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Nové číslo prináša:  

1. účasť žiakov na celoslovenských súťažiach, 

2. Participatívny rozpočet na našej škole, 

3. rôzne aktivity žiakov..., 

4. vlastná tvorba. 

                          13 / 3– 2019 

 

Flora cup 2019 v Bratislave 

 

Na jubilejnom 40. ročníku Flóry v Bratislave, ktorá zaplavila 

Inchebu v dňoch 4.-7. apríla2019 sme samozrejme nemohli 

chýbať ani my. Na tomto známom podujatí naši ţiaci pomáhali 

SAKF s výstavnou expozíciou, zároveň sme mali k dispozícii 

plochu, na ktorej sme realizovali našu školskú expozíciu , ktorá sa 

niesla v svadobnom duchu a dvaja študenti súťaţili v kategórii 

junior na Flóra cup-e. 

Reprezentovali nás Kristína Prekopová a Štefan Gaţo. Celkové 

umiestnenie našich ţiakov bolo 5. a 6. miesto, v kategórii voľne 

viazaná kytica obsadil Štefan Gaţo 3. miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 Veľká noc v Pruskom 2019 

 

Stredná odborná škola v Pruskom, ktorej zriaďovateľom je 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), uţ po siedmykrát spojila 

sily so Slovenskou asociáciou kvetinárov a floristov a v stredu, 10. 

apríl 2019 zorganizovala tradičnú súťaţ vo viazaní a aranţovaní 

kvetín s názvom Veľká noc v Pruskom. 

Celoslovenská súťaţ, ktorej sa zúčastnilo celkovo sedem škôl 

z celého Slovenska i zo susednej ČR, sa niesla v duchu jari 

a Veľkej noci. Súťaţilo sa v troch disciplínach, ktorými boli jarná 

kytica s prútím, veľkonočná kvetinová dekorácia na stôl a 

veľkonočná prízdoba črepníkovej rastliny. Naši študenti obsadili 

prvé priečky celkového poradia: 

1. miesto: Kristína Prekopová, SOŠ Pruské  

2. miesto: Štefan Gažo, SOŠ Pruské                                Štefan II.Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ročník celoslovenskej súťaže stredných škôl vo 

výcviku psov podľa BH-SK 
 

Dňa 16. 4. 2019 sa na SOŠ v Trnave konal uţ V. ročník 

celoslovenskej súťaţe stredných škôl vo výcviku psov podľa BH-

SK. Súťaţe sa zúčastnilo 5 trojčlenných druţstiev, okrem 

domácich súťaţiacich svoje vycvičené psy predviedli aj študenti 

z našej školy i psovodi zo SOŠ Ivánka pri Dunaji, SOŠ Nitra 

a SOŠ Ţilina. 

Všetci zúčastnení  

preukázali, ţe svojim 

psíkom sa svedomite 

venujú a niektoré 

výkony súťaţiacich 

dvojíc boli skutočne 

na vysokej úrovni. 

Medzi nimi boli aj študenti našej školy a Paulína Hala 

Magdadiová zo IV. M. so svojou sučkou belgického ovčiaka 

obsadila v súťaţi jednotlivcov výborné 3. miesto. Aj ďalšie 

reprezentantky našej školy – Viktória Poliaková zo IV. M. 

a Veronika Feriancová z III. A. ukázali svoje výcvikové 

majstrovstvo a vďaka ich prezentácii sa naša škola v súťaţi 

druţstiev umiestnila celkovo na veľmi peknom druhom mieste.    
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Všetci súťaţiaci sa zhodli na 

tom, ţe súťaţ bola pre nich 

nielen príjemným športovým 

záţitkom, ale aj motiváciou na 

ďalší výcvik, pretoţe väčšina 

z nich sa uţ teší na ďalší 

ročník tohto podujatia, na 

ktorom by chceli uspieť čo 

najlepšie. 

 

                           Viki IV.M 

 

 

 

Naša škola opäť skrásnela... 

 
Tak ako kaţdý rok v tomto období aj teraz v apríli sa konal 

jubilejný 10.ročník Dňa Zeme na našej škole. Ţiaci všetkých 

odborov sa do tejto vydarenej akcie zapojili.   

