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Kvalitné vzdelanie prostredníctvom systém duálneho 

vzdelávania sa dá získať aj v agropotravinárskych 

firmách 
 

     33 slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych 

firiem je pripravených od školského roka 2016/2017 vzdelávať 

budúcich prvákov - stredoškolákov v systéme duálneho 

vzdelávania. Deviataci základných škôl si môţu vyberať 

spomedzi 12 poľnohospodárskych a 6 potravinárskych učebných 

odborov. Praktické vyučovanie sa môţe uskutočniť v 27 

poľnohospo-dárskych a 19 potravinárskych prevádzkach, 

schválených ako pracoviská praktického vyučovania. 

Zamestnávatelia prejavili najväčší záujem o vzdelávanie ţiakov 

v učebných odboroch poľnohospodár – mechanizácia a cukrár – 

pekár. Vyplýva to 

z informácií, ktoré počas 

dvojdňového seminára 

o Vzdelávaní študentov pre 

potreby dodávateľov 

pôdohospodárskej techniky 

11. a 12. februára 2016 v Liptovskej Tepličke (zorganizoval 

AGRION – Zdruţenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky 

v SR) a následnej tlačovej besede uviedol predseda Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.  
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Stredná odborná škola Pruské overuje v spolupráci 

s výrobnými firmami duálny systém vzdelávania 

   V systéme duálneho vzdelávania sa ţiak stáva  ţiakom školy a 

na základe podpísania učebnej zmluvy s konkrétnou firmou sa 

stáva aj ţiakom výrobnej firmy. Firma poskytne ţiakovi praktické 

vyučovanie – odborný výcvik  vo firme pod vedením skúsených 

odborníkov a vo väčšom rozsahu ako doteraz.  Ţiak získa reálne 

pracovné zručnosti a skúsenosti, čo ho zvýhodní na trhu práce.  

V duálnom vzdelávaní sa bude teoretické vyučovanie realizovať 

na SOŠ Pruské, odborný výcvik v 1.ročníku na SOŠ a vo vyšších 

ročníkoch vo firmách. Počas štúdia budú firmy štvrťročne 

hodnotiť ţiaka spoločne so školou a na základe toho prideľovať 

ţiakom motivačné štipendiá. Firmy sa budú aktívne podieľať aj na 

teoretickom vyučovaní. Zástupca firmy bude členom skúšobnej 

komisie na záverečných a maturitných skúškach. 

     Vstupom do duálneho vzdelávania a podpísaním učebnej 

zmluvy ţiak získava aj rôzne benefity: 

 Odborné vzdelávanie s pouţitím najnovších technológií, 

zariadení a materiálov. 

 Moţnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu 

uzatvorenú s firmou. 

 Začlenenie do pracovného kolektívu budúceho 

zamestnávateľa, riešenie reálnych praktických úloh. 

 Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom 

motivačného štipendia, odmeny za produktívnu prácu 

a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa. 

 Získanie certifikátu od firmy o dĺţke a obsahu praktického 

vzdelávania vo firme, ktorý ho zvýhodní na trhu práce 

(absolvent s praxou vo firme). 

 Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného 

pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu 

s lepším mzdovým ohodnotením. 

SOŠ v Pruskom spolupracuje pri overovaní duálneho vzdelávania 

s firmami: PD Mestečko, PD „Vršatec“ Pruské, Agrodúlov s.r.o,  

Agrofarma Červený Kameň, Milsy, a.s. Bánovce nad Bebravou. 

 

Dňa 14. 1. 2016 sa ţiačka 1.M   Paulína Hala Magdadiová  

zúčastnila ako jediná študentka strednej odbornej školy okresného 

kola olympiády v anglickom jazyku. Olympiádu organizovalo 

Gymnázium v Dubnici nad Váhom. 

     Súťaţili najlepší angličtinári niektorých stredných škôl 

ilavského okresu a ich výsledky boli pomerne vyrovnané. V 

kategórii  2D sa  Paulína umiestnila tesne za víťazkou na 2. 
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mieste. V teste aj konverzácii obstála veľmi dobre, menšie 

medzery mala pri vymyslení príbehu podľa zadaného obrázka. 

