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SOŠ Pruské poznajú... 
 

Stredná odborná škola v Pruskom  sa v  dňoch 25.- 26.10.2011 

v Častej Papierničke  zúčastnila slávnostného odovzdávania 

ocenenia EUROPROJEKT 2011 pod záštitou Agentúry 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 

fondy EÚ (ASFEU) - za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania 

a vedy  - spojený s prezentáciou úspechov v praxi prijímateľov 

operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum 

a vývoj. 

Cenu Europrojekt 2011 za operačný program Vzdelávanie 

získali:                            

 Základná škola s materskou školou Župkov, 

 Základná škola s materskou školou pre deti a 

žiakov so sluchovým postihnutím internátna, 

Drotárska cesta, Bratislava, 

 Stredná odborná škola Pruské  

Prezentáciu projektu za Strednú odbornú školu v Pruskom 

predniesla Ing. Ľubica Lašová, ktorá zároveň prevzala aj ocenenie – 

EUROPROJEKT 2011. Ocenenie odovzdali štátny tajomník 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo 

a generálna riaditeľka ASFEU Alexandra Drgová. 

Dňa 16.11.2011 sa konal 2. 

ročník súťaže o najkrajšiu 

tortu v Považskej  Bystrici 

v hoteli Študent. 

Našu školu reprezentovali žiačky 

III.C triedy odboru cukrár 

Michaela Krátka, Romana 



Suchánková, Janka Balážová a žiačka 2. ročníka Jarmila Štefinová. 

V kategórií dospelých nás 

reprezentovala pani majsterka OV  Bc. 

Janka Cíbiková , ktorá získala krásne 3. 

miesto . Veľká vďaka patrí za vzornú 

reprezentáciu školy spomínaným 

žiačkam, ako aj pani majsterke. 

 

V dňoch 14.-16.11. sa v Bratislave konal 

jubilejný 20. ročník výstavy 

učňovských odborov a remeselnej 

zručnosti „JUVYR 2011“. Nechýbali tu 

ani žiaci z našej školy. Za odbor cukrár nás reprezentovala žiačka 

z 1.V triedy Stanislava Papierniková pod vedením Bc. Staňovej a za 

odbor záhradníctvo žiačka 3.Z triedy Miriam Medňanská pod 

vedením Ing. Stopkovej. Prezentácia a ukážky remeselnej zručnosti 

našich žiakov zaujali širokú 

verejnosť a žiačky odchádzali 

skúsenejšie a bohatšie o množstvo 

nových zážitkov. 

 

                                                                                                              

(red) 

          Z našich aktivít 
 

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. 

Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. 

Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza 

zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. 

Advent je čas, kedy si ľudia majú venovať navzájom viac lásky a pri 

každej zapálenej sviečke stále viac otvárať svoje srdcia. 

Stredná odborná škola v Pruskom aj tento rok pripravila adventný 

veniec pre mesto Dubnica n/Váhom, ktorý je umiestnený pred 

obchodným centrom. Dva dni žiaci z učebného odboru viazač- 

aranžér kvetín pracovali na jeho zhotovení pod vedením majstrov 

odborného výcviku Bc. Evy Zahorákovej, p. Alici Oborčokovej a 

Bc. Jaroslava Zahoráka . Veniec je zhotovený z prírodných 

materiálov – čečiny, slamy ako aj vhodne zvolených ozdôb a štyroch 

sviec vo farbách symbolizujúcich advent. 

 

V dňoch 6 a 7. 12. 2011 sa uskutočnil 3 ročník Mikulášskeho bazára  

vo vežičke  SOŠ Pruské. Do akcie sa zapojili  žiaci i zamestnanci 

SOŠ.    Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa zapojili ako aj 

garantom akcie za zdarný priebeh (Ing. Mgr. Bielikovej,  Ing. 

Gézeovej,  PhDr. Polešenskej, Ing.Šeligovej) za ŽŠR M. Repatej 

a M. Siakeľovej z III.M 

 

Výťažok  81 € bol odovzdaný študentom ŠI na našej škole. 

Ostatné veci budú odovzdané  na charitu do Dubnice nad 

Váhom. 

 

Vianočné inšpirácie“– pod týmto názvom sa niesla tento rok 

celoslovenská aranžérska súťaž v Košiciach. 15.12. 2011 sa tu 



zišlo 19 žiakov s doprovodom 

pedagógov zo stredných škôl  z celého 

Slovenska, aby si zmerali sily 

v aranžovaní. Súťažné témy sa týkali 

blížiacich sa Vianoc a boli tri – 

vianočný svietnik, vianočná girlanda 

a „tajná práca“. Našu školu 

reprezentovali dve žiačky zo IV.Z 

triedy – Simona Šlesaríková, ktorá 

v tajnej téme obsadila pekné druhé 

miesto a Vladimíra Galbavá, ktorá 

taktiež vzorne zastupovala našu školu. 