Pracovali nielen ţiaci, ale aj pedagógovia našej školy. Ráno bolo 

slávnostné otvorenie Dňa zeme na nádvorí školy, kde pani 

riaditeľka pripomenula ţiakom význam tohto dňa, zdôraznila, ţe 

o našu zem sa musíme všetci starať. Ţiaci sa rozdelili na skupiny, 

ktoré viedli pedagógovia a kaţdá skupina dostala určitú prácu, 

ktorú  sa snaţila aj splniť. Kosili  a ošetrovali sa trávniky, sadili sa 

kvety do vyvýšených záhonov, strihali sa ţivé ploty, čistil sa celý 

areál školy vrátane parku, štiepkoval sa drevený odpad , ktorý sa 

vyuţil ako štiepka do záhonov, čistila sa skalka, jazierko 

a vykonalo sa mnoho iných prác. Všetci ţiaci aj pracovníci školy 

tvrdo pracovali a na koniec bola vyhlásená najlepšia skupina 

a tieţjednotlivci, ktorí boli aj odmenení sladkou odmenou. Všetci 

sme zhodnotili, ţe akcia bola veľmi vydarená a areál školy je 

veľmi krásny a čistý.                                                               red. 
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Ďalší úspešný projekt new skills - new roads 

 
V rámci projektu Erazmus + sme sa v dňoch 31.3.2019 – 

13.4.2019 zúčastnili odbornej stáţe v hostiteľskejj škole – 

Landwirtschaftliche Fachschule v Rakúsku.  

Účastníkmi projektu boli študenti z  odboru podnikateľ pre rozvoj 

vidieka -  Terézia Klinčuchová, Silvia Trimelová, Milan Staňo 

a Lukáš Jelinek spolu s pedagogickým dozorom. 

Odborná škola ponúka štúdium v oblasti poľnohospodárstva, 

vinohradníctva, chovu malých zvierat a výroby krmív, 

hospodárenia na vidieku, v poľnohospodárstve a v domácnosti. 

Odborná stáţ bola zameraná na podnikanie a rozvoj na vidieku, 

kde výstupom bolo plnenie kvalifikačnej jednotky manaţér 

hotelových sluţieb. Z toho sa odvíjali prax a činnosti študentov. 

Študenti boli zaradení na pracoviská v Gasthause Riepl 

a v školskej jedálni, kde si vyskúšali práce v jednotlivých 

profesiách od prípravy jedál, varenia aţ po servírovanie 

a podávanie jedál. V hoteli mali moţnosť spoznať niektoré 

manaţérske činnosti . Vypracovali SWOT analýzu sluţieb 

v uvedenom hoteli,  kde poukazujú na značný útlm návštevnosti a 

odporúčajú niektoré zlepšenia, hlavne v oblasti propagácie 

a marketingu. 

Navštívili sme školskú farmu, kde sa chová hovädzí dobytok. Jeho 

produkcia sa zameriava na výrobu mlieka a mäsa, ktorým sa 

zásobuje široké okolie v regióne. Významné miesto má aj 

produkcia zemiakov a  výroba a spracovanie hrozna. Škola má 

vlastný vinársky podnik, kde naši študenti čistili fľaše, pracovali 

pri plnení a etiketovaní fliaš a veľmi zaujímavá a poučná bola aj 

degustácia vína z vlastnej produkcie. 

Na  praktickom vyučovaní sme si vyskúšali spolu so študentmi z 

partnerskej školy  ozdobovanie nádob na veľkonočné pečivo, 

zhotovovali sme výrobky z recyklovateľných tetrapakových 

obalov a vyrobili sme aj búdku pre vtáčiky. 
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Počas voľna sme spoznávali mestečko Hollabrunn a jeho okolie . 

Hollabrunn je okresné mesto s krásnym námestím, školami, 

parkami a historickými budovami.  Zúčastnili sme sa 

veľkonočných trhov,  ktoré sa konali v Múzeu Alte Hofmühle, 

z mesta viedla pešia cesta na novovybudovanú vyhliadkovú veţu 

Koliskowarte. Zaujímavá bola prehliadka múzea Mamuz 

v Mistelbachu, ktoré odhaľuje vývoj osídlenia ľudí v tomto 

regióne, odkiaľ pochádzajú aj skameneliny mamutov. Zaujala nás 

aj návšteva mesta Retz, kde sa nachádza starý hrad a námestie je 

obklopené historickými budovami a pozreli sme si aj Windmülhle  

Retz – najstarší mlyn v Európe. 