Naša súťaţiaca však bola najmladšia, chýbali jej skúsenosti, no 

veríme, ţe na budúci rok bude pripravená ešte lepšie a postúpi do 

krajského kola.  

                                                            Spracoval: Mgr. T. Damaška 

 

      11.februára sme sa opäť stretli s milovníkmi kvetov na súťaţi 

vo viazaní a aranţovaní kvetov v Malinove na Strednej 

záhradníckej škole Gustáva Čejku. Malinovo hostilo dohromady 

32 ţiakov z rôznych kútov Slovenska a boli tu tieţ zástupcovia  

z Maďarského Szombatély. 

 

     Súťaţ mala  tri kategórie: 1. Kytica z lásky, 2. Kvetinový šperk 

na šaty, 3. Kvetinový 

venček. Najlepšie 

umiestnenie získala 

Petra Matuščinová zo 

IV.A, ktorá napriek 

tomu, ţe bola 

náhradníčkou,  

obsadila so svojím 

nádherným šperkom na šaty veľmi pekné 6. miesto a zároveň 

dostala špeciálnu cenu riaditeľa školy. Ďalšími súťaţiacimi, ktorí 

nás reprezentovali, boli ţiačky III.A Erika Mikolášová a Katarína 

Kotrasová. Všetkým trom ţiačkam ďakujeme za reprezentáciu a 

tešíme sa na ďalšiu súťaţ.                                      Erika III.A 

„Pracuj, aby si sa niekým stal a nie aby si niečo získal.“ 

                                                                               Elbert Hubbard  

 

Školské kolo Mladý ekofarmár 

Školské kolo Súťaţe Mladý ekofarmár sa konalo dňa 10. 03. 2016. 

Súťaţe sa zúčastnili piati študenti: 

Gabriela Gajdošíková trieda: I.Ap -súťaţiaca č.1 

Nikolas Michalec trieda: I.Ap -súťaţiaci č.2 

Timea Rychtárechová trieda: II.Ap -súťaţiaca č.3 

Simona Michalíková trieda: III.Ap -súťaţiaca č.4 

Marián Monček trieda: III.Ap -súťaţiaci č. 5 

Súťaţ bola rozdelená na päť časti: 

1.časť-vlastné dojenie- 

Hodnotila sa príprava súťaţiaceho na dojenie, hodnotenie tvaru 

vemena, príprava stojiska, kontrola zdravotného stavu vemena, 
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hygiena vemena, nasadenie súpravy, kontrola dojenia a ukončenie 

dojenia. 

2.časť- vedomostný test- pozostával zo 40 otázok 

3.časť- hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky 

1.úloha-degustačná skúška- 5 druhov mliečnych výrobkov 

s rôznou tučnosťou bolo treba rozlíšiť a zapísať do tabuľky, 

2. úloha- stanovenie chýb v senzorických vlastnostiach surového 

kravského mlieka, 

3.úloha –zatriedenie mlieka do akostnej triedy podľa znakov 

kvality - podľa určených hodnôt v tabuľke mali súťaţiaci určiť 

výslednú kvalitu triedy. 

4. časť- laboratórne skúšky surového kravského mlieka 

1. úloha – stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou podľa 

Soxhlet- Henkela, 

2. úloha- určenie mernej hmotnosti mlieka – laktodenzimetrom, 

3. úloha- NK – test- dôkaz produktov zápalu vemena v mlieku, 

5. časť súťaţe- krmovinárstvo. 

1. úloha- praktický výpočet, 2. úloha- poznávanie osiva a krmovín. 

Rozbor lúčneho porastu sme nerobili  pre nedostatok materiálu. 

Počet bodov za jednotlivé časti boli prideľované podľa pokynov 

pre 17. ročník súťaţe Mladý ekofarmár. 

Súťaţ hodnotila skúšobná komisia v zloţení: Ing. Mária 

Geregová, Ing. Ivana Kirdová a Ing. Ľubomíra Lichvárová. 