Srdečne blahoželáme. 

 

21. 12. 2011 na SOŠ  sme si predvianočnú atmosféru vylepšili už 

tradične aranžérskou súťažou, ktorá bola 21.12.2011 v telocvični 

školy. 

V kategórii vianočný svietnik získali umiestnenie nasledovní žiaci: 

1. miesto Peter Haviar II.A 

2. miesto Paulína Dolinková III.Z  

3. miesto Miriam Medňanská III.Z 

4. miesto Alžbeta Drvarová I.C 

V   kategórii vianočná fantázia sa žiaci 

umiestnili nasledovne: 

1. miesto Vladimíra Galbavá, Simona 

Šlesaríková IV.Z 

2. miesto Irena Červená, Dominika 

Hlaváčová, Paulína Dolinková, 

Angelika Gagová III.Z 

3. miesto Eva Luhová, Lucia Luliaková 

IV.Z 

4. miesto Jozef Bačík IV.Z 

5. miesto Peter Gangúr I.V – žiak z nápravno – výchovného 

útvaru. 

 Zručnosť našich cukrárok sa 

ukázala aj v tomto vianočnom 

období. Predovšetkým 

dlhoročná reprezentantka našej 

školy, Stanislava Papierniková 

,predvádzala svoje pernikárske 

umenie pri výrobe a zdobení 

vianočných svietnikov. Novým 

talentom pre túto prácu je tiež 

študentka Erika Pecháčková, 

ktorá rovnako vyrábala vianočné svietniky, ktoré potešia nielen 

vôňou, ale aj pohľadom. 

 

Zelená stužka –  je to symbol mladosti, študentského 

života, symbolizuje nádej, otvára dvere do sveta dospelých. 

 

Zelenú stužku, ktorá sa pripína na hruď nosia s hrdosťou 

i naši   maturanti z tried IV.Z, IV.M, II.N, II.P. 

 



EUROSCOLA 2012 

 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 

vyhlásila súťaž organizovanú v rámci programu EUROSCOLA , do 

ktorej sme prihlásili aj našu školu.  

Cieľom súťaže je posilniť verejnú debatu o Európe a vyhrať 

účasť na programe Euroscola v Štrasburgu v roku 2012.  

Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom  na jeden deň 

navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako 

ozajstní europoslanci. Jeho cieľom je oboznámiť aj európsku mládež 

s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, ktorej poslanci sú 

volení vo všeobecných priamych voľbách. Mladí ľudia môžu zažiť 

na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadaniach, môžu si 

vymieňať názory o práci s európskym rozmerom, o záležitostiach, 

ktoré ich zaujímajú  A napokon sa snaží poukázať na znalosť cudzích 

jazykov v zjednotenej Európe. 

Prvým krokom 

k nášmu úspechu bola 

beseda, na ktorú prijali 

pozvanie europoslankyňa 

Katarína Neveďalová a z 

Národnej rady Slovenskej 

republiky Magda 

Košútová. Beseda sa 

konala dňa 16.12.2011 

a zúčastnili sa jej žiaci 

z II.M , II.A , III.M triedy. 

Študenti sa dozvedeli, ako pracujú europoslanci, čo je  náplňou ich 

práce, kto a kedy sa môže stať europoslancom. Získali veľa nových 

informácií o Eurozóne, parlamente a o situácii v našom 

poľnohospodárstve. Samozrejme, že študenti museli odpovedať aj na 

mnohé otázky a môžeme povedať, že sa nedali zahanbiť. Beseda 

prebiehala v príjemnej atmosfére, jej súčasťou bola zaujímavá 

diskusia. Našich študentov zaujímala budúcnosť poľnohospodárstva, 

otázka financovania jednotlivých rezortov a nakoniec aj samotný 

plat europoslancov, čo nie je vôbec žiadnym tajomstvom. A to bola 

výzva pre všetkých, že každý sa tam môže dostať, len musí ovládať 

jazyky a neustále sa im venovať. Na záver mohli dobrovoľne 

študenti, na základe rodovej rovnosti, vystúpiť dopredu, hoci netušili 

prečo. Škoda, že sa odvážili len Xenia Polaczyková a Erik Jurov, 

nemali súperov, a tak oni pôjdu do Štrasburgu, kde budú 

reprezentovať školu. 

A ešte jedno prekvapenie, 

40 žiakov sa pôjde 

pozrieť do slovenského 

parlamentu. Veríme, že sa 

nám podarí súťaž 

dotiahnuť do úspešného 

konca a dáme tak šancu 

našim žiakom zahrať sa 

na europoslancov. 