Dva týţdne, ktoré sme strávili na odbornej stáţi boli plné aktivít.  

Zoznámili sme sa s rakúskym školským systémom počas hodín 

praktického vyučovania, študenti sa sčasti oboznámili  

s cestovným ruchom a podnikmi v meste Hollabrunn a navštívili 

sme 

pamiatky

, kultúrne 

a historic

ké miesta 

v okolí. 

(Silvia) 

Marlenka Cup 

Dňa 24.4.2019 sme sa ako jediná zahraničná Stredná odborná 

škola zúčastnili súťaţe Marlenka Cup v Opave. Pozvanie na toto 

podujatie sme dostali od garanta súťaţe Strední školy hotelnícvi a 

sluţeb a Vyšší odborné školy v Opave a súčasne od Moravsko-

slezského kraja. 

Našu školu reprezentovali Andrea Kučerová, ţiačka III.C  triedy a 

Barbora Bajzíkova, ţiačka I.C triedy, pod vedením Mgr. Eriky 

Staňovej. Téma bola tanierový dezert s pouţitím orechov, medu a 

jablka. Ţiačky medzi silnou konkurenciou dôstojne reprezentovali 

školu, za čo im patrí vďaka.               
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Inšpirácie v kynológii 

 

Dňa 07.05.2019 o 09:00 hod. sa v  SOŠ v Pruskom konal 

 Workshop  na tému ,,Inšpirácie v kynológii“. Workshop viedli 

manţelia Bátoryovci zo Ţiliny a  Patrik Štefanec  z klubu ,, 

Psovodov - záchranárov K - 7“.   Ţiakov zaujali prednáškou, 

prezentáciou a praktickými ukáţkami motivovali ţiakov k práci so 

psami. Ukáţky boli zamerané na zručnosť a ovládateľnosť psov, 

na pachové práce, prinášanie aportu, nosework a brainwork. 

     Na danom workshope sa zúčastnili ţiaci odboru kynológia 

z tried  II.Zk,  III.Ak,  IV.M a zo Strednej poľnohospodárskej 

školy Cibeins  pri Lyone (Francúzsko),  v ktorej majú tieţ odbor 

kynológia.                                                               Natália  II.Z                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opäť v Hollabrune 

V dňoch 6.5.- 10.5.2019 

sa 7 ţiakov našej školy 

pod vedením Mgr. M. 

Vánikovej zúčastnilo 

výmenného pobytu 

v partnerskej škole 

Landwirtschaftliche 

Fachschule Hollabrunn 

v Rakúsku.  Účastníci 

projektu boli študenti z 

odboru podnikateľ pre 

rozvoj vidieka a 

agropodnikanie - 

kynológia.  

Počas nášho 5 dňového pobytu sme získali mnoţstvo nových 

záţitkov a poznatkov. Ţiaci sa zúčastnili teoretického, ale hlavne 

praktického vyučovania. Okrem študijných povinností sme sa 

venovali aj spoznávaniu okolia, navštívili sme historické mesto 

Eggenburg, pštrosiu farmu a mnoho iného. 

Ţiaci odchádzali spokojní a veríme, ţe ďalší výmenný pobyt bude 

rovnako úspešný:)                                                 Silvia III.A 
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Motivácia k učeniu 
 

Motivácia. Vec, ktorá chýba nejednému študentovi. Poznáte to. 

Prídete zo školy domov, alebo na internát a nie a nie dostať sa 

k učeniu. Ja sama mám rovnaký problém. Jednoducho prídem zo 

školy, idem vyvenčiť psa, prídem na internát a úplne ma vypne. 

Neskôr príde stará známa kamarátka, prokrastinácia. ,,O hodinu 

idem na to.“ No nejdeš, zlatíčko. Ak to raz odloţíš, budeš to 

odkladať donekonečna a zrazu zistíš, ţe je tu skúškové obdobie, 

v horšom prípade maturita, či u vysokoškolákov štátnice. Ak sa 

k nim samozrejme dostaneme. No kaţdý z nás jednoducho musí 

odolať sladkému volaniu televízie, telefónu, či inej aktivite, ktorá 

ho odrádza od učenia. Predsa to najcennejšie ,čo máme, je čas. 

Skúste začať experimentovať s vlastnou schopnosťou 

koncentrácie. Pokúste sa zistiť, kedy vám mozog pracuje 

najefektívnejšie, jednoducho kedy sa najlepšie sústredíte. 