Súťaţiaci, ktorí sa umiestnili na 1.a 2. mieste postupujú do 

celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v dňoch 18.- 20. mája 

2016 na Strednej odbornej škole veterinárnej v NITRE.  
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     Firma HORSCH má s našou školou uzavretú bilaterálnu 

zmluvu,  v rámci ktorej   naši ţiaci absolvujú kaţdoročne odbornú 

prax  v meste Swandorf a jej hlavnou náplňou je výroba modernej 

poľnohospodárskej techniky.  Na výstavisku Agrokomplex v Nitre 

sa 1.3.2016 konala prezentácia firmy Horsch, ktorá oslavovala 20. 

výročie pôsobenia na Slovensku. Na  prezentácií sa zúčastnili aj 

ţiaci našej školy, ktorí obohatili program krásnymi ľudovými 

piesňami zo Slovenska a prezentovali sa tu aj naši cukrári s  

výrobkami, ktoré vyrobili počas odborného výcviku. Nechýbali tu 

ani tíi ţiaci, ktorí uţ absolvovali 6 týţdňovú prax v tejto firme. 

                                                                                    Nikolas I.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V strednej odbornej škole v Trnave sa dňa 7.3.2016 konalo 

výberové konanie ţiakov na 5-týţdňovú odbornú prax vo firme 

Horsch v Nemecku. Ţiaci sa mali v nemeckom jazyku  predstaviť, 

stručne povedať o svojich záľubách a  pripraviť si motivačný list. 

Komisia, ktorá bola zostavená zo zamestnancov firmy Horsch 

vybrala dvoch našich ţiakov - Mariana Mončeka  a Filipa 

Kurnocíka, ktorí sa v termíne 3.4 aţ  4.5. 2016 zúčastnia odbornej 

praxe vo firme Horsch v Nemecku. Našim ţiakom prajeme 

úspešné absolvovanie odbornej praxe a šťastný návrat domov.  

 

Miss Reneta  

Dňa 8. 4. 2016 sa uskutočnil v Havířove  finálový večer  Miss 

stredných škôl.   Súťaţ bola organizovaná Strednou školou 

Havírov – Prostrední-Suchá pod záštitou Moravsko-slezského 

kraja a Ţilinského samosprávneho kraja.  Súťaţili 2 dievčatá 

z Poľska, 3 dievčatá so Slovenska a 7 dievčat z Českej republiky. 

Počas príprav na finálový večer mali dievčatá 3 sústredenia, kedy 

si skúšali odevy od rôznych módnych návrhárov, nacvičovali 

program, absolvovali fotenie, líčenie, česanie, navštívili hokejový 

zápas.  

9 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program finálového večera uvádzal Jan Čenský. Dievčatá  sa 

predstavili v modeloch Luďka Hanáka, počas predvádzania sa 

finalistky predstavili a bola vyhlásená  víťazka Miss internet. Stala 

so ňou naša ţiačka Lenka Suchá, z II.A triedy z odboru 

agropodnikanie – kynológia. Abeceda ro(C)ku pokračovala 

predstavovaním sa kaţdej finalistky, ktoré boli fotené podľa 

mesiacov pod názvom Grafity.  

Finalistky vystúpili spoločne s tanečnou skupinou Maniak 

Aerobik, ktorá vyhrala Majstrovstvá sveta. Nasledovala módna 

prehliadka Petra Kaloudu, modely boli na rockovú tému. Dievčatá 

sa predsviedli v plavkách od firmy Isabel. 

Záverečné defilé a vyhlásenie Miss  absolvovali finalistky 

v spoločenských šatách z firmy Marizu Fashion.  Počas programu 

spievali Vladimír Hron, Petra Janu, Jaro Gaţo, Light Show 

Pyroterra, Ivana Koţmínová. Všetky finalistky dostali rôzne ceny 

od sponzorov.  

VESELO V ŠKOLE 

 

 

 

 Ako rozdeľujeme zmesi?? 

...zmesi sú mäsité a bezmäsité... 

(správne – homogénne a nehomogénne...) 

Ako vypočítame stranu ...pouţijeme aký  

trojuholník? 