 

                                                                      Xenia Polaczyková III.M 

 

 

Veselo v škole  
 
 
Perly z pera našich žiakov 

 

 ... mala zelené očy... 

 

...žyvot je ťažký... 

 

...fyrma  Zetor začala vyrábať traktory... 

 



Viete, že ....  

Vo svete fajčí viac ako miliarda ľudí a do roku 2025 

sa očakáva, že to bude až 1,6 miliardy. Ak sa 

chceme úspešne podieľať na boji o vlastné zdravie, 

musíme si čím skôr uvedomiť zhubné pôsobenie škodlivín tabaku a s 

fajčením definitívne prestať. V tejto snahe treba využiť aj pomoc 

odborných lekárov či poradní na odvykanie od fajčenia. 

Tabak patrí medzi najvýznamnejšie príčiny zbytočných a 

predčasných úmrtí v histórii ľudstva. Fajčenie je rizikovým faktorom 

spôsobujúcim predčasnú smrť pri desiatkach ochorení, a to 

predovšetkým onkologických, srdcovo-cievnych, chorôb tráviaceho 

traktu, ústnej dutiny a ďalších. Fajčenie prispieva k predčasnému 

starnutiu a skráteniu produktívneho veku. 

 
Joseph Pilates- Nemec, ktorý bol v detstve chorľavý, prekonal reumatickú 

horúčku, trápila ho aj astma. Napriek tomu však nezaspal na vavrínoch a 

robil pravý opak toho, čo od neho okolie očakávalo. Stále športoval – 

lyžoval, cvičil jogu a gymnastiku. Neskôr študoval nemecké a východné 

telocvičné systémy, ktorými sa inšpiroval pri tvorbe konceptu inteligentnej 

gymnastiky.                        Pilatesova metóda pozná šesť princípov. 

Dýchanie, koncentrácia, kontrola, presnosť, 

plynulosť a powerhouse (tento termín 

vyjadruje stred tela, z ktorého vychádza každý 

jeden pohyb. Nachádza sa dva centimetre pod 

pupkom). 

Telo sa s pomocou pilatesu stane motoricky 

inteligentnejšie a ak človek, ktorý mu obetuje 

čas, skoordinuje pohyb s dýchaním, bude mať 

z neho dokonca radosť. 

Jednoducho zosumarizované, pilates naučí 

zabudnúť na staré držanie tela a prirodzene mu 

„vštepí“ nové, dobré zásady,  zaujatím vhodnej 

polohy.  Pilates a joga – to sú cvičenia, vďaka 

ktorým budeme mať nové telo a k tomu bonus - 

flexibilitu a silu. 

Vlastná tvorba    

Závislý        

Keď  slnko zapadá a ja idem spať, myslím len na teba... 

Milujem ťa, mám ťa rád, neviem prečo, ale je to tak… 

pripadám si ako kvet plný medu… 

a ty si ako včely, ktoré za ním idú... 

Som na tebe závislý… 

Nie, nie sú to nezmysly… 

Neviem bez teba žiť… 

Neviem si to predstaviť... 

Keď nie som s tebou, 

stále na teba myslím… 

A keď sme spolu,  

cítim sa, ako keby letím… 

Vždy som rád, keď môžem prísť... 

Chcem, aby to tak zostalo, 

nechcem sa nikdy rozísť… 

Bez teba som stratený… 

Zostať s tebou som odhodlaný… 

Nikdy nech sa to nezmení… 

Nech navždy ostaneme sebou ľúbení… 

                                                                              René II.M 
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Výnimočná žena 

 

Na svete sú miliardy ľudí a z toho viac ako polovicu tvoria 

ženy. Sú to herečky, speváčky, športovkyne a mnohé slávne 

osobnosti ale len jedna, sa môže písať s veľkým Ž  a je pre mňa 

výnimočná. Je to moja mama. Ak by sa mali  odovzdávať ocenenia 

za  silu, statočnosť výdrž, ona by ich vyhrala. A už teraz môžem 

povedať, že určite nie som sama, čo si to myslí. Mohla by som ju 

vychvaľovať  ešte dlho, ale každého asi zaujíma, prečo ona.  

Zaslúžila si to tým, že prešla ťažkými skúškami, ktoré by nejedna 

žena už dávno vzdala. Po tom, ako sa rozviedla s mojím tatom, si 

našla priateľa, ktorý napriek tomu, že je Slovák býva  v Taliansku, 

lebo tam má prácu. Po nejakom čase mama otehotnela a  znova sa 

vydala. Po pár mesiacoch sa narodilo v Taliansku krásne dievčatko -  

Kristínka. predčasne a musela ísť do inkubátora, ale inak bola  

zdravá. Všetci sme sa z nej tešili, keď nás prišli pozrieť na 

Slovensko. Bola ako malý ružový batôžtek. Po krátkej návšteve sa 

vrátili späť.  Ubehol nejaký čas a stalo sa niečo, čo nik nečakal. 