U niekoho to je medzi 6 – 7 hodinou ráno, u niekoho to je poobede 

a u niekoho aj v noci. A naopak, pokúste sa zistiť, kedy sa ani za 

svet nedokáţete sústrediť. Kedy je pre vás zábavnejšie pozerať na 

holú stenu ako do kníh.  

Človek vyuţíva iba 10% svojho mozgu, ale to určite uţ viete. 

Predstavte si, čo všetko chcete v ţivote dosiahnuť. Nech je to 

čokoľvek. Či uţ práca v prestíţnej nemocnici, či malá súkromná 

ordinácia, či je to vlastné podnikanie, alebo sa jednoducho chcete 

mať v ţivote dobre, cítiť sa spokojne. No to len tak z ničoho nič 

nepríde. Nikto vám nič z toho nedá zdarma. Dobrá motivácia, 

však? Ak vám však nepomôţe ani to, mám pár rád. 

 

 Treba sa hýbať – nedostatok pohybu brzdí krvný obeh 

a tým sa zniţuje schopnosť koncentrácie. V pokoji stačí 

hýbať striedavo pravou a ľavou nohou. 

 Raňajkovať – Hlavnou zloţkou raňajok by mali byť 

proteíny. Tie zabránia bolesti hlavy.  

 Ľahký obed! – Ťaţké jedlo vás skôr uspí ako preberie.  

 Zbytočne nestresovať –Stres nás zatlačí do kúta. Strach 

z učenia a z toho následný smútok a stres je to posledné, čo 

nám pomôţe. Práve naopak. Čím viac sa stresujeme 

a bojíme, tým menej si toho zapamätáme.  

 Nezabúdať na spánok –Netreba váhať si trochu zdriemnuť. 

Po prebudení budete mať určite mnoţstvo nových nápadov 

a hlavne, budete sa cítiť viac oddýchnutí!  

 Písať si vlastné poznámky – Je dokázané, ţe ţiaci, ktorí si 

píšu vlastné poznámky, zvládajú písomky a skúšky lepšie 

ako tí, čo sa úmorne učia z knihy alebo počítača. 
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 Prestávky – Počas učenia nie sú vôbec zlý nápad! Ak dlho 

sedíme nad učením, vyvíja to na nás veľký tlak. Počas 5 – 

10 minútovej prestávky si nielen oddýchneme ale nás 

mozog aj získa dostatok času na spracovanie nových 

informácií.  

 

Učenie je jednoducho zlo, ale aj cesta k úspešnej kariére 

a šťastnému ţivotu. Nebojme sa plniť si svoje sny!  

                                                                                    Kristína I.M 

 

VESELO V ŠKOLE 

 

Laktácia –sú to dni, kedy zvieratám tečie mlieko 

 

Fotosyntéza – pohlcuje škodlivé látky na kvetine 

 

Vymenujte 5 hormónov – mužské hormóny, sexuálne 

hormóny, ženské hormóny, zvieracie hormóny... 

 

Vylučovacie sústava (funkcia) – splavuje telo... 

...keď niečo telo nepotrebuje, všetko, čo si telo nezobere, 

keď vybere všetky živiny, vytamíny a tak a ostatné vinde 

vylučovacím traktom 

Láska 

 

Ešte ťa poriadne nepoznám  

A už mi chýbaš  

Pre koho si stvorená? 

A kde zaspávaš?  

 

 

Neviem dôvod, ale moja myseľ po tebe túži  

Si jak slnečnica v záhone čierno-bielych ruží  

Každý z nás má chyby, no ja ich neviem nájsť  

Chcem ťa mať pri sebe a vidieť ťa rásť  

 

Veľakrát som sa sklamal 

No ty taká nie si  

Radšej viacej spoznáš  

A potom prejdeš k veci  

Na dobré sa dlho čaká  

Na teba si počkám  

 

Chcem znova vidieť ten tvoj zlatý úsmev  

a tvoje krásne očká  

 

Tvoja prítomnosť mi robí radosť v duši  

Vtedy mi nikto chvíľku s tebou nenaruší  

Vedel by som s tebou byť aj do polnoci  

Ale viem, že na teba doma čaká mama a oci 

Pre mňa 100 kilometrov od domova  

láska k tebe riadna sila  
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Za tebou  prídem rád a znova  