...bermúdsky trojuholník... 
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SOŠ Pruské na súťaži v Bratislave 

Bratislavská Incheba hostila v dňoch 28.4. -1.5. XXI. ročník Flóry, 

na „pôde“ ktorej mala svoju výstavnú expozíciu aj SOŠ Pruské. 

Uţ tradične  je neoddeliteľnou súčasťou  tejto výstavy 

celoslovenská súťaţ vo viazaní a aranţovaní kvetín, ktorú 

zorganizovala Slovenská asociácia kvetinárov a floristov  FLÓRA 

CUP a to v dvoch kategóriách – junior a senior. V kategórii junior 

bojovali o titul ţiaci zo stredných škôl so záhradníckym 

zameraním z Košíc, Rakovíc, Piešťan a Malinova.  SOŠ Pruské 

reprezentoval študent Peter Haviar  a umiestnil sa na 6. mieste. 

Súťaţ prebehla 

v troch 

disciplínach, 

hlavnou témou 

súťaţe bola " 

floristia ECO - 

friendly". Témami 

súťaţnej úlohy  

v oboch kategóriách boli myšlienky: Mysli ekologicky, 

Recyklácia a kytica Natural. Súťaţné práce boli nápadité, pretoţe 

ţiaci mali čo najlepšie esteticky a funkčne vyuţiť recyklovaný 

odpad.                                                                           Peter II.V 

SOŠ  Pruské zaznamenala úspech na Floral wedding 

championship v Pescare 

SOŠ Pruské mala svoje 

zastúpenie na 

medzinárodnej súťaţi vo 

svadobnom aranţovaní. 

Súťaţné tímy zo Slovinska, 

Maďarska, Talianska, 

Španielska, Holandska 

a Slovenska súperili  

v dňoch 22.4. – 23.4. 

v talianskej Pescare  na 

XIV. medzinárodnom 

zápolení v troch 

kategóriách. Prvou bola 

svadobná kytica, druhou 

kategóriou bol svadobný stôl a treťou bola tajná práca, 

prekvapenie – „ úsmev pre Maura“ – zosnulého floristu, ktorý 

organizoval 13 predchádzajúcich ročníkov.  Dohromady súťaţilo 

8 tímov a v kaţdom tíme boli dvaja členovia – väčšinou učitelia 

a ţiaci, ale aj profesionálni  floristi. SOŠ Pruské zastupovala Ing. 

Alena Stopková a ţiačka Petra Matuščinová. Tím zo Slovenska 
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prekvapivo zvíťazil v tretej kategórii, kde sa im podarilo vykúzliť 

najkrajší „úsmev pre Maura“. Celkovo sa náš tím umiestnil na 5. 

mieste.                                                          Petra IV.A 

Poradňa pre absolventov    

 

6 vecí zvyšuje vaše šance získať 
prácu: 

- prehľadný a jasne štruktúrovaný životopis 

– aby zamestnávateľ všetky informácie v 

ňom dokázal rýchlo posúdiť a vyhodnotiť, 

- dajte  si záležať na úvodnom e-maile – 

stručné prehľadné, info o firme, 

- životopis je zapamätateľný - jeho forma môže ukázať 

povahu uchádzača a pomôcť tomu, aby v konkurencii práve 

on zaujal,  

- motivačný list píšte ako skutočný človek - prečo sa zaujímate 

o prácu, čo vás motivuje a ako firme  pomôžete v riešení ich 

problémov, 

- viete, prečo sa uchádzate práve o túto pozíciu. 

Ľudia, ktorí majú v živote akúsi vášeň, chuť zdokonaľovať sa 

a učiť sa nové sú vo výhode, 

-a nezabudnite na vhodné oblečenie. Dievčatám sa odporúča 

kostým, pozor na dekolt a na vyzývavé farby a doplnky, 

chlapcom oblek tmavej farby-  nevhodné sú rifle a tenisky. 

Šťastie prichádza... odchádza... 

 

Býva pri nás len na chvíľu 

a odíde preč 

...na chvíľu. 