Kristínka nám vážne ochorela. Mala chorobu, pri ktorej krv obehne 

telíčkom len raz a potom jej ju musia znova vymeniť. Mama s ňou 

chodila po nemocniciach, a tam jej ju vymieňali a  dodávali krvinky 

a krvné doštičky. Vyliečiť to mohla nová kostná dreň, ktorú doktori 

hľadali. Mama nemohla prísť na Slovensko, tak sme ja a moja sestra 

išli za ňou na prázdniny. Kristínka bola krásna, taká malá gulička. 

Nikto  by nepovedal, že je chorá. Keď sa blížil čas výmeny krvi  

alebo Kristínke niečo chýbalo, robili sa jej fľaky po tele a my sme 

boli veľmi vystrašené. So sestrou sme si ju užívali, hrali sme sa 

s ňou, dávali jej papať. V jeden deň si mama všimla na Kristínke 

niečo nezvyčajné. Ako jej svietilo slnko do očí, tak jej očká vyzerali 

ako mačacie, lebo jej bolo do nich vidieť. My sme už odchádzali, 

keď s ňou mama bola v nemocnici. Po príchode domov správa od 

mamy bola krutá, naša Kikuška pomaly prichádzala o zrak. Pre mňa 

to  boli muky a nechápala som mamu, ako to môže zvládať, keď ja na 

takú diaľku som to nevedela pochopiť. Ale viem, že aj pre ňu to boli 

ťažké chvíle, pretože neraz, keď som jej písala, či nemôžem 

Kikuške  dať  svoju dreň, svoj zrak, tak mi mama odpísala, že to by 

nešlo a že aj ona by spravila všetko pre to, aby bola zdravá, aby sme 

boli navždy zdravé všetky. Nechápala som, prečo malé nevinné 

dieťa musí tak trpieť. Nikomu nikdy nič nespravila, nezhrešila. Pre 

mňa to bolo hrozné, modlila som sa každý večer, aby  Kikuška bola 

zdravá. Bolo obdobie, kedy som sa modlila, aby Kristínka vôbec 

prežila ďalší deň.  

Blížili sa Vianoce a my sme sa tešili, že budeme všetci spolu, 

ale opäť musela ísť mama aj s Kristínkou do nemocnice. Tam 

strávili Vianoce, Nový rok a dlhý čas. Mama sa naučila po taliansky, 

aby rozumela doktorom a mohla pomáhať našej Kikuške. Strávili 

tam neskonale veľa času a samozrejme nám chýbali, no priznám sa, 

že mne chýbala hlavne mama. Ale oplatilo sa modliť a prosiť 

o pomoc, lebo nám prišla potešujúca správa. Kristínke našli darcu 

kostnej drene a mohli ju operovať. Boli sme šťastní, ale mama zas 

prosila o to, aby sa operácia podarila a aby jej telíčko  kostnú dreň 

prijalo. Operácia sa podarila a kostná dreň vracala pomaly zdravie 

mojej sestričke. Konečne bola Kikuška a mama doma. Po dlhom 

čase sme počuli mamu v telefóne a na hlase bolo poznať, aká je 

šťastná, ale i napriek tomu v jej hlase boli starosti a my sme sa 

nečudovali. 