Pri mne žiadna páka nezaberá  

Byť s tebou pri západe slnka v objatí  

Ostatok sa už nejako doladí  

 

Jeden impulz ma pri tebe stačil  

A tlačidlo lásky  som v srdci stlačil  

Ruka v ruke spolu krásna predstava  

Ešte krajšia, že sa za mňa vydávaš  

Toľko citu za taký krátky čas  

 A tvoj neuveriteľne sladký hlas  

Do teba som celý zapálený  

Si chutná ako mandle v karameli 

Len ty a ja a krásny svet  

 

Štyri krídla, dvaja ľudia a spoločný let  

Vedel by som o tebe napísať milión viet  

Moje srdce bije ako titánový piest  

Zober si ma pod svoje ruky  

A nechám sa viesť  

 

Možno v tebe kolujú pochybnosti  

Či je to pravda alebo len lesť  

Všetko ide od srdca a úprimne  

Za to ti dám hore päsť 

                                                                  

                                                                            Lukáš IV.A 

Celoštátna súťaž Mladý ekofarmár Nitra 2019 

20. ročník celoštátneho kola súťaţe ţiakov stredných odborných 

škôl ,,MLADÝ EKOFARMÁR“ sa konal v Strednej odbornej 

škole veterinárnej v Nitre v dňoch 15.-17. mája 2019. Slávnostne 

ju otvoril Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Gestorom súťaţe je  

MŠVVaŠ SR a ŠIOV.  Pri príleţitosti jej 20. ročníka boli ocenení 

členovia komisií a stredné odborné školy ďakovným listom od 

MŠVVaŠ SR. Za dlhoročné úspešné organizovanie školských, 

krajských a celoštátnych súťaţí aj naša SOŠ Pruské bola ocenená 

ďakovným listom. 

Štartovacia listina 20. ročníka mala 29 súťaţiacich, ktorí 

zastupovali desať stredných odborných škôl s poľnohospodárskym 

zameraním z celého Slovenska.  

Súťaţ bola zameraná na teoretické vedomosti a manuálne 

zručnosti. Prítomné boli aj stredné školy z Českej republiky a zo 

Srbska. Našu školu SOŠ Pruské reprezentovali študenti Milan 

Staňo a Martin Pirťan z triedy III. Ap, ktorí študujú odbor 

podnikateľ pre rozvoj vidieka a Juraj Burdej z triedy I.Am, ktorý 

študuje odbor agromechatronik. Všetci do súťaţe vloţili svoje 

nadšenie, vedomosti a zručnosti, ktoré odborná komisia hodnotila 

a na konci ocenila študentov na prvých piatich miestach.  Kaţdý 

súťaţiaci si odniesol certifikát za účasť. 
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Tvorivé dielne 

Téma tohtoročných tvorivých dielní bola  "Kreativita je 

tvorivosť ". Dňa  30.5.2019 sme pre ţiakov ZŠ v regióne 

pripravili zaujímavé aktivity. 

Tvorivých dielní sa zúčastnilo 50 ţiakov zo ZŠ Ilava a ZŠ Pruské.  

Ţiaci si mohli vyskúšať svoju zručnosť pri vyhotovení náramku, 

vyskúšali si výrobu kytičky ruţí z papiera. Zaujímavá bola výroba 

figúrok a ozdôb z cesta, zdobenie perníčkov, ktoré si ţiaci mohli 

odniesť domov Niektorí chlapci si vyskúšali svoju šikovnosť 

v jazde na malotraktore, čo nám trošku znepríjemňovalo počasie a  

tomu sme museli prispôsobiť aj program . 

Všetci účastníci dostali sladkú odmenu a veríme, ţe si okrem 

vyrobených darčekov odniesli aj veľa pekných záţitkov. Mnohí 

ţiaci odchádzali spokojní a uţ sa tešia, ţe prídu aj o rok. 

Víkend otvorených parkov a záhrad v SOŠ Pruské 
 

Prvý júnový deň sa niesol v duchu Víkendu otvorených parkov 

a záhrad. Ústrednou témou tohto ročníka bola Záhrada a jej 

živočíšna ríša.  

Naša škola sa zapojila uţ druhýkrát a i v tomto ročníku sa  SOŠ 

Pruské stala súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä 

historickým parkom a záhradám, do ktorej sa vrátane Slovenska 

zapája 19 krajín z celej Európy. 