Je to ako meč, 

ktorého pichnutie nebolí, 

aţ keď sa vytiahne 

strašne to zabolí. 

Rana sa hojí veľmi dlho 

a po čase zmizne. 

Aj keď nás bolí, váţme si ho, 

často tá bolesť len lizne. 

Keď budeme trpieť,  

uvedomíme si,  

čo šťastie znamená. 

No najskôr musíme vedieť 

padnúť na vlastné kolená 

 

                                                                       Simona  III.M 
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 Súťaţ "ZELENÝ OBJEKTÍV" 

 

Traja študenti SOŠ Pruské  

Mário Veber z II.A, Daniel 

Nikmon z II..A a Daniel 

Pagáč zo IV..M sa zapojili 

do súťaţe "ZELENÝ 

OBJEKTÍV". 

Organizátormi súťaţe boli 

Lesy SR, Lesnícke 

drevárske múzeum vo 

Zvolene, Zdruţenie 

Lesníček a Zdruţenie 

zamestnávateľov lesnéh hospodárstva Slovenska. 

Súťaţ bola zameraná na tému LES. Bolo potrebné, aby súťaţiaci 

poslali nimi vyhotovené fotografie k danej téme do Lesníckeho a 

drevárskeho múzea vo Zvolene. Dňa 07.04.2016 sa naši študenti 

zúčastnili výstavy najlepších fotografií v múzeu vo Zvolene. Aj 

keď neboli medzi 3 ocenenými súťaţiacimi, niektoré ich 

fotografie boli vystavené a mohli si ich prezrieť všetci návštevníci 

múzea. 

17 18 



Dňa 1.4.2016 sa dvaja ţiaci našej školy, Lukáš Vraník z III.B 

a Matúš Blaho z II.C, zúčastnili súťaţe na SOU v  Uherskom  

Brode.. Súťaţili v troch disciplínach a to v jazde zručnosti na 

traktore s prívesom, poznávať súčiastky  traktora, vyrobili zadaný 

výrobok. Lukáš Vraník obsadil 5. miesto a Matúš Blaho  8. 

miesto. 

V dňoch  20. a 21.4. 2016 sa uskutočnil  v SOŠ Pruské Deň Zeme. 

Prvý deň patril všetkým ţiakom, učiteľom i MOV, ktorí sa 

 s chuťou a zodpovedne zapojili do úpravy areálu školy. Druhý 

deň patril ZŠ, ktoré sme pozvali. 

Nosnou témou aktivít pre tento ročník bola ekológia a ţivotné 

prostredie.  

 Uţ po druhýkrát sa mohli ţiaci 6., 7. a 8. ročníka  zapojiť do 

zaujímavých súťaţí a aktivít, ktoré ţiaci, učitelia i MOV v SOŠ 

Pruskom pripravili. Tento ročník navštívilo 190 ţiakov spolu 

s pedagógmi zo Základných škôl  Mládeţnícka z Púchova,  P. 

Demitru z Dubnice nad Váhom, CI. Z Dubnice nad Váhom, 

Súkromnej školy z Novej Dubnice a ZŠ zPruského. Ţiaci si mohli 

pozrieť výklad s ukáţkou rezu ovocných stromov, 

následne likvidáciu odpadu a vyuţitie štiepky, prezreli si políčka 

s liečivými rastlinami, kde im študenti ukázali spôsoby ich 

pestovania a vysvetlili moţnosti  ich vyuţitia. V tvorivých 

dielňach si zhotovili svoj darček.  Tentoraz si pripravili darček ku  

Dňu matiek. Pozreli si ukáţky aranţovania a sami si pripravili 

aranţérsky výrobok. Dievčatá zaujala prehliadka zaujímavých 

modelov z odpadového materiálu a sami si navrhli svoj eko model. 

