

vysádzanie. 

V ovocnej záhrade odoberáme vrúble ešte 

v čase, keď sú v dormancii. Vhodný je aj jarný rez ovocných drevín. 

Keď rozmrzne pôda, pripravujeme ju na výsev, vytýčime si miesto na 

sadenie (nikdy nesejeme a nesadíme rovnakú plodinu po sebe!) 

Prvé plodiny, ktoré vysievame je mak, po vysiatí povalcujeme valcom 

a tak lepšie zapracujeme do pôdy.  

Začíname presádzať izbové rastliny , pripravíme si novú zeminu a väčší 

kvetináč a po dvoch týždňoch môžeme rastlinku prihnojiť. 

V okrasnej záhrade odstraňujeme omrznuté časti drevín a ošetríme 

zlomené konáre, ktoré poškodil ťažký snem. Tohto roku ho máme 

neúrekom. 

 

Upečme si  chutné Mafíny 

 

Suroviny:   2 ks mrkvy, 2 ks jablká, citr. kôra, 2ks vanil. cukru, 1 

čajová lyžička škorice, 15 dkg práškového cukru, 18 dkg polohrubej 

múky, štipku soli, ½ prášku do pečiva alebo perníka, 2 ks vajcia, 6 

pliev. lyžíc oleja 

Postup:    Vajcia, cukor, vanilku, olej, škoricu vyšľaháme na penu. 

Primiešame postrúhanú mrkvu a jablká. V preosiatej múke 

zmiešame soľ, kypridlo a pridáme k hmote. 

Zmes plníme do mafíniek alebo 

papierových košíčkov. Do stredu môžeme 

vtlačiť kocku čokolády alebo kúsok banánu, 

višňu, hrozienka, marhule a pod. pečieme 15 

minút pri teplote 200 
o
 C. Dobrú chuť! 

4 

21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Petra Matuščinová I.A „Drogy a fajčenie 
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