Cez prázdniny v lete sme sa za nimi vybrali. Boli sme takí 

šťastní, že ich uvidíme, no bolo pre nás ťažké bojovať s pocitom, že 

Kristínka nás nevidí. Ako sme tam prišli a videli sme Kristínku, bol 

to pre nás najväčší dar. Na Kristínke bolo  vidieť, že je slabá, bola 

chudunká a mala slabé nôžky. No mama bola silná, nebolo na nej 

nič poznať, ani raz sa pri nás nerozplakala a nedala na sebe nič 

poznať , ale bolelo ju to. Tak ako ju, tak aj nás. Ale ona, ona bola  tá 

silná. Kristínke sa polepšilo a už nemusela chodiť na krv. No preto, 

že bola oslabená, ešte stále nechodila. Tak je to až doteraz. Kristínka 

nechodí, nerozpráva, stále berie lieky a mama to s ňou všetko 



prežíva. Chodia cvičiť, Kristínka plače a mame to trhá srdce. Bolo 

vidieť na nej, že má veľa starostí, že je z toho všetkého unavená, že 

ju to všetko bolí. Ale ja sa jej nečudujem. Ja ju obdivujem. Po troch 

rokoch takého života, myslím, že nik by taký nechcel, ale napriek 

všetkému, nepoznám nikoho, kto by to tak zvládal. Ja osobne by som 

to asi nezvládla, lebo keď som videla Kristínku, keď papala a začala 

sa dusiť a plakať, musela som odísť, lebo mi bolo do plaču a plakala 

som... Ale tá žena, tá silná žena, ktorej je mi pýchou, že som jej dcéra 

to zvláda. Kristínke sa postupne zdravotný stav zlepšuje a dozvedeli 

sme sa aj  potešujúcu správu. Kristínka bude vidieť, povedali to 

odborníci zo Zlína. Jej diagnóza bola, že na jednom očku má šedý 

zákal a na druhom tiež, ale má aj prevrátenú sietnicu. Aj keď  uvidí 

len polovične, bolo by to pre nás veľké potešenie. Konečne by videla 

krásu okolo seba a donútilo by ju to aj chodiť a rozprávať.  

Viem, že som tu rozprávala len o mojej malej sestričke, ale 

keby ste nepoznali jej príbeh, nevedeli by ste, za čo by si tá moja 

mama zaslúžila odmenu, kvôli čomu je taká výnimočná.  Kristínkin 

život je mamin život a myslím, že mama trpela tak isto a možno aj 

viac. Každá jedna žena, ktorá miluje 

svoje dieťa chce, aby bolo zdravé, 

šťastné,  aby nikdy netrpelo, aby mu 

nikdy nik neublížil. Viem, že keby 

nám niekto ublížil, tak mama zakročí 

a ten človek by to ľutoval do konca 

života. 

 Teraz ako to tak píšem 

a rozmýšľam, tak prichádzam na to, 

že aj ocenenie by bolo málo, pretože 

moja mama je tak výnimočná žena, že 

také ocenenia ešte nevymysleli. To je 

ona, pre mňa najsilnejšia a 

najvýnimočnejšia  žena na svete.   

 

                                                                                         Irena III.Z 

Poradňa pre absolventov                                     

Študenti  končiacich ročníkov, máte pred sebou maturitnú skúšku, 

ale už teraz uvažujete ako ďalej. Prelistujte si zoznam vysokých 

škôl, kritériá prijímania, ako i termíny, poplatky, možnosti 

absolvovať prípravný kurz. 

 Ale nezabudnite na to najpodstatnejšie, zodpovedne sa 

pripravovať na maturitnú skúšku a hlavne čo najlepšie 

zmaturovať. 
 

www.zlatestranky.sk  

www.portalvs.sk/ 

www.zoznam.sk/katalog/.../Skoly/Skoly-vysoke-info/  

www.univerzita.net/ 

sk.wikipedia.org/.../Zoznam_vysokých_škôl_na_Slovensku 

szm.sk › Vzdelávanie a školstvo 

www.portalvs.sk/ 

www.minedu.sk/index.php?rootId=414 

vysoka-skola.studujem.sk 

www.vysokeskoly.com/                         

 

Opäť pripomíname termíny  externej časti 

maturitnej skúšky a písomnej formy 

internej časti maturitnej skúšky z 

predmetov: 

a) slovenský jazyk a literatúra dňa 13. marca 2012 (utorok), 

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk dňa 14. marca 

2012 (streda), 

c) matematika dňa 15. marca 2012 (štvrtok) 

 Termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy 

určil TSK jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti 

v čase od 28. mája 2012 do 31.mája 2012. 

                                                                             (výchovný poradca) 

http://www.portalvs.sk/
http://www.univerzita.net/
http://www.google.sk/url?url=http://szm.sk/vzdelavanie-a-skolstvo/&rct=j&sa=X&ei=2s_STL2HFoKaOqyjsIYP&ved=0CDUQ6QUoAA&q=vysok%C3%A9+%C5%A1koly&usg=AFQjCNGdpJD2nZZ4kzmXO2bS4Ll3cxDtRQ
http://www.portalvs.sk/
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=414
http://www.vysokeskoly.com/


Zasúťažili sme si: 
 

9.11.2011 bola spustená online súťaž BOBOR, ktorej sa zúčastnilo 

6 žiakov (koordinátor Mgr. Vanková). 

 

8.12.2011 sa celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show 

zúčastnilo 10 žiakov  v kategóriách EXPERT  012 a EXPERT  034, 

(koordinátor Ing.Vajdíková a Mgr.Vanková).  

 

Od 5.9. 2011 do 9.12.2011 prebiehali triedne kolá olympiády z 

anglického jazyka a následne školské kolo. Víťazom sa stala žiačka 

IV.M triedy Eva Žovincová, odbor kynológia.  

 

Dňa 14.12.2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého 

jazyka. Tejto olympiády sa zúčastnili žiaci z treieho a štvrtého 

ročníka študijných odborov a žiaci nadstavbového štúdia, ktorí boli 

úspešní v triednych kolách olympiády z nemeckého jazyka. Najlepší 

žiaci v školskom kole boli Irena Červená z III.Z triedy a Martin 

Behan z II.N triedy. Víťazom gratulujeme! 