Niektorí  vytvorili plagát na tému „Svoju Zem mám rád“. Najviac 

ţiakov zaujala ukáţka výcviku psov, ktorú si nenechali ujsť ani tí 

najmenší z Materskej školy v Pruskom. Tento rok nám prialo 

i počasie a návštevníci si mohli pozrieť priestory školy, ktoré 

u mnohých zanechali nezabudnuteľný záţitok.  Najaktívnejší ţiaci 

vytvorili plagát na plátno. Tento rok to boli ţiaci zo ZŠ 

Mládeţnícka, ktorí nasprejovali najlepší návrh aj vďaka dievčatám 

zo Súkromnej ZŠ z Novej Dubnice. 
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Projekt „REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!“ 

MAS Stráţovské vrchy vypracovala projekt pod názvom 

„Remeslo má zlaté dno!“, ktorý bol hradený cez ERASMUS+. 

Projekt vznikol na základe potreby, ktorá je vyvolaná aktuálnym 

trhom práce a nedostatočným záujmom mladých ľudí 

o osobnostný rozvoj smerom k remeselným činnostiam. 

Spoločnosť zúfalo volá po kvalitných remeselníkoch, ktorých je 

veľký nedostatok. Rušia sa učebné odbory pre nezáujem 

uchádzačov. Cieľom projektu bolo priblíţiť mladým ľuďom 

remeslá ako perspektívne a potrebné povolanie pre kaţdodenný 

ţivot. Realizácie projektu v Jasenskej doline sa v dňoch 15.04. – 

22.04.2016 zúčastnili 3 stredné školy zo SR, ČR, a PL. Z kaţdej 

školy (krajiny) sa zúčastnilo 12 ţiakov + 1 pedagóg. Išlo o SOŠ 

Pruské, SOU Uherský Brod a Zespól Szkól i Placówek 

Oswiatowych w Nysie. 

Do aktivít realizovaných v rámci projektu v Jasenskej doline sa 

zapojili zo SOŠ Pruské ţiaci 1. a 2. ročníka odboru 4553 K 

podnikateľ pre rozvoj vidieka. Ubytovanie bolo zabezpečené na 

chate Nezábudka. Program pre študentov bol počas celej realizácie 

projektu zameraný na nadobúdanie praktických zručností, ako sú 

prezentačné zručnosti, inštitucionálna gramotnosť, finančná 

gramotnosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme (aj 

s medzinárodným zloţením), tvorivé myslenie, ... Študenti si 

v tímoch navrhli spoločnosť na podnikanie v remeselníckej 

oblasti, vypracovali si podnikateľský plán a taktieţ aj 

marketingovú časť podniku. Následne svoje práce prezentovali 

a konzultovali s ostatnými účastníkmi. Okrem aktivít v tímoch 

mali študenti moţnosť navštíviť Múzeum slovenskej dediny 

v Martine, druţstvo v Sklabini, salaš v Kostolišti, rybníky 

v Príbovciach. Taktieţ sa oboznámili s moţnosťami turistiky 

a agroturistiky na vidieku. Absolvovali výstup na Lysec 1381 m n. 

m. Kaţdý večer bol venovaný jednej zo zúčastnených krajín, kde 

ţiaci prezentovali nielen svoju krajinu, ale aj svoju školu, 

moţnosti štúdia, podmienky pre prax a uplatnenie na trhu práce. 

Vo voľnom čase sa venovali predovšetkým športovým činnostiam 

– futbalu, volejbalu, vybíjanej a spoločenským činnostiam – 

príprava a realizácia folklórneho vystúpenia, príprava 

gastronomických špecialít daných krajín, .... Keďţe vzdelávanie 

študentov počas realizácie projektu malo netradičnú formu, aj 

študenti sa chceli rozlúčiť a poďakovať sa organizátorom 

netradičnou formou. Pripravili si kultúrny program - hudobné 

vystúpenie všetkých 3 krajín, súťaţe pre všetkých účastníkov. 
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Deň podpory remesiel 2016 

Slnkom zaliaty Trenčín v piatok 29.04.2016 ovládli remeslá. Práve 

v tento deň vyvrcholil 10. ročník programu Education – projektu 

na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania. Deň, ktorého názov 

presne vystihol myšlienku - Deň podpory remesiel 2016. Tento 

rok sa konal pod záštitou poslanca NR SR Mgr. Branislava 

Gröhlinga. 