Návštevníci si mohli pozrieť nádvorie kaštieľa s rozľahlým 

parkom v anglickom štýle. Prehliadka areálu bola  spojená 

s odborným výkladom histórie obce Pruské.  

Historický park má celkovú rozlohu 6,65 ha. Je súčasťou exteriéru 

SOŠ Pruské, certifikovanej "Prírodnej záhrady" a odpočívadla s 

jazierkom a 6-timi podpornými zdobenými stĺpmi z historickej 
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koniarne. Parkový areál má vzácne druhy drevín, ktoré sú 

zaujímavé nielen svojou druhovou rozmanitosťou, ale aj 

úctyhodným vekom. 

Teší nás, ţe počas dvoch voľných dní k nám zavítalo veľa 

návštevníkov, ktorí si našli čas a merali cestu aţ z Bratislavy, z 

Martina, z Povaţskej Bystrice, ale aj z blízkeho okolia.  

Veríme, ţe sa im u nás páčilo a odniesli si veľa pekných záţitkov 

a podarilo sa im zastaviť v čase a vychutnať si krásne scenérie 

a spev vtáčikov.                                                                      red. 

 

Medzinárodná výstava ruží 

V dňoch 1.-2. júna sme prijali pozvanie na 2.ročník medzinárodnej 

výstavy ruţí v Ivanke pri Dunaji. V parku sv. Rozálie súťaţilo 6  

druţstiev zo Slovenska aj zo susedných  Čiech.Našu školu 

reprezentoval tím, ktorý tvorili Štefan Gaţo a Kristína Prekopová.  

Celá súťaţ sa niesla v duchu 100. výročia úmrtia Milana 

Rastislava Štefánika.  V nádhernom prostredí  a pri vydarenom 

počasí vytvorili naši ţiaci spomienkový veniec, výsadbu do 

nádoby a vyzdobili  stôl pre 4 osoby.  V kaštieli a v blízkom parku 

prebiehala súčasne výstava ruţí a rôzne zaujímavé sprievodné  

podujatia. Vyhrali všetci účastníci, hodnotiaca komisia 

a organizátori akcie sa zhodli, ţe všetky práce sú veľmi pekné, 

a preto ocenili rovnakým dielom všetkých účastníkov súťaţe. 

Cítili sme sa tu veľmi dobre a aj touto cestou ďakujeme 

organizátorom za pozvanie.                            Kristína IV.A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ľudí poháňajú dve základné motivácie: strach a láska. Keď 

máme strach, stiahneme sa zo života. Keď sme plný lásky, 

otvárame sa všetkému, čo život prináša, so zanietením, 

nadšením. Najprv sa musíme naučiť milovať samých seba vo 

všetkej našej kráse aj nedokonalostiach. Ak sa nedokážeme 

milovať, nedokážeme plne využiť našu schopnosť milovať 

ostatných a náš potenciál tvoriť.“  

                                                                                     John Lennon 
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Participatívny rozpočet na SOŠ Pruské 

 
SOŠ Pruské je jednou zo 16 škôl v Trenčianskom kraji, ktorá sa 

zapojila do projektu Participatívneho rozpočtu. 

 Prostredníctvom školského Parti rozpočtu študentom ponúkame 

príleţitosť zmeniť našu školu k lepšiemu.  

"Máte nápad na zlepšenie školských priestorov, atmosféry na 

škole? Povedzte nám o ňom! Zapojte sa do diskusie o využití 1 000 

eur. Rozhodnite o tom, ktoré projekty budú podporené 

a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole!  ". Takto znelo motto 

nášho projektu! 

Ako sme začínali? 

Na začiatku sa stretli členovia ŢŠR, ktorí sa ako prví oboznámili 

so zámerom Participatívneho rozpočtu. Participácia, čo to je? Ide o 

spolurozhodovanie, spoluúčasť  - študenti sami navrhnú, vyberú a 

zrealizujú zaujímavý nápad. Aby sme si to skúsili, študenti si vo 

vybraných triedach zahrali hru "Nie je mesto ako mesto". Preniesli 

sme sa o niekoľko rokov  dopredu a boli sme členmi mestského 

zastupiteľstva. Úlohou bolo vybrať projekt pre mesto, presvedčiť a 

zaujať ostatných, ţe ten môj výber je najlepší. Niektorí boli veľmi 

aktívni a súťaţiví. 