 

Viete, čo jete? 
 

Ovocie   je najdôležitejším zdrojom vitamínov. Obsahuje až 80% 

vody a okolo 20% sušiny. V sušine sa nachádzajú hlavne sacharidy, 

nestráviteľná buničina, ktorá priaznivo vplýva na pohyby čriev. 

V ovocí sa nachádzajú aj pektíny, ktoré využívame pri príprave 

džemov. Spôsobujú ich hustnutie (rôsolovatenie). Z minerálnych 

látok obsahuje hlavne vápnik, sodík a horčík. Z vitamínov je to 

najmä vitamín C, vitamín A a vitamín B. Pri konzumovaní by sme 

mali dať prednosť domácemu ovociu, za veľmi prospešné sa 

považujú jablká. Dovážané ovocie by sme mali konzumovať len 

v zime, keď je nedostatok nášho ovocia, ale aj preto, lebo dovážané 

druhy nám častejšie spôsobujú alergiu. 

 Za bohatý zdroj vitamínu C považujeme šípky, ktoré stačí nazbierať 

v prírode, usušiť a využiť na prípravu čaju. 

Hovorí sa im aj „pomaranče severu“. 

Najskôr ich necháme rozdrvené 

a namočené v studenej vode, potom 

prevaríme a znova lúhujeme, aby sme 

zachovali čo najviac vitamínu C. Čaj je 

najzdravšie ho osladiť medom.  

 

Milovníkom sladkostí  ponúkame rýchly,  nepečený zákusok: 

 Ingrediencie: 

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

0,20 dkg cukru. 

Poleva:  0,20 dkg čokolády na varenie a 0,05 dkg stuženého tuku. 

Postup: stredne veľkú misu alebo tortovú formu vyložíme 

mikroténom, dno vyložíme piškótami, potrieme vrstvou kaše 

uvarenej z vody, jabĺk, cukru a pudingu. Postup opakujeme 

a ukončíme piškótami. Po stuhnutí (asi 3 hodiny) polejeme 

čokoládovou polevou.                

                   krúžok výzdoba a zdobenie pečiva  Bc. Anna Pisarčíková     

Od 01.08.2011 prebiehal v SOŠ Pruské projekt pod názvom 

"Obnova barokovo-klasicistického kaštieľa s areálom v 

Pruskom, číslo ÚZPF 772/1-3", ktorý bol ukončený  31.12.2011 

a je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky. Na základe uvedeného projektu bol vykonaný 

architektonicko-historický výskum a umelecko-historický 

výskum s dokumentáciou vykonaného výskumu.  

 

 

 

 

 



Slovakiatour 2012 

 
Dňa 20.1.2012 sme sa v rámci odbornej verejnosti zúčastnili 

medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2012 

v Bratislave.  

ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného 

ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v 

regióne Strednej Európy. Prezentovali sa tu viaceré cestovné 

kancelárie, kúpele, domáce i zahraničné regióny cestovného ruchu, 

podniky poskytujúce služby v cestovnom ruchu. Žiaci mali možnosť 

si zobrať propagačné materiály jednotlivých regiónov, mapy, 

kalendáre, katalógy cestovných kancelárií, ktoré môžu použiť pri 

písaní referátov, seminárnych či záverečných prác. 

Súčasťou veľtrhu bola výstava 

zameraná na poľovníctvo a oddych, kde sa 

prezentovali podniky, ktoré ponúkajú pre 

poľovníkov ale aj milovníkov prírody 

inšpirácie na trávenie voľného času 

v prírode. Ďalšou akciou bola výstava 

s názvom Wellness a Fitness, ktorá bola 

zameraná na prezentáciu vybavenia 

wellness a fitness centier a na propagáciu 

zdravého životného štýlu. 

Veľmi zaujímavý pre žiakov bol 

sprievodný veľtrh gastronómie Danubius 

Gastro, ktorý prezentuje ucelenú ponuku 

pre oblasť gastronómie a hotelierstva od profesionálneho 

prístrojového vybavenia, cez nábytok, potraviny, nápoje, až po 

obalové materiály, obchody a reklamu. Medzi najatraktívnejšie 

sprievodné akcie patrili nasledovné súťaže:   

 12. ročník Národnej prehliadky kuchárskeho a cukrárskeho 

umenia „Poézia v gastronómii“, kde sa predstavili súťažné 

exponáty hotelov, reštaurácií, cukrární, odborných škôl a 

učilíšť z celého Slovenska.  

 exponáty hotelov, reštaurácií, cukrární, odborných škôl a 

učilíšť z celého Slovenska. hotelov, reštaurácií, cukrární, 

odborných škôl a učilíšť z celého Slovenska.  