Medzi desiatkami 

študentov, ktorí prišli do 

Trenčína súťaţiť a ukázať 

remeselnú zručnosť  

nechýbala ani Stredná 

odborná škola Pruské. 

Súťaţilo sa v disciplínach: 

barista, cukrár, čašník, 

florista, kaderník, make – 

up, maliar a murár. 

Našu školu úspešne 

reprezentovali dievčatá. 

Jedna z nich, Peťa 

Matuščinová zo IV.A, 

odbor záhradníctvo – 

viazačstvo a aranţérstvo, ktorá previedla svoje zručnosti 

v nádhernej viazanej kytici s prírodného materiálu,  

Maťa Grófová a Peťa Chodúrová z III.C triedy, odbor cukrár 

súťaţili v disciplíne Biela 

torta na svadbu s jednou 

ozdobou. Zdobenie torty 

malo byť v oranţovej farbe 

Dievčatá vo svojej súťaţnej 

disciplíne boli úspešné 

a získali druhé miesto.  

Zručnosť našich ţiakov 

veľmi kladne ohodnotil aj 

pán minister školstva, prof. 

Ing. Peter Plavčan CSc., 

ktorý osobne poctil tento 

ročník Dňa podpory 

remesiel. Dobrú náladu 

všetkých súťaţiacich 

umocnil koncert Dominiky 

Mirgovej, ktorý bol 

príjemným spestrením 

záveru tohto ročníka. 
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Tvar vašej tváre prezrádza osobnosť: Viete, kto ste? 

Oválny tvar 

Základná charakteristika:   

Úspešný    

 Asertívny    

 Perfekcionista   

 Rozhodný 

Títo ľudia sú praktickí, majú vo všetkom systém a obvykle to 

dotiahnu ďaleko. Sú totiţ orientovaní na dokonalosť v kaţdom 

smere, nič nenechávajú na náhodu a detaily sú ich slabosťou. 

Ľudia s oválnou tvárou vţdy vedia ako sa správať, sú súcitní a 

obľúbení v spoločnosti. 

Okrúhly tvar   

Základná charakteristika: 

 Emočný 

  Otvorený novým veciam 

  Senzitívny  

  Ľudský 

Ľudia, ktorí majú okrúhlu tvár, nemajú problém prispôsobiť sa 

novej situácii, sú veľmi schopní, bezproblémoví a vedia vycítiť, 

keď niekto potrebuje pomoc. Sú to kamaráti do daţďa, za ktorými 

môţete kedykoľvek ísť a neobrátia sa vám chrbtom. Nebývajú 

vodcovské typy, no ich účasť v kolektíve býva veľkým prínosom.  

Srdcový tvar 

Základná charakteristika:  

 Nezávislý   

Pragmatický  

 Ctiţiadostivý 

Majú neuveriteľnú vnútornú silu, sú tak trochu tvrdohlaví a snaţia 

sa za kaţdú cenu presadiť svoj názor, aj keby ich to malo stáť 

miesto alebo priateľov. Ich sila neplynie z ich vytrvalosti, ale 

práve z ich húţevnatého vnútra, ktoré je odhodlané dosiahnuť aj 

nemoţné.  Takisto majú silnú intuíciu a disponujú veľkou dávkou 

kreativity.  

V termíne 22. – 26.02.2016 sa ţiaci 1. ročníkov SOŠ Pruské 

zúčastnili lyţiarskeho kurzu na Donovaloch v počte 40. Okrem 

ţiakov boli účastníkmi lyţiarskeho kurzu 3 pedagógovia Mgr. 

Joanna Ďurišová, Mgr. Marek Adamčík, Mgr. Miroslava 

Šlesarová, ktorí boli určení na dozor a plnili aj funkciu 

inštruktorov lyţovania. Samozrejme, nechýbal ani zdravotník, 

ktorým bola Mgr. Janka Hajdúchová.  

Na realizáciu lyţiarskeho kurzu boli pouţité finančné prostriedky 

z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky do výšky 150€ na ţiaka.  