Nasledoval zber nápadov, ktoré sa ale budú realizovať na našej 

škole. Z kaţdej triedy  študenti vybrali najlepšie nápady, čím viac, 

tým lepšie a tieto postúpili do celoškolského kola - workshopu 

nápadov. Kaţdý nápad sa rátal, či uţ išlo o zlepšenie podmienok 

pre ţiakov v eámci voľno-časových aktivít, o  oddychové alebo 

relaxačné zóny, alebo o spoločenské, kultúrne či športové vyţitie, 

zlepšenie kvality výučby - investícia do vybavenia učební, 
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pomôcok,  oblasť ekológie....  

Niektoré projekty boli veľmi podobné, tie sa zlúčili, 12 projektov 

určená komisia prehodnotila a schválila ako realizovateľné a boli 

odovzdané na dopracovanie. Tam bolo dôleţité urobiť správnu 

finančnú kalkuláciu. Do záverečného hlasovania bolo vybraných 

10 projektov a členovia jednotlivých projektov začali  svoju 

propagačnú kampaň. 

Hlasovanie sme nastavili tak, ţe prebiehalo elektronicky. Kaţdý 

študent mal 3 hlasy. Jeden hlas mohol prideliť len na jeden 

projekt. Hlasovalo 220  ţiakov a pedagogických pracovníkov. 

Ţiaci svojimi hlasmi vybrali 3 projekty, ktoré sa začali realizovať. 

Najvyšší počet hlasov získal projekt  Renovácia WC s rozpočtom 

400€, druhý v poradí sa umiestnil projekt  Lepšia WIFI na 

internáte s rozpočtom 400€ a tretí projekt, ktorý sa zrealizuje je 

Vybavenie odbornej učebne v sume 260€ (chýbajúca suma sa 

dofinancuje z OZ na našej škole). Podľa výsledkov sa ukázalo, čo 

najviac našich študentov trápi. 

Dňa 2.5.2019 zasadal 

realizačný tím, ktorý 

posúdil rozpracované 

projekty a  kde 

členovia víťazných tímov informovali o ďalšom postupe. Projekt 

Renovácia WC sme  technicky dopracovali, keďţe bol na 

realizáciu najnáročnejší  (nákup kombi WC so sedadlom, farba na 

omietku a dvere). 

Niektorí ţiaci boli prekvapení z výsledkov hlasovania, očakávali, 

ţe ich projekt bol lepší  a nebol vybraný.  

Tu by som chcela zdôrazniť, ţe všetky projekty, ktoré ţiaci 

navrhli boli na vysokej úrovni.  

 

Realizátorom úspešných projektov ţeláme zdarný priebeh prác a 

tešíme sa na následné vyuţívanie výsledkov ich práce. Veríme ţe 

sa nám podarilo  prispieť k pozitívnej zmene na škole a tešíme sa 

na ďalší ročník. 
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Výchovná poradkyňa radí absolventom  

Ako napísať dobrý životopis 

 

Poviete si, ţe napísať ţivotopis je jednoduché. Stačí, ak napíšeme 

aké máme vzdelanie, záujmy, skúsenosti a je to. Ak má byť 

ţivotopis dobrý, treba dodrţať určité zásady: 

1. Kvalitná fotografia - v slušnom oblečením  s  

    neutrálnym pozadím 

2. V CV spomeňte len tie informácie, ktoré sú relevantné na danú  

      pozíciu (len to najdôleţitejšie) 

3. Pracovné skúsenosti by mali byť zoradené od najaktuálnejších,  

     potom uvádzajte bývalé zamestnania  s opisom vašich  

     pracovných skúseností. Vaše vzdelanie- najvyššie dosiahnuté  

     uveďte samostatne. 

4. Ideálna dĺţka ţivotopisu sú dve strany- stručný, jasný a vecný,  

    písať vecne  a stručne. 

5. Mali by ste aspoň pár vetami opísať, na čom ste sa podieľali  

    a čo sa vám podarilo (svoje úspechy aj školské aktivity) 

6. Pouţívajte správny jazyk - vyjadrujte sa profesionálne, na  

    úrovni, odborne a gramaticky správne.   

7. Pozrite sa, ako by mal vyzerať dobrý ţivotopis, inšpirujte sa  

     zaujímavými šablónami. A, samozrejme, treba ho aktualizovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Zmysly - Angelika I.M 
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