 Baristické súťaže Majster kávy Junior a Barista Open. 

 5. pekárska 

súťaž o 

Najlepší 

Bratislavský 

rožok  

 9. ročník ST. 

NICOLAUS 

CUP 2011 s 3. 

ST. NICLAUS 

FREE STYLE 

– súťaž 

v miešaní 

nápojov 

 Súťaž Carving Cup- v umeleckom vyrezávaní z ovocia 

a zeleniny. 

                                       (Martina Koleňáková  I.V) 

 

 

 

Posledné slová 

chcem adres ovať 

žiakom z tried I.V, 

III.V, II.Ap, I.A a I.C, 

ktorí sa žúčastnili 

veľtrhu, že svojim 

správaní počas 

cestovania i na výstave 

pekne reprezentovali 

našu školu.                                    

Ing. Terézia Šeligová 
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Okienko spoločenského správania 

 
1. Na spoločenskom večierku sa stretnú pán Mazák (riaditeľ divízie) a pán 

Kráľ (riaditeľ spoločnosti) s pánom Nováčikom (podriadený pána Mazáka). 

Pán Nováček chce predstaviť pánom Mazákovi a Kráľovi svoju manželku. 

Určte, koho pán Nováček predstaví komu a v akom poradí. 

a) Pánov Kráľa a Mazáka svojej žene, následne svoju ženu obom pánom 

b) Pán Nováček predstaví svoju manželku najskôr pánovi Mazákovi, 

následne pánovi Kráľovi 

c) Pán Nováček predstaví svoju manželku súčasne pánovi Mazákovi aj 

pánovi Kráľovi. 

 

2. Je vhodné dodať pri predstavovaní taktiež nejakú drobnú informáciu o 

tých, ktorých predstavujeme? 

a) Nie je vhodné 

b) Áno, pre uľahčenie ďalšej prípadnej spoločenskej konverzácie 

c) Je zakázané 

 

3. Ak sa preruší telefónny hovor, kto volá späť ako prvý? 

a) Volajúci – bez ohľadu na organizačné či spoločenské postavenie 

b) Volaný 

c) Volajúci s nižším spoločenským postavením 

 

4. Mladý riaditeľ má vo svojom tíme staršiu podriadenú. Kto komu môže 

ponúknuť tykanie? 

a) Staršia podriadená mladšiemu riaditeľovi 

b) Nie je vhodné, aby si tykali 

c) V pracovnom prostredí je mladší riaditeľ spoločensky významnejší – 

môže ponúkať tykanie 

 

5. Pri rokovaní so zákazníkom si chcete vymeniť vizitku. Kto podáva 

vizitku ako prvý? 

a) Staršia osoba mladšej osobe 

b) Spoločensky významnejšia osoba 

c) Spoločensky menej významná osoba 

6. Ste riaditeľ a vychádzate z miestnosti. Vo dverách stretnete svoju 

podriadenú, ktorá vchádza. Kto má prednosť? 

a) Prednosť má riaditeľ 

b) Medzi dverami neplatí zákon spoločenskej významnosti. Vždy sa chodí 

najprv von 

c) Prednosť má podriadená, lebo je žena 

 

7. Ste na oslave narodenín vášho dobrého priateľa. Kedy môžete začať 

konzumovať jedlo? 

a) Keď vás vyzve hostiteľka 

b) Keď vás vyzve hostiteľ 

c) Keď vás vyzve najstaršia osoba pri stole 

 

8. Kto vyberá miesto na sedenie v reštaurácii – muž, alebo žena?  

a) Je to muž 

b) Je to žena 

 

9.  Môže sa dáma upravovať – napríklad maľovať si pery – pri stole? 

a) Môže 

b) Iba maľovať pery 

c) Nikdy 

 

10. Ak polievku dojedáte, kam nakláňate tanier? 

a) Ľubovoľne 

b) Dopredu 

c) Dozadu 

 

11. Ak ste dojedol (a), kam položíte použitý látkový obrúsok? 

a) Na tanier 

b) Na pravú stranu 

c) Na ľavú stranu 

 

12. Poobedoval (a) ste so svojím zákazníkom. Kto bude platiť? 

a) Zákazník 

b) Ten, kto pozval 

c) Každý si zaplatí sám 
 

.Správne odpovede: 
1. a) , 2. b) , 3. a) , 4. c) , 5. c) , 6. b) , 7. a) , 8. b) , 9. c) , 10. a) , 11. c) , 12. b)  

http://www.spolocenskaetiketa.sk/zivot-na-pracovisku


          Presádzanie izbových rastlín 
Jarné obdobie je ideálny čas na 

presadenie izbových rastlín začína sa 

v marci a trvá až do apríla. Presadiť 

je treba tie rastliny, ktorých korene 

celkom vyplnili črepník, nikdy nie 

skôr (koreňový bal je treba v celku 

vytiahnuť ). Nový črepník by mal byť 

o 3 cm väčší ako predchádzajúci. 