Presun zo SOŠ Pruské na Donovaly a späť bol zabezpečený 

autobusovou dopravou. Na Chate pod Magurou boli ţiaci nielen 

ubytovaní, ale sa tam aj 3 krát denne stravovali.  

Aj napriek nie práve ideálnym snehovým podmienkam sa ţiaci 

lyţovali kaţdý deň. Lyţovanie prebiehalo na zjazdovke – 

25 26 



Záhradište a pokročilí lyţiari mali moţnosť otestovať zjazdovku 

Nová hoľa. Pri lyţovaní boli ţiaci rozdelení do 3 skupín – 

začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. Zanieteným vášnivým 

lyţiarom bolo umoţnené aj večerné lyţovanie. Kaţdému 

účastníkovi lyţiarskeho kurzu bol sprostredkovaný výstup 

lanovkou na Novú hoľu, kde im bol podaný odborný výklad 

o blízkom okolí. 

Okrem zjazdového 

lyţovania sa ţiaci pod 

vedením inštruktorov 

a pedagogického 

dozoru venovali aj 

beţeckému lyţovaniu, 

korčuľovaniu 

a turistike. Voľný čas 

si vypĺňali rôznymi 

aktivitami, 

prednáškami 

a súťaţami z oblasti 

zdravotníctva, 

bezpečnosti na svahu, 

orientácie v teréne 

a samozrejme 

lyţiarskej zdatnosti. 

Víťazi  jednotlivých 

súťaţí boli ocenení nielen pochvalou a diplomom, ale aj vecnou 

odmenou. Sme radi, ţe sme sa všetci vrátili ţiví a zdraví, aţ na 

našu zdravotníčku, ktorá si domov niesla okrem záţitkov aj sadru 

na pravej ruke.                                                                    I.A  

 

 

Duálne vzdelávanie v praxi. Aj to bola jedna z tém, ktoré odzneli 

na stretnutí zástupcov 

a koordinátorov ŢŠR na TSK, 

16.4.2016. Tieţ sme sa dozvedeli, 

aké novinky a plánované projekty sa 

pripravujú v našom kraji, ktoré nám 

sprostredkovala koordinátorka práce 

s mládeţou TSK, Ing. Štefániková. Zaujímavé informácie podal 

Mgr. Menšík z odboru profesia, ktorý len poznamenal, ţe pre 

absolventa, ktorý sa o svoj odbor zaujíma a pracuje na sebe, nie je 

problém si nájsť dobre platenú prácu na Slovensku. Naznačil, ţe  
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práca nie je  samozrejmosť, ale cieľavedomosť a záujem  zo strany 

uchádzača. 

 

     Čo sa nám nezmestilo do minulého čísla? 

   Naša škola sa snaţí, v rámci ţiackeho školského parlamentu, 

zaradiť do zlepšenia a skvalitnenia vyučovania nielen členov tohto 

parlamentu, ale aj ostatných študentov. Preto bol do našej školy 

pozvaný predseda RMTNK Ing. Martin Labudík, ktorý mal 

študentov oboznámiť, ako by to malo fungovať v školských 

parlamentoch. Na tejto diskusií sa zúčastnili triedy I.A a I.M. 

Študenti sa dozvedeli, čo je participácia a ako sa ţiaci môţu 

zapojiť do riadenia školy. Potom študenti odpovedali na otázky, či 

poznajú  členov školského parlamentu alebo čo by chceli zmeniť 

poprípade  vylepšiť na našej škole?  

 

Študentov najviac zaujalo to, ţe získali nový pohľad  na dôleţitosť 

postavenia školských parlamentov a ich činnosť na škole.  

Študenti väčšinou hovorili o hmotných veciach, zdôraznili  

potrebu výmeny okien, kynologóvia poukazovali aj na nie vhodne 

premiestnenú učebňu ţivočichárov do učebne strojopisu.  

Celá aktivita sa niesla v pohodovej atmosfére a ţiaci si vyskúšali 

ako to je, keď sa môţu zapojiť do diania a rozhodovania na škole. 

 

 

              ...užili sme si nielen lyžovanie ale aj korčuľovanie... 
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