Investovať  peniaze je treba aj do 

nového kvalitného substrátu 

určeného na izbové rastliny alebo na 

istý druh rastliny. Asi deň pred 

presádzaním ja potrebné rastlinu 

dobre poliať. Tesne pred presadením je tiež dobré presadanej rastline 

odstrániť všetky odumreté a nahnité korene a taktiež aj poškodené 

listy a stonky. Nezabudnite, že na dno črepníka by mala ísť drenážna 

vrstva –asi 2,5cm, napr. keramzitu alebo štrku. Na drenáž dajte 

trochu nového substrátu ,naň položíte rastlinu s koreňovým balom 

a ten zasypte novým substrátom. Rastlinu jemne pritlačte, po 

presadení rastlinu treba poliať, ak zemina usadne, treba ju do 

kvetináča dosypať. S hnojením je treba ešte počkať aspoň 2-3 týždne, 

pokiaľ sa rastlina dobre zakorení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MY V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 

 
 V našom internáte sme prežili mnohé pekné aktivity, o ktoré sa chceme 

s vami podeliť. 

 
 NÁVŠTEVA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA V 

BRATISLAVE 

Dňa 23. 11. 2012 v rámci spolupráce s DSS Pruské žiaci zo školského 

internátu s klientmi navštívili divadelné predstavenie "Popol a vášeň." 

Pred predstavením si pozreli nábrežie Dunaja, ktoré už bolo vianočne 

vyzdobené.  

 

 MIKULÁŠ V DSS PRUSKÉ 
Dňa 5. 12. žiaci zo školského 

internátu tradične prezlečení za 

Mikuláša, čertov a anjelov potešili 

Klientov DSS. Priniesli im trochu 

sladkostí a zároveň videli ťažký osud 

týchto ľudí. Najviac  boli dojatí, keď 

videli nových mladých klientov. 

Vtedy si uvedomili dôležitosť 

zdravia a rodiny.  

 

VIANOČNÁ VÝZDOBA V ŠKOLSKOM  INTERNÁTE  
Žiaci spolu s vychovávateľkami si vyzdobili  nielen priestory v školskom 

internáte, ale aj svoje izby  pred nastávajúcimi vianočnými sviatkami. 

Najkrajšie vianočne  vyzdobené izby mali žiačky Inka Vlčková a Ada 

Lišková  naše prváčky, zahanbiť sa nedali ani naše druháčky - Terka 

Škanderová , Dominika Jandzíková, Danka Daňová, Lenka Pechová.  

 

 PEČENIE MEDOVNÍKOV 

V školskom internáte nám pani 

vychovávateľka  pripravila 

aktivitu, ktorá bola zameraná na 

pečenie medovníkov. Dievčatá, 



ktoré sa do aktivity zapojili ukázali svoju šikovnosť nielen v pečení, 

ale i v zdobení medovníkov. Táto aktivita nás zaujala a zapojíme sa 

do nej aj v budúcom roku. 

 

VIANOČNÝ VEČIEROK 
Večer 13.12.2011 - strávili žiaci školského internátu spolu 

s vychovávateľkami na vianočnom večierku. Z každej strany dýchala  na 

nás vianočná atmosféra a všetci sme sa spolu zabavili na peknom a 

veselom programe. Zabavil nás Malý Mirko so Zuzou, naše speváčky 

Dominika a Kajka v doprovode Lenky s gitarou,  naši svalnáči Filip, 

Jožko, Palino, slepé krásky 

Pavlínka, Paulínka a Inka.  Zaujal 

nás aj tanec s diabolom, ktorý nám 

zatancoval  náš prváčik Tomáško.  

Prváčky - Barborka, Aďka, Eliška, 

Alžbetka, Ingrid nám predviedli 

dobu adventnú. Večierok 

moderovali  Terinka spolu 

s Marikou a o hudbu sa postaral náš 

DJ Erik.  

 

 

 VYHODNOTENIE ČISTOTY IZIEB 

Koniec roka býva spojený  

s bilancovaním. To sme urobili aj 

my. Chceme sa s vami podeliť 

o tieto výsledky. Dlhodobo sa na 

prvom mieste v čistote izby   

umiestňujú prekvapivo naši chlapci  

z bunky č.225 : Ladislav Guga, 

Lukáš Gago, Andrej Šedivý 

a Marek Gago.  Pekné a čisté izby 

majú aj Mirka Krenželáková, Majka Jantošová, Terka  Škanderová 

a Dominka Jandzíková.   
                                                                            Škanderová II.M 
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